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Słowo wstępne

Turystyka jest dziś uważana za drugą, po branży elektronicznej, dziedzinę go-
spodarki, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, skalę zysków oraz ich przewidy-
walność. World Tourism Organisation UN szacuje, że ponad 30% wyjazdów 
turystycznych motywowanych jest dziś chęcią poznania atrakcyjnych zjawisk 
kulturowych. Europejska Komisja Turystyki ten rodzaj motywacji wiąże z 60% 
wyjazdów, które generują 70% przychodów w tourbiznesie. Oznacza to, że  
w sferze turystyki masowej dokonuje się wielka zmiana. Poczesne miejsce za-
czyna zdobywać nowy model spędzania czasu wolnego. Uosabia go – jak mawia 
Dariusz Słapek – homo viator – człowiek złakniony wiedzy, pragnący poszerzać 
swe horyzonty myślowe i poznawać otaczający go świat nie tylko z perspektywy 
słonecznej plaży, górskich przełęczy czy sklepików z pamiątkami. 

Sprawia to, że turystyka kulturowa, z jej najważniejszym segmentem – tu-
rystyką historyczną, staje się przedmiotem rozlicznych debat, analiz i prognoz. 
Prowadzone są one w kręgu różnych środowisk i grup branżowych. Przyczy-
niają się do budowania zrębu nauki/nauk o turystyce. Wyrazem tego są próby 
wprowadzenia do obiegu naukowego takich nazw, jak: turystykoznawstwo ogólne 
(analogiczne do językoznawstwa ogólnego), teoria turystyki, turystologia, czy bę-
dące przeniesieniem z języków obcych terminy: tourlogy, tourismlogy (turyzm 
oznacza coś innego). Okoliczności te skłaniają do refleksji dlaczego, lub czy po-
trzebne jest unaukowienie turystyki? Branża ta zdobyła sobie przecież dzisiejsze 
miejsce na drodze rozsądnego czerpania z zasobu dobrych praktyk i w pewnym 
sensie spontanicznie wyłoniła takie dziedziny poznawania i doświadczania, jak: 
turystyka religijno-pielgrzymkowa, turystyka miejsc pamięci, turystyka kultury 
wsi, turystyka obiektów militarnych, turystyka zespołów pałacowo-parkowych, 
turystyka sentymentalna etc. Relacje między praktyką turystyczną a teorią na-
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ukową nie są więc do końca uporządkowane i zasługują na dodatkową refleksję, 
której echa pojawiły się niejednokrotnie na łamach niniejszej książki.

Turystyka inspirowana kulturą, a zwłaszcza turystyka historyczna, budzi 
coraz większe zainteresowanie ze strony organizatorów i animatorów edukacji. 
Posiada ona bowiem potężny potencjał dydaktyczno-wychowawczy. Turystyka 
jako element edukacji uatrakcyjnia ją. Odwołuje się do wielu różnych źródeł po-
znania i doświadczania świata, przez co rozszerza i uwiarygodnia wiedzę. Nie 
od dziś wiemy, że poznanie poprzez aktywne uczestnictwo gwarantuje ok. 70% 
przyswajalności wiedzy, podczas gdy słuchanie mniej-więcej 10%. Turystyka 
uczy poznania własnej tożsamości i poszanowania cudzej. Kształtuje pożądane 
postawy i nawyki. Jest skuteczna, ponieważ preferuje rozwiązania nieschema-
tyczne i niewymuszone. Jej zasadniczym atutem jest oczekiwana zmiana prze-
strzeni edukacyjnej (poznanie następuje w naturalnym otoczeniu), poszukiwa-
nie autentyczności, aktywność i partnerstwo wszystkich uczestników procesu 
nauczania-uczenia się, emocjonalność, oryginalność postępowania dydaktycz-
nego, indywidualizacja poznania, dobrowolność uczestnictwa, bogactwo kra-
jobrazów kulturowych, bogaty zestaw środków dydaktycznego oddziaływania 
i osobisty kontakt z poznawanym światem. Tworzy to głęboką przestrzeń do-
świadczeń, przeżyć i emocji. Buduje więzi społeczne oraz skłonność do koncy-
liarności. 

Niestety, turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej jest nadal bardziej 
postulatem niż praktyką dydaktyczną, mimo że sprzyjają jej przepisy oświatowe, 
rozwiązania organizacyjno-programowe oraz oczekiwania społeczne. Kwestia ta 
została w różny sposób poruszona w kilku zamieszczonych poniżej tekstach. Na 
szerszy katalog wniosków trzeba będzie jednak poczekać, tak jak na kolejny tom 
Eduturystyki.

Warto zauważyć, że turystyka historyczna coraz częściej jest postrzegana 
jako atrakcyjny kierunek studiów akademickich. Jak wynika z dotychczasowych 
doświadczeń mogłaby ona profesjonalnie wypełnić rozległą przestrzeń pomię-
dzy historią naukową a popularną. Absolwenci turystyki historycznej mogliby 
być nie tylko wdzięcznymi popularyzatorami wiedzy historycznej, ale także 
odnaleźć się w zawodach turystycznych, takich jak: menedżer instytucji kul-
turalnej ds. organizacji oferty turystycznej i obsługi turystyki, pilot wycieczek, 
przewodnik miejski, terenowy (regionalny), muzealny, kierownik i wychowawca 
zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, pracownik biura podróży, obszarowej 
10
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informacji turystycznej, organizator eventów kulturowych, edukator środowi-
skowy, autor publikacji historyczno-turystycznych, twórca projektów (w tym 
europejskich), analityk rynku turystycznego (w skali lokalnej lub szerszej) itp. 
Uczelnie są w stanie zagwarantować absolwentom także wiedzę i umiejętności 
pozwalające na stworzenie samodzielnego miejsca pracy i prowadzenie działal-
ności gospodarczej na własny rachunek, a także tworzenie oryginalnych pro-
duktów turystycznych. W dobie postępującej komercjalizacji turystyki byłoby to 
społecznie pożądane.

Niniejsza książka powstała jako zbiór wypowiedzi specjalistów z różnych 
dziedzin humanistyki i dyscyplin społecznych na sygnalizowane wyżej proble-
my. Bezsprzecznie są one elementem porządkującym dyskusję na temat turysty-
ki w edukacji historycznej i obywatelskiej. Wiele różnych problemów znalazło 
się jednak poza przeprowadzoną dyskusją. Tym samym otworzyło to pole dla 
kolejnego tomu dotyczącego turystyki w edukacji historycznej i obywatelskiej, 
który niniejszym zapowiadamy.

      Redakcja
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Turystyka jako przedmiot badań 
naukowych i dydaktyki

Głównym wątkiem rozważań w niniejszym artykule jest próba kontekstowe-
go usytuowania badań nad turystyką (z uwydatnieniem niektórych rozszerzeń 
samego pojęcia turystki i jego referencji w polu dyskursu humanistycznego), co 
ujęte zostanie w ramach trzech zagadnień: kwestii nauki o turystyce, aksjologii 
turystyki oraz turystyki historycznej w perspektywie rozwoju europejskiej public 
humanities (nauk humanistycznych jako badania w działaniu i projektowaniu 
przestrzeni publicznej).

Na wstępie kilka doniesień z obszaru etiologii nauk (to znaczy aktualnych 
warunków i sposobów ich funkcjonowania). Z reguły dzieje się tak, że wraz  
z powołaniem nowego kierunku studiów w danym ośrodku akademickim dość 
szybko zawiązuje się jego zaplecze badawcze, które z czasem może usamodziel-
nić się instytucjonalnie. Podobnie dzieje się ze studiami turystykoznawczymi, 
których rozwój, od co najmniej ćwierćwiecza, śledzimy w skali globalnej; do-
słownie od Vancouver po Macao tourism studies mamy kształcenie (przynaj-
mniej) dwustopniowe i specjalizację w ramach centrów badawczo-rozwojowych 

Ewa Solska 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

13

W kręgu zagadnień teoretycznych



przy uniwersytetach1. Co charakterystyczne (i przewidywalne) dominuje w nich 
ukierunkowanie zawodowe w perspektywie rynku usług i przemysłów kreatyw-
nych; aspektem teoretycznym zajmują się pracownicy naukowi głównie w me-
todologicznych ramach własnych dyscyplin, co naturalnie łączy się z faktem, że 
w polu dyskursu wokół turyzmu sukcesywnie uobecniają się aktualne zwroty 
i orientacje, jakie obserwujemy we współczesnej humanistyce2. Przy czym In-
ternet i nowe technologie, które kreują nowe możliwości dostępu do wiedzy  
(i kształcenia) oraz alternatywne (względem tradycyjnych, akademickich) spo-
soby jej komunikacji, kreują też nowe warunki funkcjonowania nauki w spo-
łeczeństwie. Objawia się to choćby w fakcie już prozaicznym: naukowiec opra-
cowując jakieś zagadnienie właściwie z obowiązku heurystycznego zagląda do 
Wikipedii, ponieważ odzwierciedla ona masową świadomość względem dane-
go przedmiotu i dziedziny jego badań, ale też aktualny stopień zaangażowania 
uczonych (choćby poprzez kontrolę i weryfikację jej edytowalnych treści) w ten 
obecny wariant projektu oświeceniowego3. Do nowych uwarunkowań nauki 

1 Konkretnych ośrodków warto szukać przez serwis DMOZ, pod hasłami: Recreation and 
Leisure Studies; International Tourism Studies in English, Leisure and Toursim Degrees / Top Univ-
erisities. Poza tym znaczący wkład w badania nad turystyką mają centra studiów nad przyszłością 
(Center for Future Studies), zwłaszcza w krajach azjatyckich i północno-afrykańskich, także w ra-
mach projektowania turystyki alternatywnej wobec modelu pakietowego i przemysłowego. Z pol-
skich ośrodków badań nad turystyką o dość znaczącym stażu wyróżnia się Instytut Turystyki przy 
Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Model B+R realizuje także Instytut Geografii 
Miast i Turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim. Na niektórych uczelniach badania nad turystyką 
uzyskały samodzielną jednostkę wydziałową (np. AWF w Krakowie), choć najczęściej, w przypad-
ku uniwersytetów, realizowane są w ramach oferty edukacyjnej (patrz: Turystyka i Rekreacja na 
Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i Turystyka Historyczna na Wydziale 
Humanistycznym UMCS). 

2 Na przykład zwrot menemoniczny (obecnie z teorią postkolonialną w tle), zwrot perfor-
matywny z modelem art based research (badań opartych na strategiach artystycznych), a także 
zwrot cyfrowy i ostatnio zwrot posthumanistyczny (w kontekście nowej teorii doświadczenia), 
które generalnie kierują w stronę public humanities oraz  postdyscyplinarności. Warto śledzić przy 
tym dorobek czasopism, takich jak: „Tourist Studies”, „Annals of Tourism research”, „International 
Journal of Tourism Research”, zaś z polskich wydawnictw: „Folia Turistica” Wydziału Turystyki  
i Rekreacji AWF w Krakowie, „Turyzm/Tourism” wydawany przez Uniwersytet Łódzki,  a także 
tradycyjne „Aktualności Turystyczne” (serwis Polskiej Organizacji Turystycznej) oraz portal Paw-
ła Cywińskiego „post-turysta.pl”, w którym, poza promocją idei post-turyzmu (turystyki świa-
domej) i prezentowaniem aktualnych trendów w turystyce oraz dyskursie turystyko-znawczym, 
znajdziemy sporo tekstów rozwijających wieloperspektywiczne podejście do tzw. turystyki odpo-
wiedzialnej. 

3 I tak w przypadku interesującego nas tu zagadnienia porównanie polsko- i anglojęzycznego ha-
sła „turystyka” w Wikipedii jest najprostszym sposobem sprawdzenia ich treści. W obu przypad-
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należy także procedura crowdsourcingu (stosowana w badaniach projektowych,  
a zwłaszcza w toku weryfikacji danego rozwiązania aplikacyjnego), realizująca 
zasadę interaktywnego tworzenia danego produktu w ramach zbiorowego przed-
sięwzięcia z puli B+R (działań badawczo-rozwojowych). Sieciowe interaktywne 
portale informacyjno-przewodnickie4 są dobrym przykładem owej „inteligencji 
zbiorowej”, gdzie eksperci współpracują z globalnymi użytkownikami (tworząc 
przy tym nader atrakcyjny, a wciąż niewyzyskany obszar nowych nurtów badań 
nad nauką, np. komunikologii).

Współcześnie turystykę rozpatruje się w kilku aspektach: jako sektor global-
nej gospodarki, jako stały element funkcjonowania współczesnych społeczeństw 
oraz jako swoisty modus projektowania doświadczenia (rekreacyjnego i eduka-
cyjnego). W związku z czym, sytuując ją przedmiotowo w dyskursie nauk, nie 
pomijamy też międzynarodowego zaplecza polityczno-instytucjonalnego, któ-
re tym bardziej uzasadnia potrzebę sieciowej strukturyzacji badań, co znaczy 
przede wszystkim naukowy (analityczny) screening i stałe monitorowanie infra-
strukturalnych przedsięwzięć w polu polityki, gospodarki i kultury dotyczącej 
interesującego nas obszaru wiedzy. W skali globalnej zaplecze to tworzą Świato-
wa Organizacja Turystyki (UNWTO), Środowiskowy Program ONZ (UNEP), 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), oraz Organizacja 
Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty Nauki i Kultury (UNESCO); w skali re-
gionu europejskiego z kolei Europejska Komisja Podróży (ETC), Rada Europy  
(q.v. program Europejskich Dni Dziedzictwa), a przede wszystkim tzw. ramy 
polityki turystycznej Unii Europejskiej (przy wsparciu europejskiego funduszu 
rozwoju regionalnego [ERDF]  i europejskich funduszy strukturalnych i inwesty-
cyjnych [ESIF]), w odniesieniu zwłaszcza do polityki spójności w zakresie zrów-
noważonego rozwoju, wzrostu innowacji i działań badawczych (q.v. cykliczne 

kach zastanie się relację w miarę usystematyzowaną (w polskiej wersji jest też rozdział o turystyce 
jako przedmiocie badań w ujęciu interdyscyplinarnym i wieloaspektowym). Polskojęzyczne opra-
cowanie opiera się na literaturze z lat 2005-2009, aczkolwiek nie znalazłam tam kanonicznych dzieł 
np. Johna Urry Spojrzenia turysty (Warszawa 2007) czy Deana MacCannella Turysta. Nowa teorii 
klasy próżniaczej (Warszawa 2002), prezentujących podejście antropologiczne i najważniejszej chy-
ba jak dotąd w Polsce syntetycznej Socjologii podróży Krzysztofa Podemskiego (2005). Poza tym,  
w porównaniu z hasłem w Wikipedii anglojęzycznej polska wersja traci względem aktualizacji 
stanu badań, rankingów destynacji turystycznych oraz aktualizowanych statystyk UNWTO doty-
czących różnych aspektów przemysłu i rynku usług turystycznych.   

4 Patrz np.: Wikivoyage,  https//wikivoyage.org/Wiki/. oraz polski portal mapowy i blog Elo-
maps, https//elomaps.com. 
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programy operacyjne, w tym: „Inteligentny Rozwój”, „Infrastruktura i Środowi-
sko” czy „Kreatywna Europa”). Przy czym szczególną rolę w bezpośrednim kre-
owaniu infrastruktury działań turystycznych, w tym działań badawczych, pełnią 
samorządy lokalne, zwłaszcza w zakresie ochrony zabytków oraz zarządzania 
ładem przestrzennym i krajobrazowym.

Wreszcie przestrzeń uniwersytetu, która łącząc dwa centra funkcjonowania: 
nauczanie i naukę, w świetle reguł procesu bolońskiego sprzyja integralności,  
a zatem pomaga rzecznikom interdyscyplinarnych studiów turystykoznaw-
czych. Innym zagadnieniem jest natomiast strukturyzacja badań nad turysty-
ką. Z instytucjonalnego punktu widzenia warunek jest jasny: odrębna nauka 
= odrębny instytut (tak jak w przypadku kulturoznawstwa), a przynajmniej 
odrębna katedra czy centrum badawczo-rozwojowe przy danej jednostce uni-
wersyteckiej. I ten drugi wariant wydaje się najbardziej adekwatny w obecnej 
sytuacji na uniwersytecie, gdzie krajowe ramy kwalifikacji sprzyjają tworzeniu 
inter-/ transdyscyplinarnych kierunków kształcenia, a te wymagają zaplecza ba-
dawczego. Innymi słowy: wyodrębnia się środowisko uczonych i stałe elementy 
strukturyzacji nowych badań (czasopisma, cykliczne spotkania w postaci konfe-
rencji, sympozjów, seminariów, praktyk terenowych oraz infrastruktura siecio-
wa w celu monitoringu, archiwizacji i uaktualniania danych w obszarze badań, 
edukacji oraz rynku usług). Czy mamy zatem turystologów w sensie kolektywu 
badaczy i nauczycieli akademickich? Zgodnie z aktualnym trendem w modelo-
waniu uniwersytetu otwartego&przedsiębiorczego (entrepreneurial), tworzyć go 
powinni przedstawiciele różnych obszarów wiedzy, sfery biznesowej (przemysły 
kreatywne) i koledzy z public humanities (w tym pracownicy instytucji kultury  
i sfery NGOs)5.

Oczywiście tropów etiologii wiedzy o turystyce może być więcej, ja uwydat-
niłam tylko te, które wydają się dostateczną przesłanką apelu o usystematyzowa-
nie (np. w postaci portalu czy wortalu) sieciowej strukturyzacji informacyjnej  
i stały monitoring społecznej świadomości dotyczącej badań i praktyki tury-

5 Z kolei z punktu widzenia metodologii autonomizacja danej dziedziny badań przebiega  
w trzech obszarach: w teorii resp. modelu /paradygmacie, w obszarze metod (własny organon dla 
badań i metodyka kształcenia) oraz instytucjonalizacji (aspekt organizacyjny, w tym finansowy).  
I z tej perspektywy rzecz ujmując w badaniach  nad turystyką prawdopodobnie nadal dominujący 
paradygmat hermeneutyczno-epistemologiczny pozyskałby  rozszerzenie w orientacji kognitywi-
stycznej i modelu STS (Science and Technology Studies) oraz teorii sieci, w ramach której aktualne 
ujęcie socjologiczno-antropologiczne dopełni cybernetyka i teoria złożoności. 
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stycznej oraz ich infrastruktury. Od tego bowiem w obecnej dobie społeczeństwa 
sieciowego należałoby zacząć budowanie matrycy dyskursu w odniesieniu do 
turism studies jako współczesnej dziedziny badań naukowych.

Należy przy tym postawić zasadnicze pytanie: po co nam odrębna nauka  
o turystyce? W tym momencie łatwiej odpowiedzieć na pytanie: – dlaczego pod-
nosimy w ogóle tę kwestię? Część odpowiedzi zawarta jest w powyższym ra-
porcie etiologicznym – aktualny stan badań nad turystyką i globalne zaplecze 
instytucjonalne to dostateczny argument na rzecz konkretnego (strukturalnego) 
ustalenia obszaru turystyko-logii z własnym przedmiotem, metodologią i celem. 
Z tym, że niezakończona debata wokół metodologicznego statusu badań nad 
turystyką zaczyna się już w okresie przedwojennym6, co tłumaczy fakt nie tylko 
ówczesnej rewolucji komunikacyjnej i powstania rynku usług w tym zakresie, 
ale też prężny rozwój gospodarki kapitalistycznej, w ramach której turystyka,  
z działalności edukacyjnej, przekształca się w ważną gałąź przemysłową; ideal-
ny punkt odniesienia dla wyłaniających się nauk społecznych. Kolejne reakty-
wacje metanaukowego sporu przyniosą lata 70. ubiegłego wieku (kontekst: po-
wojenna fala globalizacji i początek zmian dokonujących się w strukturze nauk 
w stronę interdyscyplinarności, kryzys paradygmatu scjentystycznego i zwrot 
humanistyczny w metanauce, a wraz z nim pojawienie się nurtów socjologii  
i antropologii wiedzy). Lata 90. z kolei, to apogeum trzeciej fali globalizacji po 
1989 r, wkroczenie Internetu do przestrzeni nauki oraz pogłębienie dezintegracji 
dyscyplinowej (w humanistyce pojawiają się tzw. studies [badania nad]) w stronę 
obecnej trans- i postdyscyplinarności, która objawia się fluktuacją tzw. zwrotów 
(turns), rozproszeniem nurtów transwersalnych typu komparatystyka i perfor-
matyka oraz w orientacjach badawczych z puli nano-, bio-, info-, cogno-, i tych 
o nazwach z prefiksami (geopoetyka) czy przydawkami typu: literaturoznaw-
stwo kognitywistyczne, krytyczne kulturoznawstwo, KAD (krytyczna analiza 
dyskursu), historia mówiona etc. W Polsce istotny będzie przełom wieków (co 
ma związek z formalnym wejściem w procesy integracji europejskiej), zwłaszcza 

6 Patrz: koncepcja turyzmu jako odrębnej nauki/teorii turystyki S. Leszczyckiego [Współ-
czesne zagadnienia turyzmu, Kraków 1937] oraz projekt ogólnej nauki o turystyce W. Hunzikera  
i K. Krapfta [Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrslehre, Fremdenverkehr - Schriftenreihe 
des Seminars für Fremdenverkehr an der Handels - Hochschule St. Gallen, Nr. 1, 1942]. Szersze 
omówienie historii sporu o autonomizację nauki o turystyce – patrz: W. Alejziak, Metodologia 
badań w turystyce, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, red. R. Winiarski, Warszawa, 2008, 
s. 159 i n.
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lata 2000-2007, kiedy ustala się w teorii interdyscyplinarna matryca dyskursu tu-
rystykoznawczego; jego panoramę nakreślają monografie: Turystyka w naukach 
humanistycznych (pod red. R. Winiarskiego, Warszawa 2008) oraz Badania na-
ukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju pod red. L. Butowskiego, (War-
szawa 2013). Nie można też pominąć tutaj Socjologii podróży K. Podemskiego 
(Poznań 2005), zwłaszcza części 1: „Teoretyczne ujęcia podróży w naukach spo-
łecznych” i rozdziału „Podróż i turystyka w polskiej humanistyce”, który stanowi 
istotną próbę systematyzacji ówczesnego stanu badań nad turystyką w, Polsce  
z naciskiem na ujęcia socjologiczne.

W dalszym ciągu jednak nie mamy odpowiedzi na pytanie: czy w epoce 
dezintegracji modelu dyscyplinowego postulat nowej dyscypliny (turystyko-
znawstwo, turystykologia, turystyka z przydawką specjalnościową) jest dorzecz-
ny? Mamy w zasadzie alternatywę: tourism studies, a więc interdyscyplinarne 
polimetodologiczne badania nad turystyką albo turystykologia – w modelu 
comprehensive (kompleksowym) z dominantą metodologii którejś z aktualnych 
dziedzin badających turystykę lub wypracowaniem własnej metody (np. w per-
spektywie kognitywistycznej z wykorzystaniem modeli praktyki naukowej np.  
z nurtu problem solving i metodologii syntetycznej, tj. laboratoryjnych symulacji 
i rekonstrukcji procesów i zjawisk). Przy czym z jednej strony tradycyjna insty-
tucjonalizacja nauk podtrzymuje podział na dyscypliny i algorytm finansowania 
odniesiony do tzw. obszarów wiedzy, z drugiej strony zaś pojawiają się postulaty 
humanistyki integralnej – jednak czy jej struktura oprze się na modelu dyscypli-
nowym? Raczej wątpliwe, zwłaszcza w Europie, gdzie zarówno proces boloński  
i europejska przestrzeń edukacji wyższej (HERA), jak i grantowo-projekto-
wy system finansowania w ramach europejskiej przestrzeni badań naukowych 
(ERA) sprzyjają regule postdyscyplinarności, co z kolei pociąga za sobą rozdrob-
nienie w stronę kolejnych transwersalnych i wielodziedzinowych nurtów badań.

Pozostaje jeszcze opcja kierunkowa w ramach instytutu (na zasadzie zaplecza 
naukowego dla kierunku studiów). Dla przykładu: turystyka historyczna mogła-
by lokalizować się względem reaktywacji europeistyki w nowej postaci (European 
studies?) stanowiąc jej trzon lub odpowiednik. W geopolitycznej sytuacji, która 
właśnie się wyłania, Europa jako kultura i projekt integracyjny potrzebuje no-
wej legitymizacji, a edukacyjno-badawczy dyskurs turystykoznawstwa, tropem 
chociażby modelu historii stosowanej7 i tradycji perypatetyckiej, nawiązywałby 

7 Robert Traba proponuje go dla historii regionalnej i badań nad pamięcią, jako „metodę 
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celowo do pomysłu stworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności, dla pro-
mowania idei Europy i tożsamości kulturowej, przedstawionego niedawno przez 
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera i adresowanego 
do ludzi młodych. Koncepcja ta wydaje się zgodna z uwagą Deana MacCannella, 
iż turystyka to „rama ideologiczna dla historii, natury i tradycji, rama mająca 
moc przekształcania kultury i natury stosownie do swych potrzeb”8.  Aczkolwiek 
wolałabym użyć tu kategorii ramy aksjologicznej i hasła public history: „mniej 
ideologii więcej metodologii”, zaś względem owych potrzeb uwydatnić tropy 
„topiki wolności” w poszukiwaniu miejsc wspólnych pośród kultur9.

W tym kontekście dobrze byłoby też postulować nową konceptualizację ak-
sjologii turystyki przy założeniu, że sensu lato teoria danej dziedziny jest ak-
sjologią tej dziedziny, jest badaniem wartości, które uobecniają się w każdej  
z trzech sfer analizy metodologicznej (w języku nauki, w wykładzie metod  
i w instytucjonalizacji badań i kształcenia)10. Będzie to wszakże inna już opo-

kształcenia przyszłych menadżerów takich programów historycznych i jednocześnie dyscyplinę 
czerpiącą z zasobów praktykowania historii w przestrzeni publicznej”, do czego nieodzowne jest 
„włączenie opowieści lokalnych w szerszy dyskurs, nie tylko przestrzenny, ale także metodologicz-
ny (…). „Zobaczyć, dotknąć, poczuć” – takie zadanie historii w przestrzeni publicznej stało się dzi-
siaj (…) domeną nie tylko popularnych inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń historycznych, lecz 
również niektórych trendów w programach edukacyjnych historii”, a niewątpliwie takim trendem 
jest turystyka historyczna. Dlatego powinna to wszystko regulować i kontrolować „solidna wie-
dza metodologiczna zakotwiczona w praktyce projektowej i badawczej”, zaś kompleksowy model 
historii stosowanej tworzyłaby „mikrohistoria, historia wzajemnych oddziaływań i studium przy-
padku”. Zob. R. Traba, Historia stosowana jako subdyscyplina akademicka. Konteksty i propozycje, 
[w:] Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki,  
T. Wiślicz, Kraków 2014, s. 158 i n. 

8 Za: post-turysta.pl, słowo wstępne.
9 Takim toposem byłby każdy potencjalny patron badań nad turystyką (i samej turystyki kul-

turowej), a w zasadzie jego dzieło, które stanowiłoby adekwatne tu odniesienie. Ze swojej strony 
proponuję Ptolemeusza I Sotera (367-283 p.n.e.), inicjatora i założyciela Aleksandryjskiego Mu-
seionu i Biblioteki oraz zleceniodawcy budowy latarni morskiej na Faros.

10 W wymiarze badawczym znalazłyby się w niej oczywiście aktualne trendy/tropy dyskursyw-
ne, na czele z teorią postkolonialną, badaniami nad innością i nową teorią doświadczenia (resp. 
performatyką); historiografia w podejściu niekonwencjonalnym i alternatywnym wobec modelu 
akademickiego (w tym historia komemoracyjna, performatywna i wizualna), a przy tym reakty-
wacja modelu magistra vitae; tropy praktyczne (z jednej strony ruch rekonstrukcyjny, z drugiej 
ruch eko-eto, ruch street waves czy model de-growth); figura postturysty wobec figury flaneura; 
euroregiony na nowo odczytane; wreszcie relacja: przemysł turystyczny a turystykologia, w której 
kwestią aksjologiczną stawianą zwłaszcza przed turystyką historyczną byłoby to, w jakiej funkcji 
społecznej ma się realizować: w metodycznym odczarowywaniu mitologii i stereotypów, czy raczej 
w oddawaniu racji przeszłości praktycznej (M. Oakeshott, H. White) i polityce pamięci (T. Judt). 
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wieść w innej lokalizacji; tymczasem przedstawię jednak kilka przesłanek tego 
postulatu.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: plac Wiktorii w Atenach i trzy plany 
przestrzenno-czasowe: 1. Namioty uchodźców 2. Ateńczycy dyskutujący o kry-
zysie greckim (i światowym, być może) w kawiarniach 3. Turyści robiący zdjęcia 
jednym i drugim11. W pewnej mierze koresponduje z tym obrazem następujący 
passus:

Teraz chcę obejrzeć Park Güela. Idę na piechotę i mijam szereg schodów, zapuszczo-
ny dom, na nim głośnik i drut kolczasty. Powiewa flaga w kolorze morskim z sym-
bolem, który stracił na znaczeniu. Na murze napis: Turist, you are the terrorist. Obok 
(oczywiście) gruby łysy idiota w krótkich spodenkach w grochy i z aparatem foto-
graficznym. Symbole dolara, euro, okupa, gdy tylko narasta oburzenie po lewej stro-
nie, C przestaje wystarczać, wówczas zapożycza się K od narodów germańskich12.

I jeszcze jeden fragment:

Zawsze pociągała mnie historia opowiedziana w XIII rozdziale Księgi Liczb oraz  
w rozdziale pierwszym Księgi Powtórzonego Prawa – o ludziach, których posłano, 
aby zbadali Ziemię Obiecaną: mitte viros qui considerent terram Chanaan 13 W tek-
ście hebrajskim użyto słowa turu  - to pierwsi turyści! Wyobraźmy sobie turystów, 
których wysłano dla zbadania europejskiej Ziemi Obiecanej. Niech wylądują na 
przykład w Palermo i wyruszą na północ, przemierzając Włochy Austrię i Słowenię  
docierając wreszcie do Niemiec. Następnie jedni z nich skierują się dalej na północ, 
do krajów skandynawskich, inni na zachód, do Beneluksu i przez Francję na Półwy-
sep Iberyjski; jeszcze inni niech wybiorą się na wschód w celu zbadania obszarów, 
które do niedawna nazywano Europą Wschodnią14.

11 Obraz ten komponuje i dopełnia reportaż Pawła Reszki z marca 2016 roku: Śladem 
uchodźców. Jak Ateny radzą sobie z kryzysem migracyjnym? www.polskieradio.pl/5/3/
Artykul/1593657,Sladem-uchodzcow-Jak-Ateny-radza-sobie-z-kryzysem-migracyjnym, [dostęp: 
15.09.2016].

12 C. Nooteboom, Bezkresny kontynent, [w:] Hotel Nomadów, przeł. A. Oczko, Warszawa 
2012, s. 221. 

13 https://bing.com/search?q+mitte+viros+quiu+considerent+Chanaan&pc+MOZD&for-
m=MOZBLR. 

14 J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? przeł.  
W. Michera, Poznań 2003, s. 18.
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Nie będę relacjonować tego, co zobaczyli posłannicy, którzy mają złożyć ra-
port, dać świadectwo, opowiedzieć historię. Pytanie, czego możemy się spodzie-
wać, względem tego, co zobaczyliby dziś? Europę, nad którą już się zmierzcha? 
W każdym razie, odnośnie do owych turu, dobrze byłoby uwydatnić nowy trop 
etymologiczny, ponieważ względem pojęcia „turystyka” większość opisów defi-
nicyjnych odnosi się do francuskiego pojęcia tour = wycieczka/podróż kończąca 
się powrotem do miejsca wyruszenia w drogę, zaś XVII-wieczne słowo tourist 
odnoszono zazwyczaj do członków ekspedycji kontynentalnych (grand tour) 
oraz do młodzieży angielskiej arystokracji w ramach podróży edukacyjnych po 
Francji i Włoszech. Z kolei turystykę zorganizowaną, wynalezioną przeszło 150 
lat temu przez Thomasa Cooka w celu swoistej psychoterapii w walce z chorobą 
alkoholową angielskich robotników, kojarzy się dziś przede wszystkim z pakie-
tem turystycznym i przemysłem dewastującym środowisko naturalne, któremu 
przeciwstawia się dziś ideę kultury zrównoważonego rozwoju (w tym rozmaite 
projekty „inteligentnej kontroli i zarządzania” ruchem turystycznym), ekotury-
stykę (już nieco zdewaluowaną), turystykę solidarną i odpowiedzialną oraz futu-
re toursim (turystykę w przestrzeni wirtualnej).

Najczęściej przytaczaną pozostaje jednak definicja UNWTO sformułowana 
dla celów statystycznych, charakteryzująca turystykę jako:

ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, 
służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym 
otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność 
zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości 15.

Natomiast nieprównanie rzadziej przywołuje się prospekcje, po części już spełnione:

Turystyka. Od 2010 roku stanie się najważniejszym sektorem gospodarki świato-
wej z obrotami, które za dwadzieścia lat wyniosą 4 tryliony dolarów; dziś podróżuje 
600 milionów turystów rocznie, w 2010 będzie ich 1,5 miliarda i zapewne drugie 
tyle w 2040 r. Najważniejsze kierunki to Morze Śródziemne i Oceania, o ile oczy-

15 Opis ten zawiera też obszary działalności turystycznych wyodrębnione zgodnie z klasyfika-
cją NACE Rev. 2 [statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Unii Europejskiej]: zakwa-
terowanie, usługi gastronomiczne, działalność organizatorów, pośredników i agentów turystycz-
nych, działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, działalność bibliotek, archiwów, muzeów 
i innych ośrodków kulturalnych, działalność sportowa, rozrywkowa, rekreacyjna. Za: Wikipedia, 
hasło: „turystyka”.
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wiście zapanuje tam spokój. Turystyka stanie się dla tych regionów źródłem wy-
sokich dochodów i znacznego postępu. Obok turystyki masowej, która spowoduje 
powstawianie miast, rozwój lotnictwa, zwiększy liczbę rejsów morskich i wielkość 
statków, turystyka ekstremalna znajdzie nowe formy wyrazu (…pobyt w hotelu na 
orbicie w stanie nieważkości). Luksus będzie polegał na izolacji, na spędzaniu czasu 
według własnych potrzeb, na czymś niepowtarzalnym.  Podróż wirtualna, ważna 
masowa rozrywka jutra, pozwoli błądzić w najróżniejszych miejscach bez ruszania 
się z łóżka; co wieczór będzie można udać się do  innego trójwymiarowego miasta  
w towarzystwie dźwięku, obrazu, później nawet zapachu, a kiedyś może, odczuwając 
smak i dotyk. Pozwoli to spopularyzować ekstremalne trasy turystyczne, unikając 
jednocześnie ich przepełnienia16.

Wreszcie kilka określeń w ujęciu antropologicznym, pedagogicznym i so-
cjologicznym, które warto przytoczyć, przypominając ważne dla humanistyki, 
dyskursywne tropy badań nad turystyką, zwłaszcza w kontekście zagadnienia 
inności (innego czasu, przestrzeni, spotkania z obcym i tego, co alternatywne), 
kontaktu międzykulturowego oraz doświadczenia miejsca:

Turystyka, działanie przedsiębrane w wyodrębnionym, przeciwstawionym codzien-
ności czasie, zakłada w różny sposób sakralizujący stosunek do przestrzeni. Świą-
teczność czasu wolnego, a więc zatrzymanego, wyłączonego z rutyny codziennych, 
zegarowo regulowanych czynności, znajduje dopełnienie w ograniczoności prze-
strzennej: miejsce wypoczynku, choć dla niektórych bywa miejscem pracy, dla prze-
bywających doń musi być od zwyczajności oddzielone17.

Turystyką w szerokim znaczeniu jest całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej 
związanych z dobrowolną czasowa zmianą miejsca pobytu, rytmu, środowiska życia 
oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodni-
czym kulturowym bądź społecznym)18.

16 J. Attali, Słownik XXI wieku, przeł. Bogusław Panek, Wrocław 2002, hasło „Turystyka”. 
Dodam, że pozwoli to również na uniknięcie narażania zdrowia na uszczerbek z powodu zanie-
czyszczenia powietrza, zwłaszcza w regionie paneuropejskim, na czele z Polską (wkrótce być może 
turystyka do tych regionów właśnie z tego powodu będzie zaliczana do ekstremalnych, a globalne 
społeczeństwo turystów opatrzone zostanie pakietem podatkowym od zanieczyszczenia środowi-
ska). Kontekst: najnowszy raport UNEP-u o stanie powietrza w regionie paneuropejskim [patrz: 
Raport GEO 6, czerwiec 2016,  http:www.gridw.pl/geo6/report.

17 P. Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współcze-
snej, Wrocław 2002, s. 20.

18 K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, Warszawa 1973, s. 12.
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Turystyka była dla mnie formą uczestnictwa w kulturze, formą posiadającą szczegól-
ne właściwości: skomasowany czas wolny, normatywny charakter przekazu, wielość 
przekazów, kontakt z największymi dobrami kultury, wyjątkową Aurę Emocjonalną, 
okres przygotowania do odbioru przekazu, rekwizyty utrwalające doznania i przeży-
cia, wzmożoną aktywność oraz mimo względnego umasowienia, nadal elitarność19.

Powyższe opisy kierują już bezpośrednio w stronę aktualnych dylematów 
związanych z turystyką, rozpatrywaną w perspektywie aksjologicznej jako for-
ma uczestnictwa, a w praktyce z ujawnianiem jego pozorowania. Jest to przede 
wszystkim zjawisko tzw. bańki środowiskowej, oznaczające różnego rodzaju izo-
lację turystów w trakcie podróży od otoczenia, jako warunek kontaktu z obcym 
miejscem i satysfakcji ze spędzenia wolnego czasu20. Zjawisko to nieodzownie 
łączy się z globalną korporatyzacją przemysłu turystycznego, który mimo po-
zorów rozmaitości ofert kreuje ujednolicenie schematu pakietowego z uwydat-
nieniem zasady zamkniętej zony o ograniczonej dostępności. Dochodzi do tego 
selekcja miejsc zwiedzanych wg zasady: szukamy widoków już znanych (z mass-
mediów i fotografii turystycznych) czyli tego, czego w danych miejscu się spo-
dziewamy; Tim Edensor nazywa to „wybiórczym skrótem krajobrazów”, wraz  
z efektem „urzeczowienia rzeczywistości” przez przemysł pamiątkarski:

Poza konsumpcją wizualną takich miejsc turyści nabywają także rozmaite, maso-
wo wytwarzane pamiątki turystyczne (…) Są bardziej zainteresowani posiadaniem 
takich przedmiotów, symboli miejscowej kultury, niż nią samą i jej poznaniem, nie 
mówiąc już o zrozumieniu. Warto także dodać, iż wiele z tych pamiątek ma na od-
wrocie napis „made in China”21.

Pakietowe oferty podróżowania turystycznego (w tym nowe trendy typu: tu-
rystyka indywidualna i tzw. pakiet prywatnych atrakcji) wskazują na dominację 
konsumpcji wizualnej, przy czym turysta ogląda z perspektywy kapsuły ochron-
nej (od autokaru począwszy po zamknięte ośrodki wypoczynkowe z wycieczka-
mi fakultatywnymi). Jeżeli zatem „współcześnie praktykowany sposób percepcji 

19 Krzysztof Podemski, Turystyka zagraniczna jako przedmiot socjologii . Przegląd koncepcji, 
propozycje, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983, nr 3, s. 249-273. 

20 Por. J. Isański, Kontakt turystyczny, [w:] 10 najważniejszych pytań świata, „Niezbędnik Inte-
ligenta” – „Polityka” 2/2010, s. 103.

21 T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Kra-
ków 2004, s. 104. 
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turystycznych doświadczeń jest odbiciem kultury uprawomocnionego sposobu 
kontaktu z obcym”22, to jedyną w praktyce możliwością tego kontaktu jest pa-
trzenie z dystansu i fotografowanie. „Wielu turystów powraca ze swoich wakacji, 
wyposażonych w setki megabajtów zdjęć oraz przeświadczeniem, że naprawdę 
dowiedzieli się czegoś o miejscach, w których byli”. Nazwę to fałszywą matema-
tyką doświadczenia i ponowię pytanie: „czy taki właśnie sposób doświadczania 
świata przez turystów jest adekwatny do możliwości, które w naszych wielo-
kulturowych czasach należałoby wykorzystać? Wydaje się bowiem, że możemy 
tutaj mówić wręcz o marnowaniu szansy wzajemnego poznania przedstawicieli 
różnych kultur”23. Niemniej wydaje się, że przesłanką tego pytania jest uznanie 
owego wzajemnego poznania za główny cel turystyki, co może okazać się dys-
kusyjne w odniesieniu do modelu pakietowego. Dlatego jest to jedno z wyzwań 
dla kierunku studiów turystykoznawczych i nie chodzi tu o samych adeptów 
i absolwentów, ale o tych, którym będą oni kiedyś oferować swoje usługi. Oto 
portret potencjalnych usługobiorców:

Ludzie z hiperklasy będą kierować swoim życiem tak, jak makler giełdowy zarządza 
pakietem akcji: będą mieć wiele zawodów, zajęć w wolnym czasie, rodzin, partii, 
stowarzyszeń, religii, plemion i dużo innych możliwości. Na to wszystko będą dzielić 
swój czas, energię, emocje, uczucia, oddanie i środki finansowe, zależnie od wymo-
gów otwartości, przyjemności i obowiązku24.

 
Problemem nie będzie jednakże demokratyzacja dostępu do alternatywnych 

pakietów atrakcji, ale raczej kontekstowa niewiedza klientów przemysłu tury-
stycznego; turysta jest poinformowany dzięki przewodnikom i bedekerom, lecz 
bez świadomości różnorakich usytuowań danego obiektu, miejsca, procesu, mo-
tywu, gestu czy wyobrażenia (które stanowią formalny przedmiot badań nad tu-
rystyką), nie doświadczy adekwatnie podróżniczej przestrzeni i uobecniającego 
się w niej świata życia; nie będzie miał zatem odpowiednich narzędzi interpre-
tacji jego fenomenów i nie zrozumie ich. Emblematycznym tego świadectwem 
jest chociażby niestosowne zachowanie turystów z aparatami fotograficznymi  

22 Zob. J. Isański, dz. cyt, s. 104; por. tenże, Podróżnicy i tubylcy. Co ich łączy?, www.poli-
tyka.pl/tygodnikpolityka/społeczeństwo/216107,1,podrozni-i-tubylcy-co-ich-laczy.read, [dostęp: 
20.09.2016].

23 Zob. J. Isański, Kontakt turystyczny…, s. 105. 
24 Zob. hasło „pakiet”, [w:] J. Attali, dz. cyt., s. 161.

24

Ewa Solska

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spo�ecze�stwo/216107,1,podrozni-i-tubylcy-co-ich-laczy.read
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spo�ecze�stwo/216107,1,podrozni-i-tubylcy-co-ich-laczy.read


i smartfonami w miejscach, które wymagają szczególnej wrażliwości i uwagi 
(np. muzea zagłady). Dlatego do kompleksowych badań nad turystyką i edukacji 
turystyko-znawczej należy też nowa wykładnia kreatywnej przestrzeni praktyk 
turystycznych, obsługi lokalnej rzeczywistości i zasady: „turysta podróżuje, aby 
odpocząć”, mając też w pamięci ostrzeżenie, które mimochodem zawiera film 
Steps Zbigniewa Rybczyńskiego. Przede wszystkim jednak mając na uwadze pro-
blem Innego – jedno z najważniejszych zagadnień humanistyki, którego tropów 
obecny badacz humanista szukać będzie zwłaszcza w aksjologicznym dyskursie 
turystykoznawstwa, pytając, jak turystyka może pomóc w kontakcie z obcością.

Turystyka to bez wątpienia stały komponent współczesnej cywilizacji, w tym 
kultury masowej, gospodarki rynkowej, nowoczesnego społeczeństwa i postępu 
w sferze komunikacji. Tym niemniej, jako przedmiot badań i kształcenia można 
ująć ją w kategoriach matrycy historii kultury, sytuacji miejsc-łączników pamię-
ci kulturowej i doświadczenia historycznego; co istotne, także kwestia tożsamo-
ści i zakorzenienia wydają się być w jej kontekście stale aktualizowane. Dlatego 
na koniec warto przywołać jeszcze jeden chronotopiczny motyw, który mógłby 
stanowić punkt wyjścia w konceptualizacji aksjologicznego dyskursu turysty-
ko-logii. Chodzi o badawczy i edukacyjny projekt „Refugee Atlas”25 wykonany 
przez Pawła Mościckiego w ramach europejskiego przedsięwzięcia Fundacji 
Strefa WolnoSłowa ATLAS26. Realizuje on pomysł syntetycznego pokazania pro-
blemu migracji, nie tylko w aspekcie zdarzenia politycznego i społecznego czy 
też doświadczenia uchodźctwa, ale także jako mechanizmu cywilizacyjnego (co 
jest stosowną wykładnią w przypadku Europy, której obecna postać wyłoniła się 
z wędrówek ludów) i swoistej przestrzeni pamięci zbiorowej. 20 cyfrowych ta-
blic, wykonanych metodą wizualizacji i dynamicznego montażu, a wzorowanych 
na „Atlasie Mnemosyne” Aby Warburga27, poprzez toposy i motywy kulturo-
we zawarte w filmach, zdjęciach, infografikach, obrazach malarskich i tekstach, 
ukazuje w perspektywie długiego trwania samą ideę wędrówki w przestrzeni  
i czasie. Tworząc tym samym nowy znacznik na internetowej mapie świata histo-
rii, projekt ten powinien znaleźć się na tropach nauk o turystyce, nie tylko jako 
przedmiot analizy, ale też jako modus badania w działaniu, którego poszukuje 
współczesna humanistyka, zwłaszcza w kontekście doświadczenia Innego.

25 Patrz: refugeeatlas.com.
26 Strefawolnosłowa.pl/projekty_/.
27 A. Warburg, Atlas Obrazów Mnemosyne, Warszawa 2016.
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Streszczenie
Metodologia bada naukę w trzech aspektach: teorii, metod oraz instytucjonalizacji, przy 
założeniu, że dany nurt badań posiada ustalony status metodologiczny (własny przed-
miot, metodę i cel). Pytanie, czy  o takim statusie możemy mówić w przypadku badań 
nad turystyką? Tematem artykułu jest zatem próba ujęcia w tej perspektywie stylu obec-
nych tourism studies, z uwzględnieniem dyskursywnego usytuowania turystyki jako zja-
wiska społecznego, kulturowego i gospodarczego.

Summary
In the article I refer to the contemporary tourism studies, concerning its aspects from the 
methodological perspective. The tourism is taken as the social, cultural and economic 
phenomenon, in order to show its localisation in the scientific research and education, 
entailing different approaches to the actual tourism practices.
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Turystyka w edukacji  
– spór o pojęcia, znaczenia, zastosowania

Turystyka jest dziś ważną dziedziną życia społecznego i ekonomicznego. 
Zajmuje drugie miejsce, po branży elektronicznej, w gospodarce światowej1. Jest 
nazywana przemysłem XXI wieku. Według prognoz dochody z turystyki szybko 
się podwoją. Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki w ostatnich latach przy-
jeżdża do Polski ok. 16 mln turystów z zagranicy (odróżniamy ich od odwie-
dzających, których jest 5 razy więcej)2. Liczby te zasadniczo zwiększa turystyka 
krajowa.

Turystyka spełnia w życiu ludzi wiele funkcji. Dyskusji na ten temat nie 
sprzyja jednak duża dowolność i nieostrość stosowanej terminologii branżowej. 
Najczęściej ma ona swoje źródło w języku obiegowym lub urzędowym. W tej 
rzeczywistości wydaje się, że obecnie lepiej nam wychodzi organizacja i upra-
wianie turystyki, niż dyskutowanie o niej. Niniejszy artykuł jest próbą zmiany 
tego stanu rzeczy, chociażby w dyskursie edukacyjnym.

Zacznijmy od kontekstów historycznych. Podróże towarzyszą ludziom od 
początku ich dziejów. Początkowo miały one związki z poszukiwaniem nowych 
siedzib, podbojami, wyprawami geograficznymi lub religijnymi. Zazwyczaj były 

1 A. Toczewski, Wstęp, [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, red. tenże, Zielona 
Góra 2006, s. 7.

2 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 
roku, http://www.e-hotelarz.plmht/?p=37019, [dostęp: 10.10.2016]; https://d1dmfej9n5lgmh.
cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/82695/original/Charakterystyka_przy-
jazdow_do_Polski_w_I_polroczu_2015_r_-_opracowanie_DT_-_wersja_pelna.pdf?1453125181, 
[dostęp: 30.102016]; M. Bucholz, Turystyka, [w:] Jak zwiedzać kościoły? Obiekty sakralne jako at-
rakcje turystyczne. Zarys problemu, red. zespół, Warszawa 2013, s. 58.
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wyprawami w nieznane. Towarzyszył im duży wysiłek, niepewność i niebezpie-
czeństwo. Nie miały wiele wspólnego z rekreacją i czasem wolnym. Za pionierów 
współczesnych turystów uznaje się najczęściej angielskich arystokratów, którzy 
w XVII i XVIII w. wyruszali na kontynent w celach poznawczo-rekreacyjnych 
i zarazem prestiżowych. W ramach tzw. Grand Tours zwiedzali oni Szwajcarię, 
Włochy oraz Francję. Uczyli się języków, poznawali lokalne atrakcje, zwyczaje  
i elity towarzyskie. Grand Tour była swoistą inicjacją, dzięki której młodzi ary-
stokraci potwierdzali swą samodzielność, znajomość manier i gotowość do pod-
jęcia pracy w sferze publicznej3. W Polsce początki nowoczesnej turystyki wiążą 
się z osobą i poglądami Stanisława Staszica oraz założeniem w 1873 r. Galicyj-
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Termin turysta do debaty publicznej wpro-
wadził prawdopodobnie w poł. XIX w. Ksawery Łukaszewski, określając nim 
otwartego na wiedzę wędrowca4. Kojarzono go pozytywnie, łącząc z dobrym 
wykształceniem, niezłą sytuacją materialną, zdrowiem, otwartością na „innych” 
i silnym charakterem. Podróżnika traktowano trochę jak arystokratę, który wie-
le mógł, ale niewiele musiał. Pojęcie to z czasem doczekało się kilkudziesięciu 
odpowiedników w dostępnych słownikach synonimów. Określają one na ogół 
specyficzne typy zachowań człowieka „w drodze”.

W 1937 r. termin turysta znalazł się w oficjalnym dokumencie Ligi Naro-
dów. Aczkolwiek miało to związek z potrzebami ówczesnej biurokracji, zapis ten 
stał się punktem odniesienia dla prowadzonych na ten temat debat. Sugerował 
on, że słowo turysta powinno oznaczać „każdą osobę podróżującą przez czas 
trwający 24 godziny, lub więcej, w kraju nie będącym krajem jej stałego zamiesz-
kania”5. Za turystów uznano ludzi podróżujących dla przyjemności, w celach 
wypoczynkowych, rodzinnych czy zdrowotnych, osoby wyjeżdżające służbowo 
lub w interesach, a także podróżnych na statkach. Po II wojnie światowej, z po-
dobnych przyczyn, Międzynarodowy Związek Oficjalnych Organizacji Tury-
stycznych rozszerzył społeczność turystów o osoby studiujące i uczące się poza 
terenem zamieszkiwanej na stałe miejscowości oraz osoby podróżujące (dłużej 
niż 24 godziny) tranzytem. Tak skonstruowana definicja turysty nie posiadała 
waloru uniwersalności. Dla potrzeb nauki i innych dziedzin życia konstruowano 

3  Perczyńska A., Post-turystyka na wakacjach, http://www.dwutygodnik.com/ar-
tykul/1339-post-turysta-na-wakacjach.html, [dostęp: 03.05.2016].

4 P. Oleśniewicz, K. Widawski, Turystyka edukacyjna w kontekście turystyki szkolnej. Wybrane 
zagadnienia, Wrocław 2013, s. 16.

5 W.W. Gaworecki, Turystyka, wyd. V, Warszawa 2007, s. 13.
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więc nowe definicje, co nie ułatwiało diagnozowania tego zjawiska ani progno-
zowania jego rozwoju. Stwarzało nawet trudności z policzeniem ludzi, którzy  
w podróżowaniu odnaleźli smak życia.

Wraz ze wzrostem poziomu życia, rozwojem szybkiej komunikacji, demo-
kratyzacji, globalizacji i mobilności społeczeństw na przełomie XX i XXI w. co-
raz trudniej było odróżnić dawnego turystę od człowieka żyjącego na co dzień  
w nieustannym ruchu. Stosowana oficjalnie terminologia zaczęła przybierać nowe 
formy, przekazując swoiste niuanse znaczeniowe innym formom leksykalnym. 

Zgodnie z obecnym trendem turystę od innych ludzi w drodze odróżniamy 
biorąc pod uwagę głównie motywy jego podróży i rodzaj doświadczenia do-
konujący się w czasie jej trwania. Współczesny turysta to po prostu człowiek, 
którego dobrowolny i aktywny pobyt poza miejscem czy środowiskiem zamiesz-
kania związany jest z jego umotywowaną wolą i trwa przynajmniej jedną dobę  
(z noclegiem), oraz którego główny cel przyjazdu może być zakwalifikowany do 
jednej z wymienionych grup: czas wolny i rekreacja, konsumpcja, pasja, religia, 
zdrowie, edukacja lub inne cele turystyczne. Osoby, których odwiedziny trwają 
mniej niż 24 godziny i nie obejmują noclegu nazywa się osobami odwiedzający-
mi6. Zauważmy w tym miejscu, że ważny dawniej czas pozostawania w podróży 
stał się teraz kryterium drugorzędnym. 

Zgodnie z tym kierunkiem myślenia, można wyróżnić kilka typów turysty7:
1. typ rekreacyjny,
2. szukający odmiany,
3. poszukiwacz doświadczeń,
4. turysta eksperymentujący,
5. turysta egzystencjalny.
Oczywiście można stworzyć wiele konkurencyjnych typologii, ale to niewie-

le by wniosło do naszych rozważań. Można jedynie zauważyć, że funkcjonują 
one wszystkie w przestrzeni turystycznej, która obejmuje zasadniczo: dziedzic-
two, człowieka-turystę i infrastrukturę turystyczną8.

Warto też zwrócić uwagę na to, że w czasach współczesnych termin turysta 
przestał być wyłącznie kategorią opisującą. Turysta stał się figurą symboliczną 
w ogólniejszej refleksji nad światem, życiem i jego sensem. Topos drogi oka-

6 S. Medlik, Leksykon podróży turystyki hotelarstwa, Warszawa 1995, s. 241, 212.
7 K. Podemski, Socjologia podróży, [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dys-

kursach kultury, red. P. Kowalski, Opole 2003, s. 129-131.
8 B. Włodarczyk, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm” 2011, 21/1-2, s. 59.
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zał się bowiem poręcznym środkiem przedstawiania życia jako wielkiej podróży  
i ustalania relacji „między podróżowaniem jako doświadczeniem a filozofowa-
niem jako podróżowaniem myślą”9. Turyści, ze względu na swój rozpoznawal-
ny wizerunek, stali się też symboliczną grupą odniesienia w opisywaniu świata  
i dzielących go granic. Zaczęli być traktowani jako podmioty kulturowe, a szcze-
gólnie jako „fenomeny symbolizacyjnych tendencji myśli ludzkiej”10.

Po raz pierwszy bodajże metaforę turysty zastosował pod koniec XIX wie-
ku Thorstein Veblen. Wprowadził on do swej refleksji pojęcie klasy próżniaczej 
(leisure class)11. Kojarzył ją z bulwarową naturą człowieka. Kategorią tą opisywał 
ludzi nastawionych na ostentacyjną, graniczącą z marnotrawstwem konsump-
cję. Wywodził ich ze świata finansów i spekulacji giełdowych a przeciwstawiał 
światowi pracy i przemysłu. Nazwał ich po prostu turystami. Metaforę tę przy-
wołał znowu, pod koniec XX w., Zygmunt Bauman. Zastanawiając się nad pro-
cesami zmian, dewaluacji idei, redefiniowania wartości, poszukiwania tożsa-
mości, nawiązał do idei pielgrzymki – podróży do celu. Podzielił pozostających  
w ruchu (ani tu, ani tam) mieszkańców postnowoczesnego świata na włóczęgów 
i turystów (przegranych i zdobywców)12. W tymże świecie – według Baumana 
– wszyscy są w podróży, czy tego chcą czy nie. Bezdomny włóczęga w tym ro-
zumieniu jest człowiekiem wykluczonym, spoza obowiązującego formatu, wszę-
dzie niemile widzianym. Jego życie jest zawieszone pomiędzy koniecznością  
a przypadkiem. Do drogi pcha go rozczarowanie miejscami, w których bywał. 
Włóczęga nieustannie szuka lepszego świata lecz nigdzie nie znajduje akceptacji, 
gdyż próbuje zmieniać strukturę miejsca do którego dotarł. „Pociąga go nadzieja 
niespełniona, popycha nadzieja rozwiana”13. Jego cechą charakterystyczną jest 
otwartość na inność, potrzeba zmiany, poszukiwanie lepszych światów, łatwość 

9 M. Kaźmierczak, Kilka refleksji nad „autentycznością” w kontekście książki Anny Wieczork-
iewicz – Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, „Turystyka Kulturowa” 2009, nr 7, s. 32, 
http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2009_07_04.pdf., [dostęp: 10.10.2015].

10 A. Wieczorkiewicz, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz włóczęga, Gdańsk 
1996, s. 5.

11 T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, wyd. I, tłum. J. i K. Zagórscy, wstęp J. Górski, Warszawa 
1871. Przypomniany obecnie przez Deana MacCannela tytuł odnosi się do innej grupy, którą są 
travelbryci (celebryci eksponujący się w przestrzeni turystycznej). Por. D. MacCannell, Turysta. 
Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, W. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002.

12 Por. Z. Bauman, Włóczęga i turysta: typy ponowoczesne, [w:] Bauman o popkulturze. Wypisy, 
wyb. M. Halawa, P. Wróbel, Warszawa 2008, s. 270-275.

13 Tenże, Ponowoczesne wzory osobowe, [w:] tenże, Dwa szkice o mentalności ponowoczesnej, 
Warszawa 1994, s. 23.
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podejmowania szybkich decyzji oraz mobilność. Bez wolności wyboru jego ży-
cie staje się udręką. Włóczęga jest ofiarą naszego świata. Jego domem jest droga. 
Turysta natomiast to ktoś, kto chce podróżować, choć nie musi. Pragnie wę-
drować, a nie gdzieś dotrzeć. Nie należy do żadnego miejsca, co uważa za swój 
przywilej. Świadomie prowadzi życie z dnia na dzień, uważając to za najlepszą 
strategię funkcjonowania. Zdarzenia traktuje jak epizody bez dalszych konse-
kwencji. Świat postrzega jako chwilowe kompozycje z kalejdoskopu kosmosu. 
Jest wymagający i na swój sposób roszczeniowy. Wszędzie uważa się za gościa, 
który zawsze może zerwać mało atrakcyjne związki. Nie nawiązuje więc żadnych 
interakcji z otoczeniem, pozostaje w przestrzeni swojej bezpiecznej kulturowej 
„bańki”. Pragnie wolności, autonomii i rozrywki, za którą wcześniej zapłacił cenę 
wyobcowania ze społeczeństwa. Turysta najlepiej czuje się u siebie, we własnym 
domu. Jeśli go opuszcza, to przede wszystkim po to, aby „poza domem” móc 
doświadczać światów nieznanych. Te mają mu służyć do kolekcjonowania „tro-
feów” i podnoszenia własnej wartości.

Metafora turysty i włóczęgi nie polega więc na tym „co pojęcia w ich pier-
wotnym sensie sugerują, aby być w tym świecie turystą lub włóczęgą nie trzeba 
pokonywać przestrzeni fizycznej, nie trzeba podróżować daleko – można nawet 
nie ruszać się z miejsca”14. Będziemy mieli wówczas do czynienia z kulturowym 
fantomem lub metaforą podróży15. 

Ciekawą figurą interpretacyjną jest też ekskluzywna wersja turysty – flâ-
neur’a, wrażliwego na przeszłość (miasta) spacerowicza16. Spacerowicz jest ta-
kim typem osobowości, który zostaje wmieszany w tłum przechodniów i z tej 
perspektywy obserwuje innych. Jest samotny i niezależny od obserwowanej rze-
czywistości17. Poznawana przez niego przestrzeń jest przedmiotem „czytania”, 
doświadczania i przeżywania18. Przykładem flaneryzmu może być zapoczątko-

14 Tenże, Włóczęga i turysta, [w:] Bauman o popkulturze…, s. 279.
15 K. Podemski, Socjologia…, s. 10-12; E. Nycz, Prolegomena. Miasto – turystka – promocja – 

dziedzictwo, [w:] Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako wartość promo-
cyjno-turystyczna, red. tenże, Opole 2012, s. 8.

16 I. Skórzyńska, Widowiska przeszłości, alternatywne polityki pamięci 1989-2009, Poznań 2010,  
s. 163-164.

17 K. Loska, Flâneur jako metafora współczesnej kultury, [w:] Intermedialność w kulturze końca 
XX wieku: kultura i przyszłość, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998, s. 46.

18 Por. A. Zeidler-Janiszewska, Dryfujący flâneur, czyli o sytuacjonistycznej transformacji doś-
wiadczania miejskiej przestrzeni, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawa-
niu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, red. E. Rewers, Poznań 1999, s. 125-134.
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wany 2003 r. zbiorowy spacer po Lublinie szlakiem Poematu o mieście Lublinie 
Józefa Czechowicza. 

Rozważania nad fenomenem turysty spowodowały większą elastyczność  
w rozumieniu pojęcia turystyka. W zasadzie wszystkie jego eksplanacje nawią-
zują do motywacji, zachowań oraz przeżyć przypisywanym turystom w określo-
nej przestrzeni geograficznej, społeczno-ekonomicznej i kulturowej.

Zgodnie z interpretacją Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjedno-
czonych (konwencja z Ottawy z 1993 r.) turystykę można rozumieć jako:

ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, 
zawodowych lub innych, nie dłużej niż rok bez przerwy, poza swoim codziennym 
otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność 
zarobkowa, wynagradzana w odwiedzanej miejscowości19.

Inaczej mówiąc, jest to każda akceptowana, fizyczna zmiana miejsca pobytu, 
środowiska oraz rytmu życia, połączona z zaspokajaniem potrzeb wyższego rzę-
du, relaksem, czasem wolnym, konsumpcją usług i dóbr20. Zazwyczaj łączy się 
to z bezpośrednim kontaktem ze środowiskiem geograficzno-przyrodniczym  
i kulturowym. Czasem wymaga odpowiednich umiejętności i sprzętu. Z uwagi 
na to turystykę podzielono więc na: wypoczynkową, krajoznawczą (wycieczko-
wą) i specjalistyczną (kwalifikowaną). Pojęcia te trudno jednoznacznie rozgra-
niczyć, gdyż działania turystów są mocno zróżnicowane.

Sformalizowana definicja, podobnie jak w przypadku turysty, nie okazała się 
być wystarczającą. W literaturze przedmiotu pojawiły się więc liczne jej mutacje 
i nowe oczekiwania. Jest ich wiele. Nie jest moim zadaniem przywołanie wszyst-
kich z nich. Chodzi raczej o zauważenie czynników, które mają jakąś sensowną 
wartość porządkującą oraz przydatność dla edukacji przez turystykę. Do takich 
należą m.in. funkcje turystyki, takie jak21: 

1. funkcja edukacyjna (poznawcza, kształcąca i wychowawcza),
2. kulturologiczna (promująca określone modele i wartości kulturowe),
3. etniczna (nawiązująca do dyskursu tożsamościowego),
4. technologiczna (poszukujące modeli i wzorców możliwych do użytecz-

nego przenoszenia z jednej do drugiej kultury),
19 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, Warszawa 1995, s. 5.
20 Cyt. za I. Janowski, Krajoznawstwo i turystyka szkolna, Kielce 2003, s. 15; E. Dziegieć,  

M. Bachvarov, Relacje między pojęciami „rekreacja” i „turystyka”, „Turyzm” 2005, 15/1-2, s. 90.
21 Por. A. Niemczyk, Turystyka kulturowa i jej funkcje, [w:] Związki polskiego dziedzictwa kul-

turowego z turystyką, red. D. Orłowski, J. Wyleżałek, Warszawa 2011, s. 45-51.
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5. osobista (poznanie tradycji rodzinnej, praw nabytych, uzasadnienie 
własnych aspiracji i oczekiwań),

6. ekologiczna,
7. polityczna (poszukująca uzasadnienia dla własnych przekonań politycz-

nych, potwierdzająca lub podważająca sensowności istniejących syste-
mów ideologicznych, praktyk partyjnych czy parlamentarnych, wzor-
ców, zachowań ideowych itp.), 

8. kompensacyjna (rekompensowanie wysiłku, zagrożeń, tęsknot i lęków),
9. ludyczna (zabawowa, wypoczynkowo-relaksacyjna),
10. artystyczna (poszukująca inspiracji i doświadczeń w dziedzinie sztuki).

Zbliżają nas one do stanowiska Lucjana Turosa, według którego turystyka to:

świadome, dobrowolne, indywidualne lub grupowe, pozaprofesjonalne, dokony-
wane w ramach wolnego czasu, organizowane lub spontaniczne, podróżowanie, 
mające na celu zaspokojenie zainteresowań poznawczych, i uzyskanie doświadczeń  
i przeżyć (estetycznych, rekreacyjnych, intelektualnych), których źródłem są regio-
ny, obiekty i środowiska ludzkie22.

Turystyka koncentruje się zazwyczaj na poznaniu czegoś nowego i oryginal-
nego23. Jest zjawiskiem społecznym, psychologicznym, ekonomicznym i kul-
turowym. I co bardzo ważne, jest jednym ze sprawdzonych i uniwersalnych 
„systemów dydaktycznych”24. Z punktu widzenia edukacji turystyka jest cenną 
praktyką, która stanowi szansę rozwoju dla tych osób, które wykraczają (in plus 
bądź in minus) poza przeciętny poziom kompetencji kulturowych lub aspirują 
do przynależności do jakiejś określonej grupy.

Jest ona szczególnie predystynowana do zmiany postaw wobec dóbr kultury, pod 
warunkiem, że placówki edukacyjne i wychowawcze zamiast kultury schlebiania  
i dostępności realizować będą wprowadzanie w świat autentycznych, nieprzemija-
jących wartości kultury […] budować postawy szacunku względem dóbr kultury25.
22 Cyt. za J. Drążkiewicz, Edukacyjne funkcje turystyki, http://wycieczkiznami.pl/panel-eduka-

cyjny/16,edukacyjne-funkcje-turystyki [dostęp: 1.02.2016]; por. też Aktywność turystyczno-rekrea-
cyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, red. J. Rut, P. Rut, Rzeszów 2009. 

23 Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych, red. J. Szczepankiewicz-Battek,  
M. Dąbrowska, Legnica 2010, s. 3.

24 L. Turos, Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Warszawa 1997, s. 15.
25 A. Woźniak, Wstyd turysty. Poszukiwanie intelektualnych wartości turystyki, [w:] W kręgu 

humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. tenże, Poznań 2008, s. 50.
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Zakładać będą, że w praktyce tej istnieje wyraźna relacja zwrotna między turystą 
a przestrzenią turystyczną26. 

Zauważył to Edward Nycz i zapisał, że turystyka jest drogą do realizacji 
określonych celów i potrzeb osób w niej uczestniczących, co znakomicie rozwija 
samych turystów, ale może też „oddziaływać (wpływać) na zmiany zachodzące 
w środowisku odwiedzanym przez turystów”27. Miejsca odwiedzane i doświad-
czane nie muszą jednak podlegać przekształceniom lub destrukcji. Przestrzeń 
turystyczna, jako taka, niczego przecież od nas nie wymaga i nie narzuca swego 
porządku. Raczej tylko „umieszcza nas w sobie”28. Kreuje więc: 

inną, nie tylko zaborczą, kolekcjonerską postawę. Turystyka, działania przedsiębra-
ne w wyodrębnionym, przeciwstawionym codzienności czasie, zakłada w różny 
sposób sakralizujący stosunek do przestrzeni. Świąteczność czasu wolnego, a więc 
zatrzymanego, wyłączonego z rutyny codziennych, zegarowo regulowanych czyn-
ności, znajduje dopełnienie w ograniczoności przestrzennej: miejsce wypoczynku, 
choć dla niektórych bywa miejscem pracy, dla przybywających doń musi być od 
zwyczajności oddzielone. W ten sposób i czas wędrowania, którego ślad zawiera 
fotografia, i statyczność samej fotografii mogą mówić o tym samym: że możliwe 
było wymknięcie się z pułapki destrukcyjnego czasu, ucieczki z rzeczywistości, któ-
ra przez swą temporalność uczestniczy w dramacie życia: narodzin, starzenia się  
i śmierci29. 

Towarzyszy temu pewnego rodzaju „lekcja” wynikająca z porównania tego, cze-
go się spodziewamy spotkać z tym, co zastajemy30. Wzmacnia to atrakcyjność 
i motywacje do podróżowania. Przyczynia się do powstawania różnych typów 
turystyki.

26 B. Włodarczyk, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm” 2011, 21/1-2, s. 59. 
Autor zakłada, że przestrzeń turystyczną kształtują trzy czynniki: dziedzictwo, człowiek-turysta  
i infrastruktura (głównie turystyczna).

27 E. Nycz, Prolegomena.., s. 8.
28 Por. J. Lipiec, Człowiek wędrujący (problem narodzin i sensu podmiotowości turystycznej),  

[w:] Aksjologia turystyki, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2006, s. 38.
29 P. Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współcze-

snej, Wrocław 2001, s. 20; F. Braudel, Historia i nauki społeczne: długie trwanie, [w:] Historia  
i trwanie, przeł. B. Geremek, Warszawa 1971, s. 63.

30 T. Łobożewicz, Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej (przewodnik do ćwiczeń), Warszawa 
1997. Cyt. za I. Janowski, Krajoznawstwo…, s. 14.
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Z punktu widzenia edukacji na szczególne zainteresowanie zasługuje tury-
styka kulturowa i związane z nią działy – turystyka historyczna i turystyka dzie-
dzictwa31. Aczkolwiek formalnie rozwinęły się one dopiero w obecnym stuleciu, 
posiadają ciekawe doświadczenia i wzrastającą dynamikę rozwoju32. Obeznani 
z tą tematyką autorzy sugerują, że pod pojęciem turystyki kulturowej rozumieć 
można indywidualne i grupowe wyjazdy, których celem jest pożądane i plano-
we zapoznawanie się z różnego typu wytworami lub twórcami kultury33. Rekre-
acja w tym przypadku przesuwa się na dalszy plan. Inaczej mówiąc, jest to sfera 
turystyki skierowana na zaangażowane zwiedzanie, poznawanie i doświadcza-
nie miejsc związanych z szeroko rozumianą kulturą wysoką bądź popularną,  
w którym uczestnicy podróży spotykają się na własne życzenie z dorobkiem pew-
nych społeczności czy specyfiką określonych epok lub obszarów. Dowiadują się,  
w określonych realiach, o skutkach upływającego czasu i przeobrażaniu się mo-
deli kulturowych34. W ten właściwie nieskończony obszar zainteresowań tury-
stycznych wpisują się: szlaki tematyczne, zabytki, układy przestrzenne, lokalne 
odrębności i osobliwości, krajobrazy kulturowe, miejscowe zwyczaje i obycza-
je, importy lub zapożyczenia, style życia, archiwalia, muzealia, sztuki wizualne  
i performatywne, pamięć i upamiętnienia, charakterystyczne obiekty współcze-
snej techniki, gospodarki, nauki i kultury (nazywane walorami współczesnych 
osiągnięć człowieka)35. Mogą to być też znaki identyfikacyjne życia określonych 

31 Dodawanie do rzeczownika „dziedzictwo” przymiotnika „kulturowe” – bądź jakiegokol-
wiek innego, np. „historyczne”, „narodowe”, „niematerialne” jest w pewnym sensie tautologią. Po-
jęcie turystyka dziedzictwa jest znaczeniowo węższe niż pojęcie turystyka kulturowa.

32 Z. Kruczek, Gnieźnieńskie forum ekspertów turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 
2009, nr 7 (lipiec 2009), s. 53-54, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2009_07_06.pdf 
[dostęp: 10.10.2015]; A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, pers-
pektywy. Podręcznik akademicki, Gniezno 2008, s. 31.

33 Por. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, s. 31.
34 K. Buczkowska, Turystyka kulturowa, Poznań 2008, s. 14. Ojcem koncepcji krajoznawstwa 

pedagogicznego był Jan Amos Komenski.
35 Por. Karta turystyki kulturowej Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc History- 

cznych, Meksyk 1990; D. Wędzina, Edukacyjny wymiar turystyki kulturowej, [w:] Turystyka kulturowa  
w świetle badań…, s. 13. Według Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalne-
go i naturalnego przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 roku przez Konferencję Generalną ONZ 
dla Wychowania, Nauki i Kultury dziedzictwo kulturowe to: – zabytki: dzieła architektury, dzieła 
monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, 
groty i zgrupowania tych elementów, mających wyjątkową powszechną wartość z punktu widze-
nia historii, sztuki lub nauki, – zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na 
swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość 
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ludzi lub społeczności, nośniki pamięci itd.36 Generalnie rzecz biorąc, nazwą tu-
rystyki kulturowej możemy więc objąć: 

te wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym,  
w których spotkanie uczestników z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami 
kultury wysokiej lub popularnej albo powiększanie ich wiedzy o organizowanym 
przez człowieka świecie otaczającym jest zasadniczą częścią programu podróży lub 
stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzię-
ciu w niej udziału37.

Motywacje kulturowe mają przy tym charakter nadrzędny lub jedyny. Na ogół 
więc pod pojęciem turystyki kulturowej rozumie się aktywność związaną z po-
znawaniem miejsc historycznych, zabytków, muzeów, wystaw i udział w przed-
sięwzięciach kulturalnych38. Uczestnictwo to może się odbywać w przestrzeni 
rzeczywistej lub wirtualnej (wówczas gdy innej po prostu nie ma – np. żydow-
skiego miasta w Lublinie). Kultury wysokiej i popularnej nie przeciwstawia się 
sobie. Stanowi ona polimorficzną całość. Turystyka kulturowa jest preferowana 
na ogół przez osoby, które chcą pielęgnować tradycje rodzinne, lokalne, naro-
dowe, religijne, środowiskowe lub te, które badają historię lub ją popularyzują. 
Ich działania wspomagają z reguły pewne zinstytucjonalizowane podmioty, ta-
kie jak: szkoły, muzea, galerie sztuki, biblioteki, biura podróży, centra spotkań 
kultur, organizatorzy niektórych eventów i widowisk. 

Peregrynacje do tego typu miejsc zyskują na znaczeniu w dobie globalizacji 
i demokratyzacji współczesnego świata. Stymulują one szerszą refleksję filozo-
ficzną, połączoną z namysłem nad historią, aktualną sytuacją danej kultury oraz 
prognozowaniem jej przyszłości. Oddziałują na postawy i zachowania turystów 
lub zmieniają odwiedzaną przestrzeń, co jest zjawiskiem zazwyczaj niekorzyst-
nym i będzie szerzej omówione w dalszej części artykułu. 

Podróże tego rodzaju mają poważny związek z historią, ale ograniczanie 

z punktu widzenia historii, sztuk lub nauki, – miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne  
dzieła człowieka i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wy-
jątkową powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub 
antropologicznego (cyt. za D. Wędzina, dz. cyt., s. 13).

36 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Warszawa-Poznań 2002, s. 353;  
M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004, s. 181-216.

37 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, s. 31.
38 D. Wędzina, dz. cyt., s. 10; por. K. Podemski, Turystyka kulturowa dla każdego, [w:] W krę- 

gu…, s. 8-15.
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walorów turystyki kulturowej do kontekstu historycznego jest uproszczeniem. 
Turystyka kulturowa jest bowiem przede wszystkim „turystyką refleksji i komu-
nikacji [podkr. A.S.]; jej celem jest poznanie przeszłości, teraźniejszości i odkry-
wanie przyszłości”39. W ofercie turystycznej czynniki te powinny mieć udział 
zasadniczy lub przeważający. Wyprawy tego typu dziś nie muszą więc mieć cha-
rakteru elitarnego. Mogą się odbywać w ramach powszechnej turystyki regional-
nej, krajowej i międzynarodowej. Mieści się w nich szeroko rozumiana 

turystyka miejska, następnie turystyka wiejsko-kulturowa, etniczna, turystyka 
obiektów militarnych, turystyka obiektów przemysłowych i technicznych, turystyka 
żywej historii, turystyka eventowa, kultury popularnej, turystyka kulturowo-przy-
rodnicza, turystyka egzotyczna, turystyka religijna i pielgrzymkowa, turystyka ku-
linarna, turystyka hobbystyczna, turystyka regionalna. Wiele wypraw turystyki kul-
turowej wykazuje także mieszany charakter, z elementami charakterystycznymi dla 
poszczególnych jej rodzajów40.

Będą one przedmiotem rozważań innych autorów. 
Ważnym atrybutem turystyki kulturowej jest czynnik interpersonalny. Pozwa-

la on na możliwość spotkań/dialogu/konfrontacji ludzi, kultur, idei i poglądów, 
odwołujących się do wartości powszechnych, grupowych lub indywidualnych41. 
Dzięki temu staje się swoistym elementarzem kultury i istotnym miejscem pamięci. 

Turystyka kulturowa ma nieprzebrane możliwości42. Najczęściej odnoszą się 
one do konkretnych miejsc lub zainteresowań osób podróżujących. Zabiegi po-
rządkujące wydają się w tym zakresie nie mieć granic, jako że każda przestrzeń:

każdy punkt, każdy skrawek, każdy fragment przestrzeni jest czymś zajęty, wypeł-
niony, dookreślony jakościowo. Każdy więc może stać się podstawą jakichś wartości,  
o specjalnych walorach, o przynależności do pewnej dziedziny wartości, o dodat-
nim, neutralnym lub ujemnym znaku, zarówno poza znakiem zajmowanej pozycji,  
w strukturze hierarchicznej, jak i niesionych konsekwencjach dla podmiotu ludzkiego43.

39 W.W. Gaworecki, dz. cyt., s. 66; A. Stasiak, Kultura a turystyka – wzajemne relacje, [w:] Kultura  
i turystyka razem czy oddzielnie, red. tenże, Łódź 2007, s. 8.

40 Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, s. 52.
41 Por. M. Kaźmierczak, Wprowadzenie, [w:] W kręgu…, s. 6.
42 P. Kowalski, O podróżowaniu, znakach podróży i metaforyzowaniu jej sensów, [w:] Wędrować, 

pielgrzymować…, s. 337.
43 J. Lipiec, Człowiek wędrujący (problem narodzin i sensu podmiotowości turystycznej),  

[w:] Aksjologia…, s. 44.
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Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku turystyki szkolnej, gdzie ucznio-
wie rutynowo traktują każdą podróż jako drogę od punktu A do punktu B  
i często brakuje im refleksji nad bogactwem samej drogi. Dobrze więc, gdyby 
dowiedzieli się, w ramach ogólnego przygotowania do zajęć poza murami szkoły, 
że w najczęściej przywoływanych w literaturze porządkach pojawia się:

1. Turystyka kultury wysokiej – 
	turystyka dziedzictwa kulturowego (w tym: archeoturystyka, turystyka 
do obiektów zabytkowych, turystyka dziedzictwa podwodnego, turystyka 
etniczna rozumiana jako sentymentalna (turystyka przodków), diasporo-
wa (turystyka „korzeni” – w tym turystyka genealogiczna),
	turystyka muzealna, 
	turystyka miejsc pamięci,
	turystka literacka,
	turystyka eventowa (kultury wysokiej).

2. Turystyka edukacyjna z charakterystycznymi dla niej formami, takimi jak:
	wycieczki dalsze i bliższe,
	podróże studyjne,
	podróże tematyczne,
	podróże seminaryjne.

3. Powszechna turystyka kulturowa – 
	turystyka miejska,
	wiejsko-kulturowa,
	etniczna,
	obiektów militarnych,
	obiektów przemysłowych i technicznych,
	żywej historii,
	turystyka eventowa kultury popularnej,
	kulturowo-przyrodnicza, egzotyczna,
	religijna i pielgrzymkowa,
	filmowa
	kulinarna,
	motywacyjna,
	hobbystyczna,
	regionalna,
	bookstore tourism itp.
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Do tego dochodzą oferty niestandardowe lub specjalistyczne, jak: turystyka eks-
tremalna, religijna, tanatoturystyka, ekoturystyka, a nawet turystyka ubóstwa. 
Do turystyki kulturowej zaliczają się także podróże edukacyjne, organizowane 
np. dla lepszego poznania języka w jakimś ciekawym regionie jego używania, 
wybranej dziedziny życia, jeśli oczywiście nie są to profesjonalne ekspedycje na-
ukowe czy przedsięwzięcia zawodowe. Jak każda, ta typologia ma wiele niekon-
sekwencji. Trzeba poświęcić jej więcej czasu w innym miejscu. Będzie to miało 
zapewne pewien wpływ na wyobrażenie młodych ludzi o możliwościach tury-
styki i partycypowania w jej ofertach.

Jak wspomniano wyżej, w szerokiej przestrzeni turystyki kulturowej postrze-
ga się zazwyczaj turystykę historyczną. Jest to pojęcie o znaczeniu węższym. To 
oczywiste, gdyż kultura jest przecież głównie efektem zachodzących procesów 
historycznych44. Zdaniem Elżbiety Puchnarewicz: 

Wyodrębnienie z tak szeroko pojętej koncepcji turystyki kulturowej kręgu zainte-
resowań turystyki historycznej obejmowałoby część jej zagadnień stawiających na 
pierwszym miejscu projekt edukacyjny, mający w swoim zamierzeniu trzy ważne 
cele: poznanie, wzbudzenie refleksji oraz kształtowanie postaw wobec szeroko po-
jętego dziedzictwa narodowego – a w jego wymiarze duchowym oraz materialnym, 
a także dającym wgląd w ważne wydarzenia historyczne polskiego państwa, ukazu-
jącym formy współżycia zamieszkujących je społeczności. Bezpośrednie spotkania 
z artefaktami dokumentującymi kreatywne działania przodków, możliwość brania 
udziału w odtwarzaniu zdarzeń historycznych, poznawanie dziejów w „naturalnym 
otoczeniu historycznym” stanowią główne zadania turystyki historycznej. Jej osta-
tecznym celem jest kształtowanie poczucia wspólnoty w różnych wymiarach spo-
łeczno-przestrzennych – lokalnej, regionalnej i narodowej. Znajomość przeszłości, 
okresów chwały i błędów popełnianych przez przodków, uczy odpowiedzialnego 
stosunku do zdarzeń i procesów w czasie, w którym przyszło im żyć. Poczucie za-
korzenienia stanowi dobry punkt wyjścia do dobrego współistnienia grup tożsamo-
ściowych w regionalnym, narodowym czy ponadnarodowym środowisku wielokul-
turowym45.

Jak niektórzy mawiają – turystyka historyczna posiada niepowtarzalny urok, 
gdyż nawiązuje w pewnym sensie do klimatu sensacyjnych odkryć i romantycz-

44 M.T. Albert, Kultura, dziedzictwo, tożsamość, [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse  
i wyzwania, red. M.A. Murzyn, J. Purchla, Kraków 2007, s. 49.

45 E. Puchnarewicz, Miejsce turystyki historycznej w procesie edukacji młodzieży, „Zeszyty 
Naukowe” Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2013, nr 38, s. 68.
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nej przygody. Zaspakaja ciekawość, niesie element ryzyka, rozwija zaintereso-
wania, inspiruje motywacje, dostarcza materiału do przemyśleń, podnosi kom-
petencje komunikacyjne (czasem zawodowe), racjonalizuje poglądy, kształtuje 
aktualny kanon kulturowy, upamiętnia sukcesy, kompensuje porażki, kształtuje 
gusta artystyczne i realizuje potrzeby ludyczne. Pokazuje rolę czasu w krajobra-
zie kulturowym46. Sprzyja idei porozumienia i akceptacji. Pełni więc prawie takie 
same funkcje jak turystyka kulturowa, tyle że odnosi je do węższej skali i rzeczy-
wistości już minionej.

Dość problematyczną kwestią jest związek/relacje turystyki kulturowej i hi-
storycznej z krajoznawstwem. W potocznym mniemaniu krajoznawstwo jest 
szeroko rozumianą formą lub zespołem form uprawiania turystyki. Zdaniem 
specjalistów tak nie jest. Krajoznawstwo ma głębsze związki z nauką niż z re-
kreacją. Dominują w nim cele poznawcze nad praktycznymi. Ma ono charak-
ter bardziej partycypacyjny i niekomercyjny. Odwołując się do znanej metafory 
można powiedzieć, że krajoznawstwo patrzy przez mikroskop, turystyka przez 
teleskop. Nie da się przejść obok tak kategorycznych różnic. Spróbujmy więc 
uporządkować te pojęcia.

W literaturze przedmiotu krajoznawstwo jest na ogół definiowane dwoja-
ko: jedni postrzegają je jako ruch społeczny propagujący kraj, region, subregion 
(ujęcie szersze), inni jako partycypacyjne doświadczanie i konsumowanie wa-
lorów tej przestrzeni (ujęcie węższe)47. Za pierwszym optował „ojciec polskiego 
regionalizmu” Aleksander Patkowski. Według niego krajoznawstwo jest: 

ruchem społecznym zmierzającym do: 1) szerzenia wśród społeczeństwa dorosłego 
i młodzieży znawstwa przyrody i kultury (materialnej i duchowej) kraju rodzinne-
go przez wszechstronne poznanie środowisk, regionów i krain, 2) zaprawianie do 
samodzielnych badań i współpracy naukowej w tym zakresie, 3) zachowania ro-
dzimych odrębności przyrody i kultury kraju, 4) rozwijania przywiązania do stron 
rodzinnych i 5) pogłębiania czynnej roli obywatela do pracy zawodowo-społecznej, 
związanej z człowiekiem i ziemią, przede wszystkim wśród najbliższego otoczenia 
(wieś, miasto, gmina, powiat)48.

46 J. Wojtanowicz, Krajobraz kulturowy a turystyka, [w:] Krajobraz kulturowy a turystyka, red.  
J. Wojtanowicz, Ł. Zbucki, Biała Podlaska 2011, s. 9-11.

47 M. Drogosz, Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik dla 
dyrektorów i kadry pedagogicznej, Warszawa 2009, s. 16.

48 A. Patkowski, Nowe drogi ruchu krajoznawczego w Polsce, „Ziemia” 1934, nr 1-2, s. 3-5. Por. 
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Tak rozumiane krajoznawstwo uwzględnia przeszłość, współczesność i przy-
szłość oraz różne dziedziny wiedzy i doświadczenia.

Współcześnie istnieje ogólna tendencja do łączenia krajoznawstwa ze sferą 
poznania kompleksowego, a turystyki – tematycznego. Krajoznawstwo kojarzo-
ne jest z aktywnością badawczą/dokumentacyjną i miłośnictwem określonej zie-
mi, a turystyka z aktywnością konsumpcyjną ludzi pragnących wrażeń, ruchu, 
słońca, w której emocjonalne związki z ziemią mają drugorzędne znaczenie49. 
Krajoznawca od turysty odróżnia się zatem przede wszystkim motywacją, po-
ziomem i stopniem zaangażowania w proces doświadczania jakiejś przestrzeni50. 
Od naukowca różni się tym, że „poznaje kraj nie tylko rozumem, miarą i liczbą, 
lecz wzruszeniem i zachwytem, zdziwieniem i radością, uśmiechem i oburze-
niem”51. Ciekawie na ten temat wypowiada się Stanisław Pawłowski, który uwa-
ża, że krajoznawstwo jest to „geografia stosowana ziemi ojczystej”52. Przy takim 
rozumowaniu turystyka może być traktowana jako droga lub forma realizacji 
celów krajoznawstwa53. Krajoznawstwo uszlachetnia ruch turystyczny. Ma duże 
walory dydaktyczno-wychowawcze. Oscyluje bowiem wokół kategorii dziedzic-
two. Często odkrywa i rewitalizuje dziedzictwo zapomniane lub zdegradowane. 
Zamiast charakterystycznego dla dyskursu turystycznego zwiedzania proponuje 
odkrywanie, eksplorację czy infiltrację.

W orbicie prowadzonych tu rozważań teoretycznych pojawia się stosowane 
w literaturze przedmiotu pojęcie turystyki edukacyjnej. Co ciekawe, w piśmien-
nictwie branżowym nie oznacza ono zwykle oddzielnej gałęzi współczesnej tu-
rystyki. Rozumiane jest raczej jako pewna tendencja, praktyka, integralny i do-
pełniający element właściwie każdej aktywności turystycznej, które ma niejako 
dodatkowo na celu: 

tworzenie warunków do głębokiego, wielostronnego i wnikliwego poznania różnego 
rodzaju obiektów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Może 

A. Lubczyńska, Krajoznawstwo i regionalizm w poglądach Aleksandra Patkowskiego, [w:] Twórcza 
polskiego regionalizmu. Nowe badania nad życiem i działalnością Aleksandra Patkowskiego, red.  
T. Giergiel, Sandomierz 2015, s. 11-21.

49 Cyt. za I. Janowski, Krajoznawstwo…, s. 19.
50 Tamże, s. 13.
51 Tamże, s. 10-11.
52 Cyt. za G. Bieńczyk, Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Warszawa 2003, s. 37.
53 Por. K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, Warsza-

wa 1989, s. 12; J. Wojtycza, Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, Kraków 2000, s. 7.
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zmierzać do budzenia u turystów aspiracji badawczych, poznawczych i samokształ-
ceniowych, a także pomagać w wiązaniu ich wiedzy teoretycznej z doświadczeniem 
poznawczym, zdobytym w czasie wycieczek; może sprzyjać kształtowaniu u nich 
umiejętności dostrzegania różnorodnych problemów charakteryzujących życie spo-
łeczne i kulturę zwiedzanego kraju54.

Turystyka edukacyjna w tym rozumieniu jest: 

wrogiem stereotypowości i automatyzmu w działaniu, te bowiem nie wywołują zdzi-
wienia, wątpliwości, refleksji i krytyki innych i samego siebie. Zdziwienie, zaintere-
sowanie, wątpienie, porównywanie, zachwyt czy protest sprzyja rewizji naszej kultu-
ry, pobudza do twórczości. […] Przez dłuższe uprawianie turystyki wzrasta wśród 
uczestników życzliwość, wytwarza się uspołeczniona postawa wobec innych55. 

W ten sposób turystyka edukacyjna staje się jednym z filarów tzw. kształcenia 
otwartego56. Ponieważ operuje realistycznym „obrazem rzeczywistości” – jest 
ewidentnie skuteczna57.

Odwołując się do doświadczeń szkoły moglibyśmy porównać ją do ścieżek 
edukacyjnych, które były ciekawą innowacją w podstawie programowej histo-
rii z 1999 r. Nadawano im nazwy edukacji europejskiej, edukacji filozoficznej, 
edukacji czytelniczej i medialnej etc. Dzięki nim, niejako na marginesie refleksji 
nad dziejami, uczniowie wchodzili w meandry wiedzy o europejskości, filozofo-
waniu, czytaniu, komunikowaniu się58. W tym przypadku w czasie aktywności 
turystycznej można odkrywać tajniki historii, zachowania społeczne czy skutki 
ekspansji cywilizacyjnej człowieka.

Turystyka edukacyjna, którą w pewnych okolicznościach moglibyśmy na-
zwać edukacją turystyczną, może oddziaływać też w odwrotnym kierunku, sta-
jąc się impulsem do odkrywania aktywności turystycznej jako atrakcyjnej formy 
edukacji i rekreacji. Sygnał taki pojawia się w związku z uświadamianym bra-
kiem czegoś, znużeniem codziennością, rutyną i potrzebą uczestnictwa. Wów-
czas to edukacja turystyczna stawia sobie za zadanie 

54 L. Turos, Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Warszawa 1997, s. 20.
55 K. Wojciechowski, Wychowanie dorosłych. Zagadnienia andragogiki, Wrocław 1968, s. 241-242.
56 K. Denek, Wycieczki we współczesnej szkole, Warszawa 1997, s. 39.
57 Zgodnie ze znanym aforyzmem „więcej znaczy raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć”. Por. też  

P. Oleśniewicz, K. Widawski, Turystyka edukacyjna w kontekście turystyki szkolnej. Wybrane za-
gadnienia, Wrocław 2013, s. 52.

58 Por. K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, Warszawa 1973, s. 72-73.
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dostarczenie młodzieży i dorosłym wiedzy o turystyce, jej istocie, genezie, trady-
cjach, doświadczeniach, formach instytucjonalnych i organizacyjnych oraz wiedzy  
o uprawianiu turystyki, umożliwiającej łączenie potrzeb poznawczych, estetycz-
nych, emocjonalnych, rekreacyjnych i relaksowych. Chodzi o dostarczenie mło-
dzieży i dorosłym wiedzy i wzorów, dzięki którym uprawianie turystyki może być 
racjonalne i efektywne, satysfakcjonujące i nowoczesne, może rozwijać osobowość  
i skłaniać do samodoskonalenia i samowychowania59.

Chodzi też o promowanie postaw wyróżniających się ciekawością, dociekliwo-
ścią, otwartością i chęcią poznania świata60. Sprzyjają one gotowości do zajmo-
wania jakiejś konkretnej postawy w nowych sytuacjach poznawczych i emocjo-
nalnych. Uczą zaradności życiowej, odpowiedzialności i racjonalnego gospoda-
rowania czasem.

Rozważaniom o miejscu i funkcjach turystyki w edukacji nie sprzyja dość 
niski poziom myśli dydaktyczno-turystycznej. Problem ten został zauważony już 
w latach siedemdziesiątych w pracach Eric’a Cohen’a61. Pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych XX w. L. Turos postawił sobie pytanie: czy właściwie istnieje jakaś 
nauka czy nauki o turystyce posiadające swój język i metody? Uznał, że ta sfera 
dopiero się kształtuje i zaproponował dla niej nazwę turystykoznawstwo ogól-
ne, analogiczne do językoznawstwa ogólnego62. Nazwa ta nie przyjęła się, mimo 
że mogłaby mieć pewną użyteczność funkcjonalną. Kierując się podobnymi 
intencjami historyk Tadeusz Chudoba zaproponował nazwę teoria turystyki63.  
W polu jej zainteresowań, oprócz opisu „rzeczywistości turystycznej” miałyby 
się znaleźć prawa i teorie naukowe wynikające z komparacji przewidywań z wy-
nikami stosownych obserwacji, pomiarów i doświadczeń64. Była też propozycja 
„zagospodarowania” nazwy turystologia i będące przeniesieniem z języków ob-
cych terminy: tourlogy, tourismology65. Próby tego typu powracają, mimo że od 

59 L. Turos, Turystyka i rekreacja, Warszawa 1996, s. 13-14.
60 Tamże, s. 14.
61 E. Cohen, A Phenomenology of Tourist Experiences, „Sociology” 1979, no 13, s. 179-201.
62 L. Turos, Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Warszawa 1997, s. 125-127.
63 T. Chudoba, Teoria turystyki a zarządzanie turystyką, Warszawa 2008, s. 19 i nast.
64 Por. Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, red. W. Kurek,  

M. Mika, Kraków 2007; A. Kowalczyk, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość badań geografic-
znych nad turystyką. Osobiste refleksje metodologiczno-metodyczne dotyczące badań prowadzonych  
w Polsce, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki. Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 5, 
red. B. Krakowiak, J. Latosińska, Łódź 2014, s. 35.

65 L. Butowski, Turystyka jako dyscyplina naukowa – dylematy teoretyczne versus rzeczywistość 
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kilkudziesięciu lat funkcjonują u nas terminy: turyzm i antropologia turystyki. 
Problemy te biorą się głównie stąd, że dotychczas turystyka nie zdobyła sobie 
statusu dyscypliny naukowej, nie posiada uporządkowanej naukowo teorii, bazy 
pojęciowej i narzędzi badawczych oraz z konieczności operuje swobodnie w ob-
rębie najróżniejszych jej dziedzin. Z tego powodu: 

Jesteśmy zalewani poradami, dokąd podróżować; mało kto mówi nam, dlaczego  
i jak to robić – choć sztuka podróżowania z natury rzeczy wiąże się z licznymi py-
taniami, które nie są ani proste, ani trywialne i których zbadanie mogłoby wnieść 
skromny przyczynek do zrozumienia tego, co greccy filozofowie tak pięknie nazy-
wali eudajmonią lub rozkwitem osobowości66.

Podobny problem daje się odczuć w sferze dydaktycznej. Jeśli bowiem tu-
rystyka edukacyjna ma wymiar praktyczny, to gdzie usytuować refleksję teore-
tyczną, świadomy i potrzebny namysł nad edukacyjnym potencjałem, możliwo-
ściami i instrumentarium szeroko rozumianej turystyki? Tak ważna dziedzina 
naszej aktywności (turystyka) nie powinna być pozbawiona teoretycznego/na-
ukowego zaplecza. Nie może bazować wyłącznie na doświadczeniu, intuicji czy 
samouctwie organizatorów i uczestników ruchu turystycznego. Pewnym roz-
wiązaniem byłoby świadome zagospodarowanie przestrzeni, którą moglibyśmy 
nazwać np. eduturystyką. Termin ten wyznaczałby pole refleksji nad miejscem, 
rolą i funkcjami turystyki w edukacji i jednocześnie był nazwą swego rodzaju 
dydaktyki szczegółowej, dziedziny (subdziedziny) wiedzy/refleksji odnoszącej 
się do całokształtu dydaktyczno-wychowawczych aspektów turystyki i krajo-
znawstwa. Obejmowałby naukowo zreflektowaną teorię, metodykę, narzędzia, 
materiały, rozwiązania organizacyjne itd. Skupiałby się na próbie wzbogacenia 
edukacji przez turystykę67. 

empiryczna, [w:] Badania nad turystyką, jeden cel, różne podejścia. Warsztaty z geografii turyzmu, 
t. 6, red. M. Makowska-Iskierka, Łódź 2015, s. 9.

66 Por. M. Kaźmierczak, O filozofii podróży inspirowanej książką Alaina de Botton „Sztuka po-
dróżowania”, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2010_11_03.pdf [dostęp: 11.06.2016].

67 J. Drążkiewicz, Edukacyjne funkcje turystyki, http://wycieczkiznami.pl/panel-edukacyjny/ 
16,edukacyjne-funkcje-turystyki [dostęp: 1.02.2016]. 
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Dziś można postulować, by obszarami zainteresowań eduturystyki były między 
innymi: 
	 historia edukacji przez turystykę, 
	 turystyka w kręgu zainteresowań humanistycznych i społecznych,
	 miejsce i funkcje turystyki w edukacji historycznej i obywatelskiej,
	 cele i możliwości edukacji przez turystykę,
	 formy eduturystyki,
	 metody edukacji przez turystykę,
	 kształcenie kadr,
	 dobre praktyki,
	 diagnostyka grup turystycznych,
	 materiały (dla potrzeb kształcenia i samokształcenia), 
Być może termin eduturystyka nie posiada w sobie waloru użytkowości i jako 

innowacja nie ma większych szans na zadomowienie się w słownikach turystów 
i animatorów turystyki. Warto więc zastanowić się nad sensem i możliwościa-
mi nadania pojęciu turystyka edukacyjna nowego znaczenia, które zamykałoby 
w sobie wyżej wymienione pola refleksji i rodzaje praktyk. Wymagać to będzie 
jednak przełamania dotychczasowych przyzwyczajeń i wyobrażeń. Warto przy 
tym pamiętać, że zretoryzowany język humanistyki pozwala na tworzenie niezli-
czonych figur opisowych, diagnostycznych, perswazyjnych itp. Nie o nazewnic-
two jednak chodzi. Rzecz w tym, by odważniej i uważniej rozpatrzyć edukacyjne 
możliwości turystycznego doświadczania świata. W zasadzie wiemy już, że: 

stajemy się (stać się możemy) tacy, jak świat, który zdołamy w siebie przyjąć. Kon-
sekwencje psychologiczne i kulturowe odmienionych sposobów doświadczania są 
wielkie zarówno wtedy, gdy przyjąć, że to co nas otacza, wyznaczając nam granice, 
zostawia miejsce, w jakim musimy się zagnieździć i rozpoznać, jak i w sytuacji, gdy 
wierzymy, że przeciwnie, to my rozpychamy się w świecie, budujemy siebie, rozra-
stając się jego kosztem. Turystyka jako pewien właściwy dla nowoczesności tryb 
życia rozstrzyga o sprawach donioślejszych, niż chcielibyśmy na to przystać myśląc 
o wakacyjnej rekreacji68. 

Turystyka i krajoznawstwo już z założenia powinny więc być częścią eduka-
cji historycznej i obywatelskiej w szkole69. Pozwalają na to przepisy oświatowe, 

68 P. Kowalski, O podróżowaniu…, s. 339.
69 Por. J. Mokras-Grabowska, Różnorodność metod teoretycznych i form w turystyce aktywnej,  

45

Turystyka w edukacji - spór o pojęcia...



uwarunkowania organizacyjno-programowe oraz oczekiwania społeczne70. Te 
sięgają dziś „wyżej niż – jak to ujął Dean MacCannell – wspinanie się na wyższy 
poziom starego, zachodniego, aroganckiego Ego, które pragnie wszystko zoba-
czyć, poznać i posiąść”71. Turystyka w edukacji szkolnej ciągle jest jednak bar-
dziej postulatem niż praktyką dydaktyczną. Symptomatyczne jest, że w dotych-
czasowej literaturze przedmiotu brak jest nawet precyzyjnej definicji turystyki 
szkolnej, choć istnieją książki opatrzone takimi tytułami. W praktyce stosuje się 
zazwyczaj ogólne definicje turystyki, dopisując do nich termin szkoła i konteksty 
jej działania. I tak np. Ignacy Janowski przyjmuje, że: 

Turystyka szkolna jest odmianą turystyki powszechnej, polegającej na wykorzysta-
niu zróżnicowanych form działania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, re-
alizowaną pod kierunkiem opiekuna (nauczyciela), celem osiągnięcia planowanych 
założeń dydaktyczno-wychowawczych, z uwzględnieniem krajoznawstwa i rekreacji72.

Ujęcie to abstrahuje od wszelkich czynników dotyczących dorastania i formowa-
nia młodego człowieka. 

Zważywszy na to, nie będzie przesadą stwierdzenie, że sprawy te zasługują 
na szerszą refleksję i starania o stworzenie specjalistycznego słownika. Idąc tą 
drogą zacznijmy od zabiegów zbierająco-porządkujących. Jest pewne, że tury-
styka szkolna ma specyficzne cele i skutki, a doświadczenia turystyczne uczniów 
mogą się realizować w różnych trybach, np.: 

1. rekreacyjnym,
2. trybie odmiany,
3. trybie doświadczania,
4. trybie eksperymentowania,
5. trybie egzystencjalnym73. 

[w:] Badania nad turystyką…, s. 123.
70 Wykaz najważniejszych przepisów prawa związanych z organizacją turystyki i krajoznawstwa  

w szkole został zestawiony i omówiony w książce B. Domereckiej, Jak organizować szkolną  
turystykę? Warszawa 2008.

71 D. MacCannell, dz. cyt., s. 29. Cyt. za E. Lewandowska-Tarasiuk, Turystyka jako doświad-
czenie kulturowe, [w:] Turystyka jako dialog kultur, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk,  
J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2005, s. 117.

72 I. Janowski, Krajoznawstwo…, s. 18.
73 Cyt. za A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008,  

s. 81-83.
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W ich ramach możliwe jest rozpoznawanie miejsc i rzeczy, które są istotne  
w procesie dydaktycznym oraz nasycanie uzyskaną w ten sposób wiedzą i do-
świadczeniem jakiegoś zamierzenia edukacyjnego74. 

Aktywność turystyczna gwarantuje dużą efektywność dydaktyczną i wycho-
wawczą. Oddziałuje bowiem, bezpośrednio lub pośrednio, na wszystkie sfery 
percepcji człowieka, co jest warunkiem każdej skuteczności. Przedsięwzięcia tu-
rystyczne są skuteczne jako nieschematyczne i niewymuszone. Ich atutem jest 
oczekiwana zmiana przestrzeni edukacyjnej (poznanie następuje w naturalnym 
otoczeniu), poszukiwanie autentyczności, aktywność i partnerstwo wszystkich 
uczestników procesu nauczania-uczenia się, emocjonalność, oryginalność po-
stępowania dydaktycznego, indywidualizacja poznania, dobrowolność uczest-
nictwa, atrakcyjność krajobrazów kulturowych, bogaty zestaw środków dydak-
tycznego oddziaływania i osobisty kontakt z poznawanym światem. Edukacja 
przez turystykę pozwala więc osiągać cele kształcenia w szerszy, szybszy i bar-
dziej atrakcyjny sposób. Zauważmy bowiem, że opuszczając mury szkolne: 

odbywamy tak naprawdę dwie wyprawy jednocześnie. Pierwsza z nich jest wyprawą 
w świat fizyczny, namacalnie przestrzenny, obiektywnie geograficzny. […] Druga 
wyprawa jest natomiast wyprawą metafizyczną, tożsamościową, wyprawą w cze-
luści wyobrażeniowego świata turysty. Polega ona na nieustannym uruchamianiu 
zbiorowych bądź indywidualnych mitologemów – wielkich kompleksów wyobrażeń  
o świecie – od dekad zawartych w obrębie dyskursu podróży. Każdy człowiek posia-
da bowiem – według językoznawcy Georga Lakoffa – swój wyidealizowany kultu-
rowy model poznawczy tego, jak świat powinien wyglądać, każdy posiada swój wy-
obrażony prototyp rzeczywistości. Egzotyczny wyjazd – całościowe doświadczenie 
naszej podróży – jest niczym innym jak wypadkową tych dwóch podróży75.

74 A. Stasiak, B. Włodarczyk, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] Kultura i turystyka – 
miejsca spotkań, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Łódź 2013, s. 29-46.

75 P. Cywiński, Wielka narracja turystyczna, http://post-turysta.pl/artykul/wielka-narracja-tu-
rystyczna.pdf [dostęp: 18.06.2016].
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Turystyka ma solidny potencjał poznawczy, kształcący i wychowawczy, jako 
że stawia na działanie i samodzielność. Obrazuje nam to piramida przyswajania 
wiedzy Dale’a:

Rys. 1. Stożek doświadczenia (piramida przyswajania wiedzy) Dale’a76.

Niebagatelną kwestią dla edukacji jest także to, że na gruncie turystyki  
i krajoznawstwa spotykają się interesy państwa (instytucjonalne, systemowe)  
z interesami społecznymi (obywatelskimi). 

Każde społeczeństwo [bowiem – A.S.] i każdy system polityczno-gospodarczy funk-
cjonuje w pewnej relacji do przeszłości, odnosząc się do niej z podziwem i szacun-
kiem, naśladując ją lub wręcz przeciwnie, programowo odrzucając i niszcząc pewne 
jej pozostałości. Jak pisze David Lowenthal w swojej książce pod znamiennym tytu-
łem The Past is a Foreign Country77, fakt, że od czasów rewolucji przemysłowej prze-
szłość stała się obcą, dziwną lub wręcz cudzoziemską krainą, wyraźnie oderwaną od 
otaczającej nas rzeczywistości, nie sprawił, iż przestaliśmy jej potrzebować. Wręcz 
przeciwnie, w im bardziej nowoczesnym świecie żyjemy, tym chętniej zanurzamy się 
w przeszłość, czerpiąc z niej w rozmaity sposób. Dziedzictwo kulturowe, rozumiane 
jako szeroki zbiór materialnych i niematerialnych wartości, jest więc zasobem stale 
przekształcanym, dostosowywanym i interpretowanym współcześnie przez wielu 
76 Wykorzystano projekt graficzny zamieszczony na stronie http://absta.pl/metoda-nauczania.html.
77 D. Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge 1985.
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użytkowników. Spojrzenie na przeszłość i jej pozostałości, a co za tym idzie, ich 
wykorzystanie wciąż się zmienia, poszerza się spektrum tego, co uznawane jest za 
godne zachowania, pojawiają się nowe interpretacje, pewnym aspektom przeszłości 
nadaje się znaczenie, innym rozmyślnie lub mimowolnie pozwala się zniknąć z kra-
jobrazu czy też ze świadomości zbiorowej78.

Turystyka historyczna, zwłaszcza ta w wersji szkolnej, odwołuje się bardziej 
do pamięci niż do historii naukowej79. Towarzyszą jej więc głębsze oddziały-
wania emocjonalne. Kojarzy się z tym wyjątkowo dobrze słynna grecka triada: 
prawda, dobro i piękno. „Każda z tych wartości wpływa pozytywnie na kształ-
towanie osobowości młodego człowieka. Prawda buduje intelekt. Natomiast do-
bro i piękno wpływają pozytywnie na wolę i uczucia”80. Dziedzictwo kulturowe 
akumuluje i przechowuje wielorakie wartości: intelektualne, moralne, społeczne, 
religijne czy estetyczne. 

W procesie wychowania młodego pokolenia nie może ich zabraknąć, ponieważ 
ostatecznym celem tego procesu jest ukształtowanie człowieka w oparciu o te warto-
ści, które będą wpływać na nasze decyzje w dorosłym życiu. Młody człowiek, styka-
jąc się z nimi, poznaje je i oswaja, otwiera się na nie i przyjmuje jako własne. Dlatego 
też wartości własnego dziedzictwa kulturowego powinny mieć odpowiednie miejsce 
w wychowaniu81. 

Turystyka w edukacji szkolnej tworzy dobry grunt, na którym możemy realizo-
wać kompetencje kluczowe określone przez Unię Europejską w dokumencie o ucze-
niu się przez całe życie82. Według Beaty Domereckiej są to takie kompetencje jak:

 
1) porozumiewanie się w języku ojczystym (porozumiewanie się w różnych sytu-
acjach komunikacyjnych, doskonalenie sposobu komunikowania się z przysto-
sowaniem go do wymogów sytuacji, umiejętność poszukiwania, gromadzenia  

78 M. A. Murzyn, Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian: szanse i wyzwania, [w:] Dzie- 
dzictwo kulturowe…, s. 139.

79 Por. D. Staszczyk, A. Stępnik, Miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i badaniach naukow-
ych, [w:] Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej, red. M. Ausz i in., Lublin 
2015, s. 15-42.

80 J. Niewęgłowski, Wartości wychowawcze turystyki, [w:] Aksjologia…, s. 304.
81 P. Żuchowski, Słowo wstępne, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe, Warszawa bdw, s. 5.
82 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompe-

tencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie (2006/962/WE). „Dziennik Urzędowy” L. 394, 
30/12/2006 P0010-0018.
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i przetwarzania informacji, skłonność do krytycznego i konstruktywnego dialogu, 
zainteresowanie kontaktami z innymi ludźmi oraz potrzeba używania języka w spo-
sób pozytywny i odpowiedzialny społecznie); 2) porozumiewania się w językach 
obcych (świadomość różnorodności kulturowych, a także zainteresowanie innymi 
językami i komunikacją międzykulturową); 3) kompetencjami matematycznymi  
i podstawowymi kompetencjami naukowo-technicznymi (zdolności i możliwości 
wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania świata przyrody, for-
mułowanie pytań i wyciąganie wniosków opartych na dowodach, stosowanie tej 
wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi, 
odpowiedzialność obywatelska, szacunek dla prawdy, zainteresowanie kwestiami 
etycznymi, poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości); 4) kompeten-
cjami informatycznymi (umiejętne i krytyczne wykorzystania technologii społe-
czeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce i komunikacji, korzystanie z kompute-
rów dla uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany 
informacji oraz ich wykorzystania w krytyczny i systematyczny sposób); 5) umie-
jętnością uczenia się (konsekwentna i wytrwała nauka, organizowanie tego procesu 
poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak 
i w grupach, nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętno-
ści, a także poszukiwanie wskazówek i korzystanie z ich; umiejętność wykorzystania 
wcześniejszych doświadczeń, ogólnych doświadczeń życiowych, stosowanie wiedzy 
i umiejętności w różnych kontekstach i sytuacjach); 6) kompetencjami społecznymi 
i obywatelskimi (pełny zakres zachowań przygotowujących do skutecznego i kon-
struktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także rozwiązywa-
nia konfliktów w razie potrzeby, rozumienie zasad postepowania i reguł zachowania 
ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach i środowiskach, świadomość pojęć 
dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, równości płci i niedyskrymina-
cji, społeczeństwa i kultury, zdolność do radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz 
do wyrażania ich w konstruktywny sposób, zdolność do współpracy, asertywno-
ści i prawości, poszanowania wspólnych wartości oraz prywatności innych osób);  
7) inicjatywnością i przedsiębiorczością (kreatywność, zdolność do planowania 
przedsięwzięć i przeprowadzania ich dla osiągnięcia zamierzonych celów, planowa-
nie, organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, komu-
nikowanie); 8) świadomością i ekspresją kulturalną (docenianie znaczenia twórcze-
go wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, 
świadomości lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego83.

83 B. Domerecka, Jak organizować szkolną turystykę? Warszawa 2008, s. 14-16.
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Dyrektywy te niewątpliwie sformułowane zostały z dającym do myślenia 
rozmachem i są bardzo obiecujące. Miejmy jednak świadomość, że zważywszy 
na systemowe ograniczenia szkoły (m.in. dość sztywne programy nauczania, 
system klasowo-lekcyjny, przedmiotowy układ nauczania,) możliwości odby-
wania lekcji poza murami szkoły nie są duże. Z tego względu propozycja zajęć 
pozaszkolnych musi być szczególnie staranie przemyślana. Pojawiają się więc py-
tania: jakie priorytety muszą obowiązywać w turystyce szkolnej? Czy powinna 
się ona koncentrować na atrakcjach turystycznych, będących crème de la crème 
każdej oferty? Zastanówmy się, co kryje się za tym pojęciem? 

Ściśle rzecz biorąc, termin atrakcje turystyczne nie jest do końca zdefiniowa-
ny i często bywa pojmowany intuicyjnie, by nie rzec – dowolnie. Utożsamiany 
jest z popularnością i walorami turystycznymi84. Istotnie, są to miejsca naznaczo-
ne największą frekwencją, gdyż – jak wiadomo – tłum zbiera się tam, gdzie dzieje 
się coś ciekawego. Przez swą obecność podkreśla społeczne znaczenie miejsca 
i toruje mu drogę do kanonu kulturowego współczesnego człowieka. Atrakcje 
turystyczne są to więc miejsca silnie wyróżniające dany obszar, które są w sta-
nie wywoływać różnie motywowane zainteresowanie85. Elementy wyróżniające 
mogą być rzeczywiste lub stworzone na użytek turystów. Zazwyczaj tworzą je:  
1) naturalne atrakcje turystyczne obejmujące elementy geograficzno-przyrodni-
cze; 2) wytwory kultury stworzone przez człowieka; 3) miejsca od podstaw stwo-
rzone przez człowieka jako atrakcje oraz 4) imprezy, widowiska, eventy i inne86.

Z atrakcjami turystycznymi wiąże się szereg trudnych wyborów i decyzji, 
gdyż słowo atrakcja/atrakcyjny kojarzy się powszechnie z frajdą, rozrywką, za-
bawą, pokusą, niespodzianką, czymś niezwykłym, zakazanym owocem itp. Bę-
dąc konsekwentnym, można by do nich zaliczyć centra handlowe, popularne 
kluby czy obiekty sportowe. Tak pojmowane atrakcje oznaczają miejsca/obiekty, 
które po prostu dobrze się sprzedają87. 

Atrakcje turystyczne mogą też mieć inne konotacje. Nie odbierając im prawa 
do dostarczania ludziom zadowolenia i satysfakcji, powinniśmy zwrócić uwagę 
na to, że miejsca te mogą być popularne, gdyż przedstawiają wyjątkowe wartości 
dziedzictwa, wywołują niespotykane przeżycia, są bogate poznawczo, oddzia-
ływają na pożądane postawy i zachowania, zaspakajają i rozwijają ciekawość, 

84 B. Pabian, Atrakcje turystyczne Polski.Walory kulturowe, Częstochowa 2006, s. 9.
85 Por. Z. Kruczek, Geografia atrakcji turystycznych, Kraków 2005.
86 Por. tenże, Frekwencja w atrakcjach turystycznych, Kraków-Warszawa 2014, s. 10.
87 K. Podemski, Socjologia…, s. 120.
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posiadają bogatą ofertę programową, gwarantują dobrą komunikację, poziom 
„usług” turystycznych, konkurencyjne ceny itp. Wynika to zarówno ze specyfiki 
samego miejsca, jak i możliwości jego doświadczania. Miejsca takie zawierają 
więc elementy, które uzasadniają zainteresowanie i pozytywnie motywują do 
odwiedzania ich. W ten sposób wyraża się „jeden z najbardziej złożonych i upo-
rządkowanych kodów współtworzących współczesne społeczeństwo”88.

Na nasz stosunek do atrakcji turystycznych duży wpływ ma komercjaliza-
cja kultury, która nierzadko poważnie zaburza pierwotny przekaz dziedzictwa. 
Dziś doświadczanie atrakcji jest jedną z potrzeb i form ekspresji człowieka czy 
nowoczesnej obrzędowości89. 

Przyciska się guzik lub jakiś klawisz i skutek pojawia się natychmiast […] Nie towa-
rzyszy temu wiedza o tym, „co się dzieje w środku”. Wytwarza to postawę magiczną 
wobec rzeczywistości: wystarczy tylko coś odpowiednio nacisnąć, a Wszechświat 
posłusznie odpowie90.

Takich przykładów nie brakuje. Na przykład jedno z biur podróży z Permu  
w 2002 r. oferowało pobyt w byłym posowieckim łagrze, łącznie z obozowym 
wyżywieniem i adekwatnym traktowaniem. Ofertę tę organizowało we współ-
pracy z muzeum, jakie działa na terenie łagru, zlikwidowanego dopiero w 1987 r. 
Podobne doświadczenia można zdobyć w kazamatach Wysp Sołowiejskich. Dla 
turystów dostępne jest także ciężkie więzienie na wyspie Robben, gdzie prze-
bywał Nelson Mandela. Około 300 tys. ciekawskich odwiedza co roku alpejską 
rezydencję Adolfa Hitlera Obersalzberg (tzw. Górę) oraz pobliskie miasteczko 
Berchtesgaden. Można tam kupić kiczowate pocztówki z postaciami Hitlera  
i Ewy Braun w roli poczciwych gospodarzy albo też z Hermanem Göringiem 
jako ekskluzywnym myśliwym. Turyści jeżdżą oglądać pamiątki po tragicznie 
zmarłych pasażerach Titanica oraz miejsca sławnych katastrof, jak np. tunel pod 
placem Alma, gdzie zginęła księżna Diana Spencer91. Coraz więcej zwiedzają-
cych pojawia się na ulicach i w obiektach Czernobyla. Jak widać, przy pewnej 
kreatywności, wszystko można przekształcić w atrakcję. Dziś – cytując Mac-

88 D. MacCannell, dz. cyt., s. 72.
89 E. Lewandowska-Tarasiuk, Turystyka jako doświadczenie kulturowe, [w:] Turystyka jako 

dialog…, s. 123.
90 M. Heller, O znaczeniu popularyzacji, [w:] tenże, Podróże z filozofią w tle, wybór i opr.  

M. Szczerbińska-Polak, Kraków 2006, s. 137.
91 M. Kula, dz. cyt., s. 445.
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Cannel’a – „od systemów atrakcji nie ma ucieczki, chyba że wybierze się opcję 
konserwatywną i zostanie w domu”92. Prowadzi to do pauperyzacji wartości.  
W świadomości turysty zaczynają liczyć się atrakcje a nie kultura odwiedzanych 
krajów93. Turysta będąc „łowcą” atrakcji turystycznych sam jest przez nie uwo-
dzony. 

Turyści, na szczęście, często dokonują wyborów, które wymykają się sche-
matom analityków. Według serwisu TripAdvisor 10 największych atrakcji tury-
stycznych we współczesnej Polsce to: 1. Stare Miasto w Krakowie, 2. Fabryka 
Oskara Schindlera w Krakowie, 3. Kopalnia soli w Wieliczce, 4. Kościół Ma-
riacki w Krakowie, 5. Katedra na Wawelu, 6. Zamek na Wawelu, 7. Sukiennice  
w Krakowie, 8. Stare Miasto we Wrocławiu, 9. Archikatedra gdańska (oliwska), 
10. Stare Miasto w Warszawie. W Lublinie jest to: 1) Państwowe Muzeum na 
Majdanku, 2) Stare Miasto, 3) Muzeum Wsi Lubelskiej, 4) Zamek Lubelski,  
5) Wieża Trynitarska, 6) Ośrodek Brama Grodzka „Teatr NN”, 7) Katedra,  
8) Pomnik Unii Lubelskiej, 9) Trybunał Koronny, 10) Stary Cmentarz Żydowski. 
Wybór ten należy uznać za suwerenny a motywacje głosujących za szczere.

Nie może to jednak przesłonić faktu, że współczesna turystyka (również ta 
szkolna), niesie pewne obciążenia i zagrożenia. Świat turysty skrojony jest dziś 
bowiem coraz częściej według jego wyobrażeń i potrzeb. Konsekwencją tego jest 
standardowość, masowość i taniość oferty94. Często towarzyszy temu ostenta-
cja, próżność i gra o prestiż. Prowadzi to do kulturowej degradacji wspomnia-
nego flâneur’a przez zdemokratyzowanego i „zrolowanego” przez konsumpcję 
turystę95. Turysta ten, jak już wspomniano, przedkłada chwilowe przeżywanie 
atrakcji miejsca nad wzbogacające doświadczenie miejsca. W ten sposób wszy-
scy zaczynamy „mieszkać w tej samej okolicy”.

Przekaz kulturowy jeszcze bardziej niszczy pośpiech i ograniczanie się do 
„oglądactwa”. Łatwy dostęp do informacji, szybki i wygodny transport oraz do-
stępność cen zabija edukacyjny efekt uczestnictwa i drogi. Traci na znaczeniu 
pogląd, że „nie oglądanie, lecz doświadczanie świata, jego rozumienie, mądrość 

92 D. MacCannell, dz. cyt., s. 67.
93 K. Podemski, Socjologia…, s. 125; por. J. Urry, Spojrzenie turysty, Warszawa 2007.
94 F. Midura, Dziedzictwo – muzea – krajoznawstwo – turystyka. Pojęcia i podstawowe proble-

my, [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2006, s. 26;  
E. Nieroba, Uchwycić genius loci. Dziedzictwo kulturowe jako źródło inspiracji w procesach kreowa-
nia wizerunku regionu, [w:] Lokalne dziedzictwo…, s. 19.

95 I. Skórzyńska, dz. cyt., s. 163-164.
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była ostatecznie celem tych, którzy powtarzali sobie, iż navigare necesse est”96. 
Krojenie ofert turystycznych na miarę możliwości klienta przynosi opłakane 
skutki. Nie da się ukryć, że: 

dzisiaj wszystko łatwo staje się miejscem rozrywkowych wycieczek. Każda okazja 
jest dobra, by produkować i sprzedawać gadżety, gry komputerowe, czy fotografie. 
Prawie każda postać jest dobra, by jej nazwisko i wizerunek wydrukować na koszul-
ce. Nawet muzeum poważnych spraw musi dziś organizować ekspozycję zgodnie  
z duchem cywilizacji wizualnej, musi być atrakcyjne dla zwiedzających, reklamo-
wać się i sprzedawać kiczowate pamiątki w muzealnym sklepie czy też organizować 
nobliwą galerię handlową z rzeczami wcale nie muzealnymi, ale bardzo drogimi97.

Tak się dokonuje „gadżetyzacja” historii98. Nikogo nie dziwi dziś już mała gilo-
tynka, kubek z czołgiem, przytulanka z pola bitwy, esesman na motocyklu, en-
kawudzista wśród klocków dziecięcych, Żyd z pieniążkiem czy uśmiechnięty  
i elegancki powstaniec z Warszawy.

W takiej aurze dziedzictwo staje się najlepszym materiałem, z którego można 
zbudować produkt turystyczny. W pewnych sytuacjach staje się ono fundamen-
tem heritage industry, pozostając jednocześnie częścią oficjalnej i nieoficjalnej 
„nadbudowy” oraz dobrem rynkowym. Tak jest, bo nawet animatorzy turystyki 
nie ukrywają, że cuda świata stają się nimi dopiero wtedy, gdy uda się je sprzedać 
jako „naj…”. „Sprzedawcy marzeń” twierdzą, że: 

Rynek wsysa coraz większe obszary światowej kultury – cuda przyrody, katedry, mu-
zea, pałace, parki, obrzędy świata i przekształca je w różne formy dóbr służących 
rozrywce i nauce najbogatszych ludzi na świecie. To co stanowiło ongiś o historycz-
nej wielkości kultury, teraz redukuje się do roli rekwizytów i dekoracji teatralnej  
w płatnym widowisku99. 

Jeszcze bardziej wyraziście ujmuje to Anna Wieczorkiewicz. Pisze: 

Wydaje się, że „historia” […] to sos, w jakim współczesność przyprawia różne ele-
menty masowej konsumpcji – polewa nim placki z mięsem, aromatyzuje puddingi; 

96 P. Kowalski, O podróżowaniu…, s. 342.
97 M. Kula, dz. cyt., s. 445.
98 R. Stobiecki, Rzeź w pluszu, „Polityka” 2015, nr 22 (3011), s. 56-59.
99 J. Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę 

życia, Wrocław 2003, s. 159.

54

Andrzej Stępnik



czyni z niej efektowny bibelot wystawiany w salonach konsumpcji. Nadaje to odpo-
wiednią stylistykę sytuacji konsumpcji i określa jej (przekłada na pieniądz) wartość. 
Tego rodzaju stosunek do dziedzictwa historycznego działa na rzecz znoszenia dy-
stansu, jaki powstaje wówczas, gdy jedynie oglądamy zabytki100.

Przekształcanie dóbr kulturowych w produkty turystyczne redukuje symbolicz-
ne bogactwo tych pierwszych. Zjawiska te rodzą „społeczeństwo konsumentów”, 
„które promuje wybór konsumpcyjnego stylu życia i strategii życiowych, za-
chęca do niego lub przymusza, pogrążając w niełasce wszelkie jego kulturowe 
alternatywy”101. Zmierza to do uprzedmiotowienia społeczności kulturalnie za-
angażowanych i inflacji ich kapitału kulturowego. W pewnych okolicznościach 
prowadzi to do paradoksów, jako że: 

potrzeba(y) różnorodności, nowości i obcości są pierwotnymi motywami turystyki, 
ale ich jakość się pogarsza w miarę zinstytucjonalizowanej turystyki. […] W popu-
larnych krajach turystycznych system czy infrastruktura są odseparowane od reszty 
kultury i naturalnego biegu życia 102. 

Stają się jego atrapą. Miejsca i urządzenia przedtem odwiedzane przez miej-
scową ludność są stopniowo przez nią opuszczane. Prowadzić to może do wy-
dziedziczania lub kanibalizmu kulturowego, o którym pisał Claude Lévi-Strauss  
w Smutku tropików. Otwieranie świata może być tylko zwodniczym złudzeniem 
zdobywcy. Komercjalizacja przestrzeni kulturowej jest nieunikniona, tym bar-
dziej to zjawisko powinno być reflektowane niejako „przed”, a nie „po”.

Wśród zagrożeń mających związek z turystyką można jeszcze wymienić 
inne plagi, jak np.: „neokolonializm”, choroby pourlopowe, wypadki, niszcze-
nie obiektów, nielegalny handel103. W mniejszym stopniu są to: akulturacja, ko-
mercjalizacja kultury regionalnej, zanik autentyczności krajobrazu kulturowego  
i architektury, niszczenie wspólnot społecznych i rozbijanie wspólnot lokalnych, 
wzrost postaw konsumpcyjnych ludności miejscowej, rozpowszechnianie wzor-
ców patologicznych104. Z perspektywy dydaktycznej przeszkodą jest także parcie 

100 A. Wieczorkiewicz, Apetyt…, s. 291.
101 Z. Bauman, Konsumowanie życia, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, s. 62.
102 E. Cohen, Towards a Sociology of International Tourism, „Social Research” 1972, t. 39,  

s. 172. Cyt. za K. Podemski, Socjologia…, s. 126.
103 M. Kaźmierczak, Wprowadzenie, [w:] Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspekty-

wie, red. M. Kaźmierczak, Poznań 2007, s. 9.
104 A. Niemczyk, dz. cyt., s. 51-52.
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do fałszywego unowocześniania edukacji, schlebianie uczniom, przeświadczenie 
o wyższości praw i oczekiwań ucznia nad systemem dydaktyczno-wychowaw-
czym. Złe skutki ma wprowadzanie do zajęć terenowych zbyt wielu obiektów.

Jakość turystyki szkolnej zależy w dużym stopniu od poziomu informacji 
turystycznej i turystycznego zagospodarowania terenu. Aspekt ten nabiera zna-
czenia w czasach, gdy zapisywany na światowych serwerach nadmiar konkretów 
„rozwadnia” istotne przekazy105. Dużą pomocą dla nauczycieli i aktywnych tury-
stów-uczniów są profesjonalnie przygotowane szlaki tematyczne i metodologia 
ich oceniania zaprezentowane przez Armina Mikos’a von Rohrscheidt’a (Szlak 
Piastowski, Cysterski, Pętla Pomorska, Zabytków Techniki Województwa Ślą-
skiego, Pomorski Szlak Bursztynowy, Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Mi-
chaela Willmanna)106. Szlaki turystyczne są dziś uważane za jeden z najważniej-
szych elementów zagospodarowania turystycznego terenu, tak ważny jak baza 
noclegowa czy gastronomiczna107. 

Podsumujmy powyższe uwagi. We współczesnym świecie turystyka jest ak-
tywnością coraz bardziej pożądaną i dostępną. Można ją uprawiać w każdym 
miejscu (nawet w sieci), co dobrze rokuje jej postępom i zastosowaniom eduka-
cyjnym. Podróże i podróżowanie mogą być bowiem:

źródłem nowych atrakcyjnych przeżyć, silnych doznań emocjonalnych, które nie 
tylko wiążą się z faktem poznania nieznanych miejsc, ale wynikają z atrakcyjności 
form aktywności. Turystyka poszerza horyzonty, podnosi poziom wiedzy, przyczy-
nia się do wzrostu poziomu wykształcenia, rozszerza znajomości świata, wyrobienie 
postaw i osobowości, podniesienia kultury ogólnej. Ludzie podejmują podróże tury-
styczne, aby poznać świat, zobaczyć ciekawe zjawiska, korzystać z dóbr kultury, wejść 
w bezpośredni kontakt z ludnością odwiedzanego kraju, poznać ich styl życia, zacho-
wania, wzorce tradycje, zwyczaje itp. Edukacja kulturowa może być stymulatorem 
popularyzacji dorobku współczesności i kultywowania dziedzictwa przeszłości108. 

105 Por. Turystyka jako szansa rozwoju kraju i w wychowaniu młodzieży, red. K. Przecławski, 
Warszawa 1995.

106 A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, 
Kraków 2010, s. 175-312.

107 Por. K. Kołodziejczyk, Pojęcie szlaku turystycznego w polskiej literaturze przedmiotu – przegląd 
koncepcji, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki…, s. 115-127; Turystyka dziedzictwa. 
Poradnik dla organizacji pozarządowych, red. N. Gałuszko, B. Kazior, D. Zaręba, Kraków 2008, s. 66.

108 E. Mucha-Szajek, Turystyka kulturowa sposobem spędzania czasu wolnego na przykładzie sz-
laku obiektów sakralnych województwa lubelskiego, [w:] Aktualne badania naukowe w dziedzinie tu-
rystyki, hotelarstwa i żywienia, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Poznań 2013, s. 108.
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Niesie też liczne niebezpieczeństwa. Do nich należy pozostawanie w świecie 
iluzji i inscenizacji, otwarcia na wszelkie trywialne i egzotyczne nawet wzorce109. 
Z tego względu eduturystyka ma wiele spraw do rozpoznania i rozważenia.

Streszczenie
We współczesnym świecie turystyka jest aktywnością coraz bardziej pożądaną. Staje się 
biznesem, systemem dydaktycznym i stylem życia. Kształtuje umysłowość i kulturę fi-
zyczną. Dyskusji na ten temat nie sprzyja jednak duża dowolność i nieostrość stosowanej 
terminologii branżowej. Najczęściej ma ona swoje źródło w języku obiegowym lub urzę-
dowym. W tej rzeczywistości wydaje się, że obecnie lepiej nam wychodzi organizacja  
i uprawianie turystyki niż dyskutowanie o niej. Niniejszy artykuł jest próbą zmiany tego 
stanu rzeczy, chociażby w dyskursie edukacyjnym. Platformą tego typu refleksji może 
być eduturystyka traktowana jako swego rodzaju dydaktyka szczegółowa z uporządko-
wanym systemem pojęć.

Summary
Nowadays, tourism is becoming more and more desirable activity. It is the business, edu-
cational system and lifestyle. It shapes one’s mentality and physical culture. However, the 
discussion on these issues is characterized by the use of vague and unclear professional 
terminology based on official or informal language. In fact, we are better in organizing 
and pratising tourism than in discussing about it. This article is an attempt to change the 
status quo in educational discourse, which can be done through edutourism – a  detailed 
educational system with clearly defined concepts.

109 M. Kaźmierczak, Kilka refleksji…, s. 38.
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Turystyka historyczna jako element 
historii w przestrzeni publicznej  
(public history)

Rozwój turystyki, w tym turystyki historycznej, w USA w latach pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych XX wieku był jednym z impulsów do ukształtowania 
się public history jako odrębnej subdyscypliny historycznej. Istnieje zatem gene-
tyczny związek między turystyką historyczną i historią w przestrzeni publicznej.

Amerykanie po II wojnie światowej dysponowali większą niż kiedykolwiek 
przedtem ilością wolnego czasu, środków finansowych, a przede wszystkim – 
dzięki rozwojowi motoryzacji – łatwością przemieszczania się1. Pojawiła się 
moda na podróżowanie samochodem i na zwiedzanie nie tylko wspaniałych 
krajobrazów, lecz także obiektów związanych z przeszłością. Równocześnie – 
m.in. za sprawą wsparcia finansowego dla weteranów wojennych – nastąpiło 
upowszechnienie wykształcenia średniego i uniwersyteckiego, co z kolei rzuto-
wało na poszerzenie horyzontów poznawczych (w tym wzrost zainteresowania 
przeszłością) oraz na preferowane przez społeczeństwo formy rozrywki. Zaczęto 
bardziej niż dotąd dostrzegać walory obiektów zabytkowych, bardziej sentymen-
talnie podchodzić do miejsc pamięci, związanych np. z toczonymi w przeszłości 
wojnami, ale także do zmieniającego się krajobrazu miejskiego czy postindu-
strialnego. W połowie lat sześćdziesiątych National Park Service, agenda rządo-
wa zajmująca się opieką nad parkami narodowymi, poszerzyła spektrum swoich 
zainteresowań o obiekty historyczne. Sukcesywnie ochroną obejmowano kolej-

1 O przemianach cywilizacyjnych w USA po II wojnie światowej – np. K. Michałek, Ame-
rykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych 1900-2001, Warszawa 2004 (rozdział: Powrót 
American Dream). 
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ne miejsca i obszary, pojawiła się ich kategoryzacja, od pojedynczych obiektów 
po parki historyczne. Dziś National Register of Historic Places (Narodowy Re-
jestr Miejsc Historycznych) obejmuje ponad 90 tysięcy obiektów, z czego ponad 
2500 uznano za „national historic landmarks”, a więc miejsca o szczególnym 
znaczeniu dla historii USA, a 90 znajduje się w posiadaniu i zarządzie władz 
federalnych. Mogą być to obiekty architektoniczne, lokalizacje, ale również np. 
okręty lub wraki. Utworzono też 46 narodowych parków historycznych (Natio-
nal Historical Parks) obejmujących większy obszar niż pojedynczy zabytek (np. 
Klondike Gold Rush National Historical Park na terenie objętym w XIX wieku 
gorączką złota na Alasce albo Saratoga National Historical Park upamiętniający 
tę bitwę z wojny o niepodległość USA)2. 

Procedury tworzenia i utrzymywania tych miejsc wymagały i wymagają 
specjalistycznej wiedzy, głównie historycznej, ale także z dziedziny public rela-
tions, zarządzania czy psychologii. Tym właśnie zajmują się historycy zatrudnie-
ni w takich obiektach. Nie tyle prowadzą badania nad przeszłością, ile starają 
się tę przeszłość i wiedzę o niej umiejętnie „sprzedać” zwiedzającym. Z czasem 
dostrzegli oni swoją odrębność jako grupy zawodowej. To właśnie historycy  
z miejsc pamięci należeli do grona inicjatorów powołania stowarzyszenia public 
history3. 

Public history (funkcjonująca w polskim obiegu m.in. jako historia w prze-
strzeni publicznej) to – jak głosi klasyczna jej definicja – historia dla ludzi, przez 
ludzi, z ludźmi i o ludziach4. Koncentruje się nie na badaniach nad samą prze-
szłością, lecz na tym, jak wiedza i pamięć o przeszłości funkcjonuje w teraźniej-
szości i jak na to funkcjonowanie skutecznie może wpływać (przy czym – zgod-
nie z zasadami etyki zawodowej – nie chodzi tu o manipulowanie odbiorcami, 
lecz raczej o prostowanie obiegowych mitów, półprawd i uprzedzeń). Profesjo-
nalni „historycy publiczni” angażują do swoich przedsięwzięć zwykłych ludzi, 
nieprofesjonalistów – w tym turystów, nie tylko jako odbiorców, ale także jako 
współtwórców przekazów historycznych – badaczy i świadków historii. 

2 Dane z www.nps.org, [dostęp: 15.11.2016].
3 O genezie historii w przestrzeni publicznej (public history) jako dyscypliny naukowej:  

J. Wojdon, Public history czyli historia w przestrzeni publicznej, „Klio” 34 (2015), nr 3, s. 25-41.
4 B. Franco, Public History and Memory: A Museum Perspective, „The Public Historian” 1997, 

nr 2, s. 65. Rozważania o polskiej terminologii, związanej z public history przedstawił R. Traba, 
Historia stosowana jako subdyscyplina akademicka. Konteksty i propozycje, [w:] Historia – dziś.  
Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014. 
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Poniższy tekst nie wyczerpuje zagadnienia związków między public history a tu-
rystyką historyczną, a jedynie ilustruje na przykładach kilka z nich. 

Miejsce pierwsze. Jamestown, Wirginia, Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej, druga połowa lat pięćdziesiątych XX wieku. Ustalanie miejsca pamięci  
i jego znaczenia.

Kongres Polonii Amerykańskiej w 1958 roku planował zorganizować duże 
obchody trzystupięćdziesięciolecia obecności Polaków w Ameryce Północnej. 
Opierał się na przekazach dotyczących wyprawy kapitana Johna Smitha i zało-
żonej przez niego osady Jamestown w stanie Wriginia. Mowa w nich była o to-
warzyszących Smithowi Polakach, wymienianych wśród przedstawicieli różnych 
przydatnych w nowej osadzie rzemiosł5. Nie ma żadnych danych, wskazujących, 
by działacze KPA zaangażowani w to przedsięwzięcie, zdawali sobie sprawę  
z tego, że uprawiali public history ani że inspirowali turystykę historyczną. Tak 
jednak w istocie było. 

Po pierwsze, chcieli przyciągnąć Amerykanów polskiego pochodzenia do Ja-
mestown, gdzie miały zostać zorganizowane centralne obchody, urządzona spe-
cjalna wystawa poświęcona polskiej obecności w kolonii oraz wmurowana tabli-
ca pamiątkowa, trwale upamiętniająca dokonania Polaków6. To wszystko należy 
do repertuaru działań historyków w przestrzeni publicznej. Przyczyniłoby się też 
do dalszego rozwoju polonijnej turystyki historycznej. 

Przede wszystkim jednak przywódcy polonijni chcieli kształtować pamięć 
historyczną zarówno Amerykanów polskiego pochodzenia, jak i ogółu społe-
czeństwa amerykańskiego. To również element historii w przestrzeni publicz-
nej. Budzenie dumy z powodu długotrwałej obecności w Ameryce występuje 
dość powszechnie wśród amerykańskich grup etnicznych – w tym tych, które 
uchodzą za przybyłe do USA później niż elita WASP (białych anglosaskich pro-
testantów). Argumenty historyczne odgrywają tutaj niebagatelną rolę, a miejsca 
związane z najdawniejszą obecnością danej grupy na terenie dzisiejszych Stanów 
Zjednoczonych urastają do rangi symboli tej obecności7. Dla Polonii amerykań-

5 Podstawowym źródłem informacji była książka A. L. Waldo, First Poles in America. 1608-
1958. In Commemoration of the 350th Anniversary of Their Landing at Jamestown, Virginia, Octo-
ber 1, 1608, Pittsburgh 1956.

6 Immigration History Research Center (dalej: IHRC), Papers of Edward and Loda Różański  
(dalej: Różański), pudło 56, teczka 6, K. Rozmarek do C. Wirth, 15 X 1957; K. Rozmarek do  
G. Emery, 27 XI 1957, oraz K. Rozmarek do C. Gustkey, 27 XI 1957.

7 Por. np. P. i C. Moskos, Greek Americans. Struggle and Success, Transaction Publishers, NJ 
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skiej takim miejscem pamięci jest np. Panna Maria w Teksasie – pierwsza polska 
osada w USA, założona w 1854 roku przez emigrantów ze Śląska8. Przypominają 
o niej publikacje popularyzujące wiedzę o historii Polonii9. Wielokrotnie odwie-
dzali ją dziennikarze z Polski, a także polscy politycy10. 

Warto przy tym zauważyć, że o ile Panna Maria jest miejscem pamięci całko-
wicie polskim, czy raczej polonijnym, o tyle w przypadku Jamestown polonijni 
„historycy publiczni” wykorzystali już funkcjonujące miejsce amerykańskie, ale 
chcieli mu dodać nowe, polonijne znaczenie. Wydaje się, że ich głównym celem 
było nie tyle zachęcenie Polonii do odwiedzania Jamestown, ile wykorzystanie 
już istniejącej obecności amerykańskich turystów w tym miejscu, by mówić im 
obecności Polaków w historii USA. 

W Jamestown się to nie udało, ale Saratoga i Savannah – pola bitew z cza-
sów wojny o niepodległość USA – mają swój polonijny wymiar przez związek  
z dwoma największymi bohaterami Polonii, Kazimierzem Pułaskim i Tadeuszem 
Kościuszką11. Warto byłoby zbadać, na ile owe polskie związki są uświadamiane 
przez amerykańskich turystów odwiedzających te miejsca. Mogłoby to posłużyć 
za wskazówkę, na ile warto zabiegać o zaznaczenie polskiej czy polonijnej obec-
ności w przestrzeni amerykańskich miejsc pamięci.

Kolejny aspekt powiązań „polskiego” Jamestown z public history i turysty-
ką historyczną dotyczy zaangażowania przywódców KPA w badania nad polską 
obecnością w Jamestown. W toku przygotowań do obchodów zarząd amerykań-
skich parków narodowych, sprawujący pieczę nad obiektami upamiętniającymi 
osadę w Jamestown, zażądał bowiem przedstawienia dokumentacji, potwierdza-
jących polską obecność w tej kolonii. Domagano się w szczególności źródło-
wego potwierdzenia nazwisk polskich osadników, które miały być uwiecznio-
ne na pamiątkowej tablicy. Okazało się wówczas, że polonijni działacze – ale  
i polonijni historycy – opierali się jedynie na znacznie późniejszych odpisach12. 

2014 podają, że według wśród Amerykanów greckiego pochodzenia panuje powszechne przeko-
nanie, że pierwszym Grekiem na ziemi amerykańskiej był Krzysztof Kolumb. 

8 Ch. Ryan, From Fact to Myth: The Story of Panna Maria, “Polish American Studies” 1992, 
nr 1, s. 29-44. 

9 Np. T. Kaczorowska, Polskie barwy Stanów Zjednoczonych, „Rzeczpospolita” 21 XII 2008. 
10 Np. Jerzy Buzek w 1998 – zob. „Rzeczpospolita” 23 VI i 13 VII 1998.
11 Na polu bitwy pod Saratogą, w Saratoga National Historical Park, znajduje się obelisk ku czci  

T. Kościuszki. W Savannah siedemnastometrowy pomnik Kazimierza Pułaskiego został umiesz-
czony przy pl. Monterey jeszcze w XIX wieku. 

12 Por. A. Waldo, True Heroes of Jamestown, Miami 1977. Tam znajduje się dokładny opis 
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W tej sytuacji wysokiej rangi działacze KPA, choć nie byli z zawodu historyka-
mi, przystąpili do kwerendy archiwalnej i bibliotecznej, realizując w ten sposób 
jeszcze jeden aspekt public history: włączenie nieprofesjonalistów do prac ba-
dawczych i popularyzacyjnych. W toku tych prac odwiedzili szereg archiwów 
i bibliotek, planowali nawet podróż do Europy (do czego ostatecznie doszło 
dopiero kilkadziesiąt lat później)13 – co można z kolei zaliczyć do turystyki hi-
storycznej. Poszukiwania nie przyniosły tak oczekiwanej listy nazwisk14, wobec 
czego projektowana tablica pamiątkowa nie powstała, bo nie zgodził się na nią 
amerykański zarząd Jamestown. Zatrudnieni tam (historycy publiczni) okazali 
się nieugięci. Nie zraziło to zresztą badaczy z KPA, którzy opublikowali swoje 
ustalenia poczynione podczas kwerendy w okolicznościowej książce15. Trafiła 
ona nie tylko do Polonii, ale również do wielu amerykańskich bibliotek (napisa-
na została w języku angielskim), przyczyniając się do upowszechnienia wiedzy 
o polskiej obecności w Ameryce i do przełamywania negatywnych stereotypów 
Polonii jako późnych przybyszów, pracowników fizycznych, nieodgrywających 
istotnej roli w dziejach USA. 

Przykład działań na rzecz upamiętnienia polskiej obecności w Jamestown 
pokazuje zatem turystykę historyczną jako czynnik sprzyjający kształtowaniu 
pamięci historycznej, a stymulowanie tej turystyki – jako element polityki histo-
rycznej. Z drugiej strony podkreśla rolę public history i „historyków publicznych” 
w rozwijaniu turystyki historycznej. To oni bowiem wskazują, jakie miejsca 
warto, należy, wypada odwiedzić. To oni przypisują tym miejscom symboliczne, 
doniosłe znaczenie. To oni wreszcie organizują imprezy upamiętniające miejsca 
i zdarzenia z przeszłości – co zachęca turystów do jednorazowego przybycia – 
oraz tworzą przekaz (tu: w formie książki, a w pierwotnych planach również ta-

źródeł, z których korzystał Waldo w swoich ustaleniach. Pochodzić one miały z rzekomego Pa-
miętnika handlowca z 1625 r. autorstwa jednego z przybyszów z Polski, Zbigniewa Stefańskiego. 
Pamiętnik ten miał pożyczyć z antykwariatu polonijny historyk, Mieczysław Haiman. Nie było go 
jednak stać na kupno, zlecił jedynie Waldzie sporządzenie notatek i to we współczesnej polszczyź-
nie. Oryginał zwrócił do antykwariatu i wieść o nim zaginęła. 

13 Opisuję te poszukiwania w J. Wojdon, W imieniu sześciu milionów… Kongres Polonii Ame-
rykańskiej w latach 1944-1968, Toruń 2005, s. 290-293.

14 Do tej pory nie udało się jej ustalić. Podsumowaniem stanu badań na temat polskiej obec-
ności w Jamestown są teksty R. Orli, The Identity of the 1608 Jamestown Craftsmen. „Polish Amer-
ican Studies” 2008, nr 2, s. 17-26 oraz J. Pula, Jamestown’s 400th Anniversary, „Polish American 
Studies”, 2008, nr 2, s. 9-15. 

15 Jamestown Pioneers from Poland, opr. F.W. Dziob, K. Burke, J. Wiewiora, Chicago 1958. 
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blicy pamiątkowej) przyciągający ich niezależnie od owych specjalnych zdarzeń. 
Działania na rzecz upamiętnienia polskiej obecności w Jamestown można 

też rozpatrywać jako starcie dwóch grup „historyków publicznych”: z jednej 
strony amerykańskiego zarządu National Park Service, a z drugiej – polonijnych 
działaczy, a zarazem historyków-amatorów (w latach pięćdziesiątych Polonia 
wciąż nie wykształciła na dobrą sprawę profesjonalnych historyków, stało się 
to dopiero kilkanaście lat później). Widać zatem przy okazji jeszcze jedną rolę 
„historyków publicznych”, tych z NPS – jako swego rodzaju „stróżów” prawdy 
historycznej, dbających o rzetelność przekazu w przestrzeni publicznej. W przy-
padku Jamestown Polonii zabrakło merytorycznych argumentów. W latach sie-
demdziesiątych wyszła natomiast obronną ręką z innego starcia z National Park 
Service, tym razem dotyczącego domu, w którym mieszkał w Filadelfii Tadeusz 
Kościuszko podczas swojej bytności w USA. Polonia, finansowana przez mul-
timilionera Edwarda Piszka, chciała, by dom ów został wpisany na listę zabytków 
amerykańskiego dziedzictwa historycznego (uzyskał status national memorial). 
Początkowo władze NPS odrzuciły wniosek, argumentując, że Kościuszko spę-
dził tam niewiele czasu (raptem trochę ponad rok) i to będąc już właściwie na 
emeryturze, a nie wtedy, gdy rzeczywiście działał na rzecz niepodległości Stanów 
Zjednoczonych, w dodatku dom mocno się zmienił od tego czasu16. Tym razem 
nie była to więc kwestia dostarczenia dodatkowych dokumentów, lecz różnica 
interpretacji. Przywódcy polonijni zdecydowanie odrzucili zarzuty NPS i argu-
mentowali, że dom w Filadelfii był jedynym obiektem w Ameryce dającym się po-
wiązać z bytnością Kościuszki w USA, bowiem polski bohater nie nabył tam dóbr 
materialnych, lecz oddał Ameryce wszystko, co miał. Wyrażali swe oburzenie fak-
tem pomijania polskiego wkładu w niepodległość Stanów Zjednoczonych17. 

Miejsce drugie. Niedzica, Polska, początek XXI wieku. Wykorzystanie i pro-
mocja dziedzictwa historycznego obiektu turystycznego.

Zamek w Niedzicy należy do tych obiektów, które nawet bez specjalnych za-
biegów marketingowych przyciągają turystów. W szczycie sezonu turystycznego 
mierzy się raczej z problemem nadmiaru niż niedoboru zwiedzających. Jak się  
w takiej sytuacji odnajdują (historycy publiczni)?  

Jakub Wanot w ramach swojej pracy magisterskiej na studiach z historii  
16 IHRC, Papers of Aloysius Mazewski 98/9, H. Bill do E. Piszek (kopia), 9 VII 1971.
17 IHRC, Mazewski 98/9, A. Mazewski do U.S. Department of Interior, 20 VII 1971; „The Kos-

ciuszko Foundation Monthly Newsletter”, VIII 1972, R. XXVI, nr 8 (257).
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w przestrzeni publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim badał, w jaki sposób 
obsługa zamku w Niedzicy wykorzystuje przekazy historyczne oraz legendy 
dotyczące zamku18. Analizował m.in. strony internetowe poświęcone zamkowi 
i druki informacyjne dostępne na miejscu, przeprowadził też wywiady z prze-
wodnikami oraz ankietę wśród turystów. 

Wnioski z tych badań wskazują na szerokie pola do zagospodarowania 
przez profesjonalnych historyków publicznych. Przedstawię je tutaj nie po to, by  
w szczególny sposób krytykować akurat zamek w Niedzicy, zwłaszcza że – jak 
zaznaczyłam powyżej – widać, że obiekt broni się sam i nie potrzebuje specjal-
nych zabiegów promocyjnych. Wyniki J. Wanota traktuję jako wskazówki, czym 
historycy publiczni mogą (a może nawet powinni) zajmować się w obiektach 
zabytkowych.

Zacznijmy od stron WWW. Jakub Wanot pisze: 

…analiza stron internetowych związanych bezpośrednio z Zespołem Muzeum Zam-
kowego w Niedzicy, natrafia na dość prozaiczne trudności. Analizując różnorodne 
portale, trudno bowiem określić, który z nich należałoby uznać za oficjalny profil 
obiektu. Zdecydowana większość portali dotyczących zamku Dunajec jest bowiem 
własnością prywatnych przedsiębiorców – i zasadniczo służy reklamie okolicznych 
hosteli i restauracji, a także biur podróży oferujących wycieczki objazdowe po oko-
licy. Obiekt muzealny nie ma oficjalnego profilu na najpopularniejszych portalach 
społecznościowych, stąd czerpanie wiarygodnych informacji na temat twierdzy jest 
mocno utrudnione.
Zdecydowana większość serwisów turystycznych, jako oficjalny profil internetowy 
zamku, podaje stronę: www.zamek-w-niedzicy.pl. Także staranność przygotowania 
strony, aktualne informacje związane z regionem, zawarte dane dotyczące oferty 
obiektu oraz brak odnośników do stron prywatnych przedsiębiorców sugerują, iż 
stronę tę należy uznać za oficjalny portal muzeum.19

Jednak Stowarzyszenie Historyków Sztuki, do którego należy niedzickie mu-
zeum twierdzi na swojej stronie, że www.zamek-w-niedzicy.pl nie jest stroną 
oficjalną, zaś oficjalne informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia. 
Drukowane materiały promocyjne zamku – zauważa J. Wanot – nie odwołu-

18 J. Wanot, Wykorzystanie legend w promowaniu miejsc o charakterze historycznym na przy-
kładzie zamku w Niedzicy, praca magisterska pod kierunkiem J. Wojdon, Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016. 

19 Tamże, s. 66. 
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ją się do żadnej strony internetowej20. 
Najwyraźniej obsługa zamku nie docenia roli współczesnych mediów elek-

tronicznych. Warto zauważyć, że istniejącą pustkę chętnie wypełniają inne 
instytucje i firmy prywatne – dla własnych korzyści, przede wszystkim finan-
sowych, a odbiorcy mogą pozostać zdezorientowani albo wręcz wprowadzeni  
w błąd. Zapewnienie profesjonalnej obecności obiektu w mediach elektronicz-
nych staje się więc dziś niemalże powinnością etyczną historyków publicznych, 
ich ukłonem w stronę turystów i potencjalnych turystów, ale także szerszego 
grona czytelników. 

Współczesny historyk w przestrzeni publicznej powinien zatem biegle po-
sługiwać się mediami elektronicznymi i potrafić się zatroszczyć zarówno o ich 
formę (atrakcyjną, przyciągającą uwagę, ale zarazem wyważoną, korespondującą 
z charakterem miejsca, którego dotyczy), jak i treść – zarazem rzetelną, i inte-
resującą. W odniesieniu do Niedzicy J. Wanot zauważa, że na stronie zamek-w-
niedzicy.pl, od treści o charakterze historycznym narracja płynnie przechodzi 
do niezweryfikowanych, legendarnych przekazów o skarbie Inków przechowy-
wanych na terenie zamku. Nie jest więc spełniony wymóg rzetelności. Natomiast 
strona Stowarzyszenia Historyków Sztuki nie wspomina nawet o istnieniu ja-
kichkolwiek legend związanych z zamkiem – co znacznie zuboża przekaz, po-
zbawia go najbardziej charakterystycznych, najbardziej plastycznych, emocjo-
nalnych i zapadających w pamięć elementów.

Jak bowiem wykazało badanie ankietowe wśród turystów, bardzo cenią oni 
przytaczane przez przewodników legendy, dobrze je zapamiętują, traktują jako 
interesujący przerywnik, czynnik dynamizujący narrację. Doceniają też różne-
go rodzaju praktyczne aktywności związane z opowiadanymi legendami (moż-
liwość dotknięcia, obrócenia, wsłuchania się). Legendy stają się swego rodzaju 
hakami pamięci, skupiającymi inne dane dotyczące zamku. 

Do roli przewodników wrócę jeszcze w dalszej części tekstu. Okazuje się, że 
w Niedzicy są oni właściwie jedynymi nośnikami legend dotyczących zamku. 
Elementy związane z podaniami nie zostały bowiem wyeksponowane w samym 
obiekcie. Nie ma właściwie żadnych tabliczek informacyjnych, strzałek czy in-
nych oznaczeń obiektów odnoszących się do legend. 

20 Tamże, s. 69. 

66

Joanna Wojdon



J. Wanot formułuje generalne zastrzeżenie do zamkowych ekspozycji: 

Trudno jednak nie zauważyć, że przestrzeń zamkowa mogłaby zostać wykorzystana 
zdecydowanie lepiej. Wiele komnat zostało szczelnie wypełnionych różnego rodza-
ju zabytkami oraz elementami wyposażenia, które mają odzwierciedlać wygląd sal  
w minionych wiekach. W rzeczywistości przedmioty te nie wnoszą niczego do opo-
wieści przewodników, nie są równocześnie interesujące dla turystów, którzy zmu-
szeni są do poruszania się w rzędzie, wzdłuż trasy wyznaczonej za pomocą barierek. 
Sporą grupę eksponatów stanowią również rekonstrukcje zabytków i makiety zam-
ku, a niektóre sale są wręcz oddzielone od zwiedzających kratami, gdyż znajdują się 
w nich kiepskiej jakości manekiny w historycznych strojach21.

Nie miejsce tu, by szczegółowo wymieniać problemy związane z organizacją 
ekspozycji w miejscach historycznych. Należy jednak odnotować, że to kolejny 
obszar działań historyków w przestrzeni publicznej – najlepiej w konsultacji lub 
ściślejszej współpracy z plastykami, architektami wnętrz czy historykami sztuki 
i kulturoznawcami.

Miejsce trzecie. Lowell w stanie Massachusetts, USA. Badania funkcjonowa-
nia turystyki historycznej. Rola przewodników.

Wnioski z badań J. Wanota wskazują, że muzeum w Niedzicy brakuje spój-
nej koncepcji i jednolitego przekazu historycznego, skierowanego do tłumnie 
odwiedzających zamek turystów. 

Inny model funkcjonowania obiektu turystyki historycznej pokazuje Cathy 
Stanton, która prowadziła kilkuletni projekt badawczy na terenie Lowell w stanie 
Massachusetts22. Przeprowadziła ona szereg rozmów z pracownikami, ale także 
uczestniczyła jako turysta w całej serii wycieczek, prowadzonych przez różnych 
przewodników. Analizowała i porównywała ich narracje. Dostrzegła specyfikę 
poszczególnych osób, wpływ cech osobowych na sposób opowiadania. Zarazem 
jednak ustaliła dominujący model ich opowieści, w którym przedstawiali trudy 
pracy w dawnych fabrykach włókienniczych, stanowiących o charakterze mia-
sta w przeszłości, ale równocześnie sugerowali, że trudy te i wszelkie problemy 
pracownicze należą do epoki minionej. Ironia tego przekazu polega na tym, że 
współcześnie (choć na mniejszą skalę) funkcjonują w Lowell zakłady tekstylne, 

21 Tamże, s. 75. 
22 C. Stanton, The Lowell Experiment, Public History in a Postindustrial City, Amherst 2006.
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w których zatrudniani są głównie nie-biali pracownicy, a warunki pracy dalece 
odbiegają tam od opowieści dla turystów zwiedzających stare Lowell. Autorka 
sugeruje, że taka narracja zgodna jest z oczekiwaniami sponsorów: biznesu, za-
interesowanego budowaniem swojego pozytywnego wizerunku. Pokazuje też, że 
historia w przestrzeni publicznej może popaść w zależność nie tylko od polityki 
państwa, dążącego do wykorzystania jej w swojej polityce historycznej, lecz tak-
że – od prywatnych sponsorów, w tym dużego biznesu, który łożąc na obiekty 
historyczne oczekuje korzystnego dla siebie przekazu z nich płynącego. Dylema-
tem historyka pozostaje wybór między rzetelnością a zachowaniem przychylno-
ści sponsora, od którego środków może zależeć być albo nie być placówki.

Badania Cathy Stanton potwierdzają tezę postmodernistycznej historiogra-
fii, iż każda narracja historyczna jest interpretacją i że przekaz historyczny jest 
zależny od współczesności, w której powstaje, odzwierciedla przekonania swoje-
go twórcy i odpowiada na zapotrzebowanie odbiorców i sponsorów. 

Bardziej praktycznie do różnorodności narracji prowadzonych przez prze-
wodników podeszli pracownicy Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wał-
brzychu. Podobnie jak Cathy Stanton uczestniczyli oni w wielu wycieczkach po 
muzeum, w którym pracują, oprowadzanych przez byłych górników. Ich cel był 
jednak inny niż Stanton. Nie chodziło o obserwacje, badania i rozważania teore-
tyczne, lecz o stworzenie audioprzewodnika. To właśnie na podstawie wielu ży-
wych przekazów, wielu doświadczeń i ciekawostek, zbudowana została jednolita 
narracja, dostępna dla gości, którzy preferują zwiedzanie indywidualne23. Przy 
okazji zapewne ocalono od zapomnienia wiele szczegółów, które inaczej ode-
szłyby w niepamięć wraz z przejściem przewodników-górników na emeryturę. 

Prace C. Stanon i J. Wanota wskazują na badawczy wymiar public history. 
Historię w przestrzeni publicznej, w tym tę związaną z turystyką historyczną, 
można nie tylko uprawiać, ale także badać. 

Public history nie ogranicza się jedynie do praktycznego przygotowania za-
wodowego pracowników miejsc pamięci historycznej. Nie rości też sobie pre-
tensji do posiadania uniwersalnych rozwiązań, złotych recept, jak promować hi-
storię. Zarówno spotkania zawodowych historyków, jak i studia z obszaru public 
history mają charakter wymiany opinii, wspólnego pochylania się nad problema-
mi, a nie treningów czy szkoleń. 

23 Rozmowa z Anną Augustyn z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, paź-
dziernik 2016 r. 
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Akademicka public history zajmuje się też badaniem tego, jak funkcjonują 
istniejące miejsca pamięci. Pozwala to na zaobserwowanie pewnych prawidło-
wości, tworzenie modeli, odnoszenie public history do innych dziedzin, w tym 
oczywiście do „zwykłej” historii, w tym zwłaszcza do teorii historiografii (sposo-
by budowania narracji historycznych w miejscach pamięci). 

Wyciągnięte stąd wnioski mogą pozostać w sferze teorii albo posłużyć do 
ulepszania praktyki public history. 

Streszczenie
Rozdział prezentuje na wybranych przykładach amerykańskich i polskich, w jaki 
 sposób turystyka historyczna łączy się – często nie do końca świadomie – z historią w prze-
strzeni publicznej. Działania związane z historią w przestrzeni publicznej wiążą się z groma-
dzeniem dokumentacji i weryfikacją przekazów historycznych, dotyczących określonych 
miejsc, organizowaniem imprez i ekspozycji, przyciągających turystów, tworzeniem wła-
snych narracji i ich atrakcyjnym prezentowaniem w celu dotarcia do możliwie szerokiego 
grona odbiorców o pożądanym, z góry określonym, profilu. Artykuł stawia tezę, że choć wiele  
z tych czynności mogą wykonywać amatorzy, to jednak skuteczniejsze okazuje się czę-
sto podejście profesjonalne, przy czym historia w przestrzeni publicznej nie powinna 
być sprowadzana do wymiaru czysto pragmatycznego, gdyż podejmuje również refleksję 
teoretyczną, towarzyszącą na co dzień uprawiającym ją historykom. 

Summary
The chapter presents – on selected American and Polish examples – how history-relat-
ed tourism is connected (sometimes unconsciously) with public history. Public history 
activities include collecting documents and verification of historical narratives related 
to particular places, organization of events and exhibitions that would attract tourists, 
creating new narratives and their attractive presentation with an aim of reaching broad-
est target audiences. The article claims that although many of those activities can be per-
formed by amateurs, professional attitude is often more effective, but on the other hand, 
public history should not be narrowed down to its pragmatic dimension for it also un-
dertakes theoretical reflection that accompanies everyday activities of public historians. 
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KRAJOBRAZY PAMIĘCI – PRZESTRZENIE  
TURYSTYCZNE – MIEJSCA EDUKACJI 
O współczesnych znaczeniach muzeów  
martyrologicznych1

Uwagi wstępne
Muzea to podmioty szeroko rozumianej kultury. Znaczenia, jakie generują  
w przestrzeni publicznej lub są im nadawane przez zwiedzających, wynikają  
w dużej mierze z ich statusu społecznego i sytuacji prawnej. Przypomnijmy, że 
według przyjętej w polskim ustawodawstwie definicji: 

muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której ce-
lem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa 
ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach 
i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości histo-
rii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej  
i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów2.

1 Skrócona wersja artykułu opublikowanego w książce Muzea w poobozowych miejscach 
pamięci. Tożsamość, znaczenia, funkcje, red. T. Kranz, Lublin 2017.

2 Cyt. za Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008, s. 209. Zagadnienie 
tożsamości i funkcji społecznych muzeum w świetle aktów prawnych analizuje M. Borusiewicz, 
Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012. Na te-
mat istoty muzeum w szeroko rozumianym kontekście społecznym zob. m.in. K. Barańska, Mu-
zeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013; Muzea  
w kulturze współczesnej, red. A. Ziębińska-Witek, G. Żuk, Lublin 2015; D. Folga-Januszewska, Mu-
zeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015.

Tomasz Kranz
Państwowe Muzeum na Majdanku
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W świetle przywołanego zapisu muzea w przestrzeniach poobozowych, 
będące przedmiotem prezentowanych rozważań, można zdefiniować jako in-
stytucje, których zadaniem jest upamiętnianie ofiar obozów, ochrona terenów, 
budynków i innych materialnych świadectw, gromadzenie, konserwowanie  
i udostępnianie związanych z nimi zbiorów, a także dokumentowanie, badanie  
i przedstawianie ich historii. 

Zaproponowane ujęcie nie wyczerpuje ani specyfiki tych instytucji, ani or-
ganizacyjnych i merytorycznych form ich działalności. Jego celem jest przede 
wszystkim zwrócenie uwagi na potrzebę definicyjnego i terminologicznego upo-
rządkowania problematyki odnoszącej się do tej kategorii muzeów3.

Z tego powodu refleksję nad znaczeniami muzeów w dawnych obozach za-
cząć trzeba od kwestii semantycznej, bowiem już na poziomie nazewnictwa 
ujawniają się trudności ze znalezieniem określenia, które właściwie odzwier-
ciedlałoby charakter omawianych tutaj muzeów. Nazywane są one w Polsce 
muzeami martyrologicznymi. Pojęcie to zakorzeniło się głęboko w świado-
mości Polaków i występuje szeroko w polskiej literaturze przedmiotu i ak-
tach prawnych4. Po 1989 r. zaczęto je nazywać muzeami-miejscami pamięci, 
miejscami pamięci, a także – dla wyeksponowania ich szczególnego waloru 
ontologicznego, a mianowicie faktu, że działają w autentycznych miejscach hi-
storycznych – muzeami upamiętniania in situ5. W ostatnich latach pojawiły 

3 Definicji muzeów miejsc pamięci brakuje również w literaturze niemieckiej, która skupia się 
przede wszystkim na ich charakterystyce od strony funkcjonalnej oraz różnicach, jakie zachodzą 
między miejscami pamięci (Gedenkstätten) i pomnikami. Podkreśla się przy tym, że w przypadku 
tych pierwszych zwiedzającym udostępniane jest w określonych godzinach miejsce historyczne, 
objaśniane za pomocą ekspozycji stałej, instytucja pracuje w sposób ciągły, prowadzi badania do-
tyczące danego miejsca historycznego, gromadzi, przechowuje oraz wystawia obiekty. W literatu-
rze angielskojęzycznej tego rodzaju placówki nazywane są muzeami pamięci (memorial museums) 
i są definiowane jako „instytucje dedykowane upamiętnianiu masowego cierpienia”. T. Lutz, Zwi-
schen Vermittlungsanspruch und emotionaler Wahrnehmung. Die Gestaltung neuer Dauerausstel-
lungen in Gedenkstätten für NS-Opfer in Deutschland und deren Bildungsanspruch, Berlin 2009,  
s. 41; www.google.pl/search?q=thomas+Lutz+zwischen+vermittlung&ie=utf-8&oe=utf-8&cli-
ent=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=v_T0V_LNGcqv8wfLuZnoAw [dostęp: 12.09.2016]; P. Williams, 
Memorial Museums. The Global Rush to Commemorate Atrocities, Oxford-New York 2007, s. 8, cyt. 
za A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011, s. 138.

4 Zob. np. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r.  
w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny  
(Dz. U. z 2008 r. nr 90, poz. 550).

5 T. Kranz, Muzea w byłych obozach w Polsce jako forma instytucjonalizacji pamięci, „Łambi-
nowicki Rocznik Muzealny” 2003, t. 26, s. 9-22.
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się nowe semantyczne propozycje typu „obozowe miejsce pamięci”, „muzeum
-cmentarz” czy „obóz-muzeum”6.

W odniesieniu do muzeów w przestrzeniach poobozowych używane są też 
nazwy uwarunkowane genezą ich powstania. Ponadto część z nich polskie usta-
wodawstwo uznało za „Pomniki Zagłady”. Zgodnie z Ustawą o ochronie terenów 
byłych hitlerowskich obozów zagłady do tej kategorii należą tereny, na których 
są położone: 1) Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, 2) Pomnik Męczeństwa na 
Majdanku, 3) Muzeum „Stutthof ” w Sztutowie, 4) Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy, 5) Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, 6) Muzeum Martyro-
logiczne – Obóz w Chełmnie nad Nerem, 7) Muzeum Byłego Obozu Zagłady  
w Sobiborze, 8) były Obóz Zagłady w Bełżcu”7. 

Krajobrazy pamięci
Muzea na terenach poobozowych to publiczne formy reprezentacji przeszłości, 
których głównym zadaniem, zgodnie z genezą ich powstania, jest upamiętnia-
nie. Warto zauważyć, że upamiętnianie może „przyjmować postać materialną, 
jak również wyrażać się w określonych działaniach”8. Samo połączenie form ma-
terialnych z aktami upamiętniania nie nadaje jeszcze tym instytucjom szczegól-
nego charakteru, ponieważ obie te formy przenikają się także w innych muzeach 
historycznych. Cechą wyróżniającą jest natomiast fakt, że upamiętnianie doko-
nuje się w miejscach wydarzeń historycznych, co wyraża przywołane wcześniej 
sformułowanie muzea upamiętniania in situ9.

6 Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, red. M. Fabiszak, M. Owsiński, 
Kraków 2013; M. Zaborski, Miejsca pamięci narodowego socjalizmu w Polce – Rozwój, zadania i aktu-
alne perspektywy, [w:] Gedenkstättenarbeit und Erinnerungskultur. Ein deutsch-polnischer Austausch 
/ Kultura pamięci i praca w muzeach-miejscach upamiętnienia. Polsko-niemiecka wymiana, red.  
P. Ciupke i in., Essen 2014, s. 59-69.

7 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, Dz. U.  
z 1999 r., Nr 41, poz. 412. Przywołane w ustawie określenia nie są tożsame z oficjalnymi nazwami 
instytucji, pochodzą one bowiem z aktów założycielskich. Dla przykładu: Państwowe Muzeum 
na Majdanku zaczęło swoją działalność w listopadzie 1944 r., trzy lata później uchwalono ustawę,  
w której użyto następującego sformułowania: „Tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyj-
nego na Majdanku wraz z wszelkimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami za-
chowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów”. Dz. U.  
z 1947, Nr 52, poz. 266. 

8 M. Napiórkowski, Upamiętnianie, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red.  
M. Saryusz-Wolska, R. Traba, współpraca J. Kalicka, Warszawa 2014, s. 509.

9 Nie zgadzam się z argumentacją Anny Ziębińskiej-Witek, że akcentowanie ścisłego związku 
muzeów martyrologicznych z miejscem zbrodni powoduje uznanie „wszystkich muzeów poświę-
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Spośród elementów konstytuujących reprezentację muzeów martyrologicz- 
nych w przestrzeni publicznej na plan pierwszy wysuwa się miejsce. Jest ono 
pierwotne w stosunku do instytucji muzealnej. Miejsce rozumiane topograficz-
nie i kulturowo jako umiejscowienie na mapie, materialny kształt i znaczenie10. 
Miejsca po byłych obozach mają jednak kilka znaczeń. Są arenami tragicznych 
wydarzeń historycznych, z którymi wiążą się losy konkretnych ludzi (realne 
miejsce zbrodni); cmentarzyskami prochów ofiar, mającymi z mocy prawa status 
grobów wojennych (miejsce jako cmentarz); pomnikami w sensie pozostałości 
historycznych uznanych za godne zachowania, jak i kompozycji rzeźbiarskich 
(miejsce jako pomnik); archiwami w ścisłym znaczeniu tego słowa, gromadzący-
mi materialne świadectwa przeszłości, ale również w znaczeniu metaforycznym 
– repozytoriami pamięci historycznej i kulturowej (miejsce jako nośnik pamię-
ci) oraz miejscami historycznymi w rozumieniu obiektów, które są przedmio-
tem upamiętniania i zainteresowania turystycznego (miejsce jako dziedzictwo). 
Znaczenia te stara się komunikować i integrować muzeum jako podmiot kultury 
historycznej11.

Budynki, drogi, ogrodzenia, ruiny i wszelkie inne materialne pozostałości 
obozów są składnikami krajobrazu historycznego. Jego dopełnieniem są tereny 
poobozowe, niekiedy również drzewa, ale także materialne upamiętnienia w po-
staci pomników, kamieni i tablic pamiątkowych. Całość stanowi o aurze miejsca, 
która w zależności od stopnia zachowanej substancji i rozmiaru przestrzeni hi-
storycznej może oddziaływać jako odrębna wartość – swego rodzaju metarelikt. 
Można ją nazwać krajobrazem pamięci. Jest on pomostem między przeszłością  
i teraźniejszością tworzącym przestrzenne ramy pamięci, w których umacniają 

conych Holokaustowi, lecz powstałych w miejscach «nieautentycznych» … za «zwykłe» muzea 
historyczne, a muzeum w Auschwitz czy na Majdanku za muzea pamięci – mimo że wszystkie one 
poświęcone są Zagładzie (…)”. A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach…, s. 139. W istocie każde 
muzeum to muzeum pamięci, lecz tylko nieliczne upamiętniają przeszłość w miejscach wydarzeń. 
Inną sprawą jest błędne klasyfikowanie przez A. Ziębińską-Witek statusu muzeów w przestrze-
niach poobozowych w kategoriach wyłącznie ekspozycji Holokaustu, pomija ona bowiem fakt, 
że wiele z tych muzeów upamiętnia również inne grupy ofiar, a przedmiotem ich narracji mu-
zealnych nie jest tylko zagłada Żydów, lecz historia obozów koncentracyjnych, które w polityce 
nazistowskiej pełniły różne funkcje.  

10 Por. M. Lewicka, Miejsce, [w:] Modi memorandi…, s. 227-228.
11 Próbą analizy tożsamości muzeum upamiętniania przez pryzmat wymienionych kategorii 

jest artykuł T. Kranza, Majdanek – poobozowe lieu de mémoire w przestrzeni miasta, [w:] Lubelskie 
miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej, red. M. Ausz i in., Lublin 2015, s. 113-128. 
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się więzi społeczne i kształtuje tożsamość zbiorowa12. Ale krajobrazy w miejscach 
historycznych to nie tylko nośniki pamięci, to też punkty odniesienia społeczne-
go i politycznego procesu negocjowania znaczeń dotyczących historii i kultury 
pamięci. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że krajobraz pamięci jest „miejscem 
praktyk kulturowych, w których negocjacji podlegają stosunki władzy”.13 Pewne 
jest zaś, że „krajobraz należy zarówno do kultury, jak i do natury – natura jest 
jego tworzywem, kultura przydaje mu sensów i znaczeń. Jest konstruktem kultu-
rowym, nadbudowanym nad tym, co estetyczne, uwarunkowanym przez to, co 
społeczne, i stworzonym z tego, co przyrodnicze”14.

Rozpatrując krajobrazy poobozowe z perspektywy kultury materialnej, trze-
ba zauważyć, że wiele obiektów budowlanych przetrwało w stanie oryginalnym, 
ale znaczna część została w jakimś fragmencie zrekonstruowana lub całkowicie 
odbudowana w okresie późniejszym. Często trudno jest prześledzić dokonane 
po wojnie zniszczenia i zmiany, ponieważ w przypadku większości muzeów bra-
kuje na ten temat publikacji. Jest to jednak ważne zagadnienie dotyczące nie 
tylko filozofii ochrony zabytków czy sposobów konserwacji, interpretacji i wizu-
alizacji substancji historycznej, ale również znaczenia tych działań dla narracji 
muzealnych i procesów reprezentacji przeszłości15. 

Inaczej przedstawia się sytuacja w byłych obozach „Aktion Reinhardt”, które 
zostały zlikwidowane i zdemontowane przez Niemców jeszcze w czasie wojny. 
Brak obiektów historycznych i nie do końca rozpoznana topografia sprawiają, że 
w miejscach tych odczuwalna jest głównie pustka. Zyskuje ona jednak szczegól-
ną siłę wyrazu w zetknięciu z mogiłami z prochami ofiar i innymi śladami histo-
rycznymi, dającymi się odczytać w terenie. Pokazuje to przykład Treblinki, gdzie 
fizyczna analiza krajobrazu poobozowego, prowadzona nawet kilkadziesiąt lat 
po wojnie przy użyciu nieinwazyjnych badań archeologicznych, pozwoliła doko-
nać reinterpretacji miejsca historycznego. Znaczące historycznie odkrycia przy-

12 Por. A. Długozima, Rewitalizacja pamięci, czyli o współczesnych założeniach przestrzennych 
upamiętniających II wojnę światową, [w:] Miejsce po – miejsce bez. Konferencja zorganizowana przez 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 9-11 kwietnia 2015 roku w ramach wydarzenia Pamiętaj  
z nami, Kraków 2015, s. 143-160.

13 S. Kapralski, Polskie krajobrazy pamięci po Holokauście, [w:] Miejsce po – miejsce bez…, s. 348.
14 B. Frydryczak, Krajobraz, [w:] Modi memorandi…, s. 196.
15 Zob. na ten temat B. Rymaszewski, Pamiętać będą pokolenia, Oświęcim 2000; Die Trans-

formation der Lager. Annäherungen an die Orte nationalsozialistischer Verbrechen, red. A. Klei, K. 
Stoll, A. Wiener, Bielefeld 2011; Sanierung – Rekonstruktion – Neugestaltung. Zum Umgang mit 
historischen Bauten in Gedenkstätten, red. G. Hammermann, D. Riedel, Göttingen 2014.
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niosły także prace wykopaliskowe na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady 
w Sobiborze16.

Ponieważ przestrzenie poobozowe przez kilka dziesięcioleci podlegały róż-
nym przeobrażeniom, stały się w ich wyniku, jak ujmuje to badaczka kultury 
pamięci Aleida Assmann – semiautentyczne. Ma to istotne znaczenie dla ich 
percepcji społecznej, a w konsekwencji również dla procesów nadawania sen-
sów. Cytując A. Assmann: 

Aby nie doszło do ich przeobrażenia w miejsca wywołujące zafałszowane przeżycia, 
trzeba zniszczyć iluzję bezpośredniości oglądu. Należy zaznaczyć dystans między 
miejscem ofiar a miejscem odwiedzających, jeśli nie chcemy, by emocjonalny poten-
cjał miejsca pamięci doprowadził do «stopienia horyzontów» i iluzji utożsamiania17.

Oznacza to, że miejsca pamięci wymagają nie tylko objaśnienia i uczytel-
nienia, ale także dystansu poznawczego i interpretacji opartej na wiedzy. Nie są 
bowiem zastygłymi w przeszłości obozami zagłady, ale przekształconymi przez 
działania człowieka oraz oddziaływanie natury palimpsestami kulturowymi i prze- 
strzeniami zmiennej komunikacji nie tylko o przeszłości, ale też o teraźniejszości18.

Muzea upamiętniania in situ przekazują pamięć i zarazem ją współtworzą. 
Są bowiem nośnikami i podmiotami kultury upamiętniania funkcjonującymi 
na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym, niekiedy również o zasięgu 
międzynarodowym. Kumulują się w nich treści i znaczenia związane z mate-
rialnymi, symbolicznymi, kulturowymi i politycznymi formami reprezenta-
cji przeszłości. Te z kolei wpływają na sposób przeżywania pamięci o ofiarach 
zbrodni nazistowskich, współkształtują zbiorowe wyobrażenia i narodowe wizje 
przeszłości, a w konsekwencji współtworzą tożsamość społeczną i kulturową 
różnych wspólnot pamięci. Miejsca te są przez to wieloznaczne i generują zróż-
nicowane potrzeby społeczne. Z każdym z nich wiążą się różnorodne znaczenia 
i emocje. Najważniejsze wymienia cytowana już A. Assmann: 

16 Por. C. Sturdy Colls, O tym, co minęło, lecz nie zostało zapomniane. Badania archeologicz-
ne na terenie byłego obozu zagłady w Treblince, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2012, t. 8,  
s. 83-118; A. Zalewska, Sobibór. Miejsce pamięci – pamięć o miejscu – pamięć miejsca. Materialne 
pozostałości po nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze jako przedmiot badań archeologicznych, 
Warszawa 2015 [typoskrypt].

17 A. Assmann, Pamięć miejsca – autentyzm i upamiętnienie, [w:] A. Assmann, Między historią  
a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013, s. 176.

18 Na ten temat zob. M. I. Sacha, Buchenwald jako przestrzeń zmiennej komunikacji, [w:] Obóz
-muzeum…, s. 171-192.
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Dla niektórych grup byłych więźniów (…) miejsce jest namacalnym dowodem 
wspólnego doświadczenia. Dla ocalałych i ich dzieci, którzy opłakują tu swoich 
krewnych, jest przede wszystkim cmentarzem. Dla tych, którzy nie są osobiście 
związani z milionami ofiar, na pierwszy plan wysuwa się muzeum, prezentujące za-
chowane miejsce zbrodni w formie wystaw i oprowadzania. Dla grup kościelnych 
bądź politycznych najważniejszy aspekt stanowi pielgrzymowanie do miejsc kaź-
ni ważnych męczenników. Dla rządów arena historii staje się tłem do publiczne-
go wygłaszania wyznań, upomnień, składania wyjaśnień, zgłaszania roszczeń. Dla 
historyka pozostaje polem archeologicznych poszukiwań i zabezpieczania śladów. 
Miejsce jest tym, czego się w nim szuka, co się o nim wie i co się z nim łączy. Mimo 
że jest przedmiotowo konkretne, zmienia się zależnie od perspektywy patrzących19.

Idąc tym tropem, można dodać, że przestrzeń poobozowa funkcjonuje  
w sferze publicznej jako rzeczywistość historyczna, kulturowa i muzealna.  
W niej odradzają się wspomnienia, pojawiają się wyobrażenia i kształtują do-
świadczenia. Jest zarazem residuum i medium pamięci o ofiarach zbrodni nie-
mieckiego nazizmu.

Podsumowując tę część rozważań, trzeba podkreślić, że dawne obozy na-
zistowskie to byty złożone i wieloznaczne, to miejsca pamięci w podwójnym 
sensie: topograficznym i metaforycznym, to miejsca i przestrzenie, to świa-
dectwa i znaki, to zabytki i palimpsesty– to wreszcie krajobrazy pamięci, które 
komunikują przeszłość i umożliwiają jej doświadczanie w różnych wymiarach:  
w wymiarze emocjonalnym, intelektualnym, materialnym i kulturowym, ale 
także turystycznym i dydaktycznym20. 

Przestrzenie turystyczne
Analizując społeczne postrzeganie poobozowych miejsc pamięci, należy wspo-
mnieć również o roli, jaką odgrywają one w turystyce. Temat ten jest jeszcze 
słabo rozpoznany, chociaż miejsca masowych zbrodni są przedmiotem rozwa-
żań takich ujęć, jak tanatoturystyka, turyzm holokaustowy czy turystyka marty-

19 A. Assmann, Pamięć miejsca…, s. 177.
20 Por. V. Knigge, Museum oder Schädelstätte? Gedenkstätten als multiple Institutionen, [w:] 

Gedenkstätten und Besucherforschung, red. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn 2004, s. 17-33; T. Kranz, Muzea martyrologiczne jako przestrzenie pamięci  
i edukacji, [w:] Obóz-muzeum…, s. 51-64. 
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rologiczna21. Nie wydaje się jednak, aby kategorie i wnioski proponowane przez 
autorów tych publikacji wyczerpywały fenomen muzeów upamiętniania in situ. 
Wizyty w nich podyktowane są bowiem różnymi motywami, przede wszystkim 
pragnieniem oddania hołdu ofiarom, potrzebami emocjonalnymi i edukacyjny-
mi, nierzadko też zainteresowaniami genealogicznymi. Z drugiej strony nie moż-
na zaprzeczyć, że miejsca pamięci dokumentujące masowe zbrodnie w odbiorze 
społecznym są również postrzegane jako atrakcje turystyczne. Samo określenie 
„atrakcja”, w niektórych kontekstach nacechowane nieco pejoratywnie, należy 
rozumieć zgodnie z jego etymologią jako coś, co pociąga niezwykłością lub jest 
szczególnie interesujące22. W praktyce atrakcje turystyczne to miejsca, obiekty 
lub wydarzenia będące przedmiotem zainteresowania ze strony turystów, czego 
wyrazem w przypadku muzeów może być duża frekwencja odwiedzających lub 
ich wysoka pozycja w rankingach turystycznych23. 

Muzea upamiętniania są fragmentem współczesnego dziedzictwa kulturo-
wego, podlegają w związku z tym różnym przeobrażeniom wewnętrznym, ale na 
ich sytuację i postrzeganie wpływają też procesy zewnętrzne, przede wszystkim 
dynamiczny rozwój masowej turystki międzynarodowej. Jest ona dzisiaj odręb-
ną branżą gospodarki światowej. „Prowadzi to do gwałtownej komercjalizacji 
praktyk turystycznych, łączącej się z utowarowieniem zarówno samej podróży, 
jak i jej celu”24. Trendy w rozwoju ruchu turystycznego kształtuje poza tym re-
wolucja informatyczna i związana z nią globalna kultura wizualna, która nadaje 
określonym miejscom i zabytkom szczególną rangę. Rozbudzane są w ten spo-
sób zainteresowania publiczności, co sprawia, że odwiedzenie wypromowanych 
przez Internet i telewizję muzeów staje się obligatoryjnym punktem wizyty tu-
rystycznej25.

21 T.P. Thurnell-Read, Engaging Auschwitz: an analysis of young travellers’ experiences of Ho-
locaust Tourism, „Journal of Tourism Consumption and Practice” 2009, vol. 1, No. 1, s. 26-52;  
S. Tanaś, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Łódź 2013; Turystyka 
martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, red. J. Ber-
beka, Kraków 2012. 

22 http://sjp.pl/atrakcja [dostęp: 5.10.2016].
23 Dla przykładu można przywołać wyniki rankingów prowadzonych przez największy na świe-

cie portal turystyczny Trip Advisor, którego użytkownicy co roku od kilku lat do najlepszych muze-
ów polskich zaliczają dwa poobozowe miejsca pamięci: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau  
i Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. https://pl.tripadvisor.com/TravelersChoice-Mu-
seums-cTop-g274723 [dostęp: 5.10.2016].

24 E. Klekot, Turyzm, [w:] Modi memorandi…, s. 508.
25 Por. K. Pomian, Kilka myśli o przyszłości muzeum, „Muzealnictwo” 2014, nr 55, s. 151-155.
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Odnosi się to także do muzeów w przestrzeniach poobozowych, ale po-
strzegane są one jako turystyczne destynacje również z innych powodów. Funk-
cjonują one w szerszym kontekście kulturowym, który kształtowany jest przez 
zjawiska określane jako komercjalizacja problematyki Holokaustu i przemysł pa-
mięci. Poza tym na społeczne postrzeganie i przeżywanie historii coraz silniejszy 
wpływ wywiera kultura popularna i kultura masowa. Jednym z tego przejawów 
wydaje się być z jednej strony rosnąca popularność inscenizacji i rekonstrukcji 
historycznych, z drugiej – wyraźna tendencja kreowania przekazu muzeów hi-
storycznych w duchu widowisk pamięci opartych na performizacji i teatralizacji 
przeszłości26. Nie bez znaczenia dla tych przemian pozostają działania samych 
muzeów w zakresie promocji, obsługi zwiedzających i komunikacji społecznej. 
Mowa tutaj o ich obecności w mediach społecznościowych i różnego typu ak-
cjach marketingowych, które de facto służą uświadamianiu i komunikowaniu 
walorów turystycznych, jeżeli nie samych miejsc historycznych, to instytucji 
muzealnych, które nimi zarządzają. W ten sposób stają się punktami odniesie-
nia i narzędziami budowania marki regionu, opartej na ścisłym związku między 
dziedzictwem kulturowym a turystyką27.

Interakcję między masową turystyką i liczbą gości w miejscach pamięci ilu-
strują badania dotyczące odwiedzin w Państwowym Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau. Wynika z nich, że ruch turystyczny w Krakowie wyraźnie determinuje 
liczbę odwiedzających muzeum. Chęć jego odwiedzenia deklarowało w 2010 r. 
16 procent zwiedzających Kraków (ok. 1,5 mln osób). Natomiast badania prze-
prowadzone wśród zwiedzających muzeum wykazały, że dla blisko połowy 
ankietowanych wizyta w nim to część szerszego programu zwiedzania. Wśród 
powodów odwiedzin dominował motyw poznawczy – kierowała się nim jedna 
trzecia respondentów, ale dla prawie 13 procent z nich była nim ciekawość28.

Podobne spostrzeżenia dotyczące motywacji wizyty w byłym obozie przy-
niosły badania zagraniczne, którymi w 2006 r. objęto niedużą grupę osób nie-
mających bezpośredniego związku z historią obozu. Za podstawową motywację 

26 Por. I. Skórzyńska, Muzeum historyczne: teatr – widowisko, aktor – świadek, [w:] Historia 
Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, pod red. R. Kostro,  
K. Wóycickiego i M. Wysockiego, Warszawa 2014, s. 88-107. Wprawdzie tendencja ta nie odnosi 
się bezpośrednio do muzeów martyrologicznych, ale buduje pewien klimat oczekiwań, aby narra-
cje muzealne wykorzystywały w większym stopniu scenograficzne formy prezentacji.

27 Zob. J. Purchla, Muzea a zarządzanie dziedzictwem, [w:] I Kongres Muzealników Polskich, 
Warszawa 2015, s. 137-146.

28 Turystyka martyrologiczna w Polsce…, s. 163-166.
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respondenci uznali chęć przyjazdu do Europy Wschodniej. Okolicznością sprzy-
jającą był jednocześnie fakt, że miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau znajduje się 
w pobliżu Krakowa. Budziło to w nich poczucie obowiązku natury moralnej, aby 
je odwiedzić, skoro byli tak blisko niego29.

Sławoj Tanaś zauważa, że traktowanie Państwowego Muzeum Auschwitz
-Birkenau jako atrakcji turystycznej jest często negowane, ale fakty są w tym 
względzie, jego zdaniem, niezaprzeczalne. Podkreśla, że połowa uczestników 
przywołanych wcześniej badań potwierdziła, że „Auschwitz jest jednym z punk-
tów na trasie wycieczki turystycznej, wskazując na istotną atrakcyjność miejsca  
i istotną wagę obiektu jako produktu turystycznego, podnoszącego konkuren-
cyjność turystyczną regionu małopolskiego”30.

Auschwitz jako miejsce pamięci jest przypadkiem szczególnym, nie moż-
na więc przywołanych ustaleń odnosić do wszystkich muzeów. Uprawnione jest 
jednak stwierdzenie, że wiele z nich przestaje być miejscami wyciszenia i re-
fleksji, a „ruch turystyczny może prowadzić do nadmiernego i niepożądanego 
eksploatowania tej przestrzeni, jej uprzedmiotowienia i profanacji”31. Dodajmy, 
że również szeroko rozumiana muzealizacja tego typu miejsc historycznych po-
woduje stopniową redukcję sfery sacrum i przekształca je nieuchronnie w coraz 
większym stopniu w przestrzenie muzealne, a zarazem turystyczne.

Z drugiej strony warto pamiętać, że turystyka ma także walory poznawcze  
i edukacyjne, zaś doświadczanie obiektów i ekspozycji w miejscach dawnych 
obozów jest procesem wielowymiarowym. Podsumowując swoje badania doty-
czące ich percepcji przez polskich uczniów, Katarzyna Stec stwierdza: „Wpraw-
dzie na wstępie znacząca grupa młodych zwiedzających postrzega wizytę w ka-
tegorii wycieczki turystycznej, ale po wizycie interpretacja ta ustępuje na rzecz 
doświadczenia edukacyjnego, wespół z doświadczeniem emocjonalnym”32.

Muzea upamiętniania są na ogół ważnymi miejscami historycznymi regionu 
i fragmentami dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadlokalnym. Już tylko 

29 T.P. Thurnell-Read, Engaging Auschwitz…, s. 31-34; zob. również A. Ziębińska-Witek, Za-
głada jako doświadczenie turystyczne, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotka-
nia. Na szlakach tradycji kultury, red. K. Święcicki, Gniezno 2012, s. 197-205.

30 S. Tanaś, Tanaturystyka – turystyczne wykorzystywanie przestrzeni śmierci, [w:] Miejsce po 
– miejsce…, s. 313.

31 S. Tanaś, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci..., s. 151.
32 K. Stec, Rola wizyty w muzeum – miejscu pamięci dla współczesnego młodego człowieka – do-

świadczenie edukacyjne czy turystyczne?, [w:] Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i w miejscu 
pamięci, red. naukowa P. Trojański, Oświęcim 2014, s. 296.
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te czynniki czynią z nich przestrzenie turystyczne, którymi – na co warto zwró-
cić uwagę – są w zasadzie od początku swojego istnienia. Istotne jest, że zjawisko 
turystyki niesie ze sobą dla ich społecznego funkcjonowania nie tylko zagroże-
nia, ale też szanse i nowe możliwości oddziaływania jako podmiotów turystyki 
historycznej i turystyki edukacyjnej.

Miejsca edukacji
Muzea upamiętniania in situ mogą odgrywać znaczącą rolę jako miejsca/insty-
tucje oddziaływania społecznego, zwłaszcza w zakresie edukacji historycznej  
i obywatelskiej. Starałem się to uzasadnić we wstępie do książki Edukacja histo-
ryczna w miejscach pamięci w następujący sposób: 

Zasadnicze znaczenie edukacji historycznej w miejscach pamięci wynika z donio-
słości tragicznych doświadczeń XX wieku, przede wszystkim masowych zbrodni 
popełnionych w okresie panowania dwóch totalitarnych dyktatur: nazizmu i komu-
nizmu. Odcisnęły one głębokie piętno na cywilizacji europejskiej, a pamięć o nich 
przez kilka powojennych dziesięcioleci była dla wielu narodów, zwłaszcza Polaków, 
głównym motywem kształtowania się ich świadomości historycznej i tradycji narra-
cyjnej. Aktywna konfrontacja z przeszłością w jednym z miejsc historycznych, które 
dokumentują i symbolizują te tragiczne wydarzenia, może być nie tylko niepowta-
rzalną formą „przeżycia” historii, ale także okazją do refleksji nad własnymi posta-
wami i poglądami na wiele fundamentalnych zagadnień. Muzea upamiętniające 
ofiary II wojny światowej wydają się być zarazem – ze względów społeczno-moral-
nych – odpowiednim miejscem do dyskusji o zagrożeniach globalnych, przejawach 
terroru i zbrodniach czasów współczesnych33. 

Przytoczony cytat ma uwypuklić, że potencjał dydaktyczny muzeów upa-
miętniania łączy się ściśle ze znaczeniem pamięci historycznej dla kształtowania 
się tożsamości w jej różnych wymiarach, a także z możliwościami, jakie niesie ze 
sobą proces poznawania i doświadczania przeszłości w miejscach, w których się 
ona rozegrała, poprzez wykorzystanie obecnych w nich lub odnoszących się do 
nich obiektów, muzealiów i śladów.  

Niezależenie jednak od misji społecznej i znaczenia muzeów upamiętniania 
dla narracji historycznej na temat II wojny światowej, instytucje te trzeba roz-
patrywać w kategoriach środowisk dydaktycznych, zaś odbywający się w nich 
proces nauczania-uczenia się w ramach pedagogiki muzealnej, edukacji pozasz-

33 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009, s. 10-11.
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kolnej i dydaktyki nauczania. Pojawia się tutaj potrzeba konceptualizacji dzia-
łalności edukacyjnej muzeów34. Dopiero na tej podstawie można podjąć próbę 
określenia tego, co oznacza, że muzea są miejscami edukacji.

Edukacja muzealna to różnego typu działania służące realizacji celów 
kognitywnych (poznanie historii muzealiów) i kształceniowych (wyposa-
żenie zwiedzających w określone kompetencje) organizowane w taki spo-
sób, aby uczestnicy projektów edukacyjnych mogli – w wyniku kontem-
placji przestrzeni i obiektów muzealnych oraz recepcji związanych z nimi 
wydarzeń i znaczeń – dochodzić do spostrzeżeń, wniosków lub pytań sty-
mulujących ich rozwój w warstwie tożsamościowej, kulturowej i społecznej. 
Prowadzona przez muzea edukacja winna być zatem świadomym, przemy-
ślanym i właściwie zorganizowanym działaniem, które ma przybliżać mu-
zealia, ale również umożliwiać ich odczytywanie, doświadczanie i interna-
lizację. W odróżnieniu od działalności oświatowej jej zadaniem jest nie tyle 
popularyzacja kolekcji muzealnych, co inicjowanie i rozwijanie w powiąza-
niu ze zbiorami procesów poznawczych i twórczych. Zatem edukację muze-
alną należy rozumieć jako proces refleksyjny osadzony w interpretowaniu  
i internalizacji dziedzictwa kulturowego, zaś muzea jako przestrzenie autoreflek-
sji i dialogu, miejsca spotkań z obiektami, z generowanymi przez nie treściami  
i przypisywanymi im znaczeniami35.

Do tego nawiązuje koncepcja pozaszkolnej edukacji historycznej rozwijana 
pod nazwą pedagogiki pamięci. U jej podłoża leży założenie, że w procesach dy-
daktyczno-pedagogicznych można wykorzystywać oddziaływanie dwóch czyn-
ników: percepcję autentycznego miejsca historycznego i refleksję nad pamię-
cią przeszłości. Przyjmuje się bowiem, że miejsca zbrodni jako relikty, pomniki  
i nośniki pamięci wywołują określone wyobrażenia, wrażenia i odczucia, które 
mogą być bodźcem do doświadczania, przeżywania i aktywnego poznawania 
przeszłości. Natomiast pamięci przeszłości przypisywana jest ważna funkcja w 
życiu jednostki i społeczeństwa jako elementu konstytutywnego indywidualnych 

34 Na ten temat zob. Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. 
Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. M. Szeląg, Warszawa 2012; Edukacja muzealna 
w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, red.  W. Wysok, A. Stępnik, Lublin 2013; Edukacja muzealna. 
Konteksty teoretyczne i praktyczne, red. naukowa U. Wróblewska, K. Radłowska, Białystok 2013.

35 Więcej na ten temat zob. résumé z dyskusji panelowej poświęconej edukacji muzealnej zor-
ganizowanej podczas ogólnopolskiego kongresu muzealników: M. Szeląg, Muzea wobec różnych 
potrzeb zróżnicowanej publiczności. Działania edukacyjne muzeów, [w:] I Kongres Muzealników…, 
s. 203-211.
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i zbiorowych tożsamości oraz matrycy współkształtującej sposób postrzegania  
i pojmowania świata36.

Edukacja w miejscach pamięci ma charakter polimorficzny i interdyscy-
plinarny. Jest to forma kształcenia humanistycznego, obejmująca treści z kilku 
dziedzin, głównie historii, psychologii, socjologii, pedagogiki i wychowania 
moralnego. Takie podejście poszerza możliwości oddziaływania edukacyjnego  
i perspektywy poznawcze. Propagatorzy pedagogiki pamięci upatrują nadrzędny 
cel działań dydaktycznych w miejscach pamięci, poza przekazem wiedzy fakto-
graficznej, w kształtowaniu refleksyjnej świadomości historycznej i krytycznych 
postaw wobec przeszłości i współczesności37.

W tym obszarze wiele możliwości otwierają przed nauczycielami muzea. 
Wizyta edukacyjna w takiej placówce może być wykorzystana nie tylko do usys-
tematyzowania, utrwalenia lub pogłębienia wiedzy zdobytej w szkole, ale też do 
uzyskania nowych doświadczeń poznawczych. Bezpośredni kontakt z ekspona-
tami i ekspozycjami muzealnymi nadaje wiedzy teoretycznej wymiar konkret-
ności. Ma to również znaczenie dla nauczania historii w miejscach pamięci38. 
Podkreśla ten aspekt jedna z nauczycielek:

Obejrzenie miejsc, które były areną opisanych w literaturze wydarzeń, staje się dla 
uczniów ważnym doświadczeniem. Martyrologia ludzi w obozach koncentracyj-
nych przestaje być faktem z podręcznika, staje się autentycznym wydarzeniem, które 
naprawdę miało miejsce39.

Inny pedagog zwraca uwagę na szczególną rolę miejsc pamięci w rozwijaniu 
wyobraźni historycznej:

36 T. Kranz, Pedagogika miejsc pamięci, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, War-
szawa 2005, s. 170-172; tenże, Pedagogika pamięci jako forma edukacji muzealnej, [w:] Wizyty edu-
kacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli, red. tenże, Lublin 2012, 
s. 11-25.

37 Z najnowszych publikacji poświęconych problematyce pedagogiki pamięci zob.: Gedenkstät-
tenpädagogik. Kontext, Theorie und Praxis der Bildungsarbeit zu NS-Verbrechen, red. E. Gryglewski 
i in., Berlin 2015; W. Wysok, Nowa tożsamość edukacyjna muzeów założonych w miejscach byłych 
obozów niemieckich, [w:] Muzea w kulturze współczesnej…, s. 185-203.

38 Szerzej o tym zob. A. Stępnik, Rola wizyty w muzeum – miejscu pamięci z punktu widzenia 
dydaktyki historii, [w:] Edukacja muzealna w Polsce…, s. 51-63; S. Popp, Der Gedenkstättenbesuch. 
Ein Beitrag zur historisch-politischen Bildung, www.sowi-online.de/praxis/methode/gedenkstaet-
tenbesuch_ein_beitrag_zur_historisch_politischen_bildung.html. [dostęp: 5.10.2016].

39 B. Bierówka, Pomiędzy kopalnią soli a wizytą w galerii handlowej – rola wizyty w Miejscu 
Pamięci Auschwitz w nauczaniu o Holokauście, [w:] Auschwitz i Holokaust..., s. 302.
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Eksponaty stanowią historyczny konkret skłaniający młodzież do samokształcenia, 
rozwijania swoich umiejętności. Niejednokrotnie idzie to w parze z rozwojem pa-
mięci i myślenia historycznego. Bogate i ciekawe zasoby muzealne powodują sku-
pienie na nich uwagi, zastanowienie się nad treścią i wartością poznawczą. Postrze-
gany materiał jest nie tylko informacją do zapamiętania – może też być impulsem do 
tworzenie własnych wyobrażeń40.

Najważniejsze możliwości oddziaływania muzeów w przestrzeniach poobo-
zowych jako miejsc edukacji historycznej i obywatelskiej w duchu pedagogiki pa-
mięci to:

•	 wspieranie refleksyjnej postawy wobec przeszłości,
•	 tworzenie przestrzeni do stawiania pytań, kwestionowania stereotypów, 
budzenia zainteresowania historią,
•	 formowanie orientacji aksjologicznej, poznawanie wartości w kontekście 
historycznym i dzisiejszym,
•	 inspirowanie do przemyśleń na temat historii oraz aktualnych wyzwań 
społecznych,
•	 stwarzanie warunków dydaktycznych do poszukiwania i nadawania sensu 
i nowych znaczeń pamięci zbiorowej i kulturowej,
•	 zachęcenie do tworzenia nowych form upamiętniania przeszłości,
•	 uczenie się indywidualnej odpowiedzialności za zachowanie i przekazy-
wanie pamięci następnym pokoleniom41.

W podsumowaniu uwag dotyczących potencjału przestrzeni poobozowych  
w zakresie edukacji społecznej i historycznej warto przywołać wyniki badań przepro-
wadzonych wśród polskiej młodzieży szkolnej w 2009 r. dotyczące znaczenia pamięci 
w życiu młodych Polaków. Pokazują one, że zwiedzanie byłych obozów koncentracyj- 
nych i zagłady uznawane jest za najciekawszą formę kontaktu z przeszłością. Wymie-
niło ją ponad 45 procent badanych, podczas gdy tylko 1,5 procent wskazało na patrio-
tyczną uroczystość rocznicową. Jednocześnie zaskakuje, że aż 54 procent responden-
tów nie odwiedziło nigdy żadnego obozu i nie miało z nim bezpośredniego kontaktu42.

40 P. Ptak, Przekaz historyczny i jego narracja w miejscach pamięci, [w:] Auschwitz i Holo-
kaust…, s. 314.

41 Por. W. Wysok, Teoretyczne i praktyczne aspekty wizyt edukacyjnych w muzeach upamiętnienia  
z perspektywy pedagogiki pamięci, [w:] Auschwitz i Holokaust…, s. 230-231. Zob. również tenże, 
Wokół problematyki uwarunkowań i efektów edukacji w muzeach upamiętnienia, „Zeszyty Majdan-
ka” 2014, t. 26, s. 311-340.

42 K. Malicki, Miejsca pamięci – dawne obozy koncentracyjne i obozy zagłady w edukacji histo-
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Znaczenia versus znaczenie
W dotychczasowych rozważaniach rozpatrywane było zagadnienie znaczeń spo-
łecznych przypisywanych muzeom upamiętniania na poziome ogólnej refleksji 
teoretycznej. Chodziło o „znaczenie” w rozumieniu treści, z którymi kojarzone 
są te instytucje, oraz konotacji kulturowych, jakie ewokują one w przestrzeni 
publicznej. Mają one jednak ponadto konkretne znaczenia symboliczno-histo-
ryczne, uwarunkowane historią samych obozów, ich recepcją w sferze społecz-
no-politycznej i rozwojem jako instytucji muzealnych. Problem ten warto prze-
analizować na przykładzie dwóch miejsc historycznych związanych z masową 
eksterminacją Żydów, które w europejskiej kulturze pamięci mają różną rangę: 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Muzeum Byłego Obozu Zagłady 
w Sobiborze.

Punktem wyjścia do porównania jest recepcja materialnych śladów prze-
szłości. Brama z napisem „Arbeit macht frei” czy brama wjazdowa w Birkenau 
są powszechnie rozpoznawalnymi symbolami zbrodni nazistowskich. Takiej 
funkcji nie pełni jednak zachowana w Sobiborze bocznica kolejowa, na której 
zatrzymywały się pociągi z deportowanymi do obozu zagłady ofiarami. Szukając 
przyczyn dla różnego postrzegania pozostałości obozów zagłady, trzeba zwró-
cić uwagę na kilka kwestii. W przeciwieństwie do Auschwitz-Birkenau w byłym 
niemieckim obozie zagłady w Sobiborze43 zatarte zostały niemal wszystkie ślady 
zbrodni. Wiadomo zaś, że autentyczna substancja historyczna odgrywa istotną 
rolę w procesach przyswajania i przekazu historii. Z badań wynika również, że 
pamięć miejsca, na co zwraca uwagę psycholożka środowiskowa Maria Lewic-
ka, jest lepsza w miejscach o historycznej zabudowie44. Do tego dochodzi brak 

rycznej młodego pokolenia Polaków, [w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edu-
kacji historycznej, red. I. Chmura-Rutkowska i in., Kraków 2013, s. 465-476. Zob. również K. Stec, 
Symbolika i znaczenie miejsc pamięci utworzonych na terenach byłych obozów koncentracyjnych  
i zagłady z perspektywy współczesnego młodego człowieka, [w:] Antysemityzm, Holokaust, Au-
schwitz w badaniach społecznych, red. M. Kucia, Kraków 2011, s. 37-54; T. Kranz, Po co mło-
dzież ma przyjeżdżać do takich miejsc jak Treblinka?, [w:] Co wiemy o Treblince? Stan badań, red.  
E. Kopówka, Siedlce 2013, s. 15-27; B. Pampel, Czego uczą się uczniowie dzięki zwiedzaniu miejsc 
pamięci? Cząstkowe odpowiedzi na podstawie badań profilu zwiedzających, [w:] Gedenkstättenar-
beit und Erinnerungskultur…, s. 119-130.

43 Używam polskiej nazwy geograficznej, ponieważ niemieckie obozy zagłady „Aktion 
Reinhardt”, w przeciwieństwie do takich obozów jak KL Auschwitz czy KL Stutthof, nie miały 
niemieckich nazw,  odróżniających je od polskich nazw miejscowości, w których zostały założone.  
W nomenklaturze nazistowskiej Sobibór i Bełżec pisano jedynie bez znaków diakrytycznych. 

44 M. Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa 2012.
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instytucjonalizacji pamięci w przypadku Sobiboru. Na jego terenie przez kilka 
dziesięcioleci nie działało muzeum, które mogłoby upowszechniać wiedzę o hi-
storii obozu. Pomijając kilkudziesięciu więźniów, którzy dzięki zorganizowanej 
14 października 1943 r. rewolcie przetrwali jego piekło, z przyczyn biologicz-
nych nie powstały wspólnoty pamięci, tak silnie obecne w praktykach upamięt-
niania Auschwitz. Poza tym Sobibór był obozem zagłady Żydów, a nie obozem 
koncentracyjnym, w którym przetrzymywano więźniów różnych narodowości. 
Nie stał się w związku z tym punktem odniesienia kształtowania się pamięci  
o wojnie na poziomie europejskim (poza Holandią, gdzie Sobibór jest od kilku-
nastu lat obecny w przekazie dotyczącym Holokaustu). Dla dużej grupy Polaków 
Auschwitz to część ich losów rodzinnych, a więc element wspólnego doświad-
czenia i pamięci. Żydzi polscy zginęli w Sobiborze niejako w sposób anonimo-
wy, nieznane są bowiem nazwiska większości z nich, a po wojnie w miejscach 
ich zamieszkania szybko zapomniano o ich tragicznym losie. Dodać trzeba, że  
w okresie PRL-u KL Auschwitz był główną figurą symboliczną II wojny świato-
wej, a zarazem katalizatorem oficjalnej i potocznej pamięci zbiorowej wojny. Tak 
podsumowuje to Sławomir Kapralski:

Indywidualna pamięć cierpień, historie rodzinne przekazywane z pokolenia na po-
kolenie – a także edukacja szkolna, tworzyły szczególny klimat, w którym wycho-
wywane były dzieci, dorastając z mocnym przekonaniem, że Auschwitz jest jednym 
ze świętych miejsc (być może najświętszym) narodowej pamięci o męczeństwie  
i o bohaterskiej walce ze wszystkimi przeciwnościami, która stała się kamieniem 
węgielnym polskiej tożsamości45. 

Jednak również względy polityczne wpływały na proces instytucjonalizacji pol-
skiej pamięci w oparciu o historię i symbolikę Auschwitz. Z obozem tym związana 
była działalność lewicowego i komunistycznego ruchu oporu, z której rządzący 
w Polsce komuniści zamierzali uczynić centralny punkt odniesienia państwowej 
polityki przeszłości. Polityczne znaczenie obozu ulegało z biegiem czasu posze-
rzeniu. Władze komunistyczne starały się nadać mu także wymiar międzynaro-
dowy i uniwersalny, przekształcając działające na terenie byłego obozu muzeum 
w miejsce pamięci o wymowie internacjonalistycznej i symbol męczeństwa wielu 

45 S. Kapralski, Od milczenia do „trudnej pamięci”. Państwowe Muzeum Obozu Auschwitz-Bir-
kenau i jego rola w dyskursie publicznym, [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red.  
F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011, s. 533-534.
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narodów46. Jednocześnie przemilczano lub marginalizowano rolę KL Auschwitz 
w historii Holokaustu. Jak zauważa Zdzisław Mach, w ekspozycji prezentowanej 
w oświęcimskim muzeum „problem męczeństwa Żydów zepchnięty był na dalszy 
plan, zgodnie z interesami władz komunistycznych, dla których ważne było ukaza-
nie dziejowego konfliktu polsko-niemieckiego, a nie tragedii Żydów”47. 

Inaczej sytuacja wyglądała w Europie Zachodniej, gdzie od lat 60. XX wieku 
Auschwitz był postrzegany jako symbol i synonim Holokaustu, ale zasadniczo 
nie jako miejsce eksterminacji Polaków i więźniów innych narodowości. Specy-
ficznego znaczenia nabierał również w niemieckim dyskursie, w efekcie stał się 
tam figurą retoryczną opisującą nazistowskie ludobójstwo na Żydach i niemal 
jedynym realnym miejscem zbrodni III Rzeszy48. Trudno się więc nie zgodzić 
z Timothy’m Snyderem, kiedy stwierdza, że „z punktu widzenia powojennych 
Niemiec Auschwitz okazało się dość łatwym symbolem, znacząco redukując rze-
czywistą skalę wyrządzonego zła”49. 

Różny jest też stan wiedzy publicznej o obozach w Auschwitz i Sobiborze. 
Podczas gdy temat Auschwitz był przez kilka dekad z różnym nasileniem obecny 
w mediach i nauczaniu szkolnym, Sobibór pod tym względem to terra incognita. 
Potwierdzają to badania socjologiczne przeprowadzone w Polsce w 2009 r. Na 
pytanie: „Jakie zabytki lub miejsca na terenie Polski zasługują na upamiętnie-
nie ze względu na to, że w czasie II wojny światowej dokonano w nich zagłady 
ludności żydowskiej – Holokaustu?” 57,5 procent badanych wskazało Auschwitz
-Birkenau i zaledwie 1,9 procent Sobibór50. 

46 Szeroko o tym pisze Z. Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich 
obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950, Warszawa 2009. Zob. również J. Adamska, Pamięć  
i miejsca pamięci w Polsce po II wojnie światowej, „Przeszłość i Pamięć” 1998, nr 1, s. 4-11.

47 Z. Mach, Czym jest Auschwitz dla Polaków?, [w:] Representations of Auschwitz: 50 years of 
photographs, paintings and graphics,  red. Y. Doosry, Kraków 1995, s. 19.

48 O aktualności tej historycznie błędnej i społecznie szkodliwej interpretacji świadczy na-
stępujący opis zaczerpnięty z publikacji poświęconej niemieckim miejscom pamięci: „Auschwitz 
to określenie dla zorganizowanego w sposób przemysłowy mordu dokonanego na sześciu milio-
nach Żydów, którzy zostali deportowani podczas drugiej wojny światowej z okupowanych przez 
hitlerowskie Niemcy krajów Europy do położonych na wschodzie obozów zagłady, gdzie ich na-
stępnie zlikwidowano.” P. Reichel, Auschwitz, [w:} Deutsche Erinnerungsorte, t. 1, red. H. Schulze,  
E. François, München 2009, s. 600, cyt. za Z. Wóycicka, Auschwitz. Zbrodnia i różnorodność pa-
mięci, [w:] Polsko-niemieckie miejsca pamięci, red. R. Traba, H.-H. Hahn, współpraca M. Górny,  
K. Kończal, Warszawa 2015, t. 2, s. 557-558. 

49 T. Snyder, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, Kraków 2015, s. 174.
50 L.M. Nijakowski, Pamięć o II wojnie światowej a relacje Polaków z innymi narodami, [w:]  

P.T. Kwiatkowski i in., Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci 
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We współczesnej kulturze pamięci Auschwitz ma wiele odniesień i znaczeń. 
Jest nazwą konkretnego miejsca historycznego, desygnatem największego cmen-
tarzyska II wojny światowej, centralnym symbolem zagłady Żydów, symbolem 
martyrologii Polaków51. Uniwersalizacja symboliki Auschwitz poszła jednak 
tak daleko, że nazwa ta pełni dzisiaj funkcję kodu cywilizacyjnego i oderwa-
nej od rzeczywistej przestrzeni historycznej pojemnej metafory zła, cierpienia, 
okrucieństw i zbrodni ludobójstwa52. Pojawia się pytanie, czy takie szerokie po-
strzeganie tego miejsca jako symbolu przeszłych i współczesnych aktów łamania 
praw człowieka i zbrodni totalitarnych nie prowadzi w istocie rzeczy do instru-
mentalizacji historii obozu. 

Uwagi końcowe
Artykuł stanowi próbę opisu muzeów martyrologicznych z perspektywy trzech 
kategorii: krajobrazu pamięci, przestrzeni turystycznej i miejsca edukacji. Nale-
ży zauważyć, że kategorie te nie są bytami odrębnymi, ich cechy nakładają się na 
siebie i wzajemnie przenikają. Towarzyszą im jednak różne konotacje kulturowe. 

Dla społecznej percepcji tych instytucji kluczowe znaczenie ma przede 
wszystkim fakt, że działają one – co zostało wcześniej podkreślone – w miej-
scach wydarzeń historycznych. Pamięć miejsca jest fundamentem ich tożsamo-
ści i elementem spajającym wymienione wyżej formy ich obecności w przestrze-
ni publicznej. Nadaje im szczególną rangę w życiu społecznym jako instytucjom 
muzealnym oraz stwarza rozmaite możliwości w obszarze komunikacji, narracji 
i edukacji jako realnym i symbolicznym lieux de mémoire53.

Przedmiotem dalszej refleksji pozostaje pytanie, czy i w jakim stopniu zmie-
nią się znaczenia i sensy przypisywane współcześnie miejscom pamięci w prze-
strzeniach poobozowych, gdy pamięć o II wojnie światowej przekształci się osta-
tecznie w postpamięć i pamięć kulturową.  

zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk-Warszawa 2010, s. 277.
51 M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL 

Auschwitz w Polsce, Kraków 2005.
52 Por. P. Forecki, Od Shoah do strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach 

publicznych, Poznań 2010, s. 167-184.
53 Kategoria „miejsc pamięci” Pierre’a Nory doczekała się wielu interpretacji i nowych kon-

ceptualizacji. W szerszym kontekście poznawczym zob. na ten temat D. Staszczyk, A. Stępnik, 
Miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i badaniach naukowych, [w:] Lubelskie miejsca pamięci…, 
s. 15-42.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą opisu muzeów utworzonych na terenach dawnych nazistowskich obo-
zów z perspektywy trzech kategorii: krajobrazu pamięci, przestrzeni turystycznej i miej-
sca edukacji. Kategorie te nie są bytami odrębnymi, ich cechy nakładają się na siebie i 
wzajemnie przenikają. Towarzyszą im jednak różne konotacje kulturowe. Dla społecznej 
percepcji tych instytucji kluczowe znaczenie ma przede wszystkim fakt, że działają one 
w miejscach wydarzeń historycznych, co podkreśla określenie „muzea upamiętniania in 
situ”. Pamięć miejsca jest fundamentem ich tożsamości i elementem spajającym wymie-
nione wyżej formy obecności w przestrzeni publicznej. Byłe obozy, przekształcone w mu-
zea i  miejsca pamięci, funkcjonują jako rzeczywistość historyczna, kulturowa i muzealna. 
W niej odradzają się wspomnienia, pojawiają wyobrażenia i kształtują doświadczenia. Są 
wieloznaczne i generują różne potrzeby społeczne. Muzea te są zarazem nośnikami i 
podmiotami kultury upamiętniania na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym, 
niekiedy również o zasięgu międzynarodowym. Kumulują się w nich treści i znaczenia 
związane z jednej strony z różnymi formami reprezentacji przeszłości, z drugiej – z pa-
mięciami zbiorowymi różnych wspólnot pamięci i pamięcią kulturową dotyczącą II woj-
ny światowej. Jako realne świadectwa zbrodni a zarazem topograficzne i metaforyczne 
lieux de mémoire nie tylko komunikują przeszłość, ale umożliwiają jej doświadczanie  
w wymiarze emocjonalnym, intelektualnym, materialnym, kulturowym, ale także tury-
stycznym i dydaktycznym.

Summary
The objective of this article is an attempt to describe museums founded on the grounds 
of the former Nazi camps in terms of three categories: as landscapes of memory, spac-
es of tourism and places of education. These categories are no separate beings as their 
features overlap and interpenetrate. They bear however various cultural connotations. 
The fact that these institutions operate on sites of historical events, as highlighted with 
the term “in situ memorial museums,” is of crucial importance for their social percep-
tion. Memory of the place lays the foundations for the identity of these institutions and 
bonds the above mentioned forms of their presence in public space. Former camps, 
transformed into museums and memorial sites, operate as historical, cultural and mu-
seal reality which evokes memories, creates notions and shapes experiences. They are 
ambiguous and generate various social needs. At the same time, these museums are car-
riers and subjects of culture of remembrance on the local, regional and national level. 
Sometimes they also have international outreach. They cumulate contents and meanings 
related to various forms of representations of the past, on the one hand, and to collec-
tive memories of diverse communities of memory and cultural memory connected with 
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World War II, on the other. As real evidences of crimes and topographical and figurative 
lieux de mémoire, they communicate the past and enable experiencing it in emotional, 
intellectual, material, cultural, but also tourist and didactic dimension.

Tomasz Kranz



Wartości ekoturystyki a edukacja  
historyczna i obywatelska

Zauważalny w skali globalnej wzrost zainteresowania ekologią sprawia, że 
propozycją dla edukacji historycznej i obywatelskiej może być zespół wartości 
związanych z tzw. nową turystyką, określaną także mianem ekoturystyki. Zgod-
nie z definicją jest ona świadomą podróżą do naturalnych miejsc przyrodni-
czych, pomagającą chronić przyrodę oraz podtrzymywać dobrobyt lokalnych 
mieszkańców1. Nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju i jest zaliczana do 
najbardziej wymagających form turystyki. 

Istotnymi wydarzeniami w rozwoju odpowiedzialnego ekologicznie po-
dróżowania były: Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (1992), gdzie podjęto pierwsze 
działania na rzecz turystyki zrównoważonej2, Konferencja Ministrów Ochrony 
Środowiska w Sofii, podczas której podpisano Paneuropejską Strategię Róż-

1 Definicja jest zgodna z propozycją Międzynarodowego Towarzystwa Ekoturystyki z 1991 
r. Szerzej D. Zaręba, Ekoturystyka, Warszawa 2008, s. 48. Zob. także Turystyka zrównoważona, 
red. A. Kowalczyk, Warszawa 2010. Tu zwłaszcza podrozdział 4.3 pt. „Turystyka ekologiczna 
(ekoturystyka)”. A. Kowalczyk i S. Kulczyk podkreślają, że dominującą formą aktywności ekoturysty 
jest „obserwowanie świata roślinnego i zwierzęcego w naturalnych warunkach ich występowania”. 
Autorzy dodają, że zaprzeczeniem ekoturystyki i idei ochrony przyrody jest turystyka łowiecka, która 
z racji swej dużej dochodowości, bywa promowana jako turystyka związana z przyrodą. Tamże, s. 127.

2 Chodzi o konwencję w sprawie różnorodności biologicznej, ratyfikowanej przez Polskę  
w 1995 r. Pojęcie  „różnorodności” odnoszone jest do gatunku, różnorodności międzygatunkowej oraz 
różnorodności ekosystemów. W konwencji zwrócono m.in. uwagę na znaczenie badań naukowych  
i szkoleń oraz konieczność podnoszenia poziomu wiedzy ogólnospołecznej w tym zakresie. Doku-
menty Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Zob. http://www.biol.uni.wroc.pl/biol2003/OCHS/Szczyt.htm. 

Mariola Hoszowska
Uniwersytet Rzeszowski
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norodności Biologicznej i Krajobrazu (1995)3, opracowanie pierwszych zasad 
zrównoważonego rozwoju (Agenda 21 dla Podróży i Gospodarki Turystycznej4), 
Konferencja Ministrów Ochrony Środowiska w Berlinie i przyjęta tam Deklara-
cja o wdrażaniu priorytetów turystyki zrównoważonej do polityki gospodarczej 
państw (1997)5, Międzynarodowy Rok Ekoturystyki (2002), Deklaracja o Ekotu-
rystyce z Quebecu (2002)6, oraz zainicjowane przez Międzynarodowe Towarzy-

3 Paneuropejska Strategia Różnorodności Biologicznej i Krajobrazu, ale także Europejska Kon-
wencja Krajobrazowa (2000) i Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju (2001) mają na celu 
wzmacnianie tożsamości kulturowej regionów oraz utrzymanie przyrodniczego zróżnicowania. Za-
kładają zarazem, że ekologicznie cenne tereny muszą być rygorystycznie chronione. Ale też regula-
cje ochronne i ograniczenia inwestycyjne nie powinny mieć negatywnego wpływu na życie miesz-
kańców. Narzędziem pozwalającym na kompleksową ochronę jest program Natura 2000. Ważnym 
zagadnieniem są krajobrazy kulturowe, rozumiane jako współzależność człowieka i przyrody, pod-
legające ciągłym zmianom prowadzącym do ich unifikacji. W pracach planistycznych proponuje 
się więc odtwarzanie krajobrazów kulturowych. Poważnym zagrożeniem jest jednostajność form 
przestrzennych krajobrazu miejskiego, zaburzająca indywidualizm. M. Degórski Formalnopraw-
ne uwarunkowania planowania krajobrazu, [w:] M. Kistowski, Studia ekologiczno-krajobrazowe  
w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią 
Europejską, Gdańsk 2004, s. 19-22. http://paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol13/degorski_2004.pdf.

4 Adoption of Agrement on Global Environment and Development to kompleksowy program  
o charakterze globalnym na rzecz środowiska i rozwoju. Jest wezwaniem adresowanym szczegól-
nie do państw uprzemysłowionych, aby dokonywały zmian polityki w obszarze gospodarki, ener-
getyki, rolnictwa i in., sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, czyli takiemu, w którym rozwój 
gospodarczy i społeczny powiązany jest z poszanowaniem środowiska. W Agendzie 21 przyjmuje 
się pogląd, że ludzie mają prawo do zdrowego i twórczego życia, w harmonii z przyrodą. Zob. 
http://www.biol.uni.wroc.pl/biol2003/OCHS/Szczyt.htm. 

5 W Deklaracji Berlińskiej uzgodniono zasady prowadzenia działalności turystycznej. Obok 
zasad ogólnych takich jak m.in. promowanie turystyki wykorzystującej techniki przyjazne dla 
środowiska i sprzyjające oszczędności wody, energii, zapobieganiu zanieczyszczeniom, unikaniu 
wytwarzania odpadów stałych, wspólnej odpowiedzialności za osiąganie zrównoważonych form 
turystyki oraz współpracy na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, informowania 
społeczeństwa w zakresie korzyści z ochrony przyrody, znalazły się zasady szczegółowe m.in.  
o stosowaniu instrumentów ekonomicznych służących zrównoważonej turystyce, rozwoju tury-
styki w sposób przynoszący korzyści lokalnym społecznościom (przez używanie lokalnych ma-
teriałów, produktów rolniczych i tradycyjnych umiejętności), dokładania „wszelkich starań dla 
respektowania tradycyjnych stylów życia i kultury”, ograniczania, a na obszarach ekologicznych  
i kulturalnie wrażliwych zapobiegania wszelkim formom masowej turystyki. G. Konopacki, Ochro-
na środowiska przyrodniczego i kulturowego a potrzeby współczesnej turystyki. http://ziemia.pttk.pl/
Ziemia/Sprawy_podstawowe_2001_009.pdf, [dostęp: 18.02.2016].

6 Deklaracja określa ekoturystykę, jako formę turystyki zrównoważonej, która aktywnie przy-
czynia się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Dla ekoturysty społeczności lo-
kalne są równie ważne jak przyroda i traktowane podmiotowo. Stara się on o autentyczny kontakt  
z lokalną społecznością, dopasowując się do lokalnego stylu życia. Ekoturystyka angażuje spo-
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stwo Ekoturystyczne konferencje: w Oslo (2007)7 i Dyneburgu (2013), a od 2010 
r. także Europejskie Konferencje Ekoturystyczne8. 

Pytanie o wartości leżące u podłoża zainteresowania ekoturystyką wymaga 
nieco szerszych odniesień, pozwalających zrozumieć potencjał tej formy tury-
styki w edukacji historycznej i obywatelskiej. 

Od połowy lat 50. XX w. zaczęto zwracać uwagę na ujemny wpływ turysty-
ki na środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe. Kontestacja nasiliła się  
w latach 70. i 80. W efekcie doszło do wypracowania pojęcia „turystyki zrówno-
ważonej”. W obszarze nauk humanistycznych istotną rolę w ewolucji myślenia 
o Ziemi i potrzebie zrównoważonego rozwoju odegrała filozofia ekologiczna. 
Jej podstawy - w postaci humanizmu ekologicznego - wypracował uczeń Tade-
usza Kotarbińskiego i Kazimierza Ajdukiewicza - Henryk Skolimowski, profesor 
Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles (1964-1970) i Uniwersytetu 
Michigan w Ann Arbor (1971-1993)9, który określił uprawianą przez siebie eko-
filozofię jako „refleksję nad obosiecznym mieczem techniki”10. W ekologicznym 

łeczności lokalne już na etapie planowania i rozwoju. O wsparciu dla nich mówi m.in.: “ensure the 
provision of technical, financial and human resources development support to micro, small and 
medium-sized firms, which are the core of ecotourism, with a view to enable them to start, grow 
and develop their businesses in a sustainable manner”. Québec Dclaration on Ecotourism. Zob. 
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf. [dostęp: 19.02.2016].

7 Na konferencji w Oslo miała miejsce prezentacja szlaków Greenways w Europie Środkowo
-Wschodniej, jako części międzynarodowej inicjatywy (od 2001 r.), realizowanej w Polsce przez 
Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Polskie zielone szlaki liczą ponad 3000 km. Wszystkie 
greenways łączy zasada wykorzystywania lokalnych zasobów i potencjału w postaci bazy noclego-
wej i gastronomicznej, usług turystycznych, oferty kulturalnej, produktów i miejsc ich sprzedaży. 
Ponadto promowanie niezmotoryzowanych form transportu i korzystanie z transportu publicz-
nego, zachęcanie do aktywnego wypoczynku, dostarczanie informacji pozwalających poznać spe-
cyfikę regionu i lokalne inicjatywy. Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, 
red. D. Zaręba, Kraków 2008, s. 7-10. http://www.fpds.pl/media/filemanager/publikacje/turystyka
-zrownowazona/ekoturystyka_zbior_dobrych_praktyk.pdf.

8 I Europejska Konferencja Ekoturystyczna pt. „Zrównoważenie a opłacalność” odbyła się  
w 2010 r. w Estonii. II Konferencja, poświęcona standardom ekoturystyki w Europie i przejrzysto-
ści programów certyfikujących, odbyła się w 2013 r. w Rumunii (wzięli w niej udział przedstawicie-
le 22 krajów). III Konferencja skupiła się na przyszłości ekoturystyki oraz zmianach klimatycznych  
i odbyła się w 2015 r. w Jachrance (wzięło w niej udział 160 uczestników, także spoza Europy).

9 Na początku lat 90. XX w. H. Skolimowski powrócił do Polski i w latach 1992-1997 był 
profesorem i kierownikiem Katedry Filozofii Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. 

10 H. Skolimowski, J. K. Górecki, Zielone oko kosmosu. Wokół ekofilozofii w rozmowie i esejach, 
Wrocław 2003, s. 44. Punktem wyjścia jego uniwersyteckiego seminarium pt. Alternative Futures 
były dwa dzieła: francuskiego jezuity, paleontologa i filozofa Pierre’a Teilharda de Chardin (1881-
1955) „Phenomene humain” (1944) oraz angielskiego powieściopisarza i poety Aldousa Huxleya 
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postrzeganiu świata wyróżnia się nurt estetyczny obejmujący refleksję nad este-
tyczną percepcją natury (ekoestetyka), religijny zakładający, że zamiarem Stwór-
cy było, aby przyroda była nie tylko praktycznie wykorzystywana, ale i stanowi-
ła źródło przeżyć estetycznych i moralnych, biologiczny - oparty na hipotezie  
o wrodzonym powinowactwie i pragnieniu kontaktu z przyrodą (koncepcja 
biofilii Edwarda Wilsona). Od lat 80. XX w. rozwija się tzw. ekologia głęboka.  
W przeciwieństwie do ekologii płytkiej, jest nieantropocentryczna: zasadza się 
na przekonaniu, że bez wystarczającego powodu nie mamy prawa niszczyć in-
nych istot żywych. Postuluje potrzebę uznania ich samoistnej wartości, co ma 
prowadzić do pogłębionej świadomości związku człowieka z innymi formami 
życia i troski o nie. W sferze ideologii oznacza to m.in. ograniczenie materialne-
go standardu życia na rzecz jego jakości11.

Ponieważ ekoturystyka wymaga niemało od organizatorów i turystów po-
dróżujących w małych grupach lub indywidualnie, uważa się, że powinna być 
poprzedzona turystyką przyrodniczą (przyrody ożywionej i nieożywionej), 
obejmującą parki, ogrody botaniczne i zoologiczne, arboreta, muzea przyrod-
nicze i in. Tego rodzaju propozycje włączane są do oferty turystycznej w celu 
zainteresowania turystów masowych problematyką przyrodniczą. Aleksandra 
Machnik proponuje nawet, aby turystyka przyrodnicza była wykorzystywana 
„jako adaptacyjny lub edukacyjny model rozwijania ekoturystyki”12, dostarcza-
jącej największej satysfakcji świadomym ekologicznie turystom. 

Jeśli chodzi o profil ekoturystów, Dominika Zaręba podsumowując pro-
wadzone na świecie badania zwraca uwagę, że przeważają wśród nich osoby 
powyżej 35 roku życia13, o wykształceniu wyższym i średnim, raczej zamożne, 
zdrowe i aktywne, kupujące produkty i usługi przyjazne dla środowiska. Często 
wykonują wolne zawody, pracują na własny rachunek, lub są emerytami. Pocho-
dzą na ogół z krajów wysokorozwiniętych oraz dużych miast. Od pozostałych 
turystów odróżnia ich to, że poszukują autentyczności zarówno w środowisku 
naturalnym, jak i społeczno-kulturowym. Zieloną turystyką interesują się w ta-

(1894-1963) „Nowy wspaniały świat” (1932). Szerzej o różnych kierunkach i nurtach filozofii ekolo-
gicznej zob. Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, red. A. Papuziński, Bydgoszcz 1999.

11 D. Liszewski, Ekologiczna wizja świata, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015, t. 11, 
s. 37-43. 

12 A. Machnik, Zarządzanie wiedzą i edukacją dla potrzeb turystyki przyrodniczej i ekoturystyki. 
Zob. file:///C:/Users/Mariola%20Hoszowska/Downloads/fulltext166.pdf, [dostęp: 19.02.2016].

13 Ale też 1/3 to osoby poniżej 19 roku życia.
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kim samym stopniu kobiety jak i mężczyźni, choć pierwsze częściej wybierają 
podróże edukacyjne i kulturowo-etnograficzne, podczas, gdy drudzy wyprawy 
specjalistyczne i wymagające dobrej kondycji fizycznej. Ekoturyści poprzestają 
na średnim poziomie luksusu, za najważniejsze uważając przebywanie w ma-
lowniczym przyrodniczo regionie i obserwowanie dzikiej przyrody. W trakcie 
wypraw oczekują także spotkań z ekspertami do spraw ochrony przyrody14.

Jakie znaczenie w edukacji historycznej i obywatelskiej ma zauważalny  
w skali globalnej wzrost świadomości ekologicznej15, oraz rosnące zainteresowa-
nie turystyką przyrodniczą i ekoturystyką? 

Od lat dwudziestych XX w., czyli kształtowania się subdyscypliny jako spe-
cjalności uniwersyteckiej, polscy dydaktycy historii dostrzegali w wycieczkach 
historycznych wartościową formę kształcenia, pozwalającą wzbogacać wiedzę, 
rozwijać umiejętności i kształtować postawy uczniów16. Wychodząc od defini-
cji historii jako dziedziny wiedzy, największą uwagę przywiązywali to tego, co 

14 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Warszawa 2000, s. 85-88.
15 Najwyższy poziom świadomości ekologicznej odnotowuje się w Stanach Zjednoczonych, 

krajach Europy Zachodniej, Australii i Japonii. Badania dowodzą, że ekologiczny styl życia upo-
wszechnia się wśród elit krajów wysoko rozwiniętych. Turyści coraz bardziej cenią działania 
przyjazne środowisku, a społeczności obszarów o dużych walorach przyrodniczych są żywotnie 
zainteresowane dobrostanem środowiska naturalnego. Badania uczniów z rejonu Białostockiego 
Parku Narodowego potwierdzają wysoki poziom znajomości zagrożeń dla środowiska u mło-
dzieży i największą wrażliwość ekologiczną u najmłodszych uczniów. P. Bohdanowicz, Turystyka  
a świadomość ekologiczna, Toruń 2006, s. 240-250.

16 H. Pohoska, Dydaktyka historii, Warszawa 1928, s. 195-197. Czołowa polska dydaktycz-
ka przestrzegała przed nadmiarem informacji serwowanych uczniom podczas dłuższych wycie-
czek. Pisała: „wygłaszanie długiego przemówienia (np. w upale na rozpalonym bruku miasta, lub  
w ciasnocie jakiegoś zakątka kościelnego) nie może przynieść rezultatów. Z dużym wyczuciem 
proponowała, aby w to miejsce: wybrać w ciągu dnia jakąś godzinę, gdzie w ciszy w ogrodzie, lub 
na kwaterze zbierze się wrażenia całego dnia, ugrupuje je i objaśni. Przy samem zwiedzaniu - do-
dawała - ograniczyć się trzeba do krótkich, koniecznych objaśnień. W ten sposób – uzasadniała 
– zamieni się wycieczkę w miłą lekcję, gdzie nabywanie wiadomości będzie żywe i swobodne”. 
Tamże, s. 196. Podobnie rzecz widziała Ewa Maleczyńska, która pisała o zmuszaniu uczniów do 
„czynienia mnóstwa nieskoordynowanych spostrzeżeń, co mija się z celem”. W przypadku dłuż-
szych wycieczek historycznych, zawsze skorelowanych z przerabianymi epokami, nazywała ich 
przeładowanie „grzechem śmiertelnym” i dodawała, że lepiej poprzestać na ogólnym zwiedzeniu 
miasta i wyborze pojedynczych obiektów. Przestrzegała: „wiele zabytków lepiej pominąć zupeł-
nie niż równomiernym oglądaniem wszystkiego „po łebkach” unicestwić jakakolwiek korzyść 
wycieczki”. Podkreślała też, że na wycieczce cało- lub parodniowej młodzież „obok nauki musi 
mieć czas na odpoczynek i zabawę, obok ścisłej obserwacji i świadomego pomnażania swej wie-
dzy, musi przeżyć i chwilę nastroju, związanego ze zwiedzaniem danych miejsc”. E. Maleczyńska,  
Nauczanie historii w szkole średniej, Lwów 1937, s. 125-129.  
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nazywamy dziś dziedzictwem kulturowym17. Nie oznacza to jednak, że zupełnie 
pomijali wartości związane z obcowaniem człowieka ze światem przyrody oży-
wionej i nieożywionej. 

Po 1945 r. o kontakt uczniów z fauną i florą w czasie wycieczek lokalnych  
i regionalnych upominał się w popularnym poradniku dla szkoły podstawowej 
Stanisław Nowaczyk18. Część powojennych nauczycieli realizowała w praktyce 
te zalecenia19. Środowisko naturalne doceniał też Marian Dąbrowa, który pisał 

17 Podstawowe zasady interpretacji dziedzictwa zostały wypracowane przez jednego z pre-
kursorów, Freemana Tildena (1883-1980) z United States National Park Service, uzasadniającego 
potrzebę refleksyjnego podejścia przez powiązanie przeżywania z zasobem doświadczeń turystów. 
Sformułował on zasady mówiące, że: 1. Każda interpretacja, która nie odnosi tego, co jest pokazy-
wane czy opowiadane, do osobowości i doświadczeń zwiedzającego, jest poznawczo bezużyteczna. 
2. Informacja sama w sobie nie jest interpretacją. Interpretacja to odkrycie na podstawie informa-
cji. 3. Interpretacja jest sztuką, łączącą w sobie wiele umiejętności, zależnie od tego jaki charakter 
mają prezentowane materiały. Każda sztuka jest w pewniej mierze sztuką nauczania (teachable). 
4. Głównym celem interpretacji nie jest erudycja/nauka (instruction), ale prowokacja. 5. Interpre-
tacja powinna mieć na celu przedstawienie raczej całości, niż części, i być ukierunkowana na całą 
osobę. 6. Interpretacja adresowana do dzieci nie może być skrótem prezentacji kierowanej do do-
rosłych, ale wymaga fundamentalnie innego podejścia i odrębnego ujęcia. Tildman przekonywał, 
że istotą interpretacji jest ujawnianie znaczeń i relacji w oparciu o oryginalne obiekty, przez zdoby-
wania doświadczeń z pierwszej ręki, oraz działanie ilustracyjne mediów, a nie wyłącznie podawa-
nie informacji. Freeman Tilden Father of Heritage Interpretation http://www.heritagedestination.
com/freeman-tilden.aspx. Zob. także D. Staszczyk: Implikacje dla zarządzania dziedzictwem kul-
turowym w edukacji (w świetle obserwacji społecznego funkcjonowania dziedzictwa i interdyscypli-
narnych supozycji terminologicznych) [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 10: Kierunki badań 
dydaktycznych. Kierunki zmian edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, 
Ł. Wróbel, Toruń 2013, s. 244-249. Autorka zwraca uwagę na nasilającą się w ponowoczesnych 
społeczeństwach tendencję do „sakralizacji” przeszłości w ujęciu etnocentrycznym, obok takich 
nurtów jak „dyskursywny”, „readaptacyjny” (w odniesieniu do „niechcianego dziedzictwa” PRL-u 
- przypadek Nowej Huty) i indywidualny, wpisany w popkulturę. W obrębie ostatniego – podobnie 
jak Tilden - akcentuje priorytetową rolę osobistych doświadczeń i wartości.     

18 Zalecał zabieranie dzieci na pola uprawne i pastwiska w związku z realizacją tematu  
„W osadzie biskupińskiej”. S. Nowaczyk, Jak uczyć historii w szkole podstawowej. Sprawozdania, 
uwagi i materiały, wyd. 3, Warszawa 1960, s. 145. Z kolei Henryk Krzyżewski ograniczył się do 
lakonicznej wzmianki o walorach turystyczno-krajoznawczych Koszalina. Tegoż, Regionalizm  
w nauczaniu historii, Warszaw 1962, s. 55.

19 Przekonuje o tym artykuł nauczycielki, która następująco opisała lokalną wycieczkę w ra-
mach tematu poświęconego życiu ludzi pierwotnych (kl. V): „Wyruszyliśmy nad Jezioro Toczyło-
wo. Idąc zwróciłam uwagę na rzekę Ełk, mówiąc, że dawniej nazywała się Lęg. Potem pokazałam 
im rów napełniony wodą, przecinający obecną szosę i wpadający do rzeki Ełk. Powiedziałam, że 
to niegdyś była szeroka rzeka, nazywała się Roztropna. Wypływała i wypływa obecnie z jeziora na-
zywanego Boguszewskim, wpadała i wpada do rzeki Lęg i razem z nią do Jeziora Toczyłowskiego. 
Dzieci dziwiły się bardzo, że ta rzeczka, dzisiaj podobna do małego rowu o głębokości 30 cm, była 
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o starych kościołach „ukrytych w cieniu rozłożystych lip i starych dębów”, oraz 
potrzebie ożywiania „martwych murów”, porośniętych mchem i drzewami20. 
Przy omawianiu wycieczek szlakiem „Orlich gniazd” wskazywał na konieczność 
zwracania uwagi na „rzeźbę terenu, na piękne samotne skały, a także na możli-
wość właściwego wykorzystania środowiska naturalnego”21. Podczas trzydnio-
wej wycieczki szlakiem Gniezno - Ostrów Lednicki – Poznań zalecał wypoczy-
nek w Wielkopolskim Parku Narodowym i obcowanie z pomnikami przyrody. 
Wybierającym się do Krakowa doradzał zwrócenie uwagi na różnice w krajo-
brazie Pogórza Karpackiego, Beskidów, Podhala i wysokich Tatr (z obowiązko-
kiedyś szeroką rzeką, która oddzielała Bogusze od Prostek, czyli Mazowsze od Pojezierza Mazur-
skiego. Dowiedziały się, że Ziemia Bogusz należy do Mazowsza, a Ziemia Prostek i Ełk do Poje-
zierza Wschodniego. Na mapie, którą wzięłam ze sobą, uczniowie wyszukali miejscowości, przez 
które przechodziliśmy. Przenosili wzrok z mapy na Ziemie Bogusz, to znowu na Ziemie Prostek, 
gdyż te dwie ziemie łączą się ze sobą. Mieli możność zaobserwowania, jak to wygląda w naturze, 
a jak na mapie […] Przybyliśmy nad Jezioro Toczyłowskie. Po drodze uczniowie zaobserwowa-
li, jak rzeka wpada do jeziora. Jedna z uczennic powiedziała: „Proszę Pani, ja tutaj byłam chyba 
tysiąc razy i nie wiedziałam, że rzeka Ełk wpada do jeziora”. Po tej szczerej wypowiedzi dziecka 
miałam doskonałą okazję do zwrócenia uwagi, że „co innego znaczy patrzeć, a co innego widzieć”. 
Wspólnie doszliśmy do wniosku, że musimy widzieć i rozumieć to, co nas otacza. Usiedliśmy na 
brzegu jeziora. Dzieci obserwowały kształt jeziora oraz wysokie wzniesienie na brzegu północno
-wschodnim, zwane Kosówką lub wzgórzem Bohuna. Omówiłam tu na miejscu pracę lodowca, 
zwłaszcza tereny moreny czołowej oraz powstanie jezior. Dzieci dowiedziały się też, że wysokość 
miejsca na Ziemi liczymy od powierzchni morza, że Grajewo, Prostki, Bogusze, Ełk leżą wysoko 
nad poziomem morza, czyli na wyżynie, która powstała z moreny czołowej lodowca. Kazałam się 
przyjrzeć kształtom jezior na mapie. Dzieci słusznie spostrzegły, że z kształtu jezior można poznać 
jak topniały lodowce. W drodze powrotnej rozmawialiśmy jeszcze o lodowcach, o pozostałościach 
polodowcowych. Uczniowie pokazywali przy tym pagórki, rzeki, jeziora napotkane na wyciecz-
ce”. A. Rogowska, Jak zaznajamiałam uczniów z przeszłością własnego regionu na lekcjach historii  
w klasie V, [w:] O lepsze wyniki pracy nauczyciela historii. Zbiór odczytów pedagogicznych, red.  
K. Kuligowska, Warszawa 1968, s. 107-108.

20 M. Dąbrowa, Szkolne wycieczki historyczne, Warszawa 1975, s. 7-8, 16. Najwięcej wzmia-
nek dotyczących wpływu przyrody na życie człowieka oraz poetyckich opisów natury znalazło się  
w komentarzach do wyprawy do Biskupina, oraz muzealnych poświęconych religii i kulturze sta-
rożytnego Egiptu i kulturze Młodej Polski”. Tamże, s. 40-41, 47, 51, 81. Autor we współpracy z Bo-
żeną Meissner przygotował także przewodnik-poradnik metodyczny poświęcony wycieczkom po 
Krakowie, w którym przedstawił wyniki badań nad efektywnością wycieczek historycznych. Pisał 
m.in. o miejskich ogrodach. Zob. M. Dąbrowa, B. Meissner, Lekcje historii na ulicach Krakowa, 
Kraków 1988, s. 44, 53, 63, 81, 87, 89, 99. Z kolei P. Unger uwzględnił informacje o kilku skanse-
nach. Tegoż, Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1988, s. 86-87, 90-91, 114.

21 M. Dąbrowa, s. 70. Wspominał też o popularnych wśród młodzieży rajdach organizowa-
nych przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie m.in. „Szlakiem grodzisk Małopolski i „Tropa-
mi praszczura”, z możliwością zdobywania sprawności i rozrywkami takimi jak pieczenie barana. 
Tamże, s. 74.
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wą wycieczką do Morskiego Oka i na Kasprowy Wierch)22. Pisał, że wycieczka  
w Góry Świętokrzyskie powinna być źródłem wiedzy o przeszłości, przyrodzie  
i geologii23. Proponował, aby minerały, szyszki, liście ciekawych drzew, wzboga-
cały zbiory szkolnych pracowni. Podnosił również kwestię szacunku dla przy-
rody24. W połowie lat 70. XX w., Stanisław Nalaskowski podkreślił konieczność 
uświadamiania uczniom, że zabytki architektury były w przeszłości częścią od-
miennych środowisk naturalnych25, a Alojzy Zielecki postulował opracowanie 
map fizycznych historycznych, uwzględniających te elementy geograficzne, któ-
re istniały w danej epoce historycznej. Upatrywał w tym szansę na pokonanie 
trudności w kształtowaniu wyobrażeń przestrzennych26. Pisał też o większych 
umiejętnościach lokalizacji faktów na mapie u uczniów należących do szkolnych 
kół turystycznych oraz uprawiających turystykę śródroczną i wakacyjną27. Do-

22 Tamże, s. 78.
23 Tamże, s. 79.
24 Pisał: „Nie można dopuścić do tego, aby w miejscu odpoczynku i spożywania posiłku po-

łamano gałęzie drzew, a na zielonej trawie pozostawiono sterty papierów, opróżnionych puszek 
konserwowych, rozsypanych skorup, ogryzków itp. Musimy […] – podkreślał – chronić przyrodę 
przed jej zniszczeniem oraz kształtować smak estetyczny nawet w czasie wypoczynku […] Wyciecz-
ka zatem nie tylko pogłębia wiedzę, lecz uczy szacunku dla ludzkiej pracy, wychowuje i wzbogaca 
uczucia i wyrabia wrażliwość na piękno w szerokim tego słowa znaczeniu. Nie można dopuścić do 
tego, aby w miejscu odpoczynku i spożywania posiłku połamano gałęzie drzew, a na zielonej trawie 
pozostawiono sterty papierów, opróżnionych puszek konserwowych, rozsypanych skorup, ogryz-
ków itp. Musimy […] – podkreślał – chronić przyrodę przed jej zniszczeniem oraz kształtować 
smak estetyczny nawet w czasie wypoczynku […] Wycieczka zatem nie tylko pogłębia wiedzę, lecz 
uczy szacunku dla ludzkiej pracy, wychowuje i wzbogaca uczucia i wyrabia wrażliwość na piękno  
w szerokim tego słowa znaczeniu”. Tamże, s. 11-12.

25 S. Nalaskowski, Nauczanie historii w ujęciu dydaktyki epistemologicznej. Na przykładzie 
programu klasy piątej szkoły podstawowej, Toruń 1976, s. 34.

26 W rozwoju myślenia wizualno-przestrzennego uczniów przydatna jest archeologia krajo-
brazu uwzględniająca wzajemne oddziaływania człowieka pradziejowego i środowiska naturalne-
go, posługująca się m.in. metodą zdjęć lotniczych, która wzbudza coraz większe zainteresowanie 
dydaktyków historii. Szerzej zob. V. Julkowska, W. Rączkowski, Zdjęcia lotnicze w edukacji histo-
rycznej, „Edukacja Medialna” 2002, nr 2, s. 39-44; V. Julkowska, Poruszyć wyobraźnię uczniów. 
Fotografia lotnicza w edukacji historycznej, [w:] Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, 
red. V. Julkowska, Poznań 2012, s. 119-134; R. Jarockis, Cyfrowe zdjęcia krajobrazu w nauczaniu 
historii lokalnej na Litwie, [w:] tamże, s. 31-39. 

27 A. Zielecki, Środki dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu się historii, Rzeszów 1976, s. 121. 
Autor pisze, że dawne mapy, choć mniej dokładne, „swą plastyką oddziaływały na wyobraźnię czy-
telnika. Znajdował na nich rysunki jednostek fizjograficznych, fauny i flory, a na marginesach kart 
ryciny miast i mieszkańców danego kraju”. Tamże, s. 99. W rozdziale o zabytkach historycznych 
zwraca uwagę na niebezpieczeństwo kształtowania fałszywych wyobrażeń z uwagi na to, że zabyt-
ki materialne są oderwane od środowiska i ich funkcji w epoce. Tamże, s. 180-191; tegoż, Mapa  
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wiódł również, że obserwacja bezpośrednia przedmiotów zabytkowych w środo-
wisku naturalnym (m.in. praca wiejskiego kowala, bednarza, kołodzieja, rolnika, 
młynarza), pozytywnie wpływa na jakość wiedzy historycznej uczniów28. O po-
trzebie wycieczek młodzieży wielkomiejskiej na wieś - na zajęciach z wychowa-
nia obywatelskiego - pisali Czesław Majorek i Józef Ruchała. Miały one z jednej 
strony ukazywać „piękno naszej ziemi, z drugiej budzić szacunek dla człowieka, 
jego pasji twórczej i dążenia do podporządkowania sobie sił drzemiących w ota-
czającym go świecie przyrody”29. Dydaktycy ci scharakteryzowali wycieczki tzw. 
kompleksowe o charakterze turystyczno-krajoznawczym na przykładzie wypra-
wy na Podhale i w Tatry, gdy nauczyciel historii miał zapoznać uczniów z poby-
tem W.I. Lenina na tym terenie oraz aktywnością kurierów tatrzańskich w czasie 
II wojny światowej, biolog z problemami ochrony miejscowej flory, fauny i kra-
jobrazu oraz rolą parków narodowych, polonista z gwarą góralską i Tatrami jako 
źródłem inspiracji dla poetów i pisarzy, a nauczyciel wychowania obywatelskiego 
z rozwojem budownictwa wiejskiego, budową zapory na Dunajcu w Czorszty-
nie, oraz turystyką jako działem gospodarki narodowej. Wśród wychowawczych 
aspektów wycieczki przedmiotowej z wychowania obywatelskiego wspominano 
o pomaganiu uczniom „w dostrzeganiu piękna obserwowanych obiektów”30.  
W okresie PRL-u większość dydaktyków historii pomijała jednak kwestię związ-
ków człowieka z przyrodą 31. Dla tych, którzy ją dostrzegali, charakterystyczne 

w nauczaniu historii, Warszawa 1984.
28 U uczniów klasy eksperymentalnej odpowiedzi były o 23% bogatsze w informacje i o 27% 

w relacje, w porównaniu z odpowiedziami klasy kontrolnej. Autor dochodzi też do wniosku, że 
„trwale są zapamiętywane i łatwo się aktywizują w nowych procesach myślenia wyobrażenia 
powstałe na materiale spostrzeżeniowym. Z nich uczeń jest zdolny tworzyć wyobrażenia nowe”.  
W podsumowaniu badań pisze: „Najbardziej skuteczne zmiany w systemie wiadomości wywoły-
wane są zabytkami historycznymi, bezpośrednim spostrzeganiem rzeczywistości i dynamicznymi 
środkami poglądowymi”. Tegoż, Struktura treści a myślenie historyczne, Rzeszów 1978, s. 163-236. 
Do podobnych wniosków doszła Genowefa Kufit, która zauważa, że w kształtowaniu wyobrażeń 
historycznych kluczowa jest poglądowość operatywna, zakładająca manipulowanie przedmiota-
mi, zaś w procesie kształtowania pojęć historycznych przydatna jest zarówno droga od konkretu 
do abstrakcji, jak i od abstrakcji do konkretu. Tejże, Kształtowanie wyobrażeń i pojęć historycznych 
uczniów klas początkowych, Warszawa 1980. Na pseudopoglądowe zabiegi metodycznych z powo-
ływaniem się na zwulgaryzowaną wersję pawłowizmu zwracała już wcześniej uwagę A. Bornhol-
tzowa: O trudnościach w nauczaniu historii, Warszawa 1963, s. 127-127. 

29 Cz. Majorek, J. Ruchała, Kontakty społeczne w wychowaniu obywatelskim, Warszawa 1980, 
s. 110-111.

30  Tamże, s. 119.
31 W. Zwolska, Poradnik dla nauczyciela historii, Warszawa 1962, s. 112-116; K. Szymborska, 
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było przedmiotowe traktowanie przyrody, pochodna antropopresji. Najbardziej 
liczył się człowiek jako twórca kultury, który zdołał ujarzmić naturę32. Prymat 
teorii materializmu historycznego, aplikowanej w szkolnym wydaniu w sposób 
nader schematyczny33, miał w tym swój udział. Nadziei na przezwyciężenie zwul-
garyzowanej wersji materializmu historycznego upatrywano w latach 60. XX w. 
w historii kultury materialnej, która miała służyć tworzeniu nowej kultury, opar-
tej również na ukazywaniu geniuszu człowieka w opanowaniu sił przyrody34. 

Na przełomie XX i XXI w., pod wpływem czynników zewnętrznych, m.in. 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej promującej idee ochrony przyrody  
i dziedzictwa kulturowego, oraz wewnętrznych, takich jak m.in. reforma oświaty, 
następowały zmiany w postrzeganiu wpływu człowieka na środowisko natural-
ne. Wymóg realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych zaowocował propozycja-
mi ściślejszego integrowania wiedzy historycznej z geograficzną, przyrodniczą  

Środki poglądowe w nauczaniu historii, Warszawa 1963, s. 16, 20-23; Cz. Szybka, Samodzielna praca 
uczniów na lekcjach historii, Warszawa 1964, s. 120-122; J. Maternicki, Szkolne kółka historyczne, 
Warszawa 1966, s. 39-43, 61-70; J. Tazbirowa, Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 
1971, s. 78-96; J. Centkowski, Spotkania z historią, Warszawa 1971, s. 45-47. Autorka nadmieniała 
jedynie, że w wydawnictwie albumowym traktującym o Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza znaj-
dują się ilustracje roślin i zwierząt. Tamże, s. 83; W. Chłapowski, E. Smirnow, Nauczanie historii  
w szkole podstawowej specjalnej, Warszawa 1977, s. 67-71. Pisząc o korelacji międzyprzedmioto-
wej, autorzy wspominali o treściach przyrodniczych przydatnych w edukacji historycznej. Tamże, 
s. 15; A. Suchoński, Przeźrocza w nauczaniu historii, Warszawa 1975; tegoż, Programy telewizyjne  
w nauczaniu historii, Warszawa 1978; tegoż, Środki audiowizualne w nauczaniu i uczeniu się histo-
rii, Warszawa 1987; J. Maternicki, Literatura popularnonaukowa w nauczaniu historii, Warszawa 
1976; J. Żebrowska, Kształcenie wielostronne w nauczaniu-uczeniu się historii, Słupsk 1984, s. 137.

32 O filozoficznym redukcjonizmie w koncepcjach naturalizacji kultury (człowiek wpierw 
podlega obiektywnym prawom przyrody, i wtórnie kulturze, jako systemowi normatywnemu), 
oraz kulturalizacji natury (przyroda jest zawsze „uczłowieczana”), oraz próbach ich przezwycię-
żenia pisze szerzej B. Tuchańska, Natura i kultura w kulturalizmie hermeneutycznym, [w:] Kultura 
(w) granica(ch) natury, red. K. Łukasiewicz i I. Topp, Wrocław 2012, s. 15-33. 

33 M. Hoszowska, Praktyka nauczania historii w Polsce 1944-1956, Rzeszów 2002.
34 Autorka przeciwstawiając pojawiające się w edukacji przedwojennej i powojennej elementy 

historii kultury materialnej pisała, że współcześnie nie chodzi jedynie o konkretyzację, rozwój 
uczniowskich zainteresowań i wzbogacenie obrazu przeszłości, ale o „przedstawienie rozwoju sił 
wytwórczych w procesie dziejowym oraz uwydatnienie ich związku ze zmianami we wszystkich 
dziedzinach życia ludzkiego”. C. Petrykowska, Elementy kultury materialnej w nauczaniu historii, 
Warszawa 1964, s. 61. W innym miejscu, powołując się na rozważania Witolda Kuli zauważała, 
że: „Informacje o wykorzystywaniu nowych surowców, o następstwach wprowadzania nowych 
procesów technologicznych i nowych maszyn, o tym jak człowiek opanowywał siły przyrody, jak 
nauka służy życiu ludzkiemu mogą stać się podwaliną nowego kanonu kultury, którego potrzebę 
odczuwa się wyraźnie”. Tamże, s. 71.
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i inną35, co pozwoliło na uświadamianie kolejnym generacjom nie tylko pozy-
tywnych, ale i negatywnych skutków aktywności człowieka, szczególnie w dwóch 
ostatnich stuleciach. Z końcem lat 90. XX w. Janusz Rulka opisał ponowoczesną 
rzeczywistość jako świat nadmiaru: 

produktów, odpadów, informacji zawartych w słowach, dźwiękach, obrazach. Ten 
nadmiar informacji – pisał – jest nieodłącznie związany z eksplozją środków ma-
sowego komunikowania. Wszystkie te czynniki stają się w poszukiwaniu odbior-
cy-konsumenta coraz bardziej agresywne. Doszliśmy już do superbrutalnych za-
chowań w życiu i na ekranach. Do muzyki coraz bardziej agresywnej, wywołującej 
dewiacyjne zachowania odbiorców, do wulgaryzmów w prasie brukowej i literatu-
rze, przekraczających wszelkie bariery przyzwoitości36.

Adam Suchoński w działalności jednego z niemieckich skansenów37 i w wyko- 
nywanych przez pracowników - w rytmie pór dnia i roku – czynnościach (m.in. 
wypiekanie chleba, wyrabianie odzieży z lnu, sporządzanie leków na bazie ziół) 
dostrzegł nie tylko okazję do unaocznienia młodzieży roli, jaką określone rośliny 
odgrywały w różnych okresach historycznych38, ale i tego, ile wysiłku wymagały 
od ludzi proste, wypełniające ich życie czynności39. Dydaktycy podkreślali po-

35 M. Bieniek, Realizacja ścieżki regionalnej (województwo Podkarpackie), „Wiadomości Hi-
storyczne” 2004, nr 4, s. 236-243. Autorka za szczególnie dogodny do realizacji ścieżki regionalnej 
uznała program historii w kl. IV szkoły podstawowej, stwarzający szerokie możliwości integracji 
wiedzy z różnych przedmiotów. Z przyrody znalazły się tu takie propozycje tematów jak: „Zanie-
czyszczenia wody w najbliższym otoczeniu”, „Sposoby oszczędzania wody w gospodarstwach do-
mowych”, „Chrońmy nasze najbliższe środowisko”, „Rzeka w najbliższym otoczeniu”, „Skały w po-
bliskiej okolicy”, „Gleby w pobliskiej okolicy”; z języka polskiego: „Problemy kaczej rodziny w baśni 
H.Ch. Andersena <<Brzydkie kaczątko>>”, „Co słyszymy czytając wiersz T. Kubiaka <<Hajże gó-
ralska kapela>>”. D. Szewczuk, Możliwości wykorzystania źródeł historycznych dotyczących Lublina  
w szkolnej edukacji historycznej [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 3, Źródła w edukacji histo-
rycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 293-298. Autor przybliża m.in. 
ofertę edukacyjną Muzeum Wsi Lubelskiej. 

36 J. Rulka, Współczesne problemy edukacji historycznej, Toruń 2002, s. 13-14.
37 Obejmującym obszar 60 ha z 70 obiektami z przełomu XVIII i XIX w.
38 O możliwościach wprowadzania tematyki związanej z przetwarzaniem żywności w sektorze 

rolno-spożywczym w XIX w. zob. Ludovic Laloux, Przemysł, gusta i smaki w nauczaniu historii we 
Francji [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 7, Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej, 
red. S. Roszak, M. Strzelecka i A. Wieczorek, Toruń 2010, s. 223-228.

39 A. Suchoński, Funkcje edukacyjne skansenów na przykładzie Kilonii-Molfsee i Muzeum Wsi 
Opolskiej Opole-Bierkowice, [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 4: Muzea i archiwa w edukacji 
historycznej, red. M. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 42-43. W tomie tym omówiono ofer-
tę edukacyjną otworzonego w 2000 r. Muzeum Chleba w Radzionkowie. Zamieszczony wiersz o 
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trzebę systematycznego organizowania kilkugodzinnych wycieczek szkolnych, 
sprzyjających m.in. śpiewaniu piosenek opiewających urodę ziemi ojczystej40. 
Polscy nauczyciele historii nie pomijali w edukacji szkolnej wrażeń wyniesio-
nych z parków krajobrazowych i pomników przyrody41. Również organizatorzy 
turystyki wykorzystywali walory przyrodnicze dla uatrakcyjnienia przekazu tre-
ści historycznych42. Spore zasługi w uwzględnianiu elementów przyrodniczych 
w edukacji historycznej mają badacze lubelscy, którzy wzbogacili dydaktykę hi-
storii o takie opracowania jak Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji 
historycznej (2011)43 i Edukacja historyczna o Lublinie (2012)44,

W ostatnich latach wśród dydaktyków historii i muzealników rośnie zainte-
resowanie intuicją jako drogą poznawania przeszłości45, co ma pewne znaczenie. 

chlebie Władysława Syrokomli dobrze ilustruje związki między przyrodą i zależnym od niej czło-
wiekiem. M. Kopsztejn, Z wizytą w Muzeum Chleba w Radzionkowie (refleksje nauczyciela poloni-
sty), [w:] tamże, s. 210; B. Holdridge, Historia jedzenia w ofercie muzealnej, [w:] Toruńskie spotkania 
dydaktyczne, t. 7, s. 229-233. Warto dodać, że angielscy muzealnicy organizując wystawy poświę-
cone historii pożywienia wykorzystują świeże zioła i przyprawy, które uświadamiają także odwie-
dzającemu, jak pożywienie smakowało: czy było delikatne w smaku, czy ostre niczym indyjskie curry.

40 Z. Kozłowska, Piosenka jako forma integracji [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 7, 
s. 171-175. Autorka słusznie upomina się również o powrót do praktyki szkolnej półdniowych 
wycieczek, jako formy integracji zespołów klasowych Z kolei Joanna Wojdon zwraca uwagę na 
wątłą warstwę dźwiękową polskich podręczników historii, co zubaża jej zdaniem nie tylko obraz 
przeszłości, ale i wyobraźnię uczniów. Tejże, Warstwa dźwiękowa podręczników do historii, [w:] 
tamże, s. 129-131.

41 I. Gancewska, Wizualizacja historii w praktyce nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej na 
przykładzie wystawki szkolnej „Ziemia na talerzu”, [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 9,  
Wizualizacje historii, red. S. Rosak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2012, s. 246-249.

42 M. Herkt, Wizualizacja jako instrument prezentacji zagadnień historycznych na przykładzie 
działalności  Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT [w:] tamże, s. 82-90. 

43 Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, red. M. Ausz, G. Miliszkiewicz,  
H. Stachyra, D. Szewczuk, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Lublin 2011.

44 Tu szczególnie opracowania Jana Redera o źródłach do poznania naturalnego pejzażu Lu-
blina, oraz scenariusze zajęć edukacyjnych Grzegorza Miliszkiewicza i Haliny Stachyry uwzględ-
niające, zwłaszcza w przedszkolu i na niższych etapach edukacji szkolnej, związki przyrody z histo-
rią. Zob. Edukacja historyczna o Lublinie, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, G. Miliszkiewicz,  
H. Stachyra, D. Szewczuk, Lublin 2012, s. 78-91, 120-130. 

45 J. Brynkus, Intuicja historyczna [w:] Współczesna dydaktyka historii, s. 144. Tegoż, Intuicja 
jako alternatywne źródło edukacyjnego poznania przeszłości prze uczniów w warunkach współcze-
snej szkolnej edukacji historycznej [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 10, s. 171-178. Autor 
jednak zastrzega, że intuicyjne poznawanie - jako źródło pomysłów i wstępnych supozycji ze stro-
ny ucznia - musi być weryfikowane w sposób rozumowy. Upatruje też w poznaniu intuicyjnym 
istotnego czynnika upodmiotowienia uczniów. Muzealnicy upatrują szans na pogłębienie wrażli-
wości uczniów przez ożywianie ekspozycji muzealnych. Zob. M. Pokrzywnicka, Edukacja muzeal-
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Jej rolę w kształtowaniu kreatywnego myślenia podnoszą nie tylko filozofowie 
nauki46, ale i psycholodzy m.in. twórczości47. Zwolenniczka aplikacji teorii psy-
chosyntezy w edukacji, Ewa D. Białek, zwraca uwagę, że uczucia, wyobraźnia, 
intuicja, wola, a więc podstawowe funkcje ludzkiego bycia, są wciąż lekceważo-
ne. Pisze: 

Cenimy umiejętności, ale już na początku edukacji zapominamy o tym, że uspraw-
nianie umiejętności czy budzenie talentów zmienia także osobę jako taką, jej przy-
szłe wartości, cele, oraz aktywność w bardziej głęboki i trwały sposób, czyniąc ją 
czasem bardziej szczęśliwą lub wprost przeciwnie – zamykając ją w świecie własnych 
odkryć, tego, co tworzy. Biografie wielu artystów wielokrotnie wspominają o ich sa-
motności, o ogromnym cierpieniu, którym wypełnione było ich życie48. 

Powołując się na poglądy amerykańskiego fizyka Fritjofa Capry, założyciela 
Centrum Edukacji Ekologicznej i twórcę systemowej teorii życia49, mówi o po-
trzebie edukacji, w której bliski związek dziecka z przyrodą byłby traktowany 
jako warunek zdrowia i prawidłowego rozwoju. Pisze o inteligencji duchowej, 
budującej poczucie sensu, oraz stanowiącej fundament inteligencji intelektual-
nej i emocjonalnej50. Dokonujący się w nauce światowej intensywny rozwój nauk 
biologicznych, napędza rozwój biohumanistyki, w tym bio- i neuro-historii51, co 
wcześniej czy później wymusi zmiany w edukacji historycznej i samej dydaktyce 
historii, znajdującej się w fazie przejściowej52. Trwające aktualnie eksperymenty 
na jako trening empatii, [w:] Muzea skansenowskie, s. 191-201.  

46 A. Motycka, Rozum i intuicja w nauce, Warszawa 2005; Wiedza a intuicja, red. A. Motycka, 
Warszawa 2009.

47 E. Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1987; E. Nęcka, J. Sowa, Człowiek – 
umysł – maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji, Kraków 2005.

48 E. D. Białek, Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Kraków 2009, s. 12.
49 Szerzej zob. W. J. Cynarski, Systemowa teoria zdrowia Fritjofa Capry. Zob. http://

www.idokan.pl/txt/tomI/(18)%20Wojciech%20J.%20Cynarski%20Systemowa%20teoria%20
zdrowia%20Fritjofa%20Capry%20.pdf, [dostęp 21.08.2016].

50 Autorka zauważa: „Dzięki niej [inteligencji duchowej] człowiek staje się rozumną, emocjo-
nalną i duchową istotą, mającą potrzebę tworzenia sensu i porządkowania siebie (integrowania 
osobowości) i rzeczywistości wokół (synteza doświadczeń)”. E. D. Białek, Zrównoważony rozwój 
dziecka, s. 16.

51 E. Domańska, Wiedza o przeszłości – perspektywa przyszłości, „Kwartalnik Historyczny”, 
2013, nr 2, s. 221-274.

52 M. Hoszowska, Edukacja historyczna między humanizmem a posthumanizmem?, [w:]  
Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 11: Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej, red. S. Roszak,  
M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2016, s. 10-26.
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w obrębie najlepszych systemów edukacyjnych na świecie (m.in. w Korei Połu-
dniowej53), zmierzają w kierunku odejścia od kultu standaryzacji i parametryza-
cji na rzecz uwzględniania tego, co z trudem poddaje się mierzalności, ale często 
przesądza o życiowych pasjach. 

Jaki zespół wartości związanych z relacjami człowiek – natura może mieć 
znaczenie w edukacji historycznej i obywatelskiej w kolejnych dekadach XXI 
wieku? Pionierzy ochrony przyrody i środowiska w Polsce, tak zasłużeni jak Jan 
Gwalbert Pawlikowski (1860-1939), wysuwali na plan pierwszy argumenty mo-
ralne54. W jego manifeście Kultura a natura (1913), przyroda jest wartością samą 
w sobie. Odnoszone są do niej określenia: doskonałość, znakomitość, majestat.  
W naturze autor upatrywał źródła etosu. Towarzyszyło mu przekonanie, że pozba-
wiony naturalnego środowiska człowiek, nigdy nie wzniesie się na szczyt ludzkich 
możliwości. Pawlikowski w licznych pracach rozprawiał się z materialistycznym  
i utylitarystycznym podejściem do natury, które do dziś przyświeca wielu przed-
sięwzięciom spod znaku ochrony środowiska. Jego zdaniem patrzenie na przyro-
dę od strony użytkowej, w pryzmacie ładnych widoków, czystego powietrza, egzo-
tyki lub swojskości etc., dowodzi miałkości ludzkich wartości. Za godną przyrody 
uważał ochronę nieobliczoną na jakikolwiek zysk dla człowieka. W takim podej-
ściu widział miarę człowieczeństwa. Nie oznaczało to jednak odrzucenia postępu 
cywilizacyjnego, ale wybieranie rozwiązań najmniej ingerujących w środowisko. 
Idea ochrony przyrody była dla Pawlikowskiego przejawem postępu ludzkości. 
Nie domagał się „powrotu do jaskiń”, ale dalszej sublimacji kultury. 

Człowiek pierwotny – pisał wymownie – żył z przyrodą i z przyrody. Stawiał swój 
dom jak go stawia bóbr, zaopatrywał się w łuk jak ryś lub wydra, karmił się owocem 
i ziarnem jak ptaki, gromadził zapasy jak chomik i przerabiał je jak pszczoła. Żył  
z przyrody, ale jej nie niszczył. Lecz gdy rozmnożył się zbytnio i spotężniał, stał się dla 
niej plagą jak myszy lub szarańcza. Wtedy ujrzawszy ją odartą z wesołej zieleni, oba-
czył się i zatrzymał. Postanowił chronić ją przed własnym łupiestwem i przywrócić 

53 Kopernik staje się labolatorium edukacji. Rozmowa z Robertem Firmhoferem, „Gazeta Wy-
borcza” 27-28 sierpnia 2016 r., s. 12-13. Jeden z koreańskich eksperymentów pilotażowych zakłada 
odejście w edukacji od testów na rzecz oceny opisowej ucznia, tradycyjnego egzaminu wstępnego 
na uczelnię i portfolio projektowego od przedszkola po studia, jako podstawie aplikacji o pracę. 
Firmy nie potrzebują bowiem absolwentów, którzy świetnie dostosowują się do zastanej rzeczywi-
stości. Potrzebują takich, którzy będą potrafili przekraczać dzisiejsze horyzonty. 

54 A. Wodziczko, Zasługi naukowe Jana Gwalberta Pawlikowskiego na polu ochrony przyrody,  
[w:] Dom pod Jedlami i jego twórca. Studia i wspomnienia, red. W.A. Wójcik, Kraków 1997, s. 89.
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jej piękność i zdrowie. Ale to, co osiągnąć zamierzał, osiągnąć się nie da – stan daw-
ny minął bezpowrotnie; ten co przyjdzie będzie zgoła czymś nowym55. Nowe miało 
stanowić symbiozę natury i kultury, przy czym nie filisterskiej i barbarzyńskiej, która 
z miłości do przyrody zrobiła sobie modną suknię lub pojęła ją jako źródło nowych 
kramarskich zysków, ale kultury prawdziwej, wewnętrznej kultury ducha i serca. 
Hasło powrotu do przyrody, to nie hasło abdykacji kultury – to hasło walki kultury 
prawdziwej z pseudokulturą, to hasło walki o najwyższe kulturalne dobra56.
 
Odległe w czasie poglądy jednego z pionierów znajdują dziś dodatkowe 

wsparcie z różnych stron. Hans Georg Gadamer (1900-2002) podkreślał, że no-
woczesnej nauce chodzi o możliwość sprawczą - tożsamą z zastosowaniem tech-
nicznym – mającą spowodować, że człowiek zapanuje nad naturą. Ale w prze-
ciwieństwie do greckiej praktyki, w której obecny był porządek aksjologiczny, 
wynikający z namysłu nad bytem ludzi i przyrody, współczesnemu człowiekowi 
wydaje się niewyobrażalne rezygnowanie z dostępnych dzięki nauce możliwo-
ści. Oznacza to jednak wyzucie z części człowieczeństwa związanego z dystan-
sowaniem się i wyrzeczeniem, a tym samym i wolności. Gadamer z satysfakcją 
pisał o naturalnym „posagu” człowieka i mocy natury, na którą składa się też 
środowisko życia57. Także inni filozofowie formułują argumenty przemawiające 
na rzecz koncepcji aksjologicznych zakładających wewnętrzną wartościowość 
przyrody58. Do przemyślenia naszego stosunku do przyrody wezwał też papież 
Franciszek w zielonej encyklice Laudato Si’. W trosce o wspólny dom (2015)59. 

Największym atutem Polski na tle innych krajów europejskich jest bogate 
dziedzictwo przyrody, fundament ekoturystyki. Są to ekosystemy: leśne, bagien-
ne, łąkowe, torfowiska, alpejskie i subalpejskie i in. Forsowany w PRL przemysł 
ciężki nie zdążył zniszczyć naturalnych krajobrazów. Wiele rzek zachowało swój 
naturalny charakter, z zakolami, starorzeczami, zróżnicowaną florą i fauną. Har-
monia krajobrazu wiejskiego – pisze D. Zaręba – „z miedzami, zadrzewieniami 
śródpolnymi, typowym układem pól, zabudową i architekturą”60, jako podstawa 

55 J. G. Pawlikowski, Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne, red. R. Okraska, Łódź 
2010, s. 100.

56 Tamże.
57 A. Przyłębski, O skrywającym się zdrowiu, czyli o niesprowadzalności natury do kultury 

według Hansa-Georga Gadamera, [w:] Kultura (w) granica(ch) natury..., s. 131-145.
58 Z. Wróblewski, Natura i cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody, 

Lublin 2010.
59 Franciszek (Jorge Mario Bergoglio), Enc. Laudato Si`. W trosce o wspólny dom, Kraków 2015. 
60 D. Zaręba, Ekoturystyka..., s. 165.
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pożądanego łagodnego modelu rozwoju opartego o rolnictwo małej skali, prze-
twórstwo i rzemiosło, agroturystykę, turystykę przyrodoleczniczą, pozwala czer-
pać długim pokoleniom lokalnych społeczności. Badania rynkowe pokazują, że 
w najbliższych dekadach zagraniczni turyści będą poszukiwali w Polsce czystego 
środowiska, zdrowej żywności i aktywnego wypoczynku na łonie przyrody61. 
Wydaje się, że świadomość ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie dzie-
dzictwa przyrodniczego zaczyna głębiej przenikać współczesne społeczeństwo 
polskie, zmieniając stopniowo świadomość jednostek i grup lokalnych, coraz 
głośniej upominających się o poszanowanie dla naturalnego krajobrazu62. 

Nauczycielom historii nie brakuje okazji do omawiania wpływu człowie-
ka na środowisko na każdym etapie edukacji szkolnej: w ramach przedmiotu 
„historia i społeczeństwo” w szkole podstawowej63, na lekcjach historii i wiedzy  

61 Tamże, s. 168-169.
62 Dotyczy to np. protestów mieszkańców południowej Wielkopolski, którzy sprzeciwiają się 

powstaniu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie powiatu gostyńskiego i rawickiego, 
co ich zdaniem nie tylko doprowadzi do dewastacji krajobrazu, ale i sprawi, że zniknie szereg 
miejscowości, oraz większość z dostępnych ujęć wodnych. Zob. http://www.eko.org.pl/index_
news.php?dzial=2&kat=20&art=1716. [dostęp: 22.08.2016]. 

63 Wśród umiejętności kluczowych w szkole podstawowej „Podstawa” z 2008 r. wymienia w 
zakresie myślenia naukowego zdolność „formułowania wniosków na obserwacjach empirycznych 
dotyczących przyrody”. Nauczyciel „historii i społeczeństwa” ma w obrębie tematu „problemy ludz-
kości” obowiązek omówienia na przykładach wpływu techniki na środowisko naturalne. Podstawa 
programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Załącznik nr 2, s. 3. https://men.gov.pl/
wp-content/uploads/2011/02/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf. Okazji do poruszania proble-
mu związków człowieka i przyrody dostarczają też takie hasła i tematy jak: św. Franciszek z Asyżu, 
warunki życia na wsi średniowiecznej, odkrycie Nowego Świata, Mikołaj Kopernik i jego odkrycie, 
spław rzeczny – Wisłą do Gdańska, wyprawa wiedeńska Jana III Sobieskiego, rozwój uprzemysło-
wienia w XIX w. Tamże, s. 32-34. Także wśród celów nowej „Podstawy programowej” dla szko-
ły podstawowej, podpisanej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r., 
mowa jest o kształtowaniu postawy „szacunku dla środowiska przyrodniczego”, „upowszechnianiu 
wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju”, motywowaniu do „działań na rzecz środowiska” i 
„rozwijaniu zainteresowania ekologią”. W ramach przedmiotu „historia” słabo zaznaczają się tre-
ści związane z wpływem człowieka na środowisko naturalne, szczególnie w epokach industrial-
nych. Mocno natomiast zaakcentowano potrzebę kształtowania wrażliwości i troski o dziedzictwo 
przyrodnicze w ramach przedmiotu „przyroda”, gdzie pisze się o „wielostronnej wartości przyro-
dy w integralnym rozwoju człowieka”, „rozwijaniu wrażliwości na wszelkie przejawy życia” oraz 
„współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego”, wyrażających się w pożądanych 
zachowaniach oraz konkretnych działaniach uczniów na rzecz środowiska lokalnego i realizacji 
idei ochrony przyrody. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, za-
łącznik nr 2, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 24 lutego 2017 r., poz. 356, 
s. 14, 91-103, 111. file:///C:/Users/Mariola%20Hoszowska/Desktop/Podstawa%20programowa% 
202017.pdf
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o społeczeństwie w gimnazjum64, w klasach o profilu humanistycznym i niehu-
manistycznych w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiotem dyskusji, projektów 
indywidulanych i zespołowych z wos mogą być zagadnienia związane z ochroną 
środowiska przyrodniczego i krajobrazu, zarówno w wymiarze lokalnym i re-
gionalnym, jak i krajowym, kontynentalnym czy globalnym. Współpraca histo-
ryków, biologów, geografów65 i innych nauczycieli w tym względzie, sprzyjałaby 

64 Wśród celów ogólnych dla III i IV etapu edukacji znalazło się formułowanie wniosków 
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody. Z historii w gimnazjum oka-
zji do omawiania wzajemnych związków człowieka i przyrody dostarczają następujące hasła i te-
maty: najdawniejsze dzieje człowieka, wpływ środowiska geograficznego na gospodarkę i rozwój 
polityczny starożytnej Grecji, wpływ wielkich odkryć geograficznych na życie Europy i Nowego 
Świata, pozytywne i negatywne skutki uprzemysłowienia, pozytywne i negatywne skutki polityki 
kolonialnej dla Europy i krajów kolonizowanych, skutki przewrotu technicznego i postępu cywi-
lizacyjnego na przełomie XIX i XX w. W szkole ponadgimnazjalnej z historii w zakresie roz-
szerzonym są to hasła i tematy: uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji Bliskiego i Da-
lekiego Wschodu, geograficzne uwarunkowania cywilizacji greckiej, cywilizacje prekolumbijskie  
w Ameryce, długofalowe konsekwencje wielkich odkryć geograficznych dla Ameryki, Azji, Afryki, 
ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej, następstwa podbojów kolonialnych państw europej-
skich w Azji i Afryce. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych […] Załącznik nr 4. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/zalaczniknr4.pdf 
Z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, uczeń jest zobowiązany rozważyć jak jego zachowania 
wpływają na życie innych ludzi na świecie. Z kolei w szkole ponadgimnazjalnej z wos-u w zakre-
sie rozszerzonym w temacie dotyczącym zmian społecznych, uczeń może przeanalizować ruch na 
rzecz ochrony środowiska, przedstawia na przykładach zależności między państwami bogatymi 
i biednymi (m.in. w dziedzinie ekologii), przedstawia ekologiczny aspekt procesów globalizacji, 
rozważa racje ruchów ekologicznych i ich przeciwników oraz formułuje własne stanowisko, wyja-
śnia znaczenie strategicznych zasobów naturalnych w polityce międzynarodowej. Tamże.

65 Podstawa programowa dla przyrody, biologii, geografii podejmuje szereg kwestii z zakre-
su ekologii. W szkole podstawowej cele w zakresie nauczania przyrody obejmują: zaciekawienie 
uczniów światem przyrody, stawianie przez nich hipotez na temat obserwowanych w środowisku 
przyrodniczym procesów, zjawisk i zależności, praktyczne wykorzystywanie wiedzy przyrodni-
czej, oraz działanie na rzecz ochrony przyrody. Najszerzej wzajemne związki ludzi i przyrody za-
znaczają się w temacie „Człowiek a środowisko” i obejmują wykonywanie obserwacji i prostych 
doświadczeń wykazujących zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza, wpływ codziennych zacho-
wań na stan środowiska, formułowanie propozycji działań sprzyjających środowisku, przykłady 
korzystnego i niekorzystnego wpływu ludzi na najbliższe otoczenie oraz pozytywnego i negatyw-
nego wpływu środowiska na ludzkie zdrowie. Uczeń poznaje na zajęciach z przyrody krajobrazy 
Polski, Europy i świata oraz formy ochrony przyrody, a także nazwy wybranych parków, rezerwa-
tów, pomników przyrody oraz gatunki objęte ochroną w najbliższej okolicy. Podstawa programowa 
[…] Załącznik nr 2. Z geografii w gimnazjum wśród celów wymieniono rozumienie przez ucznia 
wzajemnych relacji przyroda-człowiek, świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za 
środowisko przyrodnicze regionu i kraju. Ponadto z ważniejszych kwestii dotyczących ochrony 
środowiska uczeń przedstawia strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ 
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holistycznemu ujmowaniu aktualnych problemów cywilizacyjnych. Zwłaszcza, 
że solidne fundamenty kładzie się już w przedszkolu66. Ważne, że nauczyciele 
są też promotorami zmian edukacyjnych niezawężonych do samej szkoły, ale 
obejmujących całość społeczeństwa67, co dobrze współgra z ideami edukacji 
permanentnej oraz uspołecznienia nauki. Nowe formy turystyki i zyskujący na 
popularności geocoaching68, przychodzą pedagogom w sukurs, uwrażliwiając na 

na środowisko przyrodnicze, omawia na przykładach walory turystyczne Polski i opisuje obiekty  
z Listy Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego, wykazuje konieczność ochrony środowiska przy-
rodniczego i proponuje konkretne działania z tego zakresu w swym regionie. Z geografii w szkole 
ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym wśród celów przedmiotu jest mowa o prezento-
waniu współczesnych problemów przyrodniczych, wyjaśnianiu przyczyn degradacji przyrody.  
W zakresie treści mowa m.in. o ocenie zagrożeń wynikających ze zbyt intensywnego eksploato-
wania zasobów morskich, uzależnienia produkcji energii od surowców nieodnawialnych, skutków 
rozwoju turystyki dla środowiska przyrodniczego. Osobny temat dotyczy relacji człowiek-środo-
wisko w kontekście zrównoważonego rozwoju. Z geografii w zakresie rozszerzonym wymogi 
związane ze zrównoważonym rozwojem są najmocniej akcentowane, a uczeń ma projektować 
wiele sprzyjających mu rozwiązań w środowisku lokalnym i regionalnym. Przy omawianiu środo-
wiska przyrodniczego Polski zadaniem uczniów jest uzasadnianie konieczności działań na rzecz 
restytucji i zachowania naturalnych elementów środowiska. Z biologii w gimnazjum omawia się 
m.in. zagadnienia związane z ekologią z punktu widzenia funkcjonowania różnych organizmów 
i wzajemnych zależności ekosystmów, analizuje przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klima-
tu, uzasadnia potrzebę segregowania śmieci, projektuje działania ograniczające zużycie wody  
i energii elektrycznej, obserwuje w terenie pospolite gatunki roślin i zwierząt. Z biologii w szkole 
ponadgimnazjalnej wśród celów przedmiotu jest mowa o szacunku dla wszystkich istot żywych, 
konieczności ochrony przyrody i odpowiedzialnym korzystaniu z jej dóbr. Omawia się znaczenie 
różnorodności biologicznej, różne formy ochrony i współpracę w celu zapobiegania zagrożeniom 
przyrody. Uczniowie odbywają wycieczki w celu zapoznania się z problemem ochrony ginących 
gatunków oraz ekosystemów. W zakresie rozszerzonym celem nauczania biologii ma być m.in. 
znajomość praw zwierząt oraz refleksja nad własnym stosunkiem do organizmów żywych i śro-
dowiska. Zagadnienia ekologii i różnorodności biologicznej są omawiane szerzej, a uczeń m.in. 
uzasadnia konieczność ochrony czynnej dla zachowania wybranych gatunków i ekosystemów. 
Podstawa programowa […] Załącznik nr 4. 

66 K. Żuchelkowska, Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz 2015.
67 Przykładem może być aktywność Wioletty Michalskiej, nauczycielki liceum w Bornym Su-

linowie, która organizuje międzypokoleniowe wycieczki przyrodnicze, w których znakomicie uzu-
pełniają się inaczej ustrukturyzowana wiedza seniorów, i uczniów, przynosząc dodatkowe korzyści 
w wymiarze emocjonalnym i motywacyjnym. J. Suchecka, Gdzie nauka i edukacja się spotykają, 
„Gazeta Wyborcza” 27-28 sierpnia 2016, s. 13.

68 M. Samołyk, Geocaching – nowa forma turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2013,  
nr 11, s. 17-31. file:///C:/Users/Mariola%20Hoszowska/Desktop/Geocoaching%202013.pdf,  
[dostęp: 09.09.2016]. Jest to rodzaj gry terenowej - wywodzącej się z USA – i polegającej na 
odnajdywaniu skrytek (obowiązkowo zaopatrzonych w dziennik, w którym dokonuje się wpisu  
z datą odnalezienia), oraz wykonywaniu rozmaitych zadań umożliwiających przejście do kolejnego 
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potrzebę ochrony dziedzictwa przyrodniczego w połączeniu z afirmacją dzie-
dzictwa kulturowego.   

Streszczenie
Autorka analizuje ekoturystykę pod kątem wartości pozwalających wzbogacić eduka-
cję historyczną i obywatelską przez zacieśnienie współpracy historyków z nauczycie-
lami przedmiotów przyrodniczych w celu pogłębiania świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa. Zwraca uwagę, że od lat 20. XX w. i kształtowania się subdyscypliny jako 
specjalności uniwersyteckiej, polscy dydaktycy historii dostrzegali w wycieczkach 
historycznych wartościową formę kształcenia, pozwalającą wzbogacać wiedzę, roz-
wijać umiejętności i kształtować postawy uczniów. Choć największą uwagę przywią-
zywali to tego, co nazywamy dziś dziedzictwem kulturowym, nie pomijali zupełnie 
wartości związanych z obcowaniem człowieka ze światem przyrody ożywionej i nie-
ożywionej. Autorka przypomina jednego z najbardziej zasłużonych polskich prekur-
sorów idei ochrony przyrody, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, oraz charakterystyczne 
dla niego postrzeganie natury na początku XX w. Odwołuje się do myśli filozoficznej 
związanej z refleksją nad środowiskiem naturalnym, ale i przywołuje ustalenia bada-
czy ekoturystyki, oraz spostrzeżenia nauczycieli starających się o pogłębienie kontak-
tu uczniów z przyrodą. Podkreśla, że wyróżniające Polskę bogate dziedzictwo przy-
rody, fundament ekoturystyki, może być źródłem ważnych impulsów w myśleniu  
o szkolnej i pozaszkolnej edukacji historycznej ukierunkowanej na dziedzictwo kultu-
rowe. 

Summary
The author analyzes ecotourism in the perspective of values which could enrich histori-
cal and civic education in the 21st century through tightening cooperation among teach-
ers of natural subjects in order to deepen the ecological awareness of the society. She 
draws attention to the fact that since the 1920s when this sub-field was shaped as a uni-
versity discipline Polish history didacticians perceived historical trips as a valuable form 
of education allowing to widen knowledge, develop skills and shape students’ attitudes. 
Although they paid the greatest attention to what we now call the cultural heritage, they 
did not entirely omit values connected with human relations with both animate and in-
animate nature. The author mentions one of the most eminent Polish precursors of the 
idea of nature protection, namely Jan Gwalbert Pawlikowski and his characteristic per-

etapu. W Polsce geocaching pojawił się w 2002 r. i uprawia go kilkanaście tysięcy osób. Polscy 
użytkownicy korzystają z własnego serwisu: www.opengeocaching.pl. 
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ception of nature at the beginning of the 20th century. She refers to philosophical thought 
connected with reflection on the natural environment but she also presents concepts 
developed by ecotourism researchers as well as remarks of teachers attempting to deepen 
their students’ relation with nature. She emphasizes that the abundant natural heritage 
clearly distinguishing Poland on the background of other countries, which is the founda-
tion of ecotourism, may be the source of significant impulses in reflection on curricular 
and extracurricular historical education directed onto cultural heritage.  
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Turystka sentymentalna – perspektywa  
zewnętrzna

W literaturze można znaleźć wiele definicji turystyki sentymentalnej1. Na 
ogół balansują one na granicy komunału i nawiązują do podróży, „które ich 
uczestnicy podejmują w poszukiwaniu tożsamości, swoich korzeni oraz warto-
ści”2. Tak ogólne opinie nie wyjaśniają w pełni istoty rzeczy, gdyż marginalizują 
lub banalizują indywidualne motywacje osób biorących w nich udział i abstrahu-
ją od tego, jak się ma do nich „turystyczny charakter” tych podróży. Ciekawsze są 
stanowiska autorów, którzy w swych rozważaniach teoretycznych eksponują cel 
wyprawy, jakim ma być miejsce opuszczone, porzucone lub odebrane. W defini-
cjach tych nie uwzględnia się jednak pytania o źródła motywacji: czy sentyment 
do miejsca jest dziedziczony, zdobywany czy podejmowany na znak empatii  
i solidarności. Pomija się w zasadzie fakt, że motywy działania turystów są w tym 
przypadku wyjątkowo mocno zindywidualizowane i trudne do zbadania.

Problematykę tę rzeczywiście niełatwo jest badać przy pomocy konwencjo-
nalnych narzędzi i procedur, gdyż mamy tu do czynienia z ukrytym przedmio-
tem poznania. Są to bardzo osobiste i skrywane uczucia pojedynczych ludzi, 
wędrujących do swej wyidealizowanej krainy, pragnących odbudować dawno 
zerwane, specyficzne więzi. W badaniu tych zjawisk najczęściej musimy się za-

1 Obok nazwy turystyka sentymentalna stosuje się zamiennie nazwy turystyka wspomnieniowa  
i turystyka nostalgiczna, co nie jest do końca uzasadnione. Przegląd koncepcji teoretycznych  
w: M. Motyka, Turystyka etniczna a turystyka sentymentalna, „Przestrzeń Społeczna” 2016, nr 1, 
s. 1-22, http://socjalpacejournal.eu/11%20numer/Marek%20Matyka%20-%20Turystyka%20et-
niczna%20a%20turystyka%20sentymentalna.pdf [dostęp: 05.10.2016].

2 https://mfiles.pl/pl/index.php/Turystyka_sentymentalna [dostęp: 02.09.2016].
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dowolić wynikami dedukcji, obserwacji zewnętrznej czy nawet uczestniczącej, 
po której następuje interpretacja tego zjawiska społecznego, nie zawsze adekwat-
na do stanu rzeczywistego. 

Oczywiste, że u podstawy zrozumienia turystyki sentymentalnej leży prze-
konanie, iż dzieje cywilizacji są dziejami migracji. Ludzie zawsze przemieszczali 
się dobrowolnie lub pod presją, z powodu wojen, poszukiwania lepszego życia, 
przymusu administracyjnego etc.3 Towarzyszył temu lęk przed przyszłością  
i tęsknota za miejscami pozostawionymi lub zabranymi. Dawny świat (utracony 
raj) z biegiem lat wydawał się być doskonalszy niż miało to miejsce w rzeczywi-
stości. Wyobrażenia dominowały nad realiami historycznymi, rodząc poczucie 
nostalgii4. Dla wielu ludzi marzeniem stawał się powrót do miejsc naznaczonych 
sentymentem, choćby tylko na chwilę, na kilka dni w czasie urlopu lub zbiorowej 
wycieczki na emeryturze.

Rozważając tytułowy problem, z racji wyboru, będziemy odnosić turystykę 
sentymentalną głównie do terenów znajdujących się w posiadaniu wschodnich 
sąsiadów III Rzeczypospolitej (dawne kresy wschodnie). Niejako dla równowa-
gi, odwołajmy się przez chwilę, do myśli niemieckich historyków, rozważających 
zagadnienia kultury historycznej. Twierdzą oni, że każde społeczeństwo posiada 
specjalistów od pamiętania, oni przywołują przeszłość w aktach niecodziennej, 
rytualnej komunikacji, adresowanej do mocno zróżnicowanej zbiorowości. Ry-
nek doznań historycznych – ich zdaniem – jest na tyle szeroki, że każdy może na 
nim odnaleźć właściwe sobie miejsce. Daje się jednak zauważyć, że współcześni 
obywatele chcą oprzeć swoją tożsamość zbiorową na historii/tradycji narodowej, 
a nawet więcej – chcieliby celebrować własne państwo. Turystykę sentymentalną 
traktują jako aktywność i przestrzeń, w której mogą realizować swe indywidual-
ne, często skryte pragnienia5.

Potrzeby te możemy opisać tylko metaforycznie, w konwencji literackiej. 
Posłużyć temu może np. metafora drzewa. Wybór ten nie jest całkiem abstrak-
cyjny, gdyż w kulturze polskiej (choć nie tylko) gaje, ogrody i lasy były miejsca-
mi symbolicznymi, jednoczącymi wspólnotę. Prymat pierwszeństwa należy do 

3 Por. Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenia w turystyce, red. E. Puchnare-
wicz, Warszawa 2011.

4 R. Kotla, Pomniki przyrody w turystyce nostalgicznej, „Edukacja Humanistyczna” 2004,  
nr 1/2, s.114-19.

5 B. Schönemann, Dydaktyka historyczna a kultura historyczna, [w:] Myślenie historyczne,  
cz. II, Świadomość i kultura historyczna, red. R. Traba, H. Thünemann, Poznań 2015, s. 289-303.
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wierzby, symbolu krajobrazu i nostalgii. Z wierzby wykonywane były też palmy 
wielkanocne. Nieco inaczej kojarzy się lipa, zwłaszcza czarnoleska, początko-
wo łączona z Janem Kochanowskim, a potem także z Ignacym Krasickim, Ada-
mem Mickiewiczem i innymi twórcami. Symbolem długowieczności stał się dąb, 
zwłaszcza pomnikowy Bartek, a po nim Warcisław i Chrobry. Kolejne miejsce 
w szeregu zajmuje jarzębina, wręcz czerwona, lecz nie jarzębinowa. Następnie 
jest jawor, wyznaczający miejsce spotkań kochanków oraz magnolia, zwłaszcza 
ze Szczecina6. Symbolika pojedynczego drzewa czy lasu, boru albo puszczy wy-
raża pewne pragnienia tych, którzy potrzebują uzasadnić swoje sentymentalne 
potrzeby. Oto one:

1) Zakorzenienie. Korzenie, czyli fundamenty drzewa są mocniejsze niż konar, 
            który można łatwo ściąć lub złamać.

2) Ochrona. Korona drzewa osłania przed deszczem, wędrowiec przeczeka  
            tutaj ulewę, jeżeli nie spotka życzliwych gospodarzy.

3) Długowieczność. Silne drzewo wytrwa w oczekiwaniu na migranta. Nawet 
          słabsza, spróchniała wierzba, będzie czekała na rozstaju dróg przez kilka- 
           dziesiąt lat.

Dla turystyki sentymentalnej charakterystyczne jest zjawisko nostalgii, któ-
ra jawi się jako tęsknota za miejscem narodzin, pochodzenia, zamieszkiwania  
w przeszłości, rodzimym krajem i za zadomowieniem7. Człowiek z konieczności 
funkcjonujący w nowej przestrzeni przywołuje doświadczenia lub iluzje daw-
nych, dobrych czasów. Czas, jaki minął od rozłąki z ukochanymi miejscami nie 
zatarł obrazu utraconego domu, rodzinne strony pozostały jakby w bezruchu, 
tak jak zostały zapamiętane8. Turysta, wiedziony motywami sentymentalnymi, 
udając się do opuszczonego niegdyś miejsca wyobraża sobie, że spotka te same 
ulice i zabudowania otoczone drzewami, które niewiele urosły. Więcej, ma na-
dzieję na spotkanie dawnych przyjaciół i dlatego na ulicy uważnie przypatruje 
się twarzom tubylców, spodziewanych rówieśników sprzed lat, z nierealną na-
dzieją na spotkanie.

Możliwe są sentymentalne podróże, traktowane jako manifestacja, znak so-
lidarności ze skrzywdzonymi ludźmi i identyfikacji z tymi, którzy zmuszeni byli 
opuścić rodzinne strony i doświadczyli swoistego wykorzenienia. W szczegól-

6 Tamże.
7 Por. R. Seweryn, Warunki i rozwój turystyki etnicznej w Krakowie, „Zeszyty Naukowe EUK” 

2008, z. 788, s. 57-74.
8 A.E. Kubiak, Nostalgia i kłopoty z kulturą, „Kultura Popularna” 2004, nr 1, s. 15.
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nych wypadkach możliwa jest także identyfikacja z tym regionem i projekcja 
świata, który w konwencji historii alternatywnej, byłby regionem rodzinnym. 

Oto autentyczne refleksje turysty, odwiedzającego rodzinną Łemkowszczy-
znę, po doświadczeniach tragicznych wojen na pograniczu polsko-ukraińskim, 
deportacji w ramach „Akcji Wisła” i długich latach przymusowego osiedlenia 
na tzw. ziemiach odzyskanych. Opis wyprawy jest euforyczną relacją z miejsc 
rzeczywistych, można w niej odnaleźć wzniosłe strofy:

Czas leczy rany. Zostały blizny. Zamykając za sobą cerkiewne drzwi, wracałem jakby 
z baśni. Cerkiew służy teraz za kościół katolicki. Służy coraz rzadziej, coś się skoń-
czyło. Jak skończył się ten dzień, czas wracać do rzeczywistości. […] Gdy kiedyś 
zabłądzisz w te strony, poczujesz się jakbyś znalazł skarb. Zapragniesz zachować to 
miejsce dla siebie […]. Zmieniły się czasy, zmienili się ludzie. Dzisiaj nie rozbrzmie-
wa już głos batiuszki […] Patrzę i szepcę słowa poety: […] nasłuchuję w ciszy przed-
wieczornej śladów obecności siebie9.

Obserwując życie napotkanych ludzi turysta miał wrażenie przebywania  
w innym wymiarze, w zaczarowanym świecie. Nadal, na przekór historii, wszę-
dzie było miło i swojsko. Dostrzegał wyższość życia i przestrzegał przed pozo-
stawaniem w przeszłości, której należy się wyłącznie pamięć. Wreszcie składał 
przysięgę, że przezimuje u siebie w domu, a za rok znowu tam przybędzie.

Ciekawych spostrzeżeń dostarcza podróż, jaką odbył do świata wspomnień 
Mieczysław Jackiewicz, polski konsul generalny w Wilnie. Odwiedził on na Li-
twie wiele miejscowości, szukał polskich śladów. Towarzyszył mu Marek Karp, 
potomek znamienitego rodu polskiego na Litwie, który snuł wspomnienia  
z przeszłości. Konsul był zafascynowany wzorami zgodnego współżycia Polaków 
i Litwinów na terytorium Litwy etnicznej od XV wieku. Ważna była dla niego 
historia, przypominał, że obydwa narody kiedyś wspólnie modliły się, praco-
wały, tworzyły rodziny, dbały o dostatek i broniły się przed napastnikami. Po 
upadku powstań listopadowego i styczniowego ucierpieli przede wszystkim pol-
scy ziemianie i polska drobna szlachta. Kolejne uszczuplenie polskiej własności 
ziemiańskiej dokonało się za sprawą reformy rolnej, chociaż w okresie między-
wojennym było jeszcze kilka tysięcy polskich pałaców, dworów, dworków. Druga 
wojna światowa i rządy komunistów dokonały aktów zniszczenia i rugowania 

9 J. Gajur, Od Magury po Osławę. Podróż sentymentalna po Łemkowszczyźnie, Krosno-Targo-
wiska 2004, s. 13, 21, 34.
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polskości. Z dawnej świetności pozostały strzępy. Były konsul spisał wrażenia  
z podróży, a jego relacja ma na celu utrwalenie wrażeń i powtarzanie szlaku wy-
prawy za każdym razem, z kolejnym czytelnikiem opowieści. Podróż po współ-
czesnej Litwie rozpoczyna się po przekroczeniu granicy w Ogrodnikach a koń-
czy w Budzisku. Przebiega przez 10 okręgów, od olickiego do mariampolskiego. 
Podróżnicy zwiedzają miejsca dawnych majątków ziemskich, szukają resztek 
zabudowań. Ważne są dla nich kościoły10. Przemierzana przestrzeń łagodzi na-
rastającą przez lata nostalgię, łagodzi ból rozstania, ożywia zerwane więzi11. Nie 
tworzy jednak iluzji powrotu na te tereny.

Upadek żelaznej kurtyny stworzył w Europie Środkowo-Wschodniej nowe 
możliwości uprawiania turystyki sentymentalnej. Pierwsze dziesięciolecie III 
Rzeczypospolitej zrodziło potrzebę nowego odczytania kultury kresowej i re-
witalizacji miejsc sentymentalnych. W następnych dekadach podróżowanie do 
tych miejsc stało się niemalże obyczajem kulturowym. Do turystyki sentymen-
talnej zachęcały chociażby odpowiednio rozpropagowane wystawy. Jedna z nich 
miała miejsce w Krakowie w latach 1997-1998, na Rynku Głównym 25. Wów-
czas, pokazując XIX-wieczną architekturę Lwowa, opierano się na przekonaniu, 
że Lwów jest miastem egzotycznym dla większości młodych Polaków. Promowa-
niu turystyki w kierunku wschodnim towarzyszyły natchnione recenzje o zacię-
ciu (pseudo)dydaktycznym:

Kilkaset zdjęć dawnej stolicy Galicji już tylko dla nielicznych jest powodem do po-
dróży sentymentalnej. Wielu z nas zacznie buszować w gałęziach drzewa genealo-
gicznego. A czemu? Bo np. nareszcie udało się zobaczyć ulicę, na której pradziadek 
po raz pierwszy ujrzał twoją przyszłą prababcię w towarzystwie guwernantki, która 
była moją prababcią. Jest na fotografii i plac Mariacki z kamienicą, w której urodził 
się dziadek i pierwsze, co zobaczył przez okno, to było montowanie kolumny Mic-
kiewicza – ze skrzydlatym Geniuszem, dolatującym do Wieszcza12.

Dalej w tej opowieści, odnajdujemy kolejne, sentymentalne akcenty. Jest mowa  
o mieście postawionym przez Kazimierza Wielkiego, nad którym jak symbol 
unosi się Kopiec Unii Lubelskiej itd.

10 M. Jackiewicz, Litwa. Podróż sentymentalna, Warszawa 2006, s. 3-5. 
11 Por. D. Sydorczuk, Lwów w aspekcie turystyki nostalgicznej, „Edukacja Humanistyczna” 

2007, nr 2, s. 67-68.
12 M. Sołtysik, Lwów. Podróż sentymentalna, „Sycyna”. Dwutygodnik Kulturalny, 8 III 1998,  

nr 4, s. 2.
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Pojawiły się nowe oferty wycieczek na Ukrainę. Czasem przybierały one 
kształt niezbyt zręcznych konspektów dydaktycznych. Oto jeden z przykładów 
składający się z pięciu segmentów, zachowujący specyficzną warstwę perswazyjną:

1) Przypomnienie pojęcia kresy. Są to ziemie znajdujące się na pograniczu 
państwa, pas ziem w południowo-wschodniej części I Rzeczypospolitej. 
Terytorium to rozciąga się od Lwowa po Morze Czarne i powinno przy- 
pominać Polakom dawną glorię i wielkość państwową. Poprzez pryzmat 
chwały oręża polskiego obszar jest złączony „z polskim etosem rycerskim, 
co zostało utrwalone w literaturze. […] Lwów […] od roku 1349 do  
I rozbioru (1772), a więc przeszło przez cztery wieki, był miastem polskim 
oraz liczącym się centrum kulturalnym i gospodarczym”13.
2) Opinie zaczerpnięte z literatury przedmiotu.
Przeprowadzenie rozmowy nauczającej, z której wynika, że Ukraina stanowi 
stosunkowo młody rynek turystyczny i powinna dbać o atrakcyjną ofertę, 
zwłaszcza ze względu na polskie sentymenty. Polski turysta szuka na Ukra-
inie miejsc współtworzących kresową legendę, dostrzega wielokulturowe 
dziedzictwo tych ziem. 
3) Studium przypadku.
Podanie wzorcowego opisu trasy wycieczki (na podstawie wycieczki zorga-
nizowanej w 2008 roku). Krótkie, ale szczegółowe omówienie najważniej-
szych obiektów. 
4) Refleksje.
Przedstawienie konstatacji, że Lwów posiada wiele zabytków świadczących 
o wielokulturowej historii tego miasta, z towarzyszącymi jej konfliktami  
o pamięć. Zachował się wprawdzie pomnik Adama Mickiewicza, ale pomnik 
Jana III Sobieskiego został zamieniony na monument Tarasa Szewczenki. 
Równie wymowne jest zastąpienie polskich nazw ulic i placów nowymi na-
zwami, np. Piłsudskiego na Franki; Bernardyński na Soborny; Ossolińskich 
na Stefanyka; Pełczyńskiego na Chmielnickiego; 3 Maja na Strzelców Siczo-
wych. Trudno się dziwić tym przeobrażeniom, bo kulturowo polskie nazwy 
nie służyły budowaniu ukraińskiej tożsamości. Obecni gospodarze nie kie-
rują się prostym pragmatyzmem, z reguły nie odnawiają polskich kościołów 
i zamków, nie budują bazy na potrzeby turystyki. Ważnym gestem było jed-

13 W. Cynarski, E. Cynarska, Turystyka sentymentalna Polaków na kresy wschodnie, „Ido. Ruch 
dla Kultury. Rocznik Naukowy” 2009, s. 202.
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nak otwarcie atrakcyjnego turystycznie Cmentarza Orląt. 
5) Konkluzje.
Turystyka sentymentalna ma walory poznawcze, kulturowe, krajoznawcze  
i edukacyjne. Sentyment Polaków do kresów jest inspirowany:
•	 potrzebą odwiedzenia miejsc cennych dla polskiej kultury i historii oraz 
miejsc pobytu bohaterów narodowych (ich urodzin, śmierci, wiecznego spo-
czynku);
•	 mitem potęgi i chwały, etosem rycerskim, kształtowanymi zwłaszcza  
w literaturze i popularnonaukowej historiografii;
•	 współczuciem dla Polaków pozostawionych na ziemiach przodków i bę-
dących mniejszością w wyniku zmiany granic. Ludzi, tych nie należy uzna-
wać za Polonię, bo oni żyją u siebie, na ziemiach swoich przodków;
•	 chęcią manifestowania patriotyzmu i odwiedzenia świętych miejsc, 
zwłaszcza podczas pielgrzymek14. 
Ckliwy nastrój wokół opisu pewnych miejsc-atrakcji turystycznych buduje 

naiwno-romantyczny dyskurs kresowy, prowadzony chociażby przez część prze-
wodników turystycznych czy historyków literatury. Nostalgia jest w nim wyra-
zem tęsknoty Polaków za fragmentem utraconego wizerunku, który jest potrzeb-
ny do rekonstrukcji kolektywnego autoportretu, sponiewieranego przez rosyjską 
i sowiecką dominację. Wysiłki te niejednokrotnie przybierają postać szczególne-
go narcyzmu narodowego. Dyskurs tożsamościowy, oparty na bezkrytycznym 
eksponowaniu polskości kresów, może mieć znamiona dyskursu kolonialnego. 
Chociaż nie prowadzi on do wskrzeszenia resentymentów imperialnych, to po-
wiela bez potrzeby dawne stosunki zależnościowe. 

Polemika z tego rodzaju przekazem historycznym przekracza możliwości 
niniejszego artykułu. Trudno pogodzić się z tezą jego rzeczników, że w wyniku 
starcia z imperializmem rosyjskim wielokulturowa Rzeczpospolita, która utra-
ciła kresy wschodnie, uległa destabilizacji i stała się podatna na melancholię15. 
Nieostry termin kresy (koniec „naszego” i początek „innego” świata) jest moc-
no kontrowersyjny dla naukowca. Jak pisałam przed laty, kresy stały się jednym  
z centralnych miejsc w procesie tworzenia mitów, pełnym hipokryzji i pułapek. 
„Polskie emocje upodobały sobie anachroniczny leksem »kresy«, który oznacza 

14 Tamże, s. 203-209. 
15 D. Skórczewski, Melancholia dyskursu kresoznawczego, „Porównania”. Czasopismo poświę-

cone zagadnieniom komparatystyki oraz studiom interdyscyplinarnym, 2012, s. 125-138.
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wręcz utraconą wspólnotę, harmonię, narodową martyrologię”16. Czasem też – 
na co zwraca uwagę Stanisław Uliasz – kresy postrzegane są jako świat arkadyj-
ski, wspólnota wspólnot. Wypowiadanie się w sprawie kresów ma potwierdzać 
narodową orientację. Kresy są więc traktowane jako komponent zbiorowej pa-
mięci i narodowej aksjologii, nie zaś kulturowej tożsamości. Kreują skłonność 
do negatywnych sądów o obcej kulturze. Idealizują dzieje narodowe17. Prowadzą 
do tendencji redukcjonistycznych w badaniach naukowych18. 

Powstaje pytanie, czy motywacje związane z turystyką sentymentalną, po-
winny być w jakimś sensie racjonalizowane przez historyków czy organizato-
rów ruchu turystycznego? Nie wydaje się być to konieczne. Świat wspomnień  
i nostalgii nie jest zbytnio wrażliwy na oddziaływania zewnętrzne. Fabryka sen-
tymentów działa bez względu na okoliczności. Jest to fenomen pamięci wieku 
dojrzałego19. Ulega on przeobrażeniom w toku swobodnej konfrontacji z rzeczy-
wistością, której sprzyja właśnie turystka sentymentalna i dialog kultur20. Upra-
wiają ją wszystkie narodowości i nic złego nie wynikło z podróży Polaków do 
Watykanu, na cmentarz Père Lachaise w Paryżu czy wyjazdów Żydów na grób 
cadyka Elimelecha w Leżajsku lub Niemców do Wrocławia lub Gdańska.

Turystyka sentymentalna dowołuje się nie tyle do historii co do pamięci. Są 
to dwa odrębne i potrzebne sobie nurty refleksji historycznej. 

Streszczenie
Turystykę sentymentalną trudno definiować, a jeszcze trudniej badać. Ludzie 
podróżujący do swych „rajów utraconych” z różnych względów nie ujawnia-
ją lub nie są w stanie ujawnić motywów swojego działania. Ich strukturę może  
w pewnej mierze zobrazować literacka metafora drzewa. Turystyka sentymentalna jest 
zjawiskiem społecznie pożądanym. Generuje doznania poznawcze, kompensacyjne, in-

16 Por. B. Jakubowska, Zmagania z pograniczami kulturowymi w Europie, [w:] Pogranicze:  
Obsesje – Projekcje – Projekty, red. M. Bednarczuk, B. Kucharska, Chełm 2007, s. 58.

17 S. Uljasz, Kresy jako przestrzeń kulturowa, [w:] Kresy, pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów, 
red. K. Handke, Warszawa 1997, s. 136; por. J. Kolbuszewski, Kresy jako kategoria aksjologiczna, 
tamże, s. 119-129.

18 Por. A. Stępnik, Pogranicze jako przestrzeń badawcza, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy me-
todologiczne, stan i potrzeby badań, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, t. 1, Rzeszów 
2011, s. 13-20.

19 Por. D. Draaisma, Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego, Wołowiec 2010.
20 Por. Turystyka jako dialog kultur, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sien-

kiewicz, Warszawa 2005.
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tegracyjne, wzbogaca świat wartości, buduje pamięć. Należy je potraktować jako część 
kultury, a tej nie wartościuje się. 

Summary
While studying sentimental tourism we encounter difficulties. People, tourists hide their 
feelings when they travel to their lost homeland.

Writing about the sentimental tourism you can look for symbols of nature. What is 
important is a symbol of a tree, waiting for the return of migrants. A tree has strong roots 
and stays in the same spot for a long time, waiting for a migrant. 

Contemporary historical awareness of Poles is between the extremes. On the one 
hand, there is a longing for the eastern areas, which used to belong to the Polish state 
before 1939. On the other hand, there is the indifference among the younger generation 
to the history which cannot be reversed.

Sentimental tourism has also had different history after 1945. Travelling to the East-
ern borderlands and sentimental tourism changed its form in free Poland, in the Third 
Republic.

Sentimental travelling is now possible by choice, as a sign of empathy for those who 
were forced to leave their homeland and suffered as a result of displacement. It is difficult 
to predict how sentimental tourism will develop in the future. We do not know whether fu-
ture generations will continue sentimental trips to areas where their ancestors used to live.
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Miejskie dziedzictwo niematerialne:
identyfikacja i systematyzacja  
(na przykładzie Lublina)

Wprowadzenie 
Pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego pojawiło się na gruncie pol-
skim wraz z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, przygotowaną w Paryżu dn. 17 października 2003 r.,  
w Polsce ratyfikowaną przez Prezydenta RP 8 lutego 2011 r., wchodzącą w na-
szym kraju w życie 16 sierpnia 2011 r. („Dziennik Ustaw” 2011, nr 172, poz. 
1018). Od tego czasu podjęto szereg działań pod egidą Kancelarii Prezydenta 
RP1 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, takich jak włączenie 
ochrony dziedzictwa niematerialnego do obowiązków Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa i powołanie Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego,  
a także opracowanie zasad wpisu zjawisk dziedzictwa na Krajową listę niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego2, otwartą na początku 2013 r.3. Kolejne typy 

1 Materiały z tego spotkania zostały opublikowane w wydawnictwie „Biuletyn. Forum Debaty 
Publicznej” nr 11, styczeń 2012, Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niemate-
rialnego, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, https://www.prezydent.pl/download/
gfx/prezydent/pl/defaultopisy/2508/1/1/nr_11_fdp_identyfikacja_dziedzictwa_niematerialnego.
pdf, [dostęp: 07.11.2016]. 

2 Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego, [w:] Niematerialne dziedzictwo kul-
turowe. Narodowy Instytut Dziedzictwa,  http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/
Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/, [dostęp: 07.11.2016].

3 W. Majcher, Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego – uroczyste otwarcie, 
„Twórczość Ludowa” 2013, nr 1-2, s. 51.
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inicjatyw to działania społeczne, jak np. zorganizowane w 2012 r. w Warszawie 
i Lublinie warsztaty dla organizacji pozarządowych na temat idei Konwencji4 
czy debaty towarzyszące festiwalom i kongresom kultury5. Ważny jest też szereg 
działań Narodowego Instytutu Dziedzictwa, skierowanych do pracowników in-
stytucji kultury i stowarzyszeń pozarządowych6. W debatę nad kształtem strate-
gii ochrony dziedzictwa niematerialnego włączyło się także środowisko badaczy 
kultury, co zaowocowało szeregiem międzynarodowych i ogólnopolskich kon-
ferencji naukowych i wydawnictw poświęconych niematerialnemu dziedzictwu 
kulturowemu7. Efektem tych działań, zarysowanych w dużym skrócie, są mię-
dzy innymi zapisy dotyczące ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego  
w strategiach ochrony dziedzictwa na poziomie wojewódzkim czy miejskim, co 
stanowi nowość na gruncie polskim. Przytoczmy choć dwa przykłady dotyczące 
obszaru województwa lubelskiego. Pierwszy przykład to Wojewódzki Program 
Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015–20188, gdzie  
w rozdziale Dziedzictwo kulturowe województwa lubelskiego – w zarysie znaj-
dujemy część 5. Krajobraz kulturowy i wartości niematerialne – zróżnicowanie 

4 J. Mazur, Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie Konwencji UNESCO  
o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, „Twórczość Ludowa”, 2012 nr 1–2, 
s. 49–50; A.W. Brzezińska, H. Schreiber, K. Smyk, Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządo-
wych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z 2003 roku Lublin, 25–26 października 2012 roku. Sprawozdania, [w:] Niematerialne 
dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, t. 1, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – 
wartości – ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa 2013, s. 353-367. 

5 Np. Niematerialne dziedzictwo polskich Karpat. Debata w ramach Międzynarodowego Festi-
walu Folkloru Ziem Górskich. Zakopane, 25 sierpnia 2012 r., Zakopane 2012. 

6 Np. M. Kwiecińska, K. Sadowska-Mazur, Dobre praktyki w ochronie niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego według Konwencji UNESCO z 2003 roku – spotkanie warsztatowe w Zakopanem, 
„Twórczość Ludowa”, 2016, nr 1-2, s. 58-60. Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa 
i Wschodnia nt. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Kraków, 12-14 października 
2016 roku, http://www.forum-intangible-2016.pl, [dostęp: 07.11.2016]. 

7 Np. Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja – dokumentacja – ochrona – interpre-
tacja – pojęcia – poglądy, red. nauk. K. Braun, Warszawa–Węgorzewo 2013; Niematerialne dziedzic-
two kulturowe w Polsce i jego ochrona, t. 1, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości 
– ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin–Warszawa 2013; t. 2, Niema-
terialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin–Warszawa 2015; t. 3, Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego, red. A. Przybyła-Dumin, Chorzów–Lublin–Warszawa 2016. 

8 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015–2018. 
Załącznik do uchwały Nr IX/129/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2015 
r. Źródło: https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//129_zal.pdf, [dostęp: 07.11.2016].
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regionalne, kultura ludowa (s. 59-68) oraz Cel operacyjny 2. Ochrona niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego, któremu przypisano 11 różnorodnych działań 
szczegółowych (s. 81-86). 

Drugim przykładem wzrastającej na szczeblu władz samorządowych świa-
domości potrzeby instytucjonalnej ochrony dziedzictwa niematerialnego jest 
Gminny program opieki nad zabytkami miasta Lublin na lata 2015–20199,  
w którym jeden z podrozdziałów części 5. Charakterystyka zasobów dziedzic-
twa kulturowego (materialnego i niematerialnego) i jego waloryzacja poświęcono 
dziedzictwu niematerialnemu: 5.2.7. Niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy 
Lublin – katalog zadań i rekomendacje (s. 56-59). Niniejszy artykuł stanowi ro-
dzaj kulturoznawczej glosy do tego właśnie podrozdziału Programu, zwłaszcza, 
że jest to jeden z pierwszych w skali kraju dokument gminny, nawiązujący do 
ochrony dziedzictwa niematerialnego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 r.10 

Refleksja nad tymi dwoma programami może też mieć wymiar praktycz-
ny: ochrona dziedzictwa prowadzona oddolnie – tj. przy maksymalnym za-
angażowaniu społeczności lokalnej – ma szansę wesprzeć kształtowanie się  
w Polsce „systemów oświatowych, mających na celu zapewnienie wysokiej jakości 
edukacji włączającej dla wszystkich przez całe życie; kształcenie twórczych i od-
powiedzialnych obywateli świata; […] tworzenie płaszczyzn współpracy pomiędzy 
nauką, polityką i społeczeństwem; […]; przeciwdziałanie wykluczeniom społecz-
nym na rzecz zrównoważonego rozwoju […]”, jak głoszą założenia programowe 
UNESCO, sformułowane w dokumencie Strategia średnioterminowa 2014-2021, 
przyjętym przez UNESCO w listopadzie 2013 r.11 Wpisuje się w nie zatem także roz-
wój turystyki kulturowej i edukacji obywatelskiej12, którym może sprzyjać wzrost 
świadomości Polaków w zakresie odpowiedzialności za dziedzictwo niematerialne. 

9 Gminny program opieki nad zabytkami miasta Lublin na lata 2015–2019. Załącznik do 
uchwały nr 320/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. Źródło: http://bip.lublin.
eu/bip/um/index.php?t=200&id=254176, [dostęp: 07.11.2016]. Autorką podrozdziału dot. dzie-
dzictwa niematerialnego jest Katarzyna Smyk, co odnotowano na s. 110 Programu. 

10 Np. obowiązujący obecnie Program Opieki nad Zabytkami Miasta Stołecznego Warszawy 
na lata 2010–2014 włącza pojęcie „wartości niematerialnych”, niemniej nie jest ono rozumiane 
ściśle zgodnie z zapisami Konwencji 2003. Źródło: http://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.
um.warszawa.pl/files/Program%20Opieki%20nad%20Zabytkami.pdf, [dostęp: 07.11.2016]. 

11 Strategia średnioterminowa, [w:] Polski Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl/une-
sco/zalozenia-programowe/, [dostęp: 07.11.2016]. 

12 S. Ratajski, Edukacja kulturalna w pracach UNESCO i organizacji europejskich, [w:] Eduka-
cja przez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, red. D. Ilczuk i S. Ratajski, Warszawa 2011, s. 14-17. 
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I. Dziedzictwo niematerialne i jego ochrona 
Przypomnijmy, że pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego wedle Kon-
wencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego  
z 2003 r. (art. 2 ust. 1) rozumieć należy w następujący sposób: 

- składają się nań praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności, jak 
również związane z nimi materialne korelaty, czyli instrumenty, przedmioty, 
artefakty i przestrzeń kulturowa; 
- członkowie danej wspólnoty – w naszym przypadku mieszkańcy gminy 
Lublin, określani w polskiej wersji Konwencji 2003 mianem depozytariu-
szy – uważają je za część swojego dziedzictwa, czują się z nim związani  
i doceniają je jako istotny element swojej tożsamości i poczucia ciągłości 
oraz zakorzenienia; 
- jest ono żywe, czyli istnieje współcześnie w żywym obiegu jako stale odtwa-
rzane, przekazywane w transmisji bezpośredniej z pokolenia na pokolenie 
(m.in. przez edukację sformalizowaną i nieformalizowaną); 
- istnieje w postaci żywej społecznej cyrkulacji treści kulturowych, to jest 
wiedzy potocznej i praktyk mieszkańców Lublina; funkcjonuje w obiegu 
kulturowym bądź jako przekazy ustne (np. opowieści, podania, legendy, 
wspomnienia, pieśni, piosenki, przyśpiewki, zagadki, anegdoty o Lublinie, 
ale także – wszystkie będące w repertuarze mieszkańców Lublina), bądź jako 
praktykowane przez lublinian działania (np. sposoby obchodzenia świąt, 
działalność rzemieślników, wszelkiego typu kulturowe zachowania w prze-
strzeni publicznej itd.); 
- jest zgodne z prawami człowieka, przyczynia się do wzrostu poszanowania 
dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności i służy budowaniu 
wzajemnego szacunku między wspólnotami, grupami i jednostkami oraz za-
sadom zrównoważonego rozwoju.

Konwencja UNESCO z 2003 r. konkretyzuje przejawy i dziedziny manifestowa-
nia się dziedzictwa. Są nimi: 
a) tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego; b) sztuki widowiskowe; c) zwyczaje, rytuały i obrzędy świą-
teczne; d) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata; e) umiejętności 
związane z rzemiosłem tradycyjnym (art. 2 ust. 2).

Przez ochronę dziedzictwa niematerialnego rozumie się natomiast 
środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa 
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kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, 
zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności 
poprzez formalne i nieformalne nauczanie, jak również rewitalizację różnych 
aspektów tego dziedzictwa (art. 2 ust. 3).13 

Postawmy zatem problem, nad którym podejmę rozważania w niniejszym ar-
tykule: gdzie przejawia się niematerialne dziedzictwo kulturowe Lublina – 340-ty-
sięczego miasta wschodniej Polski, uznanego za Pomnik Historii14, uhonorowa-
nego Znakiem Dziedzictwa Europejskiego15 – oraz jakie kroki należałoby podjąć 
w celu wszczęcia systemowej ochrony dziedzictwa niematerialnego Lublina. 

II. Niematerialne dziedzictwo miejskie na listach dziedzictwa 
Niematerialne dziedzictwo miejskie zaznacza się na listach dziedzictwa, zwią-
zanych z Konwencją 2003 (art. 16-18). Na poziomie międzynarodowym jest to 
przede wszystkim Lista Reprezentatywna Niematerialnego Dziedzictwa Kultu-
rowego (art. 16), zwana też Listą Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzic-
twa Ludzkości16, na którą na przykład tylko w 2008 r. zostały wpisane nastę-
pujące zjawiska kultury niematerialnej z obszarów miast: „Pochód olbrzymów  
i smoków w Belgii i Francji” (wizytówka 5 miast belgijskich, włącznie z Brukselą,  
i 4 francuskich); „Karnawał w Binche” (małym mieście odległym o 60 km od 
Brukseli); „Festiwal pieśni i tańca Bałtyku” (w którym biorą udział zespoły chó-
ralne miejskie, obok zespołów wiejskich); „Misterium w Elche” (w 200-tysięcz-
nym mieście w Hiszpanii); „Patum” w Berga (tradycyjny festiwal organizowany 

13 H. Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe – brakujące ogniwo w systemie ochro-
ny dziedzictwa kulturowego w Polsce. Między terra incognita a terra nullis, [w:] Dlaczego i jak  
w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe. Materiały pokonferencyjne. Konferencja zor-
ganizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO w Warszawie 25 lutego 2013 roku, red. nauk.  
A. Rottermund, Warszawa 2014, s. 157-174. 

14 Historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny Lublina został uznany za Pomnik Hi-
storii rozporządzeniem Prezydenta RP z 25 kwietnia 2007 (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 574); http://
www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/miejsce.
php?ID=301, [dostęp: 27.05.2016]. 

15 „Znak Dziedzictwa Europejskiego został przyznany Lublinowi jako miastu, które jest sym-
bolem europejskich idei integracyjnych, ponadnarodowego dziedzictwa demokracji i tolerancji 
oraz dialogu kultur między Wschodem a Zachodem. W tym znaczeniu Znak ten obejmuje istotne 
aspekty budujące tożsamość całego miasta.” http://www.muzeumlubelskie.pl/Znak_Dziedzictwa_
Europejskiego-2-474-20-44-444.html, [dostęp: 27.05.2016]. 

16 Nazwa ta funkcjonuje na oficjalnej stronie Polskiego Komitetu do spraw UNESCO: http://
www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/listy-dziedzictwa-nie-
materialnego/lista-reprezentatywna-niematerialnego-dziedzictwa-ludzkosci/, [dostęp: 07.11.2016]. 
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w katalońskim 170-tysięcznym mieście, na północ od Barcelony).17 
Na polskiej Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, na 

razie skromnej z powodu krótkiego czasu jej działania w naszym kraju (17 wpi-
sów na koniec 2016 roku), znalazło się aż 11 zjawisk funkcjonujących w mia-
stach: Cieszyn – rusznikarstwo artystyczne i historyczne; Kraków – szopkarstwo 
krakowskie, pochód Lajkonika, koronczarki krakowskie; Łowicz – procesja 
Bożego Ciała w Łowiczu; Mikstat – uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha  
z obrzędem błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie; Inowrocław – Przywołówki 
dyngusowe w Szymborzu, dzielnicy Inowrocławia; Żukowo – hafciarstwo ka-
szubskie szkoły żukowskiej; Zakopane – umiejętność wytwarzania instrumentu 
i praktyka gry na kozie (dudach podhalańskich); Żywiec – zabawkarstwo ży-
wiecko-suskie. Z innymi 6 zjawiskami – język esperanto jako nośnik kultury 
esperanckiej, gwara warmińska, sokolnictwo, polskie tańce narodowe, bartnic-
two, perebory (nadbużańskie tradycje tkackie) – powiązani są depozytariusze 
dziedzictwa mieszkający w miastach. 

Wobec tych wyliczeń pojawiają się pytania uszczegóławiające i operacjonali-
zujące cel niniejszego artykułu. Co z tradycji niematerialnych Lublina mogłoby 
znaleźć się na tych listach, zwłaszcza na liście krajowej, do której każdy chętny 
ma bezpośredni i nieograniczony dostęp18? Co zatem mogłoby być ważne dla 
depozytariuszy dziedzictwa Lublina na tyle, by podjąć trud zgłoszenia na listę 
ogólnopolską, czyli co mieszkańcy Lublina uważają za istotny element swojej 
tożsamości? Jako mieszkanka Lublina, perspektywę badacza kultury (etic) łączę 
z perspektywą depozytariusza dziedzictwa i uczestnika kultury (emic), która –  
w duchu Konwencji 2003 – daje mi prawo do zarysowania odpowiedzi na te 
pytania, co czynię w dalszej części artykułu. Zaprezentowane poniżej wyliczenie  
z założenia nie jest wyczerpujące i nie wskazuje na zbyt wiele konkretnych zja-
wisk (przytoczono sporadycznie kilka egzemplifikacji). Taka postawa wynika  
z braku identyfikacji zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego z udzia-
łem grup społecznych – możliwie wszystkich depozytariuszy dziedzictwa Lublina.

III. Przykładowe pola przejawiania się niematerialnego dziedzictwa kulturo-

17 Źródło: http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerial-
ne/listy-dziedzictwa-niematerialnego/lista-reprezentatywna-niematerialnego-dziedzictwa-ludz-
kosci/,  [dostęp: 27.05.2016]. 

18 Elektroniczny formularz wniosku jest dostępny na stronie NID: https://wniosek.niematerialne.
nid.pl/app/auth/login;jsessionid=0BAC210F610CDC74EE7BA3D37B02B6A8, [dostęp: 07.11.2016]. 
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wego Lublina 
Z Lublinem można łączyć różnorodne typy zjawisk dziedzictwa niematerialne-
go, układające się w 8 pól19. Zostaną one przedstawione skrótowo, by zarysować 
obraz całości, zachowującej charakter syntezy. Każde z zasygnalizowanych zja-
wisk zasługuje bowiem na osobne studium kulturoznawcze. 
1. Przestrzeń kulturowa 
Pierwszym polem przejawiania się niematerialnego dziedzictwa Lublina jest 
przestrzeń kulturowa i potoczna wiedza mieszkańców Lublina związana z daną 
przestrzenią (wiedza i wyobrażenia, np. o ludziach, wydarzeniach, dziejach, 
specyfice/wyjątkowości itp. danej przestrzeni) oraz żywe współcześnie praktyki 
społeczne (działania w danej przestrzeni, jej wystrój, nazwy, przekazy, legendy 
miejskie, anegdoty, pieśni i piosenki itp.) oraz poczucie utożsamienia z daną 
przestrzenią i miejscem. Wybrane typy przestrzeni kulturowej, ważne dla lubli-
nian to m.in.: 

- ulice, place, skwery i parki miasta (i inna roślinność rozpoznawana jako 
wyjątkowa, np. tzw. baobab, opisany w haśle Wikipedii20 czy dokumento-
wany przez Teatr NN21), z treściami wiązanymi z danym miejscem, jak wy-
darzenia, postaci, włącznie np. z dawnym i współczesnym nazewnictwem 
przestrzeni miejskiej i jej motywacjami (np. nieoficjalna nazwa „ul. Hanki 
Świętoduskiej”22); 
- miejsca pamięci historycznej i kulturowej (np. wiedza potoczna i praktyki 
społeczne związane z pomnikami czy szlakami kulturowymi; np. podania  
o czarciej łapie czy o Lubelskim Lipcu 1980; kultywowanie, pamiętanie  
i upamiętnianie lubelskich tradycji niepodległościowych, np. związane z po-

19 Por. Gminny program opieki nad zabytkami miasta Lublin na lata 2015-2019..., s. 57-58. 
20 Topola czarna zwana baobabem na placu Litewskim w Lublinie, [w:] Wikipedia. Wolna ency-

klopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Topola_czarna_zwana_baobabem_na_placu_Litewskim_ 
w_Lublinie, [dostęp: 07.11.2016]. W tej części artykułu odwołuję się do Wikipedii. Wolnej encyklo-
pedii oraz do projektów Ośrodka Brama Grodzka – Teatru NN w Lublinie, gdyż uwzględniają one  
w znacznym stopniu zaangażowanie społeczne mieszkańców Lublina, co wychodzi naprzeciw 
Konwencji UNESCO z 2003 roku, stawiającej na aktywność społeczności lokalnych (depozytariu-
szy) na każdym etapie ochrony dziedzictwa niematerialnego. 

21 Baobab. Nagrywanie wspomnień. Gabinet sylwet – projekt opisany na stronie Ośrodka Bra-
ma Grodzka – Teatru NN w Lublinie: http://teatrnn.pl/baobab, [dostęp: 07.11.2016]. 

22 Ulica Świętoduska w Lublinie – historia ulicy, [w:] Leksykon Lublin, projekt Ośrodka Brama 
Grodzka – Teatru NN w Lublinie: http://teatrnn.pl/leksykon/node/1238/lublin_–_ulica_święto-
duska, [dostęp: 07.11.2016]. 
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mnikami na placu Litewskim czy demontażem pomników w 1989 r.23); 
- przestrzeń wierzeniowa: np. miejsca upamiętniania śmierci; domy, gdzie 
straszy24; miejsca ukazywania się zjaw i innych nadprzyrodzonych zdarzeń; 
- instytucje użyteczności publicznej (dworce25, szpitale, poczta, wojsko, ko-
munikacja, sport, usługi i handel czyli np. targowiska, sklepy) i dziedzictwo 
niematerialne z nimi związane; 
- przestrzenie akademickie i związane z życiem studenckim (np. rola prze-
strzeni miasteczka akademickiego w życiu miasta oraz kolektywne tradycyj-
ne praktyki i przekonania z nimi związane, np. z pomnikiem Marii Curie
-Skłodowskiej czy pomnikiem na dziedzińcu KUL); 
- przestrzenie związane z tradycjami oświatowymi Lublina (np. praktyki, 
wiedza, pamięć i przekonania dotyczące istniejących bądź nieistniejących 
legendarnych szkół lubelskich); 
- specyfika kulturowa dzielnic miasta26 (np. robotniczych, jak Tatary, Dziesiąta, 
z ich folklorem i zwyczajami czy zapachami, np. cukrowni czy drożdżowni); 
- tożsamość kulturowa tradycyjnych przestrzeni i instytucji artystycznych 
Lublina (np. Teatru im. Osterwy czy tzw. Teatru w Budowie itp.); 
- zwyczaje, praktyki, pamięć i wiedza dotycząca ogródków działkowych Lu-
blina i inne. 

2. Kult religijny i tradycje z nim związane 
W tym polu dziedzictwo niematerialne dotyczy następujących zjawisk kultury  
i związanych z nimi funkcji kultowych oraz kulturowych (motywacja zaistnie-
nia, fundatorzy, związane z nimi wydarzenia i postaci), ale przede wszystkim 
żywych praktyk współczesnej potocznej religijności: 

- sanktuaria, cmentarze, krzyże i kapliczki, kościoły i kaplice (np. ich histo-
ria, wystrój ikonograficzny, legendy, podania, urządzane groby wielkanocne 
i szopki bożonarodzeniowe); 
- pamięć (legendy, podania, wspomnienia, pieśni, praktyki społeczne) o waż- 
23 Rok 1989. Demontaż pomników - Edward Jan Trembecki - fragment relacji świadka historii,  

[w:] Biblioteka multimedialna – projekt Ośrodka Brama Grodzka – Teatru NN w Lublinie: http://
biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=35999, [dostęp: 07.11.2016].

24 Dla przykładu: Nawiedzony dom w Lublinie, [w:] Onet. Strefa tajemnic, http://strefatajem-
nic.onet.pl/duchy/nawiedzony-dom-w-lublinie/9bvc9, [dostęp: 07.11.2016]. 

25 Np. Lublin (stacja kolejowa), [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Lublin_(stacja_kolejowa), [dostęp: 07.11.2016].

26 Opowieści o dzielnicach Lublina – multimedialny przewodnik po Lublinie, projekt Ośrodka 
Brama Grodzka – Teatru NN w Lublinie: www.dzielnicelublina.teatrnn.pl, [dostęp: 07.11.2016]. 
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nych bądź cudownych zdarzeniach i jej praktykowanie (np. związane z Drze-
wem Krzyża Świętego w bazylice Ojców Dominikanów, Obrazem Matki Bo-
żej Płaczącej w archikatedrze, tzw. Cudem Lubelskim27); 
- pamięć i praktyki społeczne dotyczące postaci świętych czy duchownych 
(św. Jana Pawła II) itd. 

3. Świętowanie w mieście 
Dziedzictwo niematerialne miasta przejawia się także przez następujące zjawiska: 

- kultura świętowania w mieście: święta doroczne (w tym np. odpusty, syl-
westry miejskie, orszak Trzech Króli), rodzinne (np. lubelskie śluby, wesela, 
zwyczaje pierwszokomunijne, narzeczeńskie itd.); religijne (np. wyruszanie 
lubelskiej pielgrzymki do Częstochowy), patriotyczne (obchody Święta Na-
rodowego Trzeciego Maja w Lublinie) itd., a zwłaszcza związane z nimi dzia-
łania (np. rytuały, zwyczaje, biesiadowanie, pieśni, przemówienia, procesje 
i orszaki, oprawa muzyczna, stroje), typy uczestników i ich role, rekwizyty, 
słowa, wierzenia, wyobrażenia, warstwa plastyczna, dźwiękowa i słowna; 
- świętowanie domowe oraz w przestrzeni osiedla, dzielnicy, parafii, instytu-
cji (np. rocznice szkół, instytucji kultury; bale studniówkowe i korporacyjne 
itp.), kultywowane systematycznie przez kolejne generacje danego środowi-
ska (np. studentów, kombatantów, nauczycieli, twórców, lekarzy, duchow-
nych, wojskowych, kolejarzy itd.). 

4. Muzyka, dźwięk i taniec w przestrzeni miasta
W tym zakresie nośnikami niematerialnego dziedzictwa kulturowego są nastę-
pujące zjawiska kultury, ich obecność w świadomości i systemie wartości miesz-
kańców Lublina oraz żywe, ciągłe ich praktykowanie: 

- muzyka i taniec na ulicach i placach miasta (grajkowie uliczni, występ-
ny orkiestr i zespołów, hejnał, krzykacz lubelski28, potańcówki miejskie np. 
przy muzyce Czarnych Lwów z Przedmieścia na Moście Kultury czy na tzw.  
pograjkach); 
- enklawy ciszy i dźwięków naturalnych jako przestrzenie ważne dla tożsa-
mości miejsca (np. Ogród Saski i tradycje niematerialne z nim związane); 
- dźwięki miasta: targowisk, trolejbusów, pociągów, dzwonów lubelskich ko-
ściołów, szkół itd. 
27 Cud Lubelski (1949), [w:] Leksykon Lublin, projekt Ośrodka Brama Grodzka–Teatru NN  

w Lublinie: http://teatrnn.pl/leksykon/node/285/cud_lubelski_1949, [dostęp: 07.11.2016]. 
28 Krzykacz miejski, Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzykacz_

miejski#Lubelski_krzykacz, [dostęp: 07.11.2016]. 
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5. Widowiska w przestrzeni miasta
Niematerialne dziedzictwo miasta wiąże się również z widowiskami, jak np.: 

- pochody, procesje, przemarsze, manifestacje patriotyczne, artystyczne, np. 
związane ze świętami religijnymi (np. na Boże Ciało), miejskimi (np. roczni-
ce nadania praw miejskich), środowiskowymi (np. studenckie Kozienalia; 
artystyczne happeningi np. na otwarcie imprez kulturalnych), narodowymi 
oraz z upamiętnianiem zdarzeń i postaci ważnych dla mieszkańców Lublina 
(np. pokazy plenerowe i happeningi w rocznice pożaru Lublina z 1719 r.29; 
czytanie wierszy Józefa Czechowicza w rocznicę urodzin30). 

6. Kultury lubelskich mniejszości 
Istotne dla tożsamości kulturowej mieszkańców Lublina są także kultura, trady-
cja i współczesność mniejszości narodowych, wyznaniowych, etnicznych (np. 
Żydzi, Romowie, protestanci, prawosławni itd.), zarówno wrosłych w tożsamość 
miasta, jak też pochodzących z nowych fal migracji. Dziedzictwo niematerialne 
związane  z tym polem przejawia się poprzez wiedzę i przekaz praktyk wewnątrz 
grupy mniejszościowej, ale też poza grupą wśród mieszkańców Lublina (np. tra-
dycje doroczne, rodzinne, zwyczaje i wierzenia lubelskich Romów oraz ich re-
cepcja przez mieszkańców miasta). 
7. Rzemiosło tradycyjne w Lublinie 
Na tożsamość kulturową mieszkańców Lublina wpływały i nadal wpływają żywe 
tradycje rzemieślnicze, tj. umiejętności wyrobu danych artefaktów i przekaz tych 
umiejętności następnym pokoleniom, połączone z wiedzą o rzemiosłach i rze-
mieślnikach, folklorem środowiskowym i rodzinnym: 

- tradycje cechów rzemieślniczych i ich rola kulturowa, pamięć o nich oraz 
ich żywa obecność w przestrzeni miasta i świadomości mieszkańców; 

- lubelskie firmy rodzinne zakorzenione w tradycji (np. cukiernicze, mod-
niarskie, fotograficzne, piwowarskie itp.); 

- kulinaria (np. pieczywo, jak cebularze; sposób przyrządzania potraw i na-
pojów po lubelsku itd.). 

29 Pożar Lublina. 2 czerwca 1719. Rocznica cudownego ocalenia Lublina (2.6.2016), [w:] Ka-
lendarium, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie: http://teatrnn.pl/kalendarium/
node/2248, [dostęp: 07.11.2016]. 

30 Czytanie Czechowicza (15.3.2013), [w:] Kalendarium, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr 
NN w Lublinie: http://teatrnn.pl/kalendarium/node/1687/czytanie_czechowicza_15_3_2013, 
[dostęp: 07.11.2016]. 

130

Katarzyna Smyk

http://teatrnn.pl/kalendarium/node/2248
http://teatrnn.pl/kalendarium/node/2248
http://teatrnn.pl/kalendarium/node/1687/czytanie_czechowicza_15_3_2013


8. Tradycje związane z przemysłem lubelskim 
Niematerialne dziedzictwo kulturowe Lublina przejawia się także poprzez obec-
ność w potocznej świadomości lublinian wiedzy i wyobrażeń o tradycjach prze-
mysłowych miasta jako elemencie tożsamości kulturowej (np. browarnictwo, 
lotnictwo, drukarstwo, gorzelnictwo, przemysł motoryzacyjny; fabryka wag, 
maszyn rolniczych, cukierków; krochmalnie, cukrownie itd.). 

Zakończenie 
Jacek Purchla napisał: 

Dziedzictwo kulturowe jest ważną częścią środowiska miejskiego i powinno odgry-
wać istotną rolę w zrównoważonym rozwoju naszych miast. Dziedzictwo kulturowe 
stanowi dziś bowiem nie tylko przedmiot ochrony, ale i potencjał, który winien zo-
stać wykorzystany dla przyszłego rozwoju31. 

Te słowa stanowią zachętę do dalszych prac nad budową systemu ochrony 
dziedzictwa niematerialnego Lublina i innych polskich miast w myśl Konwen-
cji UNESCO z 2003 r., by marka UNESCO służyła ich rozwojowi, wzmacnia-
ła tożsamość kulturową mieszkańców i przynosiła prestiż. Jednakże artykułami 
naukowymi niewiele można w tym zakresie zdziałać. Owszem, naukowcy mają 
potencjał mogący służyć identyfikacji, dokumentacji i badaniu zjawisk kultury 
niematerialnej. Nie mają jednak siły sprawczej, by wpisać dane zjawisko na kra-
jową listę dziedzictwa niematerialnego. To może wykonać wyłącznie społeczność 
depozytariuszy dziedzictwa, która uzna dane zjawisko za istotną część swojej toż-
samości i podejmie działania zmierzające do jego ochrony – ochrony tego istot-
nego aksjologicznie komponentu swojej tożsamości kulturowej, a zarazem czyn-
nika stymulującego rozwój turystyki kulturowej i społeczeństwa obywatelskiego.

 
Streszczenie
Artykuł stanowi rodzaj kulturoznawczej glosy do Gminnego programu opieki nad zabyt-
kami miasta Lublin na lata 2015–2019, w którym zawarto podrozdział dotyczący ochrony 
dziedzictwa niematerialnego Lublina w myśl Konwencji UNESCO w sprawie ochrony nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. Autorka wskazuje 8 pól przejawiania się 
dziedzictwa niematerialnego miasta, po krótce je omawiając. Są to: 1. Przestrzeń kulturowa; 

31 J. Purchla, Historyczny krajobraz miejski, [w:] Rekomendacja UNESCO w sprawie historycz-
nego krajobrazu miejskiego (2011), Warszawa  2013, s. 6.
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2. Kult religijny i tradycje z nim związane; 3. Świętowanie w mieście (w tym świętowanie do-
mowe); 4. Muzyka, dźwięk i taniec w przestrzeni miasta; 5. Widowiska w przestrzeni miasta;  
6. Kultury lubelskich mniejszości; 7. Rzemiosło tradycyjne w Lublinie; 8. Tradycje zwią-
zane z przemysłem lubelskim. Artykuł kończy przypomnieniem, że w duchu Konwencji 
UNESCO z 2003 r. wyłącznie społeczność depozytariuszy dziedzictwa, która uzna dane 
zjawisko za istotną część swojej tożsamości i podejmie działania zmierzające do jego 
ochrony, może zgłosić dane zjawisko na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego, prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Summary
The article is a kind of a culture-related commentary on the District Programme for Pro-
tection of Historical Monuments in the City of Lublin in 2015–2019 which includes a sub-
chapter on protection of intangible heritage of Lublin in accordance with the UNESCO 
Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage of 2003. The author dis-
tinguishes and briefly discusses 8 fields where the intangible heritage of the city is manifest-
ed. These are: 1. Cultural space; 2. Religious cult and associated traditions; 3. Celebration 
in the city (including celebration at home); 4. Music, sound and dance in the city space; 
5. Shows in the city space; 6. Culture of Lublin minorities; 7. Traditional craft in Lublin;  
8. Traditions connected with Lublin industry. The article ends with a reminder that in 
accordance with the UNESCO Convention of 2003 only a community of heritage depos-
itaries who consider a given phenomenon to be a significant part of their identity and 
aim at its protection can report it to the National List of Intangible Cultural Heritage 
maintained by the National Heritage Institute.
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Ochrona walorów turystycznych  
miast zabytkowych w Polsce  
rola samorządu gminnego
 

Miasta historyczne1 w coraz większym stopniu stanowią główne destynacje 
turystyki kulturowej. Skupienie obiektów zabytkowych, atrakcyjny miejski kra-
jobraz kulturowy i zbiory muzealne, w połączeniu z szeroką ofertą rekreacyjną 
oraz dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi powodują, że miasta histo- 
ryczne, zwłaszcza duże, stanowią regionalne „lokomotywy” rozwoju turystyki, 
która stanowi w nich istotny element rozwoju gospodarczego2. Jednocześnie 

1 Właściwie niemal każde miasto można określić obecnie jako miasto historyczne. Aktualnie 
jako najlepiej obrazującą problem ochrony krajobrazu miasta historycznego, należy wskazać defi-
nicję historycznego krajobrazu miejskiego zawartą w tzw. Rekomendacji UNESCO o historycznym 
krajobrazie miejskim, przyjętej w listopadzie 2011 roku: „Historycznym krajobrazem miejskim jest 
obszar urbanistyczny rozumiany jako efekt nawarstwiania się na przestrzeni dziejów wartości kul-
turowych i przyrodniczych oraz występowania atrybutów, wykraczający poza pojęcie „historyczne 
centrum” czy „zespół”, postrzegany w szerszym kontekście miasta i uwzględniający jego położenie 
geograficzne. Ten szerszy kontekst obejmuje przede wszystkim topografię, geomorfologię, hydro-
logię i cechy przyrodnicze danego miejsca; jego zabudowę, zarówno historyczną, jak i współcze-
sną; infrastrukturę podziemną i naziemną; otwarte przestrzenie i tereny zielone; formy użytko-
wania terenu i organizację przestrzenną; percepcję i relacje widokowe, a także wszystkie inne ele-
menty struktury miejskiej. Obejmuje również działania i wartości społeczne i kulturowe, procesy 
ekonomiczne oraz niematerialny wymiar dziedzictwa jako wyznacznik różnorodności i tożsamo-
ści.” - pkt. 8 i 9 Rekomendacji, tłum. Polski Komitet UNESCO, za: http://www.unesco.pl/kultura/ 
dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-materialne/konwencje-i-rekomendacje/, [dostęp: 10.11.2016] 
Szerzej: B. Szmygin, Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany pa-
radygmatu w ochronie miast historycznych, „Budownictwo i Architektura”, t. 12 (2013), s. 117-126.

2 U. Szubert-Zarzeczny, Turystyka miejska w koncepcji rozwoju metropolitalnego w Polsce,  
[w:] Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, red. T. Żabiń-
ska, Katowice 2012, s. 9-19; J. Sala, Miasta jako cel podróży turystycznych w Polsce, tamże, s. 20-32.

Hubert Mącik
Urząd Miasta Lublin 

Uniwersytet Rzeszowski

133

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-materialne/konwencje-i-rekomendacje/
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-materialne/konwencje-i-rekomendacje/


duża ilość turystów i nastawienie na intensywny rozwój przemysłu turystycznego, 
powodujący rozwój bazy turystycznej zarówno poprzez adaptację istniejącej zabu-
dowy, jak i wprowadzanie oraz intensyfikację nowej zabudowy kosztem historycz-
nej, terenów niezabudowanych czy obszarów zielonych, może być – co wiadomo 
od dawna – zagrożeniem dla wartości zabytkowych i przyrodniczych. Dzieje się 
tak szczególnie w przypadku historycznych krajobrazów kulturowych o niewielkim 
dotychczas stopniu przekształceń współczesnych, zwłaszcza w małych miastach3. 
Tymczasem to właśnie zasoby walorów kulturowych, takich jak: „(…) zabytki, mu-
zea, obiekty i miejsca kultu religijnego, miejsca archeologiczne, skanseny przemy-
słowe, parki tematyczne, cmentarze, pomniki i miejsca pamięci, obiekty obronne, 
oferta imprez kulturalnych, obiekty unikatowe”4 – czyli szeroko rozumiany histo-
ryczny krajobraz kulturowy miast, określa się jako główny element kształtujący 
atrakcyjność miejskiego produktu turystycznego5. Zachowanie wartości historycz-
nego krajobrazu kulturowego miasta powinno się zatem uznać za główne uwarun-
kowanie rozwoju turystyki i podstawę budowania produktów turystycznych.

Problemem jest dziś zachowanie balansu między rozbudowanymi funkcjami 
turystycznymi i komercjalizacją przestrzeni takich miejsc a wartością krajobrazu 
kulturowego i zabytków w nich się znajdujących. Zauważa się te kwestie już od 
dłuższego czasu, co najmniej od lat 90. XX wieku, chociaż kulminacja rozwo-
ju turystyki kulturowej miast historycznych, jak się wydaje, jeszcze nie nastąpi-
ła, to już wówczas dostrzeżono zagrożenia dla wartości historycznych, związane  
z intensywnym ruchem turystycznym.

Podnosi się dziś szeroko także problem zastępowania autentycznych ele-
mentów dziedzictwa kulturowego w strukturze produktu turystycznego ich sy-
mulakrami, dostosowywanymi częstokroć bardziej do wyobrażeń specjalistów  
z dziedziny marketingu, niż do rzeczywistych oczekiwań adresatów tych produk-
tów – turystów.

3 Od lat problem ten jest pokazywany w kontekście Kazimierza Dolnego i Janowca nad Wi-
słą. Bogatą literaturę na ten temat podsumowują m.in.: B. Szmygin, Współczesne problemy ochro-
ny miasta historycznego Kazimierz Dolny nad Wisłą, „Ochrona Zabytków”, nr 3-4, t. XVII (2004),  
s. 7-28; Stare miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka ma-
sowa. Kazimierz - miasto zagrożone. Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, red.  
B. Szmygin, Warszawa 2007 oraz D. Kopciowski, Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza 
Dolnego, „Przestrzeń i Forma”, t. 13 (2010), s. 99-134.

4 J. Sala, dz. cyt., s. 21.
5 Por. J. Purchla, Dziedzictwo a turystyka, Kraków 1999; K. Kubiszewska, Rola zabytków  

w gospodarce – wybrane zagadnienia, „Ochrona Zabytków”, nr 2 (265), t. LXVII (2014), s. 163-176.
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Zjawiska te są w znaczącym stopniu znane i rozpoznane, dlatego chciałbym 
skoncentrować się na nieco innym problemie, bardziej szczegółowym, jakim 
jest w aktualnych polskich realiach prawno-administracyjnych rola samorządu, 
w szczególności samorządu gminnego, jako istotnego aktora procesu rozwoju 
turystyki w miastach zabytkowych. Rola, która wydaje się szczególnie istotna, 
a jednocześnie niewykorzystywana w pełni przez same samorządy. Samorząd 
gminny, zwłaszcza – choć nie tylko – dzięki władztwu planistycznemu gminy, 
może we współpracy z organami administracji państwowej, zabezpieczyć inte-
res społeczny, jakim jest ochrona zabytków i środowiska przyrodniczego, jedno-
cześnie, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, korzystając z zasobów 
dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego. Należy to jednak robić 
przede wszystkim mając na uwadze (co szczególnie istotne), że są to zasoby 
nieodtwarzalne, dlatego trzeba pozostawić możliwe szerokie zasoby przyszłym 
pokoleniom. Wykorzystanie dziedzictwa dla potrzeb aktualnego rozwoju gospo-
darczego nie może być działaniem „rabunkowym”.

W szczególności samorząd gminny ma w tym zakresie rolę nie do prze- 
cenienia, chociaż na ogół rozumianą w sposób wycinkowy, ograniczony do pro-
blematyki z jednej strony marketingu miejsc, a z drugiej, skupienia na jednost-
kowych wydarzeniach kulturalnych. Takiemu błędnemu postrzeganiu roli sa-
morządu sprzyja sektorowe patrzenie na realizowane zadania. W szczególności 
ma to miejsce w przypadku większych miast, zwłaszcza miast na prawach po-
wiatów – o szerszych właściwościach, skupiających zadania gminy jak i powia-
tu, gdzie aparat administracyjny staje się siłą rzeczy rozbudowany tak, iż liczba 
zadań realizowanych przez poszczególne komórki urzędu jest na tyle duża, że 
ich pracownicy, a zwłaszcza osoby takimi komórkami kierujące, skupiają się wy-
łącznie na własnych celach, a coraz trudniejsza staje się komunikacja z innymi 
komórkami wewnątrz urzędu i z jednostkami organizacyjnymi gminy.

Wśród zadań gminy można wskazać takie, które odnoszą się do rozwoju 
turystyki kulturowej bezpośrednio, najczęściej wymieniane w kontekście roli 
samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki6 oraz te pozostające w mniej-

6 Najczęściej wymienia się wśród nich te zadania, które dotyczą kształtowania lokalnej polityki 
turystycznej rozumianej jako „[…] stymulowanie procesów rozwoju turystyki na szczeblu lokalne-
go sektora usług turystycznych (gminnego i powiatowego samorządu terytorialnego, lokalnych or-
ganizacji turystycznych oraz przedsiębiorstw turystycznych i paraturystycznych) w celu odnosze-
nia określonych korzyści (ekonomicznych, społecznych, politycznych itd.) związanych z rozwojem 
turystyki” (za: J. Drążkiewicz, Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego 
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szym stopniu w zainteresowaniu branży turystycznej, czy nawet krótkowzrocz-
nie traktowane przez nią jako utrudnienia prowadzenia działalności. Mogą one 
jednak mieć szczególnie ważki wpływ na możliwości rozwojowe turystyki –  
w szczególności turystyki kulturowej. Wśród tych zadań samorządu lokalnego 
szczególną rolę mają zadania związane z ochroną zabytków i ochroną przyrody, 
którym sprzyjają m.in. działania w ramach doktryny zrównoważonego rozwo-
ju7. Ponieważ w miastach historycznych głównym elementem przyciągającym 
turystów są zachowane zasoby zabytkowe, istotne jest, jakie zadania w zakresie 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami mają w obecnym stanie prawnym sa-
morządy, w szczególności samorząd gminny. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, w jaki sposób w przepisach ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definio-
wana jest ochrona, a jak opieka nad zabytkiem. Ochrona zabytków wg treści art. 
4 ww. ustawy: 

„[...] polega w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji pu-
blicznej działań mających na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożli- 
wiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi  
zabytków za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;

w Polsce, „Rocznik Żyrardowski”, t. 7, 2009, s. 267). Tak rozumiana polityka turystyczna odno-
si się przede wszystkim do zagospodarowania turystycznego (rozwój infrastruktury turystycznej  
i paraturystycznej), kreowania nowych form turystyki i produktów turystycznych, promocji tu-
rystyki, opracowywania systemu informacji turystycznej, ochrony walorów turystycznych, ak-
tywizacji społeczności lokalnej, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z branżą tury-
styczną (tamże, s. 269). Z tych pól działania zaskakująco słabo podkreślana jest ochrona walorów 
turystycznych, które to walory stanowią przecież rdzeń produktu turystycznego. Por. m.in. teksty  
z publikacji  Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, red. 
T. Żabińska, Katowice 2012, gdzie autorzy odnoszą się do różnorodnych problemów turystyki na 
obszarach miejskich, nie zaznaczając niemal w ogóle problemu zachowania walorów turystycz-
nych, jako istotnego dla dalszego rozwoju turystyki. 

7 Rozumianego jako prowadzenie takiej polityki społeczno-ekonomicznej, która wynika z real-
nie istniejących możliwości środowiska przyrodniczego, w którym dokonuje się ten rozwój: zarów-
no środowiska przyrodniczego sensu stricto, jak i środowiska kulturowego i zarazem takiego wy-
korzystania zasobów, aby nie umniejszyć możliwości korzystania z nich przez przyszłe pokolenia.
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6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.”

Z kolei opieka nad zabytkiem, zgodnie z art. 5 ww. ustawy, „[...] polega,  
w szczególności, na zapewnieniu warunków:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym 
stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu 
dla historii i kultury.”8

Mówiąc krócej, ochrona zabytków jest działaniem organów administracji pu-
blicznej, które to organy, na podstawie i w granicach odpowiednich przepisów 
prawa korzystają z możliwości ograniczania prawa własności dla ochrony inte-
resu publicznego, jakim jest zachowanie zabytków dla przyszłych pokoleń. Zaś 
opieka nad zabytkiem to sfera obowiązków (także uprawnień, chociaż realnie 
w mniejszym zakresie) dysponenta zabytku – jego właściciela lub posiadacza, 
związanych z ograniczeniami prawa własności nałożonymi w interesie społecz-
nym przez uprawnione do tego organy administracji publicznej9. Dlatego nie 
bez znaczenia są także zadania gminy związane z opieką nad zabytkami, które 
są w jej własności lub posiadaniu. Przeciwnie, w wielu sytuacjach, zwłaszcza  
w przypadku gmin posiadających duży zasób nieruchomości w atrakcyjnych 
turystycznie obszarach, są to zadania bardzo istotne także dla rozwoju tury-
styki. Wykonując obowiązki i uprawnienia właścicielskie w takich sytuacjach 
gmina może kreować odpowiednią jakość krajobrazu zabytkowego w grani-
cach swoich właściwości, przede wszystkim dbając odpowiednio o zabytki na-
leżące do gminy i tworząc na ich podstawie produkty turystyczne, ale także np. 
pełniąc rolę zarządcy dróg publicznych, może w znaczący sposób wpływać i na 
jakość przestrzeni publicznych, i np. na bezpieczeństwo i wygodę korzystania  
z tych przestrzeni także przez turystów.

8 Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 (tekst jednolity), z późniejszymi zmianami.
9 Szerzej charakter prawny opieki nad zabytkiem omawia J. Brudnicki, Prawna opieka nad 

zabytkami – wybrane aspekty, „Ochrona Zabytków”, nr 2 (265), t. LXVII (2014), s. 49-72.
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Zadania własne gminy w zakresie ochrony zabytków na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa to: 

- prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie kart adresowych;
- sporządzanie gminnego programu ochrony zabytków;
- sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze- 

         strzennego gminy;
- sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- wydawanie decyzji lokalizacyjnych i o ustaleniu warunków zabudowy;
- sporządzanie planu ochrony zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń;
- przyjmowanie informacji o odkryciu zabytków archeologicznych;
- tworzenie parków kulturowych.10

Zadaniom tym w kontekście szeroko pojętej ochrony krajobrazu towarzy-
szą także zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody11 oraz w przypadku 
miast na prawach powiatu – zadania starosty, które wykonuje prezydent mia-
sta12. Ponadto, istnieje formalna możliwość przekazania do wykonywania gminie 
części właściwości dotyczących ochrony zabytków z zakresu działania wojewo-
dy13, co oczywiście może ułatwić gminie dbałość o stan zabytków na jej terenie, 

10 Por. m.in. materiały zebrane w publikacjach: Zadania własne samorządu terytorialnego  
w zakresie ochrony zabytków, Warszawa 2010 oraz Rola samorządowych służb konserwatorskich  
w systemie ochrony zabytków w Polsce. I Ogólnopolskie Spotkanie Opiekunów Pomników Historii, 
red. B. Szmygin, Lublin-Warszawa 2011.

11 Szerzej m.in. A. Barczak, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, 
Warszawa 2006; J. Ciechanowicz-Mac Lean, Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony śro-
dowiska – kierunki zmian, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. XXXIV, s. 169-179.

12 Zadania starosty sensu stricto dotyczące ochrony zabytków to oznaczanie zabytków oraz 
powoływanie społecznych opiekunów zabytków, jednak wśród kompetencji tego organu znaczący 
wpływ na stan zachowania zabytków nieruchomych mają w praktyce właściwości administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, co samo w sobie jest tematem na szersze 
rozważania.

13 Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może powierzyć,  
w drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wy-
dawanie decyzji administracyjnych, gminom i powiatom, a także związkom gmin i powiatów, 
położonym na terenie województwa. Aktualnie taka sytuacja – powierzenia właściwości samo-
rządom, występuje w całej Polsce w różnym zakresie przekazanych do realizacji spraw. W 2014 
roku w całej Polsce obowiązywało 65 porozumień o przekazaniu części właściwości wojewody  
w zakresie ochrony zabytków samorządom, z czego najwięcej w woj. śląskim i pomorskim (odpo-
wiednio 15 i 12), a najmniej w woj. świętokrzyskim (0) oraz w woj. lubelskim, łódzkim, podkar-
packim, podlaskim i warmińsko-mazurskim – po 1 porozumieniu (za: Krajowy Program Ochrony 
Zabytków na lata 2014-2017, s. 23-25). O charakterze prawnym porozumień tego rodzaju szerzej 
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jednak co do zasady nie jest podstawowym zadaniem gminy w zakresie ochro-
ny zabytków. Najistotniejsze znaczenie mają tu niewątpliwie zadania związane  
z procesem planowania przestrzennego14, określone głównie w przepisach ustawy  
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 – tekst jednolity, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r., 
poz. 1446 – tekst jednolity, z późn. zm.). 

Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o wa-
runkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego są jedną z określonych w art. 
7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami form ochrony zabytków, 
obok wpisu do rejestru zabytków, wpisu na Listę Skarbów Dziedzictwa, uzna-
nia za pomnik historii oraz utworzenia parku kulturowego. Wraz z utworze-
niem parku kulturowego ustalenia ochrony w dokumentach planistycznych są 
formami ochrony, których realizacja w praktyce w największym stopniu zależy 
od samorządu gminnego. Samorząd gminy w tym zakresie w sposób określony  
w przepisach współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który 
uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje loka-
lizacyjne15. Kompetencje w zakresie pozostałych form ochrony należą do admi-
nistracji państwowej: wojewódzkiego konserwatora zabytków (wpis do rejestru 
zabytków), ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego 

m.in. K. Sikora, Zlecenie kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie poro-
zumienia administracyjnego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jako fundament 
kształtowania samorządowej ochrony zabytków, „Santander Art and Culture Law Review” 2015,  
t. 1, s. 233-248.

14 Szerzej na ten temat m.in.: J. Welc-Jędrzejewska, E. Kulesza-Szerniewicz, B. Makowska, E. Stie-
ler, E. Jagielska, Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych, Warszawa 2011; J. Welc-Jędrzejew-
ska, Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym, „Kurier Konserwatorski” 2008, nr 1, s. 5-8 
(tekst aktualny mimo późniejszych nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami); M. Jaworska, Ochrona zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
„Przegląd Prawa i Administracji” 2014, t. XCVIII, s. 85-98.

15 Nie miejsce tu na szczegółowe rozpatrywanie odrębnego, ciekawego problemu ochrony zabyt- 
ków w dość szczególnych, a jak się wydaje, nadużywanych przypadkach, takich jak decyzje o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
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(wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa) oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(uznanie za pomnik historii). 

Podstawą kształtowania odpowiedniej ochrony wartości zabytków w doku-
mentach planistycznych jest wyczerpujące określenie zasobu, jaki powinien być 
objęty ochroną i odpowiednie zdiagnozowanie jego wartości: waloryzacja wraz 
z rozpoznaniem materialnych atrybutów wartości, jakie powinny być objęte 
ochroną. W praktyce, najczęściej zadanie to jest lekceważone przez samorzą-
dy gminne, traktowane niesłusznie jako zadanie administracji rządowej – wo-
jewódzkich konserwatorów zabytków. O takim stanie rzeczy decyduje zarówno 
niska świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w ogóle, jak i przyzwycza-
jenie do utrwalonych przez lata sposobów działania, nieadekwatnych dzisiaj ani 
do rzeczywistości i potrzeb ochrony, ani do aktualnego stanu prawnego, zaist-
niałego po wejściu w życie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami16 oraz po nowelizacji tej ustawy w dniu 18 marca 2010 
roku (Dz.U. z 2010 r., nr 75, poz. 474), kiedy to w znaczący sposób zmieniono 
uregulowania dotyczące gminnej ewidencji zabytków. To właśnie odpowiednie 
prowadzenie gminnej ewidencji zabytków należy uznać w obecnym stanie praw-
nym za kluczowe narzędzie gminy dla ochrony zabytków, w znaczącym stopniu 
determinujące możliwości zachowania historycznego krajobrazu kulturowego. 

Gminna ewidencja zabytków jest prowadzona przez wójta, burmistrza, pre-
zydenta miasta w formie kart adresowych17. Umieszcza się w niej obowiązko-
wo karty adresowe zabytków wpisanych do rejestru oraz ujętych w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków, a także „inne zabytki nieruchome wyznaczone przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków” (art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami). Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków z 18 marca 2010 roku18, 
zmieniła sytuację określoną we wcześniej obowiązujących przepisach, znacząco 
rozszerzając możliwości działania samorządu w tym zakresie. Przed noweliza-
cją obowiązek założenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków spoczywał 
na gminie, ale zakres gminnej ewidencji obejmował tylko i wyłącznie zabytki 
wpisane do rejestru zabytków i ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, pro-

16 Por. A. Böhm, P. Dobosz, P. Jaskanis, J. Purchla, B. Szmygin, Raport na temat systemu funk-
cjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Kraków 2008.

17 Art. 22, ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
18 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., nr 75, poz. 474).
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wadzonej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W rezultacie bardzo 
często zabytki o mniejszym znaczeniu z perspektywy regionalnej, w ewidencji 
nie były ujęte, a co za tym idzie – w praktyce pozbawione nie tylko jakiejkolwiek 
ochrony, ale i nie były postrzegane jako obiekty wartościowe. W powiązaniu  
z niezadowalającym stanem badań, powodowało to nierzadko faktyczne ska-
zanie takich obiektów na likwidację. Od 2010 roku wójt, burmistrz, prezydent 
miasta (w zależności od rodzaju gminy) uzyskał możliwość wskazywania do uję-
cia w ewidencji także innych obiektów, niż wpisane do rejestru zabytków i ujęte  
w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zobrazować ten problem można na przykładzie Lublina, gdzie do chwili 
założenia w 2012 roku gminnej ewidencji zabytków przez miejskiego konser-
watora zabytków ochroną objęte były tylko zabytki najcenniejsze oraz obszar 
ok. 220 ha wpisanych do rejestru zespołów urbanistycznych Starego Miasta  
i Śródmieścia oraz Białkowskiej Góry. W gminnej ewidencji zabytków ujętych 
zostało w 2012 roku łącznie ponad 2100 obszarów i obiektów – zabytki nieru-
chome, w tym prawie 1900 zabytków urbanistyki (układy urbanistyczne), rurali-
styki (układy ruralistyczne), architektury i budownictwa i ponad 200 stanowisk 
archeologicznych19. Z zabytków urbanistyki, ruralistyki, architektury i budow-
nictwa w rejestrze i wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdowała się około po-
łowa z tego zbioru, a ponad 1000 zabytków wcześniej nie chronionych, w tym 
rozległe obszary układów urbanistycznych, zostało ujętych w ewidencji dopiero 
w 2012 roku przez miejskiego konserwatora zabytków. Wśród nich znalazły się 
m.in. wcześniej nie chronione i nie traktowane jako zabytki (co powodowało ich 
wyburzanie20) ocalałe zabytki przemysłowe, obiekty międzywojennego moder-

19 Bieżąco aktualizowany wykaz zabytków z terenu miasta Lublin ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin: http://lublin.eu/lublin/
przestrzen-miejska/zabytki/zabytki-lublina/gminna-ewidencja-zabytkow/, [dostęp:10.11.2016].

20 Objęcia ochroną nie doczekały np. takie obiekty, jak młyn Kośmińskiego na Kośminku, czy 
magazyny zbożowe Leitzmanna przy Łęczyńskiej. Sytuacja ochrony lubelskich zabytków przemy-
słowych to odrębny, interesujący temat, obrazujący szeroko problemy związane z postrzeganiem 
wartości dziedzictwa kulturowego. Ówczesna Lubelska Wojewódzka Konserwator Zabytków wie-
lokrotnie deklarowała, także w lubelskiej prasie, że znacząca część zasobu zabytków przemysło-
wych zachowanych na terenie Lublina nie reprezentuje wartości zabytkowych, jakie uzasadniałyby 
ich ochronę konserwatorską. Spowodowało to, mimo częściowego rozpoznania zasobu zabytko-
wego tego rodzaju w l. 90. XX w. staraniem służb konserwatorskich (J. Czerepińska, G. Michalska, 
J. Studziński, Katalog architektury przemysłowej w Lublinie, Lublin 1995, mps w archiwum WUOZ 
Lublin, dostępny w bibliotece multimedialnej Ośrodka Brama Grodzka/Teatr NN: http://bibliote-
ka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=41449), jak wyżej wspomniano, zniszczenie pokaźnej 
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nizmu oraz niektóre ważniejsze budynki i założenia powstałe bezpośrednio po  
II wojnie światowej.

Opisane wyżej problemy są znacznie bardziej widoczne w miastach mniejszych 
(oraz gminach wiejskich), w których na ogół nie istnieje lub jest szczątkowe, śro-
dowisko fachowe/eksperckie (w tym należy zaznaczyć, nie tylko eksperci z różnych 
dziedzin, ale także regionaliści – pasjonaci), jakie mogłoby partycypować w proce-
sie ochrony. W takich przypadkach gminne ewidencje zabytków, jak i opracowania 
planistyczne, wykonują najczęściej osoby z zewnątrz, które, nawet jeżeli posiadają 
odpowiednią wiedzę fachową, to najczęściej nie mają pojęcia o lokalnych trady-
cjach i związanych z nimi wartościach zabytku w kontekście lokalnym. Przykładem 
problemu tego typu jest status ochrony zabytków w Opolu Lubelskim. 

Ogółem w Opolu Lubelskim w jego obecnych granicach administracyjnych 
w 1995 roku znajdowało się ponad 200 budynków, jakie powinny były zostać 
objęte ochroną prawną21. Niestety dzisiaj znacząca część z tych obiektów nie ist-
nieje. Zaledwie kilkanaście z nich jest chronionych prawnie poprzez indywidu-
alny wpis do rejestru zabytków (m.in. zespół dawnego klasztoru pijarów, zespół 
pałacowy w Opolu i zespół pałacowy w Niezdowie)22. Tylko kilkanaście poza 
wpisanymi do rejestru, dobranych zresztą dość przypadkowo, zabytków ujęto 
w gminnej ewidencji zabytków23. Niestety także zakres wpisu obszarowego do 
rejestru zabytków układu urbanistycznego Opola, o powierzchni ok. 24 ha, jest 
obecnie przypadkowy i oparty na subiektywnych wrażeniach, a nie na komplek-
sowej analizie historii, stanu zachowania, a co za tym idzie – wartości reprezen-
towanych przez ten zabytek24. Na terenie zwartej historycznej zabudowy miasta 

części tego zasobu, mimo coraz szerszej społecznej świadomości wartości – zwłaszcza w kontek-
ście lokalnym, tego rodzaju zabytków. 

21 Tyle obiektów wymienia w granicach administracyjnych miasta spis Zabytki architektu-
ry i budownictwa w Polsce, t. 22, Województwo lubelskie, red. I. Kochanowska, Warszawa 1995,  
s. 326-344.

22 Dane na podstawie publikacji na stronach internetowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa,  
w tym m.in. portalu www.zabytek.gov.pl, [dostęp:12.11.2016].

23 Czteroletni program opieki nad zabytkami dla Gminy Opole Lubelskie na lata 2013-2016,  
s. 16-17.

24 Niestety jest to widoczne w uzasadnieniu do decyzji o skreśleniu części układu urbanistycz-
nego miasta z rejestru, z dnia 18 listopada 2009 roku, wydanej przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, gdzie obszar zachodniej części renesansowego układu urbanistycznego Nowego 
Miasta, pochodzącego z ok. 1548 roku, uznano wbrew wszelkim źródłom historycznym, w tym 
kartograficznym, za zagospodarowany w końcu XIX wieku – co było jedną z podstaw dla skreśle-
nia z rejestru tego obszaru – i co za tym idzie, pozbawienia go ochrony konserwatorskiej.
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żaden z zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru nie jest własnością Gmi-
ny Opole Lubelskie, jednak jako właściciel części nieruchomości na obszarze 
wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta, a także właści-
ciel części przestrzeni publicznych (poza pasami dróg wojewódzkich i powiato-
wych), a także organ dysponujący formalnie narzędziami planistycznymi, Gmi-
na ma szczególne możliwości wpływu na jakość przestrzeni historycznej miasta 
i zachowanie jego wartości. Działania te powinny być oparte na szczegółowym 
rozpoznaniu wartości poszczególnych części krajobrazu miasta. 

Przyczyna tego stanu tkwi w zupełnym niemal braku świadomości dyspo-
nentów opolskich zabytków. Braku świadomości, który nie jest zresztą, niestety, 
niczym nietypowym na tle całej Polski25.

Kluczowa rola gminnej ewidencji zabytków wynika z faktu, iż to ujęcie karty 
adresowej zabytku w gminnej ewidencji daje formalną możliwość kształtowania 
dla zabytku ochrony planistycznej. Nie ma bowiem podstawy prawnej, aby or-
gan stanowiący gminy, który uchwala miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, ograniczał prawo własności do danej nieruchomości, jeżeli nie ma 
do tego wyraźnej delegacji. Ponieważ wojewódzki konserwator zabytków uzgad-
nia włączenie do ewidencji zabytków wskazanych przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, może w takich sytuacjach oddziaływać negatywnie na zakres 
ochrony – nie chcąc uzgodnić włączenia karty adresowej zabytku do gminnej 
ewidencji26. 

25 Zob. również: E. Przesmycka, Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczy-
zny, Lublin 2001, s. 297 i nast.

26 Do takiej sytuacji dochodziło w latach 2014-2015 w przypadku obszaru tzw. Wielkiego Sta-
wu Królewskiego w Lublinie, którego włączeniu do gminnej ewidencji zabytków sprzeciwiała się 
ówczesna wojewódzka konserwator zabytków, jednocześnie twierdząc, wbrew przepisom i orzecz-
nictwu, że ten obszar powinien być chroniony w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, podczas gdy ze względu na brak ujęcia go w ewidencji zabytków, nie istniała możliwość 
określenia w miejscowym planie (wówczas przygotowywanym) ustaleń ochrony dla tego bardzo 
ważnego obszaru, stanowiącego nie tylko sam w sobie zachowany częściowo krajobraz kulturowy 
z zabytkami techniki (pozostałości urządzeń hydrologicznych – groble etc.) i stanowisko arche-
ologiczne, ale przede wszystkim stanowiący niebywale istotne przedpole widokowe dla panoramy 
Starego Miasta i Śródmieścia Lublina percypowanej od wschodu. Brak wcześniejszego objęcia tego 
terenu ochroną spowodował m.in. powstanie bez reakcji wojewódzkich służb konserwatorskich 
(chociaż LWKZ mógł objąć ten teren ochroną jako otoczenie zespołu urbanistycznego Starego 
Miasta i Śródmieścia Lublina, wpisanego do rejestru zabytków), krytykowanego szeroko obiektu 
galerii handlowej, który w znaczącym stopniu naruszył relacje przestrzenne Zamku Lubelskiego 
w stosunku do doliny Bystrzycy. Dopiero w 2016 roku, po zmianie na stanowisku wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, nowy konserwator wojewódzki uzgodnił na wniosek miejskiego konser-
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Zakres ochrony planistycznej zabytku potencjalnie może być dość szeroki, 
ale sama istota planowania przestrzennego ten zakres ogranicza. Dlatego też 
nie jest tak, że objęcie zabytku ochroną w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego jest zawsze metodą właściwą – formy ochrony powinny być 
w odpowiedni sposób dobierane do potrzeb ochrony. Ochrona w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może rozciągać się na 
wnętrze obiektu, a zatem nie ma możliwości w ten sposób chronić np. elemen-
tów wystroju wnętrza, zachowanych stropów, stolarki drzwiowej, więźby dacho-
wej obiektu, historycznych posadzek, balustrad klatek schodowych, malowideł 
ściennych czy mozaik wewnątrz budynku etc.

Właściwości dotyczące planowania przestrzennego, jakie posiada samorząd 
gminny, są na tyle istotne, że ich niewykorzystanie lub wykorzystanie niewłaściwe 
może prowadzić do degradacji krajobrazu historycznego, a następnie do umniejsze-
nia walorów historycznych terenu, a co za tym idzie, jego walorów turystycznych27. 

Streszczenie
Miasta historyczne w coraz większym stopniu stanowią główne destynacje turystyki 
kulturowej. Skupienie obiektów zabytkowych, atrakcyjny miejski krajobraz kulturowy  
i zbiory muzealne, w połączeniu z szeroką ofertą rekreacyjną oraz dogodnymi połącze-
niami komunikacyjnymi powodują, że zwłaszcza duże miasta historyczne, stanowią re-
gionalne „lokomotywy” rozwoju turystyki, która stanowi w nich istotny element rozwo-
ju gospodarczego. Jednocześnie, duża ilość turystów i nastawienie na intensywny rozwój 
przemysłu turystycznego, co wiadomo od dawna, może być zagrożeniem dla wartości 
zabytkowych i przyrodniczych, szczególnie w przypadku historycznych krajobrazów 

watora zabytków ujęcie tego terenu w ewidencji, co dało możliwość określenia ustaleń ochrony  
w powstającym miejscowym planie. Dokumentacja sprawy w archiwum UM Lublin.

27 Jako przykład takiego nieprzemyślanego działania można podać miejscowy plan zago- 
spodarowania przestrzennego uchwalony w 2014 roku przez Radę Gminy Komarów w woj. lubel-
skim, w którym to planie dopuszczono drastyczną zmianę krajobrazu pola bitwy pod Komarowem 
w 1920 roku poprzez umieszczanie elektrowni wiatrowych. Informacje o przyjętych rozwiązaniach 
doprowadziły do oporu środowisk zogniskowanych wokół obchodów rocznic bitwy. Oprócz wy-
korzystania drogi administracyjno-prawnej, obrońcy pola bitwy pod Komarowem podjęli szerokie 
działania dotyczące edukacji i budowy świadomości wartości tego pola bitwy. Opracowano Studium 
wartości historyczno-kulturowych „Obszaru pola bitwy pod Komarowem w 1920 roku” (autorzy: T. Du-
dek, J. S. Tym, H. Mącik, E. Furlepa, J. Czekaj, K. Głuchowski i P. Rozdżestwieński, data opracowania 
2015), a w dniu 4 września 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, w ramach programu Święta 
Kawalerii Polskiej, odbyła się konferencja naukowa pt. „Etos Bitwy pod Komarowem 1920 r.”. Osta-
tecznie w końcu 2016 roku, miejscowy plan został uchylony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
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kulturowych o niewielkim stopniu przekształceń współczesnych, zwłaszcza w przy-
padku małych miast. Problemem jest dziś zachowanie balansu między rozbudowanymi 
funkcjami turystycznymi i komercjalizacją przestrzeni takich miejsc, a wartością krajo-
brazu kulturowego i zabytków w nich się znajdujących. Szczególnie istotna w polskich 
uwarunkowaniach formalno-prawnych wydaje się tu rola samorządu, jako potencjalne-
go regulatora i zarządcy dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, który zwłaszcza 
dzięki władztwu planistycznemu gminy, może we współpracy z organami państwa za-
bezpieczyć interes społeczny, jakim jest ochrona zabytków i środowiska przyrodniczego, 
jednocześnie, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, korzystając dla aktualnego 
rozwoju gospodarczego z zasobów dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodnicze-
go, ale też, mając na uwadze, ze są to zasoby nieodtwarzalne, pozostawiając możliwe 
szerokie zasoby przyszłym pokoleniom. Podstawową sprawą dla odpowiedniej ochrony 
jest właściwe określenie zasobu zabytków, jakie powinny polegać ochronie.

Summary
Historical cities are the main destinations of cultural tourism. Historical buildings, at-
tractive urban cultural landscape and museum collections, coupled with a wide range of 
possibilities of recreational activities and good transport links make it especially great 
historical cities, as the regional „locomotives” of tourism industry development, which 
is an important element of economic development. At the same time, a large number of 
tourists and attitude to the rapid development of the tourism industry, which is known 
for a long time, can be a threat to the historical and natural values, especially in the case 
of authentic historical cultural landscapes, mainly in small towns. The problem today is 
the maintain of the balance between developed tourist function and commercialization 
of sites, and the value of the cultural landscape and monuments contained therein. Espe-
cially important in Poland is the the role of local government as a potential regulator 
and manager of cultural heritage and natural heritage. Especially thanks to the “power” 
of urban planning municipalities can, in cooperation with state authorities, protect the 
public interest, which is the preservation of monuments and the natural environment, in 
accordance with the principles of sustainable development, taking advantage of the cu-
rrent economic development of the cultural heritage resources and the natural environ-
ment, but also bearing in mind that resources are unplayable, leaving a possible wide 
resources for future generations. The fundamental question of adequate protection is the 
proper identification of the heritage that should be protected.
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Turystyka i krajoznawstwo na ziemiach 
polskich w XIX w. i początkach XX w. 

Przełom XVIII i XIX stulecia stanowi istotną cezurę czasową dla rozwoju 
turystyki i krajoznawstwa na ziemiach polskich. Podejmowane przez Polaków 
w okresie wcześniejszym podróże miały głównie charakter celowy i były najczę-
ściej związane z załatwianiem określonych spraw, podjęciem nauki. Do niezbyt 
częstych należały natomiast wyprawy turystyczne mające charakter poznawczy. 
Rozwój turystyki o charakterze poznawczym nastąpił dopiero w początkach 
XIX w. Turystyka stała się wtedy popularną formą spędzania czasu, szczególnie 
wśród elit intelektualnych. Wprowadzenie do turystyki elementu poznawczego 
to w dużej mierze zasługa Stanisława Staszica, Juliana Ursyna Niemcewicza oraz 
Wincentego Pola. 

Stanisław Staszic uważał, że wyprawy turystyczne są nie tylko okazją do roz-
rywki i przyjemnego spędzania czasu, ale stanowią także doskonałą sposobność 
do poznania ojczystego kraju. Przemierzał ziemie polskie wykorzystując swe wę-
drówki do prowadzenia obserwacji naukowych z zakresu meteorologii, fauny  
i flory, gospodarki, zajęć ludności. Ze szczególną pasją zajmował się badania-

Dariusz Szewczuk 
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mi naukowymi dotyczącymi geologii i służącymi poznaniu zasobów surowco-
wych Polski. Efektem tej działalności było m.in. opublikowanie w 1815 r. dzieła 
O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski oraz mapy geologicznej 
Polski1. Był miłośnikiem polskich gór, szczególnie Tatr oraz Beskidów, których 
widokowi nie mógł się oprzeć, co znalazło swój wyraz w pozostawionych przez 
niego dziełach2. Ze względu na zakres swojej działalności naukowej i popularyzu-
jącej wiedzę o kraju ojczystym jest uznawany za „ojca” polskiego krajoznawstwa. 

Ogromne znaczenie dla początków polskiego krajoznawstwa i turystki mia-
ła także działalność Juliana Ursyna Niemcewicza. Wrażenia ze swoich licznych 
podróży zagranicznych i po ziemiach polskich opisał on m.in.: w Pamiętnikach 
czasów moich. Ważnym dziełem Niemcewicza były także Podróże historyczne 
po ziemiach polskich między 1811 a 1828 odbyte. W pozycji tej opisał wędrówki 
po ziemiach nie tylko należących do dawnej Rzeczypospolitej, ale również po 
Śląsku, podkreślając związki historyczne Śląska z Polską i polskość tych ziem. 
Twórczość Niemcewicza zawiera liczne spostrzeżenia dotyczące historii, obycza-
jów i zabytków kultury, jakie zebrał w trakcie swoich wypraw3.

Ważną postacią dla rozwoju krajoznawstwa polskiego był również poeta  
i geograf Wincenty Pol, profesor pierwszej w Polsce katedry geografii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był on twórcą teorii fizycznej odrębności ziem 
polskich od otaczających je państw, a swoje dociekania naukowe zawarł m.in.  
w pracach: Rzut oka na północne stoki Karpat oraz Północny wschód Europy pod 
względem natury i Historyczny obraz Polski. Podróże po ziemiach polskich łączył 
on z badaniami naukowymi dotyczącymi krajobrazu, przyrody, geologii, zajęć  
i życia codziennego ludności. Do ukazania piękna ziem polskich i populary-
zowania wiedzy o nich służyły mu głównie utwory literackie. Jego najbardziej 
znanym dziełem są Pieśni o ziemi naszej, w których starał się zachęcać do pozna-
wania kraju ojczystego4.

Aktywność publicystyczna oraz naukowa Staszica i Niemcewicza przyczyni-
ły się w sposób szczególny do ukształtowania się podstaw polskiego krajoznaw-
stwa. Zbigniew Kulczycki ich działalność podsumował następująco: 

1 A. Czarnowski, Słynni krajoznawcy, Warszawa 2006, s. 16-17.
2 Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie, Wybór i opracowanie R. Hennel, 

Warszawa 1979, s. 13.
3 A. Czarnowski, dz. cyt., s. 27, 31-33.
4 M. Lewan, Zarys dziejów turystyki w Polsce, Kraków 2004, s. 18-19.
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filozofia oświecenia ukształtowała ich sposób patrzenia na życie, zaszczepiła racjo-
nalistyczny pogląd na świat, a tragedia upadającej Rzeczypospolitej natchnęła głę-
bokim patriotyzmem, który w przyszłości określał wszelkie ich poczynania i nadał 
charakterystyczne piętno polskiej turystyce5. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku w rozwijającym się w Polsce krajoznaw-
stwie wyodrębnić można dwa nurty. Pierwszy, związany ze zbieraniem i popu-
laryzowaniem wiadomości o kraju oraz drugi, określany jako krajoznawstwo 
edukacyjne. W ramach pierwszego nurtu już w czasach stanisławowskich zaini-
cjowano stworzenie dla potrzeb administracyjnych i gospodarczych opisu krajo-
znawczego Polski. Zadania tego podjął się geograf królewski Karol de Perthees, 
który stworzył pierwszy opis krajoznawczy Polski zatytułowany Geograficzno
-statystyczne opisanie parafiów Królestwa Polskiego wydany w 1791 r. Pojawiła 
się także moda na gromadzenie pamiątek przeszłości przez osoby prywatne. 
Jednym z efektów takiej działalności było stworzenie przez Izabelę Czartoryską 
pierwszego polskiego muzeum w Puławach. Do działalności na rzecz zbiera-
nia informacji o charakterze krajoznawczym w początkach XIX w. włączyli się 
członkowie powołanego w 1800 r. w Warszawie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Jan Paweł Woronicz rozpoczął w 1803 r. zbieranie klechd i pieśni ludowych,  
a w 1805 r. Wincenty Krasicki przedstawił projekt stworzenia przez członków 
Towarzystwa opisów poszczególnych województw i powiatów uwzględniających 
informacje geograficzne, historyczne i etnograficzne. W mniejszym stopniu za-
znaczyła się działalność nurtu edukacyjnego zainicjowana w czasach Komisji 
Edukacji Narodowej, która starała się o wprowadzenie zasady nauczania polega-
jącej na tym, by uczniowie najpierw poznali swój kraj, a następnie jego sąsiadów. 
Likwidacja KEN i utrata niepodległości w wyniku rozbiorów spowodowały, że 
nurt ten nie mógł rozwijać się swobodnie ze względu na politykę prowadzoną 
przez zaborców6.

W pierwszej połowie XIX w. pojawił się kolejny nurt krajoznawczy, określa-
ny jako poetycko-opisowy. Związany był on z sięganiem przez przedstawicieli 
świata kultury okresu romantyzmu do tradycji regionalnej i ludowej. Do jego 
przedstawicieli zaliczani są wielcy polscy poeci okresu romantyzmu Adam Mic-
kiewicz i Juliusz Słowacki, malarz Piotr Michałowski, pianista Fryderyk Chopin, 

5 Z. Kulczycki, Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 1977, s. 25.
6 Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Kraków 2007,  

s. 28-30.
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historyk Joachim Lelewel, Teofil Lenartowicz, Władysław Syrokomla (Ludwik 
Kondratowicz), Henryk Rzewuski, Narcyza Żmichowska, Apollo Nałęcz Korze-
niowski, Karol Libelt, August Cieszkowski, Bronisław Trentowski, Karol Ujejski, 
Lucjan Siemiński, Seweryn Goszczyński. W ramach tego nurtu pojawiły się tak-
że prace o charakterze etnograficznym m.in. Zoriana Dołęgi Chodakowskiego 
(Adam Czarnocki). Za najwybitniejszego przedstawiciela nurtu poetycko-opi-
sowego w polskim krajoznawstwie uważa się Wincentego Pola7.

Kolejny nurt, który można wyodrębnić w początkach XIX w. stanowi krajo-
znawstwo wycieczkowe. Jednym z najsłynniejszych wędrowców epoki roman-
tyzmu był Julian Ursyn Niemcewicz. Inną ciekawą postacią był Wojciech Ja-
strzębski, który wspólnie m.in. z Jakubem Wagą autorem dzieła o florze polskiej 
odbywał liczne wędrówki. Jastrzębski, już jako profesor nauk przyrodniczych  
w Instytucie Agronomicznym w Warszawie, w połowie XIX w. wędrówki ze stu-
dentami traktował jako ważny element procesu nauczania8. 

Pojęcie krajoznawstwa używane było w Polsce w połowie XIX wieku. Jed-
nym z jego popularyzatorów był Antoni Schneider, który w latach 60. XIX w. 
doprowadził do wydania Encyklopedii dla krajoznawstwa Galicji pod względem 
historycznym, artystycznym, topograficznym, handlowym, przemysłowym, sfra-
gistycznym etc.9 Tytuł tego dzieła wskazuje na bardzo szerokie postrzeganie 
pojęcia krajoznawstwa. Nie powinno więc budzić zdziwienia, że pierwsza de-
finicja słownikowa krajoznawstwa sformułowana dopiero w początkach XX w. 
określa je jako „zbiór wszelkich (nietylko gieograficznych) wiadomości o danym 
kraju.”10 Tak szerokie traktowanie pojęcia krajoznawstwa potwierdzają również 
słowa Mieczysława Orłowicza, który uważał, że krajoznawstwo to: „Całokształt 
wiadomości o pewnym kraju lub regionie, gromadzących elementy rozmaitych 
działów wiedzy, potrzebne dla znajomości tego kraju (regionu), podane w spo-
sób ścisły, ale popularny”11.

Podstawy metodologii badań w zakresie krajoznawstwa a szczególnie folklo-
ru ludowego stworzył Oskar Henryk Kolberg. Badania etnograficzne prowadzo-

7 Tamże, s. 30-31.
8 Tamże, s. 31-32.
9 Tamże, s. 8.
10 Słownik języka polskiego, t. II H-M, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, 

Warszawa 1902, s. 525.
11 Cyt. za K. Denek, Poznawczo-wychowawcze aspekty działalności krajoznawczej we współcze-

snej szkole, Koszalin 1981, s. 72.
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ne przez niego podczas wędrówek po kraju pozwoliły mu zebrać bogaty materiał 
ukazujący życie i kulturę polskiej wsi. Jego pasja badawcza zaowocowała m.in. 
dziełem Pieśni ludu polskiego oraz 35-tomowym wydawnictwem Lud jego zwy-
czaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
muzyka, tańce. Kontynuatorem jego działalności był etnograf, historyk kultury 
i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – Zygmunt Gloger. 
Autor m.in. takich prac jak: Obchody weselne, Pieśni ludowe, Encyklopedia staro-
polska ilustrowana12.

Do rozwoju idei krajoznawstwa przyczyniły się również mające charakter 
patriotyczny i popularyzatorski np. prace Tomasza Święcickiego Opis starożytnej 
Polski oraz Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego Starożytna Polska pod 
względem historycznym, geograficznym i statystycznym13. Koniec XIX w. przy-
niósł cenne pod względem historycznym i krajoznawczym 15-tomowe dzieło, 
jakim był, wydany w latach 1880-1902, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich. Redaktorem tego wydawnictwa był początkowo 
Filip Sulimierski, a następnie Bronisław Chlebowski.

Ogromną rolę w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa odegrał etnograf 
i historyk Zygmunt Gloger, współorganizator i czołowy działacz Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego. Pisał on, że „przede wszystkim na drodze każdego 
podróżnika leży jego kraj rodzinny, który poznać najpierw i najlepiej jest jego 
obowiązkiem. Turysta, który wyjeżdża zagranicę, nie znając domowych kątów  
i skarbów, jest w każdym innym społeczeństwie lekceważonym i wyśmiewanym, 
u nas nie razi nikogo”14.

Należy również zwrócić uwagę na duże znaczenie dla popularyzacji krajo-
znawstwa twórczości czołowych poetów polskiego romantyzmu Adama Mickie-
wicza, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego oraz Władysława Syroko-
mli, którzy w swoich utworach i wspomnieniach przedstawiali piękno ojczystej 
ziemi, sprzyjając tym samym rozwojowi turystyki. Popularyzował kraj ojczysty  
i jego piękno w swojej muzyce Fryderyk Chopin15.

12 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 21; K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci  
i młodzieży szkolnej, Warszawa 1989, s. 44.

13 K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka…, s. 44.
14 L. Turos, Jak dawniej oceniano krajoznawstwo i turystykę, „Poznaj swój kraj”, 1970, nr 4,  

s. 6-7.
15 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 19.
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Szczególnym zainteresowaniem ludzi pióra w drugiej połowie XIX w. cie-
szyły się Tatry. Gorliwym ich propagatorem był Stanisław Witkiewicz, który 
osiedlił się w Zakopanym aktywnie uczestnicząc w życiu miasta. Entuzjastami 
Tatr byli także Adam Asnyk, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Do 
grona wielbicieli Tatr i entuzjastów turystyki górskiej zaliczyć należy także poetę, 
drzeworytnika i krajoznawcę Zygmunta Bogusza Stęczyńskiego oraz kompozy-
tora Mieczysława Karłowicza16. Karłowicz nie tylko opiewał piękno polskich gór, 
ale również ostro piętnował ówczesne obyczaje związane z wyprawami w góry. 
Wycieczki, pod opieką przewodników, szły bowiem w Tatry z góralską kapelą,  
a wieczorami urządzano zabawy przy ognisku ze śpiewami i tańcami góralskimi. 
Taki sposób uprawiania turystyki górskiej uznawał Karłowicz za nieodpowiedni, 
gdyż nie pozwalał skupić się turystom na pięknie otaczającej ich górskiej przyrody17.

Jako propagator Tatr i góralszczyzny zasłynął Walery Eliasz - artysta, malarz 
i rysownik, który od lat 60. XIX w. systematycznie odwiedzał góry. Był on auto-
rem przewodników po Tatrach, do których rysował mapy i jednym z pierwszych 
fotografów Tatr. Wydany przez niego w 1870 r. Ilustrowany przewodnik do Tatr  
i Pienin, bogato ilustrowany z planem Zakopanego i mapą Tatr cieszył się dużym 
zainteresowaniem i był kilkakrotnie wznawiany18.

Do grona miłośników turystyki i popularyzowania wiedzy krajoznawczej  
o ziemiach polskich należały również kobiety. Wrażenia ze swoich podróży po 
Europie i ziemiach polskich wydała w 1844 r. Łucja z Giedroyciów Rautenstra-
uchowa, publikując pięciotomowe dzieło pt. Miasta, góry i doliny. Znaną po-
dróżniczką była Deotyma (Jadwiga Łuszczewska), która interesowała się historią 
i zabytkami. Była ona autorką jednego z pierwszych przewodników turystycz-
nych pt. Opis Ojcowa. Maria Steczkowska zachwycona Tatrami, po których 
wędrowała w latach 80. XIX w., swoimi wrażeniami z wypraw podzieliła się  
z czytelnikami w książce pt. Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin oraz na łamach 
„Tygodnika Ilustrowanego”19.

Upowszechnienie turystyki, jakie miało miejsce w XIX w. przyczyniło się do 
powstania pierwszych organizacji turystycznych. Zaczęto je tworzyć w Europie  
w połowie w XIX w. Jako pierwsi swoje organizacje turystyczne zaczęli zakładać 
pasjonaci wędrówek po górach. Warto zauważyć, że na ziemiach polskich z ideą po-

16 Tamże, s. 23-25.
17 Tatrami urzeczeni…, s. 215.
18 W. Krygowski, Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej, Warszawa 1973, s. 30-31.
19 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 19-20.
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wołania polskiej organizacji turystycznej jako pierwszy wystąpił już Wincenty Pol20. 
Szczególnie aktywny był ruch turystyczny na obszarze zaboru austriackiego 

ze względu na Kraków ze swoimi zabytkami i Zakopane, które w II poł. XIX w. 
stało się sławne z powodów walorów turystycznych oraz zdrowotnych. Dużą rolę  
w popularyzacji Zakopanego odegrał Tytus Chałubiński określany, jako „król 
Tatr” i uważany za pioniera wykorzystania klimatu Zakopanego w leczeniu gruźli-
cy. Chałubiński sam będąc zapalonym turystą podczas wypraw zgromadził liczne 
zbiory, które ofiarował później Muzeum Tatrzańskiemu. Pragnął spopularyzować 
Zakopane jako uzdrowisko i zachęcić turystów do wędrówek po Tatrach21. 

W początkach lat 70. XIX w. Adolf Tetmajer przedstawił projekt stowarzy-
szenia zajmującego się propagowaniem turystyki górskiej. Przełomowym mo-
mentem był rok 1873, kiedy to 3 sierpnia w zakopiańskim dworze należącym 
do Ludwika Eichborna odbyło się spotkanie, na którym podjęto decyzję o po-
wołaniu Towarzystwa Tatrzańskiego. Jego założenie na terenie zaboru austriac-
kiego było możliwe dzięki autonomii tych terenów w ramach monarchii Austro
-Węgierskiej, umożliwiającej powstawanie polskich organizacji i stowarzyszeń. 
Pierwszy statut stowarzyszenia pod nazwą Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie 
przygotowali poseł na sejm galicyjski Feliks Pławicki i Stanisław Biesiadecki. 
Został on zatwierdzony przez Cesarsko-Królewskie Namiestnictwo we Lwowie 
31 grudnia 1873 r. Wśród sygnatariuszy statutu znaleźli się: Mieczysław Rey, 
Jadwiga z Zamoyskich Sapieżyna, Marcin Nałęcz-Kęszycki, Ludwik Eichborn, 
Józef Szalay oraz Feliks Pławicki. Siedzibą Towarzystwa miał być Nowy Targ. 
Już w roku następnym doszło do zmian w statucie, w wyniku których usunięto 
z nazwy przymiotnik Galicyjskie, przez co nadano mu ogólnopolski charakter,  
a siedzibą Towarzystwa stał się Kraków. Umożliwiono również powstawanie od-
działów terenowych Towarzystwa, czego pierwotna wersja statutu nie przewidy-
wała. Funkcję prezesa Towarzystwa pełnili kolejno do wybuchu I wojny świa-
towej przedstawiciele galicyjskiej arystokracji: hrabia Mieczysław Rey, książę 
Eustachy Sanguszko, hrabia Władysław Koziebrodzki, hrabia Stefan Zamoyski, 
hrabia Leon Biliński oraz hrabia Antoni Wodzicki. Jednak największą aktywność 
w jego działalności przejawiali zafascynowani górami przedstawiciele inteligen-
cji22. Towarzystwo Tatrzańskie na początku XX wieku liczyło prawie dwa tysiące 

20 Tamże, s. 30.
21 W. Wnuk, Moje Podhale, Warszawa 1978, s. 46.
22 W. Krygowski, Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków 1988, s. 18-22.
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członków działających na terenie wszystkich trzech zaborów23. Jego członka-
mi byli m.in.: Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, 
Mieczysław Karłowicz, Tytus Chałubiński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stani-
sław Witkiewicz, Karol Miarka24.

Zgodnie ze statutem jednym z podstawowych zadań Towarzystwa Tatrzań-
skiego było prowadzenie badań naukowych dotyczących geologii, meteorologii, 
hydrologii, botaniki, zoologii, etnografii, ochrony przyrody i historii polskich 
gór. Jego zasługą był zapoczątkowanie badań meteorologicznych w Tatrach  
i Karpatach z wykorzystaniem danych zbieranych przez należące do Towarzystwa 
stacje meteorologiczne. Jego członkowie przeprowadzili także pierwsze badania 
speleologiczne jaskiń tatrzańskich. Podejmowano również studia nad kwestiami 
dotyczącymi ochrony przyrody, osadnictwa, pasterstwa i historii Podhala. Efek-
tem działalności naukowej były prace dotyczące nie tylko Tatr, ale również Łem-
kowszczyzny, Czarnohory, Beskidu Śląskiego, czy też budowy geologicznej Kar-
konoszy25. Publikowano je jako odrębne monografie i na łamach należącego do 
Towarzystwa periodyku „Pamiętnik Tatrzański”. Wydawano również periodyk 
„Turysta” oraz propagujące rozwój taternictwa czasopismo „Taternik”. Publika-
cje te oraz wydawane pod patronatem Towarzystwa przewodniki, mapy, albumy  
i informatory służyły popularyzowaniu wiadomości o Karpatach26. Popularyzo-
wały one jednocześnie turystykę górską, zachęcając do zwiedzania Tatr, Pienin  
i Karpat. Służyła temu również Górska Odznaka Turystyczna27. Popularyzacji et-
nografii, przyrody oraz geologii Tatr i Podhala służyło również założenie w 1888 
r. w Zakopanem Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałubińskie-
go. Aktywność członków Towarzystwa doprowadziła do poprawy infrastruktu-
ry turystycznej w Zakopanym i okolicach, m.in. założenia urzędu pocztowego, 
budowy linii telegraficznej z Nowego Targu, powstania domu uzdrowiskowego 
oraz budowy połączenia kolejowego do Zakopanego. Działania te wpłynęły na 
wzrost liczby turystów przybywających w góry. Pod patronatem Towarzystwa  
w budynku dworca kolejowego otwarto bibliotekę z czytelnią. Jednym z ważnych 
zadań Towarzystwa było również ujednolicenie nazewnictwa górskiego28.

23 Z. Kulczycki, Zarys historii…, s. 78.
24 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 37.
25 Z. Kulczycki, Zarys historii…, s. 73.
26 W. Krygowski, Zarys dziejów…, s. 43-45, 49.
27 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 36.
28 Tamże, s. 32, 36-37; Z. Kulczycki, Zarys historii…, s. 79.
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Do ważnych zadań statutowych Towarzystwa należała ochrona zakopiańskiej 
przyrody i krajobrazu, co zaowocowało powołaniem w 1912 r. Sekcji Ochrony 
Tatr i utworzeniem Ochotniczej Straży Górskiej. Członkowie Towarzystwa już 
na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęli działania na rzecz utworzenia w Tatrach 
parku narodowego29. Celem Towarzystwa było także ułatwienie turystom pobytu 
i wędrówki po górach. Stąd zaangażowanie w budowę schronisk (pierwsze schro-
nisko tatrzańskie powstało w 1874 r. nad Morskim Okiem) i stacji turystycznych 
oraz rozpoczęcie znakowania szlaków turystycznych w Tatrach30. Dbając o bez-
pieczeństwo turystów podczas wędrówek po górach, Towarzystwo postanowiło 
zająć się kwestią zapewnienia im fachowej opieki ze strony przewodników gór-
skich. Dążąc do uporządkowania usług przewodnickich i zapewnienia ich odpo-
wiedniego poziomu wprowadziło licencje przewodnickie, potwierdzone doku-
mentem wydanym przez Towarzystwo oraz odznaką przewodnika31.

Towarzystwo Tatrzańskie wzięło również aktywny udział w sporze, jaki 
rozgorzał, gdy pod koniec XIX w doszło do próby przesunięcia granic admini-
stracyjnych i przyłączenia do Węgier części kotliny Morskiego Oka z Czarnym 
Stawem oraz Rysów. Spowodowało to protesty nie tylko działaczy Towarzystwa, 
ale również Polaków z całej Galicji. Zablokowanie zmiany granic to również  
w dużej mierze zasługa hrabiego Andrzeja Władysława Zamoyskiego, który wal-
kę o Morskie Oko wsparł własnymi środkami finansowymi. Ostatecznie preten-
sje Węgrów do spornych terenów w 1902 r. oddalił sędzia ze Szwajcarii, któremu 
powierzono arbitraż, uznając argumentację strony polskiej przygotowaną przez 
historyka Oswalda Balzera32.

W drugiej połowie XIX w. coraz popularniejsza staje się w Tatrach wspi-
naczka górska określana jako taternictwo. Jednym z pionierów taternictwa był 
prawnik i nauczyciel gimnazjum w Krakowie, uczestnik powstania styczniowe-
go – Leopold Świerz. Był on członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego, redaktorem 
„Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego”, autorem wydanego w 1896 r. prze-
wodnika pt. Krótki przewodnik do Tatr. Należał również do grona osób, które  
w trosce o rozwój Zakopanego, doprowadziły do budowy linii kolejowej, kasyna  
i Dworca Tatrzańskiego oraz Szkoły dla Przemysłu Drzewnego33.

29 Z. Kulczycki, Zarys historii…, s. 76.
30 W. Krygowski, Dzieje Polskiego…, s. 28-33.
31 Z. Kulczycki, Zarys historii…, s. 74.
32 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 26.
33 W. Krygowski, Zarys dziejów…, s. 33-34.
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Taternictwo miało początkowo charakter turystyczno-poznawczy, jednak  
z czasem zaczęło nabierać charakteru sportu wyczynowego. Wzorując się na 
rozwiązaniach zastosowanych przez organizacje turystyczne działające w Al-
pach przy Towarzystwie Tatrzańskim, powołano w 1903 r. Sekcję Turystyczną. 
Sekcja ta zorganizowała wypożyczalnię sprzętu potrzebnego dla taterników oraz 
wydawała specjalistyczną literaturę. Doprowadziła również do stworzenia grupy 
zawodowych przewodników górskich specjalizujących się w prowadzeniu wy-
praw dla zainteresowanych uprawianiem taternictwa34.

Pod koniec lat 80. XIX w. w Tatrach odbyły się pierwsze wyprawy narciar-
skie, a Towarzystwo Tatrzańskie zaczęło zajmować się organizowaniem turystyki 
zimowej35. Popularyzatorem turystyki narciarskiej był malarz i architekt Stani-
sław Barabasz, uznawany za ojca polskiego narciarstwa. W 1907 r., wspomaga-
ny przez Mariusza Zaruskiego i Mieczysława Karłowicza, założył Zakopiański 
Oddział Narciarzy, przekształcony w 1911 r. na Sekcję Narciarską Towarzystwa 
Tatrzańskiego36. W ramach swojej działalności organ ten doprowadził do dosto-
sowania istniejących schronisk i budowy nowych dla potrzeb ówczesnych miło-
śników sportów zimowych. Rozwój narciarstwa dotyczył nie tylko Tatr, bowiem 
w styczniu 1907 r., powołano w celu jego popularyzacji Karpackie Towarzystwo 
Narciarskie z siedzibą we Lwowie37.

Upowszechnienie turystyki górskiej oraz coraz liczniejsze wypadki z udzia-
łem turystów i taterników spowodowały konieczność zorganizowania ratownic-
twa górskiego. Z inicjatywą jego stworzenia wystąpili aktywni członkowie Towa-
rzystwa Tatrzańskiego na czele z Mariuszem Zaruskim. Działania te doprowa-
dziły w 1909 r. do utworzenia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego, pierwszej tego typu organizacji w historii. Do wybuchu I wojny światowej 
kierował nim główny inicjator jego powstania – Mariusz Zaruski38.

O ile na terenie Galicji powoływanie polskich organizacji umożliwiała szero-
ka autonomia, to zdecydowanie trudniejsza w tym względzie była sytuacja Pola-
ków będących poddanymi rosyjskiego cara. Dopiero w 1906 r. stało się możliwe 
powołanie organizacji zajmującej się propagowaniem turystyki i krajoznawstwa 
na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Utworzono wówczas w Warsza-

34 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 32-33.
35 J. Gaj, Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 2003, s. 40.
36 W. Krygowski, Dzieje Polskiego…, 47-49.
37 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 34.
38 W. Krygowski, Dzieje Polskiego…, s. 47-48.
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wie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, jedno z najbardziej zasłużonych dla pol-
skich organizacji turystycznych. Do grona założycieli Towarzystwa należał Alek-
sander Janowski, uznawany za jednego z pionierów polskiego krajoznawstwa. 
Szczególną uwagę przywiązywał on do pracy z młodzieżą uważając, że turystyka 
jest doskonałym narzędziem do tego, by w młodym pokoleniu zaszczepić mi-
łość do ziemi ojczystej. W swoich publikacjach popularyzował wiedzę o kraju  
i dzielił się praktycznymi uwagami odnośnie organizowania i metod oprowadza-
nia wycieczek. Janowski opierał się na własnych doświadczeniach wyniesionych  
z podróży po ziemiach polskich oraz odbytej w latach 1913-1914 podróży do-
okoła świata39. 

Utworzenie w Warszawie organizacji turystycznej o zasięgu ogólnopolskim 
stało się możliwe, gdy w okresie rewolucji 1905-1907 zelżał ucisk carski w zaborze 
rosyjskim. Wcześniejsze próby powołania tego typu organizacji podjęte najpierw 
przez Emila Schönfelda i Stanisława Patka, a w 1904 r. przez Aleksandra Janow-
skiego nie uzyskały aprobaty rosyjskich władz administracyjnych. Ponowiono je 
w 1906 r. z inicjatywy Stanisława Kulwiecia i A. Janowskiego, który przygotował 
statut organizacji. Został on zatwierdzony przez warszawskie władze gubernial-
ne 9 listopada 1906 r. Władze rosyjskie wyraziły zgodę na zarejestrowanie or-
ganizacji pod nazwą Towarzystwo Krajoznawcze. Powołana organizacja jednak 
już od samego początku używała w swojej wewnętrznej korespondencji oraz 
wydawanych czasopismach nazwy Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Wśród 
podstawowych celów Towarzystwa znalazło się nie tylko zbieranie informacji 
o charakterze krajoznawczym dotyczących ziem polskich i krajów przyległych 
z zakresu geografii, fizjografii, antropologii, etnografii, statystyki, ekonomii, ar-
cheologii, historii, ale i szerzenie tej wiedzy szczególnie wśród młodzieży40.

Używanie w nazwie Towarzystwa przymiotnika „Polskie” podkreślało jego 
ogólnokrajowy charakter. Był on również widoczny w odznace Polskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego, na której herby Warszawy, Krakowa i Poznania ota-
czały ruiny zamku w Ogrodzieńcu, co symbolizowało jedność ziem polskich41. 
Oficjalnie Towarzystwo do 1914 r. działało jedynie na terenach Królestwa Pol-
skiego należących do Rosji. Jednak przez tzw. członków korespondentów zakres 
jego działalności wykraczał poza teren zaboru rosyjskiego. Co więcej dzięki 

39 A. Czarnowski, dz. cyt., s. 114, 120-121.
40 K. J. Jędrzejczyk, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950). Zarys dziejów, Włocławek 

2006, s. 21-24, 38-39.
41 Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, dz. cyt., s. 35. 
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aktywności członków korespondentów z innych zaborów w 1912 r. we Lwowie  
a rok później w Poznaniu powołano „bliźniacze” towarzystwa, które po I wojnie 
światowej stały się częścią Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego42. Tuż przed 
wybuchem I wojny światowej w 1913 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze sku-
piało 5510 osób, w tym członków korespondentów, a organizacyjnie było po-
dzielone na 30 oddziałów43.

Ważnym polem aktywności Towarzystwa była działalność wśród młodzieży. 
Oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego udzielały pomocy  
w organizacji wycieczek. W 1907 r. zorganizowano 3 wycieczki, w których udział 
wzięło 659 młodych ludzi, w 1909 r. 48 wycieczek z udziałem około 10 tysięcy 
osób, a w 1912 r. 146 z udziałem 7 tys. osób44. 

Z inicjatywy Towarzystwa podejmowano działania służące ochronie przyrody 
i zabytków. Zajmowało się ono także tworzeniem zaplecza turystycznego w po-
staci schronisk. Wspierało otwieranie muzeów regionalnych o charakterze krajo-
znawczym wzorowanych na Muzeum Tatrzańskim w Zakopanym. Przybliżaniu 
wiedzy o kraju ojczystym i jego zabytkach służyły organizowane pod patrona-
tem Towarzystwa odczyty o tematyce krajoznawczej. Do popularyzacji turystyki  
i wiedzy krajoznawczej przyczyniał się również „Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego” i przewodniki wydawane pod auspicjami Towarzystwa. Służył 
temu również wydawany od 1910 r. miesięcznik „Ziemia”, będący organem praso-
wym Towarzystwa. Publikowali na jego łamach m.in.: Wacław Nałkowski, Ludwik 
Krzywicki, Eugeniusz Romer. Wśród wybitnych działaczy Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego był również Zygmunt Gloger oraz Mikołaj Wisznicki 45.

Na uwagę zasługuje także działalność innych polskich organizacji turystycz-
nych o mniejszym zasięgu oddziaływania. Wyróżnić tu należy Polskie Towarzy-
stwo „Beskid Śląski”, które zajmowało się działalnością turystyczną w Beskidach. 
Powołano je w 1910 r. z inicjatywy polityka i pioniera krajoznawstwa Cyryla Ra-
tajskiego w Raciborzu by wspierać czynne uprawianie turystyki przez Polaków na 
tym terenie oraz prowadzić działalność o charakterze patriotycznym. Stanowiło ono 
niejako przeciwwagę dla działalności niemieckiego towarzystwa „Beskidenvere-
in”, traktującego obszar Beskidu Śląskiego jako należący wyłącznie do Niemców46.  

42 K. J. Jędrzejczyk, Polskie Towarzystwo…, s. 24-25.
43 Tamże, s. 55-57, 82.
44 R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1979, s. 287-288.
45 K. J. Jędrzejczyk, Polskie Towarzystwo…, s. 25-26; M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 42.
46 Z. Kulczycki, Zarys historii…, s. 78.
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Ratajski i Bernard Chrzanowski, działacz wielkopolskiego „Sokoła”, powo-
łali do życia w 1913 r. Poznańskie Towarzystwo Krajoznawcze, które od po-
czątku swego istnienia współpracowało z Polskim Towarzystwem Krajo-
znawczym. W jego statucie umieszczono zapis, że terenem działalności or-
ganizacji jest „Wielkopolska, Śląsk, Prusy Zachodnie i Wschodnie, Pomorze  
i ziemie, które tymczasem należą do państwa pruskiego”47. Poznańskie Towarzy-
stwo Krajoznawcze w swojej działalności skupiało się na popularyzacji turysty-
ki i wiedzy krajoznawczej na terenie zaboru pruskiego, organizowało również 
wycieczki poza jego tereny. Najprężniej Towarzystwo funkcjonowało w stolicy 
Wielkopolski - Poznaniu, gdzie wycieczki po mieście cieszyły się ogromnym po-
wodzeniem. Dlatego też w ramach Poznańskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
utworzono Sekcję Miłośników Miasta Poznania48.

Na początku XX wieku zaczęły powstawać również stowarzyszenia popula-
ryzujące turystykę wśród robotników. Pierwszą organizacją kulturalno-sportową, 
której jednym z zadań stało się prowadzenie działalności o charakterze turystycz-
nym było powołane na Śląsku Cieszyńskim w 1908 r. Stowarzyszenia Polskich Ro-
botników i Robotnic „Siła”. Jego założycielem był działacz Polskiej Partii Socjal-
no-Demokratycznej Tadeusz Reger. Zgodnie ze statutem celami Stowarzyszenia 
były m.in. „podniesienie zdrowia swoich członków przez pielęgnowanie muzyki, 
sportów, jak gimnastyki, jazdy na kole”49. Stowarzyszenie propagowało, jako formę 
spędzenia wolnego czasu, wycieczki rowerowe odbywane najczęściej do sąsied-
nich miejscowości. Wprowadziło również, jako formę działalności turystycznej, 
pobyty swoich członków na zasadzie wymiany turystów pomiędzy poszczególny-
mi kołami Stowarzyszenia50. W 1912 r. w Krakowie powołano Robotnicze Koło 
Turystyczne, przekształcone rok później w Robotniczy Klub Turystyczny, jednak 
jego działalność przerwał wybuch I wojny światowej. Działalność turystyczną pro-
wadził także Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza w Krakowie51. Propa-
gowaniem turystyki wśród robotników w Warszawie zajmowali się pracownicy 
Kolei Nadwiślańskiej. W Łodzi działalność o podobnym charakterze prowadziło 
Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego „Widzew”52.

47 Tamże, s. 88.
48 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 45.
49 Z. Kulczycki, Zarys historii…, s. 93.
50 Tamże, s. 93.
51 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 38.
52 Tamże, s. 43.
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Turystykę zaczęto również propagować na przełomie XIX i XX wieku  
w środowisku wiejskim. Na polskich wsiach w zaborze pruskim w działalność 
turystyczną zaangażowało utworzone w 1880 r. Towarzystwo Czytelni Ludowych 
oraz spółki rolniczo-handlowe, spółdzielnie i kółka rolnicze. Turystykę propago-
wała prasa, m.in. „Gazeta Grudziądzka” oraz organizacje polityczne i duchow-
ni53. Pojawia się ona w działalności oświatowej prowadzonej od 1891 r. przez 
Towarzystwo Szkoły Ludowej na terenie Galicji. Wycieczki stały się także jed-
nym z elementów pracy Drużyn Bartoszowych, Związku Strzeleckiego i Drużyn 
Strzeleckich oraz rozwijającego się przed I wojną światową ruchu harcerskiego54. 
Rozwój turystyki wśród ludności wiejskiej na terenie zaboru rosyjskiego popu-
laryzował przed I wojną światową etnograf i działacz społeczny Adam Chętnik. 
W swoich publikacjach wskazywał on sposoby organizowania i przeprowadza-
nia wycieczek z udziałem przewodnika. Uważał, że szczególną rolę w działalno-
ści turystycznej powinna pełnić szkoła i nauczyciele55. Dostrzegał on ogromne 
znaczenie wiedzy krajoznawczej w procesie patriotycznego wychowania dzieci  
i młodzieży ze wsi. W jednej ze swoich prac pisał: „Wszyscy pragniemy na pew-
no ojczyźnie służyć i pracować dla jej dobra, ale żeby tego dokonać, trzeba tę 
ziemię miłować, trzeba ją znać, tak jak gospodarz zna swoje gospodarstwo”56. 

Turystyka stała się także jednym z elementów działalności powołanego  
w 1867 r. w Galicji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Działało ono również 
prężnie od lat 80. XIX w. na terenie zaboru pruskiego w Wielkopolsce, na Śląsku 
oraz od lat 90. na Pomorzu. Najpóźniej, bo dopiero po 1906 r., ruch sokolnicki 
rozwinął się na terenie Królestwa Polskiego57. Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół” na terenie Wielkopolsce wprowadziło, jako element swojej działalności, wy-
cieczki piesze i rowerowe58. Widać to szczególnie w działalności śląskiego „Soko-
ła”, który organizował wycieczki w Sudety, Beskidy i Tatry. Okazją do poznawania 
kraju przez członków „Sokoła” były wspólne spotkania „gniazd sokolich” z ziem 
polskich. Największy z nich tzw. zlot grunwaldzki odbył się w 1910 r. w Krako-
wie. Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, uczestniczyli podczas 

53 Tamże, s. 46.
54 J. Gaj, Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku, Poznań 2001, s. 19.
55 H. Laskiewicz, Adam Chętnik o kulturze fizycznej wsi polskiej, „Wychowanie Fizyczne i Sport”,  

t. 23, 1979, nr 2, s. 85-90.
56 A. Chętnik, Puszcza Kurpiowska, Warszawa 1913, s. 62.
57 A. Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz 1997,  

s. 6- 11, 31-37.
58 T. Ziółkowska, Kultura fizyczna w Poznaniu w latach 1870–1918, Poznań 1992, s. 180-181. 
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niego w uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego oraz zainicjowali 
usypanie pamiątkowego kopca grunwaldzkiego zwycięstwa w Niepołomicach59.

Turystykę propaguje również powołane w 1878 r. Warszawskie Towarzy-
stwo Wioślarskie, jednak wycieczki łódkami ograniczają się do zwiedzania oko-
lic głównie wzdłuż biegu rzeki Wisły60. Na przełomie XIX i XX w. wzorując się 
na Warszawie podobne organizacje powstały również we Włocławku, Kaliszu  
i Łomży61. Uprawianie turystyki wodnej na terenie zaboru pruskiego propago-
wały utworzony w Poznaniu w 1904 r. Klub Wioślarski „04” oraz Poznański Klub 
Wioślarski „Tryton”, powstały w 1912 r.62. 

Organizacją wycieczek zajmowało się także Warszawskie Towarzystwo Cy-
klistów, powołane w 1886 r. Towarzystwo organizowało w dni wolne od pracy 
wycieczki rowerowe w grupach liczących od 20 do nawet 70 osób, głównie do 
miejscowości podwarszawskich. Organizowano także dłuższe wyprawy do róż-
nych miast polskich, a nawet za granicę. Podobne towarzystwa powstały w XIX 
w. również w Łodzi, Kaliszu i Lublinie63. Na przełomie wieków również w zabo-
rze pruskim coraz bardziej popularne stało się organizowanie wycieczek rowero-
wych. Najważniejszymi ośrodkami tej formy turystyki były: Poznań, Bydgoszcz, 
Toruń i Gniezno. Na terenie zaboru pruskiego powstało polsko-niemieckie Koło 
Kołowników „Turysta”, utworzone w 1898 r. w Gnieźnie64. 

Najbardziej elitarny charakter miało powstałe w 1909 r. Towarzystwo Auto-
mobilistów Królestwa Polskiego. Turystyka samochodowa zaczęła rozwijać się 
już wcześniej a pierwsze wycieczki samochodowe na ziemiach polskich odbyły 
się już w 1897 r.65.

Dydaktyczne walory wycieczek szkolnych dostrzegali działacze KEN widząc 
w nich zarówno możliwości poznawcze, jak też okazję do pożytecznego spędze-
nia czasu przez uczniów poza murami szkolnymi. Wprowadzono wówczas do 
nauczania zasadę, zgodnie z którą ważne jest w kształceniu uczniów: „aby na-
przód znali swój kraj, a potem sąsiedzki bliskie”. Do organizowania wycieczek 
szkolnych po najbliższej okolicy dużą wagę przywiązywał twórca Liceum Krze-

59 A. Sucheni-Grabowska, Działalność oświatowa „Sokoła” na Śląsku w świetle dokumentacji pra-
sowej (1900-1914), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1960, nr 1, s. 99-100, 102-103, 118, 121-123.

60 Z. Kulczycki, Zarys historii…, s. 82.
61 R. Wroczyński, Powszechne dzieje…, s. 273.
62 T. Ziółkowska, dz. cyt., s. 183-185.
63 R. Wroczyński, dz. cyt., s. 271, 273.
64 M. Lewan, Zarys dziejów …, s. 44, 46.
65 Tamże, s. 44.
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mienieckiego – Tadeusz Czacki. Dzięki nim młodzież szkolna miała poznawać 
ziemię ojczystą i życie ludu, ale i gromadzić zbiory do muzeum66. Ideę poznawa-
nia historii, kultury i folkloru dzięki wędrówkom po kraju głosiło Stowarzysze-
nie Filaretów, działające w latach 1820-1832 w Wilnie67. 

Pożytki płynące z wycieczek dostrzegał Wincenty Pol, który organizował je 
w ramach zajęć ze studentami. Jedną z nich, jaką odbył z nimi w Tatry, policja 
austriacka uznała za działalność spiskową, co spowodowało pozbawienie Pola 
stanowiska na uniwersytecie68. Wycieczki były ważnym elementem działalności 
edukacyjnej Wincentego Pola, który jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
co roku odbywał ze swoimi studentami wycieczki w Tatry. Podczas wycieczek 
dokonywali oni obserwacji otaczającej ich przyrody i sporządzali jej opisy. Orga-
nizatorem wycieczek krajoznawczych o charakterze edukacyjnym dla studentów 
był również inny profesor UJ - Ludwik Zejszner, geolog i badacz złóż mineral-
nych interesujący się również przyrodą i etnografią. Podobne działania prowa-
dził Wojciech Jastrzębski profesor Instytutu Agronomicznego w Warszawie pro-
pagujący konieczność znajomości kraju wśród swoich studentów69. Jastrzębski 
uznawany jest za pioniera współczesnych wycieczek szkolnych. Uważał on, że 
wiedzę przydatną jego uczniom zdobywa się nie tylko w szkole, ale i poza jej 
murami. Wycieczki, które organizował służyły poznaniu metod gospodarowa-
nia na roli, rozpoznawaniu i opisywaniu roślin, ale również zdobywaniu wiedzy  
o historii, zabytkach, folklorze i tradycji ludowej. Określenie pioniera współcze-
snych wycieczek przypisywane jest również Jerzemu Michejdzie, pedagogowi 
ze Śląska Cieszyńskiego, który propagował wykorzystanie wycieczek dla celów 
dydaktyczno-wychowawczych i sam je często organizował70. 

Wycieczki szkolne określane często w drugiej połowie XIX w., jako „podróże 
szkolne interesowały również wydawnictwa periodyczne. Rozważania na ich te-
mat umieścił m.in. w 1869 r. wydawany we Lwowie miesięcznik „Szkoła”71. 

Działalność polegającą na organizowaniu wycieczek krajoznawczych prowa-
dziła powołana w Krakowie w 1891 r. przez Towarzystwo Tatrzańskie - Sekcja 
Wycieczek Ludowych i Szkolnych przy Towarzystwie Szkoły Ludowej. Rów-

66 K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka…, s. 135-136.
67 Krajoznawstwo i turystyka w szkole, red. T. Łobożewicz, Warszawa 1990, s. 39.
68 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 18-19.
69 K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka…, s. 43.
70 Tamże, s. 136.
71 Tamże, s. 137.
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nież w Krakowie w 1895 r. powołano Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych, które  
w ramach prowadzonej działalności promowało również organizowanie wy-
cieczek dla dzieci i młodzieży. Działalność tych organizacji przyczyniła się do 
wydania w 1907 r. przez Radę Szkolną Krajową okólnika, który zachęcał do od-
bywania wycieczek szkolnych i organizowania towarzystw wspierających taką 
działalność na terenie szkół72.

W działalność o charakterze turystycznym włączyły się również organiza-
cje zrzeszające studentów. Prężną działalność prowadził Akademicki Klub Tu-
rystyczny we Lwowie powołany w 1906 r. z inicjatywy Mieczysława Orłowicza, 
który w roku następnym został jego przewodniczącym. Działający w nim stu-
denci organizowali wycieczki po okolicach miasta oraz w Karpaty, Tatry i Beski-
dy. Zorganizowali także wyjazdy nad Morze Bałtyckie i do wielu miast polskich, 
m.in. w 1908 r. do Poznania. Ta ostatnia jak wspominał Orłowicz, odbyła się 
pod czujną opieką tajnej policji pruskiej. Młodzież socjalistyczna skupiona wo-
kół organizacji „Zjednoczenie”, które istniało przy Uniwersytecie Jagiellońskim 
w latach 1896-1898, również organizowała szereg wycieczek73.

Wiek XIX był okresem, w którym turystyka i krajoznawstwo ukształtowały 
się w rozumieniu bliskim współczesnemu ich znaczeniu. Do popularyzacji idei 
poznawania kraju ojczystego oraz zbierania informacji krajoznawczych przy-
czyniły się wybitne postacie związane z polską kulturą i nauką oraz organizacje  
o charakterze krajoznawczym. Ukształtowane zostały też w tym okresie podsta-
wy polskiego krajoznawstwa, stanowiącego w tym czasie ważny element kształ-
towania tożsamości narodowej. Ogromną rolę w propagowaniu wiedzy o kraju 
odegrali również zauroczeni ojczystą przyrodą, historią i kulturą ludzie pióra.

Warto podkreślić znaczenie działalności pierwszych polskich organiza-
cji turystycznych. Najstarsza z nich - Towarzystwo Tatrzańskie - ma ogromne 
zasługi w popularyzowaniu gór, ochronie przyrody Tatr, budowie turystycznej 
infrastruktury. Na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim prężnie rozwijał 
się masowy ruch turystyczny, a organizacją skupiającą turystów z różnych śro-
dowisk społecznych stało się Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Propagowanie 
turystyki pod koniec XIX i na początku XX stulecia to domena nie tylko tak 
zasłużonych organizacji, jak Towarzystwo Tatrzańskie czy Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze, ale również stowarzyszeń robotniczych, akademickich oraz mło-

72 Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, dz. cyt., s. 34.
73 M. Lewan, Zarys dziejów…, s. 28, 37-38.
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dzieżowych. Działalność turystyczna stała się także polem, na którym swoją ak-
tywność przejawiały stowarzyszenia i kluby sportowe. Jednym z istotnych celów 
działalności turystycznej oraz krajoznawczej, realizowanej przez polskie orga-
nizacje i stowarzyszenia, było kształtowanie postaw patriotycznych w polskim 
społeczeństwie. 

Streszczenie 
Wiek XIX był okresem, w którym rozwinęły się zróżnicowane formy działalności tury-
stycznej. Zapoczątkowane zostały również badania o charakterze krajoznawczym. Do 
popularyzacji idei poznawania kraju ojczystego przyczyniły się wybitne postacie związa-
ne z polską kulturą i nauką oraz organizacje krajoznawcze. Ogromną rolę w popularyza-
cji wiedzy o kraju i zachęcaniu do uprawiania turystyki odegrali polscy poeci i pisarze. 
Działalność o charakterze krajoznawczym stała się w okresie zaborów ważnym elemen-
tem kształtowania postaw patriotycznych polskiego społeczeństwa.

Summary
The nineteenth century was a period in which different forms of tourism have emerged. 
The studies dealing with the nature of touring have also been started. Outstanding per-
sonalities of Polish culture and science as well as the local tourism organizations con-
tributed to the popularization of the idea of the homeland learning. The Polish poets and 
writers played a huge role in popularizing knowledge about the country and encourag-
ing tourism. Touring activity became an important element in educating the public and 
shaping its national consciousness during the partitions of Poland.
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Turystyka w dydaktyce polskich pijarów  
w pierwszych dekadach XX w.

Turystyka to obecnie bardzo popularna oraz ważna dziedzina życia społecz-
no-ekonomicznego. Jest również ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej szkoły. Trudna do przecenienia jest przecież jej funkcja edukacyjna. 
Właściwie zorganizowane wycieczki szkolne spełniają takie funkcje turystyki,  
a mianowicie:

- kulturologiczną,
- etniczną, 
- technologiczną, 
- osobistą,
- ekologiczną,
- polityczną,
- kompensacyjną,
- ludyczną,
- artystyczną1.
Turystyka edukacyjna (czyli jak to najczęściej jest określane – wycieczki 

szkolne) obecnie jest stałym elementem praktyki pedagogicznej i spełnia, oprócz 
wspomnianych powyżej funkcji, ważną funkcję wychowawczą współczesnych 
systemów oświatowych. Choć trzeba pamiętać, że ta funkcja wychowawcza nie 
odnosi się tylko do okresu szkolnego. Jak pisał Władysław Gaworecki:

1 Por. A. Niemczyk, Turystyka kulturowa i jej funkcje, [w:] Związki polskiego dziedzictwa kul-
turowego z turystyką, red. D. Orłowski, J. Wyleżałek oraz A. Stępnik, Turystyka w edukacji – spór  
o pojęcia, znaczenia, zastosowania, patrz w niniejszej monografii.
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Turystyka w swoim założeniu wychowawczym może przynosić pozytywne skutki 
w toku całego życia ludzkiego życia. […] Warto powtórzyć, że uprawianie turystyki 
to nie tylko obcowanie z przyrodą. Jest to kontakt z kulturą, życiem społecznym  
i ludnością odwiedzanych miejscowości. Uważa się, iż poznawanie świata przez tu-
rystykę jest głównym elementem jej funkcji wychowawczej.
Na zakończenie wypada stwierdzić, iż postulowana funkcja wychowawcza turystyki 
mieści się w rygorach definicji wychowania oraz może wspierać rozwój biologicz-
ny, społeczny i kulturalny człowieka. Jeśli się weźmie pod uwagę masowy charakter 
współczesnej turystyki oraz wysoki udział w niej młodzieży, to nasuwa się wniosek, 
aby zidentyfikować badania efektywności wychowawczej turystki i określić jej rze-
czywistą rolę w środowisku wychowawczym2.

Ludzie podróżowali od zarania dziejów, więc początków turystyki jak i wielu 
zjawisk współczesnych należy szukać już w starożytności3. O współczesnej tury-
styce jednak mówimy od okresu Oświecenia, gdy zaczęto podróżować również 
dla przyjemności. Wtedy w literaturze pojawiły się terminy „turystyka” i „turysta”. 

Renesans przywrócił światu podróże i pierwsze opisy wojaży. Oświecenie wniosło 
podróżowanie dla podróżowania, w motywach wyjazdów pojawiła się chęć pozna-
nia. Rosła liczba literatury podróżniczo-opisowej, ostatnie dekady stulecia przy-
niosły rozkwit literatury alpejskiej. Rozwój różnorodnych form podróżnictwa, jaki 
nastąpił w Europie od średniowiecza po oświecenie, wyraźnie wskazywał na rewo-
lucyjny postęp. Podróże z konieczności zaczęły zamieniać się w podróże łączące po-
winność z przyjemnością, a podróże dla przyjemności i poznania – w turystykę4.

Natomiast rozwój turystyki edukacyjnej datuje się na II połowę XIX wie-
ku, wpływ na to miały pierwsze zmiany w dydaktyce w II połowie XVIII i po-
łowie XIX wieku wynikające z czynników kulturotwórczych. Za sprawą uczo-
nych, pisarzy i artystów Europa poznała turystykę (wystarczy przypomnieć 
wpływ artystów epoki romantyzmu)5. Na ruch turystyczny (w tym turystykę 
edukacyjną) wielki wpływ miał także rozwój krajoznawstwa. Na ziemiach 
polskich za prekursorów krajoznawstwa uważa się Stanisława Staszica i Ju-
liana Ursyna Niemcewicza, a w późniejszych czasach dużą rolę w rozwoju tej 

2 W. W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2000, s. 343-344.
3 T. Stegner, Historia turystyki. Polska i świat, Gdańsk 2016, s 11.
4 J. Ślusarczyk, Historia turystyki, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, red. R. Winiar-

ski, Warszawa 2008, s. 43.
5 Tamże. 
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dziedziny mieli Tomasz Święcicki, Wincenty Pol, czy chociażby Józef Ignacy 
Kraszewski6.

Drugi czynnik to rozwój gospodarczy w XIX w., a przede wszystkim związa-
na z tym „rewolucja” komunikacyjna – powstanie kolei oraz napędu parowego 
na statkach, co przełożyło się na niespotykane dotychczas przyspieszenie podró-
ży7. Podróżowanie stało się możliwe w większych grupach oraz na większe odle-
głości, było też tańsze. Odległości liczone dotąd w dniach podróży, skróciły się 
do godzin. W wieku XX kolejną w tym względzie rewolucję spowodował rozwój 
transportu samochodowego i lotniczego8. Jak pisał Tadeusz Stegner:

Przemiany cywilizacyjne. Postępująca demokratyzacja stosunków społecznych, roz-
wój nowych środków masowej komunikacji, jak kolej podmiejska, tramwaj czy że-
gluga rzeczna i parostatki, spowodowały, że wyjazdy za miasto z biegiem lat stały się 
dostępne i możliwe dla niższych warstw miejskich, drobnomieszczaństwa, uboższej 
inteligencji, a przede wszystkim robotników, dla których stanowiły jedną z ważniej-
szych form spędzania wolnego czasu. Regułą więc niemal stało się, że w ciepłe majo-
we i czerwcowe dni setki, a nawet tysiące mieszkańców miast ciągnęło poza miejsce 
zamieszkania… 9.

Trudną do przecenienia rolę w rozwoju turystyki wśród młodzieży odegrał 
nowy ruch skautowy, a wśród starszych osób – towarzystwa krajoznawcze i tu-
rystyczne, np. Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie utworzone w 1873 roku10. 
Na terenach polskich w II połowie XIX i początkach XX w. turystyka eduka-
cyjna odgrywała ważną rolę w edukacji historycznej, stała się bowiem ważną 
formą pracy młodzieżowych organizacji niepodległościowych w kształtowa-
niu postaw patriotycznych11.

Tak też było w przypadku działalności edukacyjnej zakonu pijarów. W ni-
niejszym tekście postaram się przybliżyć przykłady wprowadzania turystyki do 
szkół prowadzonych przez księży pijarów, czyli zakonu założonego w celu pro-
wadzenia działalności edukacyjnej. Zakon pijarów został sprowadzony do Polski 

6 I. Janowski, Krajoznawstwo i turystyka szkolna, Kielce 2003, s. 14-15, 67-69 i in.
7 J. Ślusarczyk, dz. cyt., s. 46.
8 Tamże.
9 T. Stegner, dz. cyt., s. 80.
10 P. Oleśniewicz, K. Widawski, Turystyka edukacyjna w kontekście turystyki szkolnej. Wybrane 

zagadnienia, Wrocław 2013, s. 16. 
11 A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007, s. 257.
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w 1642 i wpisał się na trwałe do historii oświaty, a najlepszym przykładem tego 
jest reforma zakonu i otwarcie Collegium Nobilium przez ks. Stanisława Konar-
skiego w 1740 roku. Oczywiście w tamtych czasach trudno mówić o turystyce 
edukacyjnej w szkolnictwie pijarskim, choć pewne jej elementy istniały, cho-
ciażby w podróżach edukacyjnych zakonników (np. studia w Rzymie, Wiedniu 
czy Paryżu) lub podczas podróży „służbowych” w sprawach zakonu (oczywiście 
najczęściej do Rzymu). Studia zagraniczne były to typowe „peregrinatio acade-
mica”, czyli jak pisze Dorota Żołądź-Strzelczyk:

W tym przypadku sama podróż nie była najistotniejsza, ona tylko służyła ważniej-
szemu celowi, jakim była nauka w konkretnych ośrodkach uniwersyteckich12.

Pijarzy, z pewnością przekazywali młodzieży własne obserwacje, doświad-
czenia i refleksje z podróży. Niektórzy pijarzy, jako nauczyciele prywatni i wy-
chowawcy dzieci szlachty i magnaterii odbywali podróże zagraniczne ze swoimi 
podopiecznymi. W tych przypadkach była to niezwykła sytuacja – gdzie pijar był 
bowiem opiekunem osoby studiującej lub uczestniczącej w tzw. „turach kawaler-
skich”, czyli polskich odpowiednikach angielskich Grand Tour. Były to „podróże 
edukacyjne” – choć nie zawsze nauka stała na pierwszym miejscu. Ich celem 
było poznanie świata i ludzi, obcych języków, obyczajów, kultur, zdobycie towa-
rzyskiej ogłady itp.13 

Dla tego rodzaju [Grand Tour – M. A.] istotna była sama podróż, podczas której 
zwiedzano, oglądano, poznawano. Ruchliwość, przenoszenie się z miejsca na miej-
sce, a nie pozostawanie w jednym, to podstawowa cecha tego zjawiska. Sama podróż 
miała znaczenie edukacyjne, kształtujące młodego człowieka, dostarczała mu wielu 
wiadomości i umiejętności14.

Czasami jednak przebywano dłużej w jednym mieście np. Wiedniu, Rzymie, 
Paryżu lub innym. Okazuje się, że wtedy niektórzy pijarzy-opiekunowie, wolny czas 
przeznaczali na studia w tamtejszych ośrodkach akademickich, i zdobytą wiedzę 
wykorzystywali później w swojej pracy pedagogicznej a także naukowej w kraju. 

12 D. Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na 
akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Poznań 1996, s. 23.

13 Tamże; T. Stegner, dz. cyt., s. 37-38.
14 D. Żołądź-Strzelczyk, dz. cyt., s. 23; por. R. Dzięgielewski, Przygotowanie młodzieży akade-

mickiej w XVI-XVIII wieku. Na przykładzie traktatów apodemicznych, w szczególności „Brewiarza 
Apodemicznego” gdańszczanina Samuela Zwickera, Gdańsk 2015, s. 11 i inne.
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Wystarczy tu wymienić ks. Stanisława Konarskiego, jednego z prekursorów 
reform polskiej edukacji w XVIII. To właśnie studia zagraniczne oraz kilkulet-
nia podróż po Europie, podczas których zetknął się z nowoczesnymi prądami 
w pedagogice, skłoniły go do utworzenia Collegium Noblilium i reformy szkół 
pijarskich. To ks. Konarski wprowadził do programu nauczania geografię i hi-
storię15, przedmioty, które miały znaczący wpływ na zainteresowanie różnymi 
krainami, państwami, ich kulturą itp., a to wpływało na zainteresowanie krajo-
znawstwem – podróżowaniem nie tylko w celach edukacyjnych. Reforma szkół 
pijarskich miała być, jak twierdził Konarski, wstępem do reform i ujednolicenia 
systemu edukacji w całym kraju16. Kontynuatorami myśli i dzieła Konarskiego 
byli jego bezpośredni i pośredni współpracownicy oraz uczniowie. Dzięki stara-
niom i przy pomocy finansowej zakonu oraz prywatnych osób wielu z nich od-
było studia zagraniczne, zapoznając się z nowymi prądami i ideami szerzonymi 
przez prekursorów i twórców Oświecenia. Do najznakomitszych pijarów tam-
tego okresu, wykształconych za granicą i działających na polu oświaty i nauki, 
należeli m.in.: Adolf Kamieński, Ludwik Jordan, Onufry Kopczyński, Sebastian 
Michałowski, Józef Herman Osiński, Teodor Waga, Hieronim Stroynowski, An-
toni Popławski, Kajetan Józef Skrzetuski i inni. 

Od czasów Komisji Edukacji Narodowej szkoły pijarskie realizowały pro-
gramy ministerialne, zatracając swoją niezależność programową, jednak  
w wyniku wcześniejszych reform odegrały ogromną rolę w pracach organizacyj-
nych, programowych. Byli autorzy znacznej części podręczników szkolnych tak  
w czasach KEN jak i w okresie Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego 
aż do represji po powstaniu listopadowym17. Byli to m.in: Fulgenty Obermajer, 

15 Por. J. Taraszkiewicz, Nauczanie historii i geografii w kolegiach pijarskich w Polsce do 1740 
roku, [w:] Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX w., pod red. I. Stasiewicz-Jasiuko-
wej, Warszawa-Kraków 1993, s. 469-475; K. Puchowski Edukacja historyczno-geograficzna w kole-
giach pijarskich i jezuickich w I Rzeczypospolitej. Próba porównania, [w:] Wkład pijarów do nauki 
i kultury…, s. 477-487.

16 Patrz: Cz. Nowarski, Prognostyczność myśli ks Stanisława Konarskiego w zakresie kształcenia  
i wychowania młodzieży, [w:] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy 
edukacji historycznej, t. 1, red. K. Wróbel-Lipowa, M. Ausz, Kraków-Lublin 2010, s. 25; Nowak-
Dłużewski J., Stanisław Konarski, Warszawa 1989, s. 68; M. Ausz, Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie 
w wiekach XVII-XIX, Lublin 2006, s. 27.

17 R. Stępień, Wkład pijarów w dzieło Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Z historii szkolnic-
twa i myśli pedagogicznej w Polsce (1773-1939), red. S. Walasek, Warszawa-Wrocław 1990; tenże, 
Współpraca pijarów z Komisją Edukacji Narodowej na terenie Korony, „Acta Uniwersitatis Wra-
tislawiensis”, Prace Pedagogiczne CII, Wrocław 1994; tenże, Z dziejów szkolnictwa pijarskiego  
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Kajetan Józef Skrzetuski, Wincenty Skrzetuski, Dominik Szybiński, Franciszek 
Miarczyński, Teodor Waga – autorzy podręczników do historii oraz Remigiusz 
Ładowski, Dominik Szubiński, Franciszek Siarczyński, Michał Siekierzyńskich, 
Teodor Waga– autorzy podręczników do geografii 18.

Jak pisał Ignacy Janowski:

Założenia krajoznawstwa nawiązują do działalności Komisji Edukacji Narodo-
wej, która jako pierwsze w świecie oficjalne ministerstwo oświaty – dążąc do 
stworzenia narodowego systemu kształcenia i wychowania, wskazywało na po-
trzebę poznawania przez uczniów własnego kraju i konieczność odbywania  
w tym celu podróży. Lansowany przez KEN nowy model człowieka-patrio-
ty charakteryzować miał nie tylko uczuciowy stosunek do ojczyzny, ale przede 
wszystkim przygotować go do rozumnego i użytecznego działania. Starano się 
rozpowszechniać zasadę, aby uczniowie naprzód poznali swój kraj, a potem są-
siedzkie bliskie. Proponowane przez KEN przedmioty nauczania przepojone były 
treściami krajoznawczymi. Intencję tę potwierdza wypowiedź współpracownika 
tej Komisji, Józefa Minasowicza.

Świat takich nauczycieli chwalił i chwali
Którzy ucząc chodzili, chodząc nauczali19.

W programie KEN znajdziemy także wskazanie na konieczność odbywania 
zajęć poza szkołą, czyli jak to obecnie w dydaktyce nazywamy – pozalekcyjnych 
form nauczania, np. krótkich wycieczek edukacyjnych. I tak w Ustawach KEN 
możemy przeczytać: 

Dla ćwiczenia w praktyce geometryi, wyprowadzać będzie uczniów w czasach rekre-
acji na pola i inne miejsca, dla wykonania rozmiarów. Ukaże im na zmysły używanie 
narzędzi matematycznych, i podawać będzie naukę rysowania mierniczego20.

w czasach Komisji Edukacji Narodowej, „Acta Uniwersitatis Wratislawiensis”, Prace Pedagogiczne 
CIX, Wrocław 1996. 

18 R. Stępień, Zasługi księży pijarów dla nauki i kultury polskiej w dobie oświecenia, [w:] Wkład 
pijarów do nauki i kultury…, s. 544; tenże, Współpraca pijarów z Komisją Edukacji…, s. 30-34.  
Jobert A., Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1794), Wrocław 1979, s. 22-26.

19 I. Janowski, dz. cyt., s. 67.
20 Ustawy Kommissyi Edukacji Narodowej dla Stanu Akademickiego i na szkoły w krajach Rze-

czypospolitej przepisane Roku 1783. Pierwsze pełne wydanie z tabelami i wzorami od 1783 roku, 
red. K. Bartnicka, Warszawa 2015, s. 125.
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Takie krótkie wycieczki funkcjonowały w szkołach pijarskich, aż do likwi-
dacji ich szkolnictwa w wyniku represji po powstaniu listopadowym (wcześniej 
szkoły pijarskie zostały zlikwidowane w zaborze pruskim i austriackim).

Do pracy pedagogicznej pijarzy powracają w 1873 r., gdy dzięki zabiegom 
ks. Adama Słotwińskiego otwierają konwikt w Krakowie. Następnie otwierają 
szkołę przygotowawczą w 1895, ludową od 1910 r., a w 1909 nastąpiło oficjalne 
otwarcie Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego, które w 1913 r., przeniosło 
się nowoczesnego kompleksu w Rakowicach pod Krakowem21.

Tak jak wspomniano powyżej, druga połowa XIX w. to okres coraz więk-
szego zainteresowania turystyką i krajoznawstwem. Mimo, ograniczonych moż-
liwości, wycieczki organizowane były także w konwikcie pijarskim. Ks. Adam 
Słotwiński, który sam był członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego, organizował 
wycieczki dla konwiktorów, np. w soboty, dni wolne od nauki lub w wakacje 
(dla tych konwiktorów, którzy nie udawali się do domów rodzinnych). Jako 
„baza wypadowa” tych wycieczek służył folwark Dąbie, zakupiony przez pijarów  
w 1881 r., który prócz celów zarobkowych, wykorzystywany był jako miejsce 
wycieczek i odpoczynku konwiktorów, a także jako miejsce letniego pobytu tych 
chłopców, którzy pozostawali w konwikcie na okres wakacyjny. 

Od roku szkolnego 1913/14 konwikt wraz z gimnazjum zostały przenie sione 
do nowej wspaniałej siedziby w Rakowicach (obecnie w granicach miasta Kra-
kowa), gdzie zakupiono folwark i wybudowano jeden z najnowocześniejszych 
kompleksów szkolnych w Galicji, główny budynek szkolny zaprojektowano w tzw. 
stylu belgijskim. 

Po otwarciu gimnazjum w 1909 roku pijarom łatwiej było szerzej stosować 
metody wychowawcze, ponieważ odtąd większość konwiktorów (poza tymi, któ-
rzy uczęszczali do innych szkół) była pod ich całodziennym nadzorem. Gmach 
szkolny w Rakowicach jakością warunków lokalowych, choć w mniejszej ska-
li, odpowiadał palcówce jezuickiej w Chyrowie. Jak pisali pijarzy, celem szkoły,  
a także konwiktu, usytuowanej na wsi z dala od miasta, ze świeżym powietrzem, 
w miejscu otoczonym pięknym ogrodem jest „urabianie człowieka z dziecka”. By 
to osiągnąć, stosowane miały być praktyczne i racjonalne metody wychowania, 
polegające na posługiwaniu się przekonywaniem jako główną metodą eduka-

21 Szerzej na temat działalności pedagogicznej pijarów w tym okresie patrz: M. Ausz, Odbudo-
wa polskiej prowincji pijarów. Działalność wychowawczo-edukacyjna zakonu w latach 1873-1918, 
Lublin 2013.
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cyjną, na wprowadzeniu do szkoły życia rodzinnego, ze szczerym i przyjaznym 
stosunkiem między nauczycielami a uczniami. Pijarzy dbali nie tylko o dobre 
warunki lokalowe i troskliwe wychowanie. Troszczono się również o zdrowie  
i właściwą kondycję fizyczną konwiktorów, czemu służyć miały także wycieczki:

Wolny czas od nauki poświęcają ćwiczeniom fizycznym, pracy ręcznej, muzyce, za-
bawie, wycieczkom itp. Zawsze pod fachowem kierownictwem22.

Wychowanie fizyczne i różne dyscypliny sportowe były traktowane na rów-
ni z obowiązkową łaciną i matematyką. Roboty ręczne miały zaś za zadanie do-
starczyć uczniom i konwiktorom obok „przyjemności także wieloraki użytek”23.

Jak zapewniano, szkoła pracowała według najnowszych postulatów dydak-
tycznych. Zwracano też dużą uwagę na wychowanie moralne i fizyczne mło-
dzieży. Uczniom, tak jak konwiktorom, zapewniano odpowiednie zabawy – 
slöjd, introligatorstwo, ogrodnictwo, fotografia; sporty – jazda konna, rowery, 
lodowisko, strzelectwo, tenis oraz skauting24. Plan nauk gimnazjum obejmował 
także wycieczki do folwarków i fabryk, podczas których uczniowie mieli zbierać 
minerały, rośliny, poznawać zwierzęta, mieli też „zapoznać się z mierzeniem 
ziemi, zdejmowaniem planów itp.”, czyli poznać podstawy pracy geodety – 
umiejętności przydatnej szczególnie w prowadzeniu folwarku25. W każdą so-
botę nauczyciele gimnazjum organizowali wycieczki do podkrakowskich miej-
scowości: na Bielany, do Bieńczyc, Michałowca, Tyńca, Raciborowic, Węgrzec, 
Zielonek i Zabierzowa. Obowiązkowe cotygodniowe wycieczki organizowano 
od 1910 roku. Do tego codziennie odbywały się półtoragodzinne lub dwugo-
dzinne spacery26.

Dużą rolę w propagowaniu turystyki odegrała w gimnazjum pijarskim dru-
żyna skautowa – I Rakowicka Drużyna Skautowa im. Stefana Czarnieckiego, 
która założona była już w pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum przez 
nauczyciela gimnastyki Kazimierza Zajdzikowskiego przy współpracy ze Stani-
sławem Pigoniem. Wywodziła się ona z funkcjonującego przy szkole Towarzy-
stwa Sportowego „Sokół”. Drużyna ta organizowała wycieczki, np. w styczniu 

22 Sprawozdanie I. Dyrekcyi prywatnego gimnazyum realnego im. X. St. Konarskiego w Krako-
wie. Rok szkolny 1912/13, Kraków 1913, s. 53-54.

23 Tamże.
24 M. Ausz, Odbudowa…, s. 183.
25 Sprawozdanie I…, s. 4.
26 M. Ausz, Odbudowa…, s. 184.
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1910 roku odbyła pięciodniową pieszą wędrówkę, której trasa wiodła od miej-
scowości Ślemień pod Babią Górą, przez Beskid aż do źródeł Wisły, a potem 
przez Żywiec, Andrychów, Wadowice do Krakowa. 25-28 maja 1912 skauci dru-
żyny pijarskiej ponownie wędrowali po Beskidzie Żywieckim27.

Pijarzy krakowscy, by być konkurencyjnymi w swojej ofercie dydak-
tyczno-wychowawczej, musieli śledzić wszystkie nowe trendy w oświacie  
i wychowaniu. Niewątpliwie jednym z nich było organizowanie kolonii wa-
kacyjnych. Ta idea, szwajcarskiego ks. Waltera Biona, dotarła do Galicji  
w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku. Pierwszą taką kolo-
nią był wyjazd zorganizowany przez Galicyjskie Towarzystwo Pedagogiczne  
w 1883 roku – grupa 31 uczniów szkół lwowskich została wysłana do Żabie-
go nad Czeremoszem. Głównym celem takich wyjazdów i odpoczynku mło-
dzieży była dbałość o rozwój fizyczny, poprawa stanu zdrowia oraz kondycji 
psychicznej. Przy okazji realizowano także działania wychowawcze i edu-
kacyjne. Na początku XX wieku pijarzy krakowscy poszerzyli swoją ofer-
tę także o taką formę wypoczynku i nauki swoich wychowanków. Po raz 
pierwszy pijarzy kolonię wakacyjną zorganizowali w 1908 roku w Ślemieniu 
(opłata i „urządzenie jak w konwikcie”). Podkreślano bardzo zdrowy kli-
mat Beskidu Żywieckiego „okolicy górzystej, bardzo zdrowej i otoczonej la-
sami szpilkowymi”. Każdy uczestnik musiał ze sobą mieć: 3 sztuki bielizny,  
6 chusteczek, 2 pary trzewików, 2 poszewki, 4 prześcieradła i koc. Uczniom ma-
jącym poprawki lub egzaminy wstępne gwarantowano pomoc i opiekę28.

Ciekawym rozwiązaniem, niezrealizowanym z powodu wybuchu I wojny 
światowej, były wyjazdy wakacyjne do innych państw. Służyć to miało lepszemu 
– praktycznemu posługiwaniu się językami obcymi. W gimnazjum pijarskim 
nauczano 4 języków obcych, tj. francuskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyj-
skiego. By zapewnić jakość ich nauczania, uczniowie mieli mówić w obcym języ-
ku codziennie. Plan nauczania miał być tak zorganizowany, by uczniowie mieli 
„rękojmię”, że opuszczając szkołę i konwikt będą mówili biegle w tych językach. 
By to zapewnić, zaplanowano, że szkoła będzie wysyłała uczniów w okresie waka-
cyjnym do placówek za granicę. W razie potrzeby poszczególni uczniowie mogli-
by przedłużyć w danych krajach swój pobyt, a nawet odbyć tam pełny kurs nauki. 

27 Sprawozdanie I…, s. 41.
28 M. Ausz, Odbudowa…, s. 174.
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Aby zaś ta ofiara na korzyść obcych języków nie przyniosła szkody w nauce innych 
przedmiotów, będziemy się starać umieszczać naszych uczniów na dłuższy pobyt  
w takich Kollegiach, których plan naukowy najwięcej się zbliża do naszego29.

Rozwój placówki przerwała wojna, a w wyniku zajęcia budynku na szpital 
wojskowy, szkoła przerwała działalność, a do nauki powrócono w 1919 roku. 
Oprócz szkoły w Rakowicach i jej filii w Krakowie, pijarzy w drugiej połowie lat 
dwudziestych otworzyli szkołę powszechną i Gimnazjum Kupieckie, a w poło-
wie lat trzydziestych gimnazjum w Lubieszowie na Wołyniu.

Okres II Rzeczpospolitej to czas, gdy państwo polskie bardzo propagowało 
różne formy turystki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej30. Badając za-
chowane dokumenty pijarskich placówek oświatowych w Rakowcach i Lidzie 
z tego okresu, można stwierdzić, że wycieczki szkolne i różne formy turystki 
odgrywały ważną rolę w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Nie ograni-
czano się tylko do wytycznych władz szkolnych, te formy kształcenia, wychowa-
nia i rekreacji rozszerzano, inicjowano, realizowano według własnych autorskich 
projektów. Wycieczki (najczęściej jednodniowe) były formą realizacji programu 
nauczania i były najczęściej realizowane w ramach kółek historycznego i krajo-
znawczego. Kółka te organizowały wycieczki po najbliższej okolicy (w komfor-
towej sytuacji była placówka Rakowicka i jej filia w Krakowie) w celu poznania 
zabytków, pamiątek i muzeów. Wycieczki również były realizowane przez kółko 
przyrodnicze, które organizowało raz w tygodniu wycieczki popołudniowe31. 
Organizowano także wycieczki dla całej szkoły w roku szkolnym 1925/26 m.in. 
do Ojcowa w dniach 7-12 czerwca 1926 roku. Każdego dnia uczniowie słuchali 
wykładów z geografii, geologii i przyrody32. Ze sprawozdania filii krakowskiej 
gimnazjum rakowickiego za rok szkolny 1938-39 dowiadujemy się, że zgodnie  
z obowiązującym planem nauczania w tym roku poszczególne klasy odbyły 
przewidzianą ilość wycieczek, związanych z nauczaniem języka polskiego, histo-
rii, biologii fizyki oraz pracy ręcznej33.

29 Zakład naukowo-wychowawczy XX. Pijarów w Rakowicach. Program, Kraków b.d.w., s. 5.
30 O tym problemie piszą m.in. w niniejszej publikacji Urszula Wróblewska i Joanna Bugajska-

Więcławska.
31 Sprawozdanie Dyrekcji Pryw. Gimnazjum Imienia St. Konarskiego S.P. OO. Pijarów w Rako-

wicach pod Krakowem z Pełnemi Prawami Szkół Państwowych za Rok Szkolny 1925/26, s. 12.
32 Tamże, 15.
33 Dyrekcja Filii Pryw. Gimnazjum OO. Pijarów im. Ks. St. Konarskiego w Krakowie. Sprawoz-

danie Dyrektora za rok szkolny 1938-39, Kraków 1939, s. 10.
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Jak widzimy, organizowano przede wszystkim krótkie jednodniowe czy na-
wet popołudniowe, wycieczki krajoznawcze oraz „przechadzki”, które służyć 
miały poznaniu „urządzeń fabrycznych, muzeów i zabytków Krakowa”. Były 
to wycieczki objęte programem nauczania34, a w przypadku lidzkiej handlów-
ki – zwiedzanie placówek handlowych, spółdzielni oraz zakładów miasta i oko-
licy35. Trzeba powiedzieć, że program wycieczek przedmiotowych był bogaty, 
w roku szkolnym 1933/34 uczniowie zwiedzili: klasa I: wystawę gospodarczą, 
muzeum zoologiczne, ogród botaniczny; wystawę pamiątek po Janie III Sobie-
skim; Muzeum Czartoryskich, Wystawę misyjną, Muzeum Narodowe, Bielany, 
Zwierzyniec w lesie Wolskim. Klasa IV36: wystawę pamiątek po Janie III Sobie-
skim, Muzeum Czartoryskich, Wystawę misyjną, Muzeum Narodowe; Klasa V: 
wystawę lotniczą, wystawę pamiątek po Janie III Sobieskim, międzynarodową 
wystawę fotografiki, budowle romańskie i gotyckie w Krakowie; Klasa VI od-
była: wycieczkę rolniczą do Górki, zwiedziła urządzenia gospodarstwa rybnego  
w Mogile, wystawę pamiątek po Janie III Sobieskim, wystawę fotografiki, kościo-
ły w Krakowie oraz klasztor w Mogile; klasa VII: wapienniki i kamieniołomy, 
mechaniczną piekarnię na Pogórzu, wodociągi krakowskie, wystawę pamiątek 
po Janie III Sobieskim, wystawę fotografiki, odbyła wycieczkę do Wiśnicza, na 
błonia krakowskie, Wolę Justowska; klasa VIII: wystawę pamiątek po Janie III 
Sobieskim, wystawę fotografiki, dwudniowe P.W. w Czernichowie, Zwardonia, 
wycieczkę na strzelnice (dwukrotnie), wycieczka na lotnisko, na błonia37. Nato-
miast w roku szkolnym 1937-38 wycieczki przedstawiały się następująco: klasy 
pierwsze odbyły w sumie 11 wycieczek 2 (j. polski), 4 (biologia), 2 (geografia),  
3 (praca ręczna); klasy drugie również 11, w tym 5 (j. polski, historia, geografia), 
4 (biologia), 2 (praca ręczna); klasa trzecia miała wycieczek 9, w tym 3 (j. pol-
ski, historia), 1 (geografia), 3 (fizyka, chemia), 2 (praca ręczna)38. W tym roku 

34 Prospekt zakładu naukowo-wychowawczego księży pijarów w Rakowicach pod Krakowem. 
Sprawozdanie za rok szk. 1923-24. Program i warunki przyjęcia, Kraków 1924, s. 17.

35 Szczegółowe sprawozdania zachowały się w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym  
w Wilnie. M.in. Fond 172, nr 1, sygn. 5872, Kuratorium okręgu szkolnego w Wilnie, Sprawozdania 
ze współpracy szkół handlowych ze sferami gospodarczymi, brak paginacji.

36 Brak klasy II i III wynika z reformy, klas pierwsza był klasą już nowego programu. Pozostałe 
szły starym trybem.

37 Sprawozdanie dyrektora gimnazjum prywatnego im. St. Konarskiego O.O. Pijarów w Rakowi-
cach pod Krakowem za rok szk. 1933/34, Kraków 1934, s. 120.

38 Zakład wychowawczo-naukowy O.O. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem i filia gimnazjum  
w Krakowie. Sprawozdanie dyrektorów za rok 1937-38, Kraków 1938, s. 52-53.
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w obrębie Krakowa uczniowie zwiedzili: Muzeum XX. Czartoryskich, Wawel, 
Muzeum Czapskich, Muzeum Narodowe, Kościół N.P. Marii, Muzeum Prze-
mysłowe, Sukiennice, zabytki renesansowe, Drukarnię Anczyca, Ogród bo-
taniczny, Muzeum Przyrodnicze, tartak oraz fabrykę mebli. Poza Krakowem 
zwiedzili w trakcie wycieczek: Ojców, Puszczę Niepołomicką, Las Wolski, Fa-
brykę Zieleniewskiego, hutę szkła, gazownię, elektrownię, Kopiec Kościuszki, 
browar, fabrykę drutu i gwoździ, Częstochowę, Wolę Justowską. Wycieczki te 
były kilkugodzinne lub całodniowe39. Klasy niższe gimnazjum rakowieckiego 
odbywały wycieczki naukowe, krajoznawczo-turystyczne do Mnikowa, Mydlnik  
i Krakowa w celu „poznania pamiątek historycznych i zabytków architektury40”.  
W gimnazjum lidzkim, ze względu na kierunek nauczania, bardzo bogato przed-
stawiała się lista wycieczek programowych obejmujących zwiedzanie placówek 
handlowych oraz zakładów przemysłowych.

Organizowano również krótkie wycieczki z okazji okolicznościowych 
rocznic, świąt narodowych itp. W stulecie wybuchu powstania listopadowego 
gimnazjum rakowickie odbyło wycieczkę na wystawę poświęconą temu wyda-
rzeniu41. Pijarzy rakowiccy mieli także ofertę dla grona pedagogicznego, m.in  
w dniu 7 maja 1931 roku zorganizowano jednodniowy rejs nauczycieli parow-
cem do Tyńca42. W maju korzystając ze świąt urządzano kilkudniowe majówki, 
w których uczestniczyli zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Natomiast w cza-
sie zimowym urządzano wycieczki połączone z kuligiem, propagowano narciar-
stwo. W roku szkolnym 1930/31 ze szkoły rakowickiej udano się do Woli Justow-
skiej, Czernej, Skały Kmity, Krzeszowic, Bielan, Skał Panieńskich, Tenczynka.  
W Lidzie również urządzano majówki, wycieczki zimowe, wyjazdy na kuligi  
i narty, np. do niedalekiej Białogrody43. 

Oprócz wspomnianych wycieczek starano się, by każda klasa przynajmniej 
raz w czasie pobytu w szkole odbyła kilkudniową wycieczkę po kraju. Służyć 
to miało poznaniu przez młodzież regionów Polski mało lub wcale im znanych, 
poznaniu zabytków, miejsc pamięci, wreszcie kształtowaniu postawy patriotycz-

39 Tamże, s. 53.
40 Sprawozdanie zakładu wychowawczo-naukowego im. Ks. St. Konarskiego O.O. Pijarów  

w Rakowicach pod Krakowem za rok szkolny 1930/31, Kraków 1931, k. 12.
41 Sprawozdanie… 1930/31, s. 12.
42 Tamże.
43 Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów (dalej APPZP), Collegium Lidense 

(dalej Coll. Lid.), sygn. 43, Księga Zarządzeń Gimnazjum Handlowego OO. Pijarów w Lidzie.  
1934-1938, s. 21.
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nej, zwiększaniu więzi między młodzieżą oraz wzmocnieniu miłych doświadczeń  
z pobytu w szkole. Zachowały się relacje z takich wycieczek, przedstawimy frag-
menty dwóch, jednej sporządzonej przez grono pedagogiczne, drugiej przez same-
go uczestnika, który spisał swoje wspomnienia po latach. Pierwszy to opis dziesię-
ciodniowej wycieczki po Polsce, która odbyła się w maju 1939 roku i zorganizo-
wana była przez krakowską filię gimnazjum rakowickiego. Tak to opisali pijarzy:

Troska o praktyczne realizowanie podstaw ideowych szkoły, szczególnie w zakresie 
wyrobienia świadomego stosunku jej wychowanków w klasie najwyższej gimn. tj.  
IV do spraw społecznych i państwowych oraz obudzenia w młodzieży zainteresowa-
nia do spraw gospodarczych i pozytywnego stosunku do kultury Polski, jako dzie-
dziny tworzenia własnych nowych wartości – znalazła swój wyraz w zorganizowanej 
w br. szkolnym po raz pierwszy w okrężnej wycieczce po Polsce w czasie 21- 31 maja 
dla całego zespołu uczniów kl. IV.
Z inicjatywy Dyrektora Zakładu, popartej usilnymi zabiegami Rady Pedagogicznej, 
a pełnym zrozumieniem jej przez ks. Rektora, utworzono przy zakładzie z jednora-
zowych opłat rodziców tzw. Fundusz wycieczkowy, z którego ma rok rocznie korzy-
stać każdorazowa klasa IV w pokryciu kosztów wycieczki okrężnej po Polsce, jako 
zaokrąglenie całości programu naukowego oraz uzupełnienie wiadomości o Polsce 
współczesnej. Fundusz ten opłaca każdy uczeń szkoły przez cały czas pobytu w niej 
w wysokości 4 zł rocznie44.

Głównym opiekunem tej wycieczki ze strony szkoły został Stanisław Dy-
nowski – nauczyciel historii, geografii oraz opiekun drużyny harcerskiej45. Ze 
strony grona pedagogicznego brało w niej udział jeszcze dwóch pedagogów: ks. 
prefekt Andrzej Soczówka oraz Józef Grzech nauczyciel języka polskiego. W wy-
cieczce uczestniczyło 40 uczniów (nie pojechał tylko jeden uczeń czwartej klasy 
z powodów zdrowotnych)46. Organizację wycieczki powierzono biuru turystycz-
nemu „Orbis”.

Trasa wycieczki przebiegała następująco: Lwów, Pińsk (wraz z rejsem stat-
kiem do Horodyszcza), Wilno (ze zwiedzaniem Rossy i złożeniem kwiatów na 
grobie matki Józefa Piłsudskiego), Augustów, Warszawa, Gdynia i Poznań: 

Największe wrażenia wywarł na uczestnikach wycieczki przede wszystkim 
cmentarz Obrońców Lwowa i jego historia oraz Panorama Racławicka.

44 Dyrekcja Filii Pryw. Gimnazjum OO. Pijarów im. Ks. St. Konarskiego w Krakowie…, s. 10.
45 Tamże. 
46 Tamże, s. 7-8.
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Ze Lwowa ruszyliśmy na Polesie, w krainę błot i lasów niecierpliwi poznania tego 
obszaru Polski, który najmniej był znany uczestnikom. Toteż gdy pociąg minął Wo-
łyń, mimo wczesnej godziny rannej wszyscy uczniowie zapełnili okna wagonu, aby 
chociaż w ten sposób podziwiać piękno krajobrazu poleskiego, zanim bezpośrednio 
się z nim zetkną. Pińsk, w którym zatrzymaliśmy się jeden dzień, zrobił korzystne 
wrażenie z powodu swej czystości. Samo miasto nie posiada specjalnych zabytków. 
Toteż po zwiedzeniu Muzeum poleskiego, gdzie zapoznaliśmy się z najważniejszymi 
eksponatami dotyczącymi zwłaszcza zajęć ludności Polesia i jego przyrodą, udali-
śmy się statkiem do Horodyszcza, które dało nam obraz wsi poleskiej. Po drodze 
mogliśmy z bliska przyglądnąć się krajobrazowi Polesia, jego wodom i bagnom47.

Po zwiedzeniu kolejnych miejscowości uczniowie powrócili do Krakowa 31 
maja 1939 roku. Kierownictwo szkoły podkreślało duże walory edukacyjne i wy-
chowawcze tej imprezy:

Znaczenie wycieczki dla młodzieży pod względem naukowym i wychowawczym 
było bardzo duże. Większość bowiem uczniów nie znała zupełnie niektórych przy-
najmniej obszarów Polski, które teraz w ogólnych zarysach poznała. Uczniowie una-
ocznili sobie ogrom pracy społeczeństwa polskiego w każdej dziedzinie, wzbudziło 
się u nich uznanie dla tej pracy. Rozszerzyli sobie wiadomości o Polsce współczesnej 
i o pracy ludności przynajmniej w niektórych częściach kraju48.

W gimnazjum handlowym w Lidzie tradycją było organizowanie po matu-
rze wycieczek szkolnych po Polsce, trasa była wyznaczana wspólnie z nauczycie-
lami i przewodnikami. Wycieczki takie trwały kilkanaście dni i służyły poznaniu 
miejsc związanych z historią Polski. M.in. maturzyści rocznika 1938 udali się na 
wycieczkę, aż do Gdańska i Gdyni. Trasa przebiegała następująco: pierwszy etap 
z Lidy do Lublina to podróż pociągiem. Tak to opisał uczestnik tej wycieczki 
Władysław Naruszewicz:

Pierwszym miastem, które zwiedzaliśmy był Lublin. Wydał się nam miastem bardzo 
swojskim, niepodobnym do znanych nam dotychczas. W mieście znajdowały się 
zabytki o różnym stylu architektonicznym. Wśród nich gotycka Brama Krakowska, 
renesansowe kamienice, kościół Dominikanów i Karmelitów oraz klasycystyczne: 
katedra, Brama Grodzka i inne. Widzieliśmy, że miasto położone jest w malow- 

47 Tamże, s. 11.
48 Tamże, s. 13.
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niczej, pagórkowatej okolicy. Podziwialiśmy zamek zbudowany przez Kazimierza 
Wielkiego49.

Następnie podróż biegła dalej koleją do Sandomierza, który również był 
zwiedzany przez młodzież. Z Sandomierza do Gdańska wycieczka udała się 
statkiem rzecznym, po drodze zwiedzano najciekawsze miejsca położone nad 
Wisłą, były to Kazimierz nad Wisłą, Puławy, Warszawa, Toruń oraz Grudziądz. 
Kulminacją wycieczki było zwiedzanie Gdańska, radość ze zwiedzania zabytków 
związanych z przynależnością Gdańska do Rzeczpospolitej była niestety zmąco-
na widokiem ciągłych marszów hitlerowców. Świadczyło to o iluzorycznej nieza-
leżności Wolnego Miasta, które faktycznie było już całkowicie opanowane przez 
zwolenników przyłączenia miasta do III Rzeszy. To oraz dwa inne wydarzenia zro-
biły na nich przygnębiające wrażenie, dlatego warto je przytoczyć. Pierwsze wspo-
mnienie dotyczy spotkania Polki, która po polsku do turystów z Lidy powiedziała: 

Jakże się cieszę, że widzę polską młodzież i słyszę naszą mowę. Panowie, my tak się 
boimy rozmawiać ze sobą na ulicy po polsku, żeby nie spotkać się z szykanami. Pola-
ków mieszka tutaj dość dużo, ale wszyscy się boją. Nadchodzą dla nas ciężkie czasy50.

Drugim był fakt obrzucenia polskiej wycieczki przez niemieckich wyrost-
ków kamieniami. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Jak na-
pisał autor wspomnień:

Zrozumieliśmy natychmiast, jaki był powód tej napaści. Otóż jedną trzecią uczest-
ników naszej wycieczki stanowili nasi koledzy i koleżanki Żydzi, o bardzo rzucają-
cym się w oczy wyglądzie semickim. To właśnie było przyczyną, że zaatakowano nas 
kamieniami51. 

Następnie młodzież poznała dumę II Rzeczpospolitej – Gdynię. Po jej zwie-
dzeniu nastąpił wyjazd do Gdańska i powrót statkiem do Warszawy. W drodze 
powrotnej zatrzymano się we Włocławku, tutaj nie chodziło już o zwiedzanie 
zabytków, lecz związane to było z kierunkiem wykształcenia. Klasa maturalna 
Gimnazjum Handlowego ks. Pijarów w Lidzie miała specjalizację spółdzielczą, 
w związku z tym zwiedziła Fabrykę Czekolady i Cukierków Spółdzielni Spożyw-

49 W. Naruszewicz, Wspomnienia lidzianina, Warszawa 2001, s. 129.
50 Tamże, s. 130-131.
51 Tamże, s. 131. 
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ców „Społem”. Jak napisał Władysław Naruszewicz, było to ich „obowiązkiem”52. 
Z Warszawy powrócono pociągiem do Lidy, zatrzymując się po drodze by od-
wiedzić Grodno.

25 czerwca nad ranem przyjechaliśmy do Lidy – zmęczeni, ale też z zapasem wrażeń 
z tej ciekawej, chociaż długiej wycieczki. Na dworcu kolejowym nastąpiło pożegna-
nie i rozstanie. Życzyliśmy sobie nawzajem dużo szczęścia, radości, sukcesów w ży-
ciu i ponownego spotkania całej klasy oraz profesorów nie później niż za 10 lat. Kto 
z nas wtedy mógł przypuszczać, że do takiego spotkania dojdzie dopiero za 50 lat  
i w jak bardzo uproszczonym gronie53.

W okresie międzywojennym, tak jak przed I wojną światową pijarzy, organi-
zowali również wypoczynek letni i zimowy podczas ferii, któremu towarzyszy-
ły różne formy turystyki. Od początku lat dwudziestych pijarzy posiadali rów-
nież kolonię wakacyjną pod Gdynią „od morza godzina drogi spacerem przez 
las”. Wypoczynek w tym ośrodku był skierowany dla uczniów szkół pijarskich 
(bez ograniczenia wiekowego) oraz z innych placówek oświatowych (do lat 12). 
Opłata miesięcznego pobytu wynosiła w II połowie lat 20. 150 zł plus koszty 
podróży54. Natomiast ferie zimowe młodzież z ośrodka rakowickiego spędzała  
w Zakopanem i w Mnikowie po Krakowem55.

Bardzo popularne było w szkole rakowickiej harcerstwo, zdołano utworzyć 
samodzielny „Hufiec Rakowicki”, a harcerze organizowali jedną wycieczkę na ty-
dzień w soboty lub niedziele (wyjątkowo w złych warunkach pogodowych odby-
wały się w zamian pogadanki)56. Często te wycieczki harcerskie połączone były  
z biwakowaniem i nocowaniem w lesie. 

Zastępy maszerują do obranego celu wykonując po drodze najrozmaitsze ćwiczenia 
polowe. Osiągnąwszy cel i wykonawszy wspólnie konkursowe ćwiczenia polegające 
na przekradnięciu się przez strzeżony teren bez zwrócenia na siebie uwagi, rozkła-
dają biwak.
52 Tamże, s. 132. 
53 Tamże, s. 133.
54 W 1924 r. w koloni uczestniczyło około 30 uczniów szkoły pijarskiej, patrz: Sprawozdanie 

dyrekcji pryw. Gimnazjum imienia St. Konarskiego S.P. OO. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem 
z pełnemi prawami szkół państwowych. Sprawozdanie za rok szk. 1924/25, Kraków 1925, s. 25; 
Prospekt zakładu…, s. 31. 

55 Sprawozdanie dyrekcji Gimnazjum imienia St. Konarskiego S.P. O.O. Pijarów w Rakowicach 
pod Krakowem z pełnemi prawami szkół państwowych za rok szk. 1926/27, Kraków 1927, s. 21. 

56 Prospekt zakładu naukowo-wychowawczego… 1923-24,  s. 17.
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Skupieni wokół żywo płonącego ogniska, dzielą się wrażeniami, chwalą, ganią i na- 
wzajem przekonują […]. Odśpiewanie kilku piosenek wybitnie podnosi nastrój.  
Z ust komendanta płynie gawęda o dawnych bohaterskich rycerzach: Zawiszy, Je-
remim Wiśniowieckim, Kościuszce. Polsce o dwa morza się opierającej… i o Pol-
sce jutrzejszej, potężnej, mocarstwowej. – Młode dusze ślubują sobie wierną służbę 
Ojczyźnie, pracę, wytrwałość… - Ognisko przygasa – Wiatr niesie po polach ciche 
słowa modlitwy „Idzie noc”57.

Także przy szkole lidzkiej aktywnie działały drużyny harcerskie, tak męska 
jak i żeńska, które realizowały i propagowały różne formy turystki. W tej ostat-
niej placówce, która miała znacznie mniejsze dochody i ciągle borykała się z pro- 
blemami finansowymi, zakupiono autobus na potrzeby szkoły tj. na wyjazdy na 
majówki, odwiedzanie zakładów, spółdzielni itp. w Lidzie i okolicach58.

Urządzano w Rakowicach również wycieczki o charakterze religijnym, zwy-
czajowo maturzyści po egzaminie pisemnym udawali się do Częstochowy59.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że pijarzy należycie realizowali wy-
cieczki wynikające z programu nauczania, jak i organizowali inne wyjazdy  
i wyjścia. Dbali o właściwy rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny młodzieży, 
a służyły temu różne formy turystyki. 

Streszczenie
Rozdział traktuje o problematyce turystki w procesie edukacyjnych i wychowaw-
czym w szkołach pijarski w pierwszych dekadach XX w. Jak się okazuje, pija-
rzy przywiązywali należytą wagę do turystki. Uważali, że spełnia ona ważną rolą  
w odpowiednim kształtowaniu charakterów, inteligencji oraz tężyzny fizycznej. W latach 
międzywojennych pełniła też istotną rolę w procesie wychowania obywatelskiego. 

Summary
The chapter dwells on the issue of tourism in the educational process in the piarist 
schools in the first decades of the 20th century. It has occurred that piarists attached the 

57 Jednodniówka Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Rakowcach wydana ku uczcze-
niu imienin ks. Rektora St. Paprockiego,  8 V 1937 Rakowice-Kraków, s. 16.

58 APPZP, Coll. Lid., sygn. 5, Kronika kolegium O.O. Pijarów w Lidzie od roku pańskiego 1926,  
k. 59.

59 Tamże. 23-24 s. 17.
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necessary importance to tourism. They believed that it serves a crucial role in the proper 
shaping of characters, intelligence and brawn.  In the interwar period it also played an 
important part in the civic educational process.

Mariusz Ausz



Cele i organizacja Kół Krajoznawczych 
Młodzieży Szkolnej w okresie  
międzywojennym

Wprowadzenie
Jednym z kierunków wychowania w okresie międzywojennym był obszar zwią-
zany z krajoznawstwem i turystyką szkolną. Wycieczki i wędrówki należały 
wówczas do atrakcyjnych zajęć, stanowiły praktyczną metodę opartą na zasa-
dzie poglądowości, która wzbogacała programy szkolne i była bezpośrednim 
sposobem zdobywania umiejętności i wiadomości. Poznać świat w jego natu-
ralnych warunkach, starać się go zrozumieć, zgłębić prawa nim rządzące, po-
kochać otaczającą przyrodę i najbliższe środowisko oraz żyjących ludzi - tak 
najkrócej można nakreślić cele programowe szkolnej turystyki oraz krajoznaw-
stwa. Po odzyskaniu niepodległości w nowych programach szkolnych szero-
ko uwzględniano krajoznawstwo w wychowaniu państwowo-obywatelskim,  
a rozszerzający się szkolny ruch wycieczkowy popularyzował kulturę, tradycję  
i osiągnięcia narodu polskiego. Ponadto nurt wycieczkowy w szkołach nasilał się 
poprzez modernizację i rozbudowę kolei, wychowanie sportowe i rozwijający się 
ruch harcerski. Metodyka organizowania wycieczek i kolonii szkolnych opar-
ta była na doświadczeniach obozów harcerskich, gdzie uwzględnienie potrzeby 
poznawania przyrody oraz zasad terenoznawstwa, topografii, bezpieczeństwa 
obozowego i sanitarno-medycznego umożliwiało zdobycie większych korzyści  
z wędrowania. Poza walorami krajoznawczymi i kulturalno-oświatowymi 
uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu krajobrazu, zabytków, ludoznawstwa oraz 
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etnografii, a niejednokrotnie pozyskiwali cenny i unikatowy materiał badawczy. 
Młodzi regionaliści – pasjonaci, w celu przygotowania sprawozdania z wyciecz-
ki szkolnej lub opracowywania monografii swoich miejscowości, przeprowa-
dzali wywiady z mieszkańcami, rysowali zachowane zabytki kultury materialnej  
i odtwarzali przeszłość na podstawie źródeł zastanych. Rozwijające się prężnie 
szkolne koła krajoznawcze powstawały pod auspicjami Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, które zostało założone w 1906 roku w Warszawie, pod zaborem 
rosyjskim, jako organizacja turystyczna. W rzeczywistości nadrzędnym celem 
Towarzystwa było dbanie o polskie dziedzictwo narodowe poprzez zbieranie  
i szerzenie wiadomości krajoznawczych, opiekę nad zabytkami, gromadzenie 
zbiorów z ziem polskich, organizowanie wycieczek krajowych i wystaw krajo-
znawczych oraz tworzenie oddziałów w których rozwijano idee regionalizmu1. 
Ponadto w szkolnych kołach krajoznawczych inspirującą funkcję pełniły także 
organizacje o silnych tradycjach patriotycznych i turystycznych, tj. Polskie To-
warzystwo Tatrzańskie czy Towarzystwo Wycieczkowe, założone w Poznaniu  
w 1909 roku z inicjatywy wielkopolskiego oddziału Sokoła oraz instytucje mu-
zealne, tj. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Narodowe w Kielcach 
czy szereg muzeów regionalnych, które służyły pomocą i wsparciem naukowym 
ze strony pracowników.

W okresie międzywojennym szkolny ruch krajoznawczy sformalizował swo-
ją działalność, rozbudował formy organizacyjne i stał się jedną z najprężniej 
działających stowarzyszeń szkolnych. Jednak pomimo swojego szerokiego za-
sięgu działania, znaczenia społecznego i wychowawczego oraz licznych efektów  
w formie unikatowych monografii regionalnych tematyka dotycząca działal-
ności Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w Drugiej Rzeczypospolitej nie 
została opracowana naukowo, dlatego celem niniejszego tekstu jest zwrócenie 
uwagi na niniejsze zagadnienie badawcze, które ze względu na swoje znaczenie 
w historii powinno zostać opracowane całościowo2. 

1 J. Bogucki, A. Woźniak, Turystyka. Encyklopedia Kultury Polskiej XX w., Warszawa 1997,  
s. 117-135; W. A. Kozłowski, Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918 – 1939, Chełm 2007,  
s. 20-39.

2 Wzmianki o działalności Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej znajdują się m.in.  
w publikacjach: L. Sawicki, Idea i organizacja krajoznawstwa w Polsce, Kraków 1928; K. Staszew-
ski, Trzydziestolecie Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej (1919-1949), ,,Ziemia” 1949, nr 12;  
B. Boczukowska, Tradycja szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Polsce, Siedlce 2003;  
M. Drogosz, Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik dla dy-
rektorów i kadry pedagogicznej, s. 60; Z. Kwaśnik, Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla 
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Cele i zadania Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej 
Organizacja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej rozpoczęła się w Kra-
kowie w najsilniejszym ośrodku o znacznych tradycjach krajoznawczych, 
gdzie założono pierwsze Koło krajoznawcze w VII Gimnazjum Państwowym.  
W czerwcu 1919 roku podczas zebrania zarządu krakowskiego oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego na wniosek profesora Ludomira Sawickie-
go3 podjęto decyzję o założeniu Sekcji Kół Krajoznawczych, która miała sku-
pić się na organizacji kół krajoznawczych wśród młodzieży szkolnej, pracującej  
i zrzeszonej w innych stowarzyszeniach, tj. „Sokół” czy harcerstwo. Utworzo-
ną sekcję powierzono Leopoldowi Węgrzynowiczowi4, wybitnemu nauczy-

zdrowia. Zagadnienie pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne, s. 86 oraz na stronach regionalnych od-
działów PTTK.

3 Ludomir Sawicki (ur. 14.09.1884 r., Wiedeń – zm. 03.10.1928 r., Kraków), profesor geogra-
fii na Uniwersytecie Jagiellońskim, prekursor antropogeografii, podróżnik i wydawca publikacji 
geograficznych i krajoznawczych. Absolwent studiów geofizycznych na Uniwersytecie Wiedeń-
skim, gdzie uzyskał stopień doktora, uczestnik licznych ekspedycji naukowych m.in.: Szwajcaria, 
Francja, Dalmacja, płn. Włochy, Walia, Syjam i Cejlon, Afryka (Trypolitania, Cyrenajka, Egipt, 
Erytrea), Kresy Wschodnie (Wileńszczyzna, Polesie, Wołyń, Podole), Bałkany, Rumunia, Turcja. 
Zainteresowania naukowe skoncentrował na badaniach geomorfologicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem Karpat. W 1910 r. przeniósł się do Krakowa, gdzie po uzyskaniu habilitacji pro-
wadził zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracował jako nauczyciel geografii 
w gimnazjach w Bochni i Krakowie. Od 1916 r. pełnił funkcję kierownika katedry geografii (Ga-
binetu Geograficznego), którą przekształcił w Instytut Geograficzny, a w 1919 r. otrzymał tytuł 
profesora zwyczajnego. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Geograficznego (1918 r.), 
w latach 1918-1922 jako redaktor rozpoczął wydawanie ,,Przeglądu Geograficznego”. W 1919 r. 
założył drukarnię i księgarnię geograficzną ,,Orbis” w której wydawał podręczniki szkolne, mapy, 
atlasy i czasopisma krajoznawcze, m.in.: ,,Wierchy”, ,,Orli Lot”. Autor licznych publikacji, m.in.: 
Z fizjografii Zachodnich Karpat, Lwów 1909; Rozmieszczenie ludności w Karpatach Zachodnich, 
Kraków 1910; Wiadomości o środkowopolskiej morenie czołowej, Kraków 1921; W narożniku Azji, 
Kraków 1924; Z geomorfologii centralnego Cejlonu, Kraków 1925; Przełom Wisły przez Średnio-
górze Polskie, Kraków 1925. Na temat życia i działalności L. Sawickiego zob. M. Dobrowolska,  
R. Mochnacki, Ludomir Sawicki w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1968; W. Chełmiń-
ski, Ludomir Sawicki, w: Wybitni geografowie, seria: Geografia w Uniwersytecie Jagielloński, Kraków 
1999, s. 127-162; Ludomir Sawicki jako uczony i działacz, Opracowanie zbiorowe, odbitka z ,,Wia-
domości Geograficznych” 1928, nr 8-10; J. Smoleński, Ludomir Sawicki – Życie i dzieło, ,,Przegląd 
Geograficzny” t. 9, s. 7-23; A. Zierhoffer, Ludomir Sawicki, ,,Czasopismo Geograficzne” 1929, t. 7, 
s. 27-32; S. Niemcówna, Profesor Ludomir Sawicki, Sprawozdanie Naukowe Koła Geografów UJ, 
Kraków 1933, t. 3, s. 5-10. 

4 Leopold Węgrzynowicz (ur. 19.09.1881, Tuchowo - zm. 11.08.1960 r., Dobra k. Limanowej), 
ceniony badacz kultury ludowej i działacz społeczny, długoletni profesor gimnazjalny, współpra-
cownik Komisji Etnograficznej PAU, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego  
i były prezes oddziału Krakowskiego tego Towarzystwa oraz inicjator założenia oddziału PTL-u  
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cielowi i pasjonatowi turystyki, który z zapałem wcielał ideę krajoznawstwa 
w codzienne życie szkolne. Przygotowany przez Węgrzynowicza regulamin 
kół krajoznawczych młodzieży został przyjęty przez zarząd PTK oddziału 
krakowskiego w dniu 18 listopada 1919 roku. Celem Kół Krajoznawczych 
organizowanych przy szkołach było zgodnie z przyjętym regulaminem wy-
chowanie młodzieży na obywateli, znających swój kraj i jego potrzeby, przywią-
zanych do Państwa Polskiego i dbałych o jego wielkość i potęgę5. Celowi nad-
rzędnemu przypisano cele szczegółowe, takie jak: rozbudzanie zamiłowania 
do wędrówek po kraju i potrzeby samodzielnego zwiedzania; zapoznawanie 
z warsztatem pracy ludzi co miało rozbudzić kult pracy jak i wiarę we wła-
sne możliwości; poznawanie i ocenianie wartości wnoszonych do życia zbio-
rowego przez poszczególne grupy zawodowe, etniczne; zapoznawanie się  
z kulturą polską; zbieranie materiałów krajoznawczych i współpraca ze śro-
dowiskiem naukowym; ochrona zabytków kultury materialnej; nawiązywanie  
i utrzymywanie współpracy z Polakami z zagranicy ale przede wszystkim zada-
niem Kół było budzenie odpowiedzialności za Polskę i szerzenie kultu wielko-
ści i potęgi Drugiej Rzeczypospolitej. Szkolne koła krajoznawcze realizowały 
cele poprzez przygotowywanie i uczestnictwo w wycieczkach, organizowanie 
kursów, obozów i zjazdów krajoznawczych oraz urządzanie odczytów.

Nowopowstała sekcja zgromadziła chętnych do pracy krajoznawczej 
uczniów wraz z nauczycielami i rozpoczęła pierwsze prace już po wakacjach, we 
wrześniu w 1919 roku.  Natomiast już w lutym 1920 roku na terenie Krakowa 
funkcjonowało 12 kół młodzieży: Koło Krajoznawcze im. W. Pola w Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi, Koło Krajoznawcze im. S. Staszica w gimnazjum im. St. 
Jaworskiego, Koło Gimnazjum Realnego IV, Koło Gimnazjum VI, Koło Gimna-
zjum II, Koło im. Chałubińskiego uczennic seminarium Preisendanza, Koło im. 
B. Piłsudskiego Gimnazjum VII, Koło uczennic gimnazjum im. A. Mickiewicza, 

w Limanowej i Mszanie Dolnej. Autor tekstów naukowych z zakresu etnografii ziemi limanow-
skiej, dotyczących krajoznawstwa oraz redaktor młodzieżowego czasopisma krajoznawczego ,,Orli 
Lot”. Założyciel i wieloletni organizator Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej PTK, odznaczo-
ny Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, tytułem honorowym ,,Zasłużonego Nauczyciela” oraz 
Złotym Krzyżem Zasługi. Na temat życia i działalności L. Węgrzynowicza zob. A. Czarnowski, Le-
opold Węgrzynowicz - organizator krajoznawstwa wśród młodzieży, „Zeszyty Historyczne PTTK”, 
Warszawa 1997; T. Gaweł, Nauczyciele krajoznawcy regionu krakowskiego, Kraków 1976; tenże, 
Poznaj swój kraj i ojczyźnie służ, Kraków 1992; tenże, Od Eleusis do kół krajoznawczych młodzieży 
szkolnej, Kraków 1992; L. Węgrzynowicz, Wspomnienia, Kraków 1973.

5 Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej, Kraków 1934, s. 13.
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Koło uczniów gimnazjum V, Koło uczniów Gimnazjum III, Koło II Szkoły Real-
nej, Koło im. J. Raciborskiego I Gimnazjum żeńskiego6.

Wyk. 1. Liczba Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w latach 1927-1932.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdań z działalności Kół Krajo- 
znawczych Młodzieży Szkolnej, ,,Orli Lot” 1927 -1932; b.a., Koła Krajoznawcze Młodzieży 
Szkolnej, Kraków 1934, s. 24.

W sprzyjającej sytuacji, w wyniku wsparcia przez rząd polski działalności 
krajoznawczej liczba kół szkolnych wzrastała, w 1932 roku na terenie Polski  
w szesnastu województwach łącznie powołano 328 Kół Krajoznawczych Mło-
dzieży Szkolnej, z czego 130 w szkołach powszechnych, 125 w gimnazjach, 55  
w seminariach nauczycielskich i 20 w innych szkołach zawodowych. 

6 ,,Miesięcznik Krajoznawczy dla Młodzieży” 1920, nr 1-2, s. 15-16.
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Tab. Rozmieszczenie i liczba Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej według woje-
wództw i rodzaju szkół w 1932 r.

Województwo Rodzaj szkół
szkoły  

powszechne
gimnazja seminaria  

nauczycielskie
inne razem

białostockie 1 2 2 - 5
kieleckie 2 11 8 - 21

krakowskie 63 20 11 7 101
lubelskie 5 8 2 - 15
lwowskie - 9 4 - 13
łódzkie - 3 1 - 4

nowogródzkie - 2 - 1 3
poleskie - - 1 - 1

pomorskie 2 3 2 - 7
poznańskie 17 24 8 2 51

stanisławowskie - 2 1 - 3
śląskie 28 20 5 6 59

tarnopolskie - 3 - - 3
warszawskie 10 6 5 1 22

wileńskie 1 2 - 2 5
wołyńskie 1 2 - 2 5

Suma 130 125 55 20 328

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdań z działalności Kół Krajo- 
znawczych Młodzieży Szkolnej, ,,Orli Lot” 1927 -1932; b.a., Koła Krajoznawcze Młodzie-
ży Szkolnej, Kraków 1934, s. 24.

Najliczniej młodzież organizowała się w województwie krakowskim, ślą-
skim, poznańskim, warszawskim. Najmniej Kół Szkolnych pod auspicjami 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powołano w województwie poleskim, 
stanisławowskim i wołyńskim. Najczęściej koła krajoznawcze organizowano  
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w szkołach powszechnych i gimnazjach, rzadziej natomiast w szkołach zawo-
dowych. Łącznie liczba młodzieży zorganizowanej w Kołach Krajoznawczych  
w 1932 roku wynosiła piętnaście tysięcy osób. 

Założenia organizacyjne Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej
W założeniach organizacyjnych działalność kół krajoznawczych miała kon- 
solidować koła z różnych środowisk społecznych i organizacji, tj. „Sokół” czy 
harcerstwo. Jednak działania podejmowane przez Węgrzynowicza, jego zapał  
i umiejętności organizacyjne rozszerzyły obszar i nadały ruchowi krajoznaw-
czemu kierunek szkolno-wychowawczy. Z jego inicjatywy wydano już w kwiet-
niu 1920 roku ,,Miesięcznik Krajoznawczy dla Młodzieży”, na łamach którego 
przekonywano do aktywnego i czynnego krajoznawstwa oraz zachęcano mło-
dzież do zakładania Kół Krajoznawczych Szkolnych. Sam Węgrzynowicz pisał 
w słowie od Redakcji pragniemy rozdmuchać tę iskierkę, która w młodocianym 
rozpala się wieku, iskrę miłości Ojczyzny, miłości wszystkiego co nasze, ziemi na-
szej, jej historji, zabytków i ludu polskiego. Poznać, aby ukochać - oto hasło nasze7. 
Nadrzędnym celem szkolnej akcji krajoznawczej stało się ujednolicenie kultury 
polskiej zróżnicowanej przez politykę zaborów. Kolejny numer pisma ukazał się 
w czerwcu pod tytułem ,,Orli Lot”8 i stał się organem prasowym koła na łamach 
którego zamieszczano artykuły naukowców z dziedziny historii, archeologii, 
etnografii, geografii. Od 1923 roku również młodzież drukowała swoje prace  
z badań terenowych i sprawozdania z działalności krajoznawczej. Pierwszy swój 
tekst oparty na badaniach krajoznawczych, opublikowało koło łódzkie, które-
go opiekunem był dyrektor Jan Czeraszkiewicz9. Na łamach pisma umieszczali 
swoje prace uczniowie m.in.: z Warszawy, Krakowa, Bochni, Poznania, Piasko-
wa (dawniej Piaski Luterskie lub Piaski Wielkie w woj. Lubelskim), Tomaszo-

7 Tamże, s. 1. 
8 ,,Orli Lot” był miesięcznikiem krajoznawczo-etnograficznym wydawanym w Krakowie  

w latach 1920-1950 (24 roczniki). Indeks treści etnograficznej miesięcznika ,,Orli Lot” z lat 1920 - 
1950 wydało w roku 1958 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 

9 Jan Czeraszkiewicz (ur. 27.01.1867 r., Jurbork nad Niemnem – zm. 07.06.1924 r., Miłowo-
dy) – adwokat, nauczyciel, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, jednej z najstarszych 
łódzkich szkół średnich, patron łódzkiego oddziału PTTK. W. Szczygielski, Czeraszkiewicz Jan 
(1867-1924), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 33; J. Romański, Czeraszkiewicz 
Jan (1867-1924), [w:] Słownik biograficzny adwokatów polskich, A-G, t. 2, Warszawa 1988, s. 112-
113, Słownik biograficzny łódzkich działaczy krajoznawstwa i turystyki, J. K. Ciesielski (red.), Łódź 
1985, s. 12.
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wa Mazowieckiego, Wilna, Ostrowa, Pruszkowa, Krzemieńca, Kielc, Siennicy, 
Bydgoszczy, Wągrowca, Radomia, Łowicza, Szczuczyna, Tarnowa. Publikowano 
opracowane materiały pozyskiwane przez koła szkolne w oparciu o system pracy 
ankietowej i wywiadów terenowych. Przy konstruowaniu ankiet konsultowano 
się z profesjonalnymi etnografami, takimi jak Adam Fischer czy Kazimierz Mo-
szyński. Wiele uwagi poświęcono kresom południowym, ukazując ich potencjał 
krajoznawczy. Niektóre numery ,,Orlego Lotu” były w większej całości przezna-
czone jednemu regionowi. Opracowane przez koła szkolne monografie miejsco-
wości stanowiły kompendium wiedzy regionalnej i unikatowy zbiór materiałów 
stanowiących przyczynek do dalszych pogłębionych badań naukowych. Między 
innymi cały numer ,,Orlego Lotu” poświęcono Piaskom Luterskim (nr 1 z 1925 r.), 
ziemi bocheńskiej (nr 5 z 1923 r.), Ostrowa w ówczesnym województwie po-
znańskim (nr 3 z 1927 r.) czy Bydgoszczy (nr 2 z 1928 r.).

W pierwszym roku wydawnictwo zmagało się z trudnościami finansowy-
mi, co znacznie ograniczało liczbę arkuszy wydawniczych jak i systematyczność  
w wydawaniu. Ranga pisma wzrosła, gdy Minister Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego Stanisław Sobiński wydał okólnik do dyrekcji wszystkich szkół 
średnich, przemysłowych, handlowych i zawodowych dotyczący obowiązkowego 
prenumerowania miesięcznika krajoznawczego ,,Orli Lot”10. Obligatoryjny nakaz 
zakupu czasopisma ograniczył trudności finansowe, co umożliwiło jego systema-
tyczne wydawanie oraz wzbogaciło szatę graficzną w reprodukcję fotografii. Po-
nadto pismo ministerialne utrwaliło idee krajoznawstwa w szkołach, szczególnie, 
że sam minister Sobiński zachęcał dyrekcje szkół do organizacji Kółek krajoznaw-
czych, których celem jak czytamy w niniejszym okólniku było: zaznajamianie się 
z geografią, etnografią, kulturą różnych dzielnic naszego Państwa i rozbudzenie 
szczerego umiłowania rzeczy ojczystych11. Ze względu na poziom merytoryczny 
publikowanych tekstów, systematyczność, zasięg ,,Orli Lot” był uznawany za jed-
no z najlepszych pod względem naukowym czasopism szkolnych12.

W wyniku wzrastającej popularności ruchu krajoznawczego wśród mło-
dzieży szkolnej i potrzeby zcentralizowania i ukierunkowania działań Rada 

10 Reskrypt Ministerstwa WRiOP ,,Orli Lot” 1921, nr 3, s. 47.
11 Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej, Kraków 1934, s. 19.
12 Czasopisma uczniowskie tj. „Orli Lot”, „Czerwony Krzyż Młodzieży”, „Kuźnia Młodych”, 

„Skaut” i „Orlęta”, wykazywały dużo inicjatywy, wyszły poza mury jednej szkoły, miały swoich sta-
łych współpracowników i czytelników. D. Koźmian, Funkcje wychowawcze czasopism uczniowskich  
w okresie międzywojennym w Polsce, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1989, t. 32, s. 34.
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Główna Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 1927 roku powołała Komi-
sję Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, której przewodniczącym został 
Leopold Węgrzynowicz. Celem Komisji było krzewienie wśród młodzieży szkol-
nej zamiłowania do poznania kraju i wychowanie przyszłych pionierów ruchu 
krajoznawczego w Polsce13. Poza zadaniami organizacyjnymi i koordynującymi 
Komisja wyznaczała kierunek programowo-ideowy, skupiała działalność kół  
w sposób przewidziany przez regulamin, zbierała materiały dokumentujące 
pracę kół szkolnych, utrzymywała łączność z organizacjami krajoznawczymi 
spoza kraju, udzielała pomocy fachowej za pośrednictwem Poradni Krajo- 
znawczej Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, ogłaszała 
drukiem materiały krajoznawcze, inicjowała konkursy, organizowała wystawy 
eksponatów zebranych przez uczniów podczas eskapad badawczych. Komisja 
korespondowała z MWRiOP w celu utrzymania urzędowego wsparcia i odpo-
wiadała za merytoryczną stronę ruchu szkolnego krajoznawczego. Przygotowy-
wała tematy prac i kwestionariusze, które koła szkolne były zobowiązane do wy-
pełnienia. Wśród terenowych zagadnień badawczych publikowanych na łamach 
,,Orlego Lotu” były zagadnienia geograficzne (O zbieraniu nazw geograficznych, 
W sprawie organizacji systematycznego zbierania głazów narzutowych, Opis mo-
nograficzny miejscowości, Stare drzewa), historyczne (Groby ludzi zasłużonych), 
etnograficzne związane z rokiem obrzędowym (Boże Narodzenie i Nowy Rok, 
Opłatki, Śmigusne dziady, Pisanki, Święcenie ziela, Wielkanoc, Sobótki - Obrzędy 
świętojańskie), kulturą materialną (Opis kapliczek, W sprawie zbierania zamków 
drewnianych oraz łyżew i sanek kościanych, Od nici do tkaniny, Oświetlenie miesz-
kań, Łańcuszki z końskiego włosia) i kulturą społeczną (Rośliny w zwyczajach  
i wierzeniach ludowych, Gry i zabawy ludowe, Wiedza astronomiczna ludu). Do 
zbierania materiałów opracowywano kwestionariusze, uczniowie w ramach ba-
dań terenowych przeprowadzili badania z wykorzystaniem kwestionariuszy do-
tyczących m.in.: Wielkanocy, fenologii, ludowych narzędzi muzycznych, inwen-
taryzacji wsi14. Ponadto Komisja opracowała metodyczne wskazówki dotyczące 
organizacji wycieczek krajoznawczych (Opis wycieczki krajoznawczej).

13 Koła Krajoznawcze…, s. 20.
14 Na łamach ,,Orlego Lotu” publikowano wytyczne badawcze dotyczące m.in.: Śmigusnych 

dziadów ,,Orli Lot” 1921, nr 3, s. 44-45; Święcenie ziela, ,,Orli Lot” 1921, nr 6, s. 83-85, oraz opra-
cowany kwestionariusz: archeologiczny ,,Orli Lot” 1937, nr 3-4, s. 49-50; Sobótki, ,,Orli Lot” 1922, 
nr 6, s. 90-91, wielkanocny, ,,Orli Lot” 1928, nr 2, s. 46 – 47, fenologiczny, ,,Orli Lot” 1928, nr 2, 
s. 47-48.
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Część materiałów zebranych przez koła szkolne drukowano na łamach ,,Or-
lego Lotu”, ale także przekazywano do opracowania naukowego specjalistom. 
Kwestionariusze dotyczące Wielkanocy opracowała Jadwiga Klimaszewska, 
obrzędy agrarne Seweryn Udziela, kapliczki przydrożne dr Tadeusz Seweryn, 
rośliny w wierzeniach ludowych i zamki drewniane opracował prof. dr Fiszer, 
fenologię roślin dr Ludwik Jaxa Bykowski, a głazy narzutowe profesor UJ Stefan 
Kreutz. Bogaty, poprawny merytorycznie i rzetelnie zebrany materiał podczas 
wycieczek krajoznawczych był cennym i unikalnym źródłem wiedzy. Wykonana 
przez uczniów z Koła Krajoznawczego Seminarium Nauczycielskiego w Toma-
szowie Mazowieckim pod kierunkiem prof. Tadeusza Seweryna praca nt. Zamki 
drewniane przy drzwiach została w 1927 roku wydana przez Polską Akademię 
Umiejętności. Wśród wielu cennych opracowań należy wymienić chociażby 
monografię pt. Budownictwo drewniane w Zawoji autorstwa uczennicy Kutrze-
bianki z Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Krakowie, która została wydana 
w 1931 roku przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Natomiast Koło przy 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie wydało obrazki sceniczne pt. Żytnie 
żniwo i Wesele na Wileńszczyźnie, które również obecnie stanowią cenny mate-
riał etnograficzny z Wileńszczyzny15.

Niektóre koła publikowały materiały krajoznawcze w swoich własnych pi-
semkach. Uczniowie ze szkoły powszechnej w Piaskach Luterskich koło Lubli-
na jeden z numerów ,,Naszej Szkoły” w całości poświęcili zagadnieniom krajo-
znawczym i materiałom etnograficznym, które zgromadzili podczas wycieczek 
szkolnych. Na wartość poznawczą publikowanego materiału zwrócił uwagę 
profesor Aleksander Janowski, honorowy prezes PTK, który na łamach ,,Orlego 
Lotu” pisał, że: 

Każda notatka chłopca z pod Lublina to materiał dla naukowców, z których żaden 
może nie był na terenie Luterskich Piasków. Członek Państw. Komisji Ochrony 
Przyrod. zanotuje sobie stanowisko olbrzymiego ,,Ojca Dębów” i otoczy to drzewo 
opieką, aby nie uległo zniszczeniu. Prehistoryk na mapie archeologicznej zaznaczy 
grób skrzynkowy, znaleziska młotów kamiennych i kości na torfowisku. Etnograf 
odrysuje charakterystyczne krzyże drewniane i kute z cmentarza. Numizmatyk ma 
zanotowane monety, wykopane z okolicy, a historyk – przyczynki do życia Sobie-
skiego i ks. Józefa. Archeologa zastanowi ,,królewski stół”, który prawdopodobnie 
jest starym kurhanem, może kryjącym w swem wnętrzu wykopaliska. I oto cały sze-

15 ,,Przyjaciel Szkoły” 1933, nr 10, s. 293.
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reg uczonych może zajrzeć z korzyścią do małego pisemka chłopców z Luterskich 
Piasków a nauka polska odniesie zysk ze skierowania myśli i uwagi dzieci na otacza-
jące je zjawiska16.

Praca Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej była efektywna i zróżnico-
wana i nie ograniczała się wyłącznie do wycieczek, które, ze względu na wartość 
wychowawczą, były niewątpliwie podstawową formą działalności kół szkolnych. 
Ponadto uczniowie z zapałem zbierali materiały etnograficzne, gromadzili zbio-
ry muzealne, przygotowywali przewodniki, organizowali wieczorki tematyczne, 
utrzymywali kontakty z Polakami mieszkającymi za granicą i z kołami krajo-
znawczymi w Polsce.

Formą integrującą młodych regionalistów poza wycieczkami krajoznaw-
czymi i badaniami terenowymi, były spotkania, prelekcje i odczyty dotyczące 
zagadnień związanych z regionem przygotowywane w ramach kół szkolnych, 
na które zapraszano osoby znaczące dla badań kultury. Koła szkolne wyjeżdżały 
także na wycieczki krajoznawcze do innych regionów polskich, uczniowie wraz 
z opiekunem korzystali ze schronisk młodzieżowych i domów wycieczkowych 
PTK. Natomiast w celu wymiany doświadczeń badawczych, spostrzeżeń krajo-
znawczych od 1927 roku rokrocznie Komisja organizowała zjazdy młodzieży  
i opiekunów, podczas których prezentowano swoje osiągnięcia w formie prelek-
cji jak i wystaw krajoznawczych. Pierwszy zjazd Kół Krajoznawczych Młodzieży 
Szkolnej odbył się w 1927 roku w Krakowie, a kolejne zorganizowano w: Wil-
nie, Poznaniu, Krzemieńcu i Warszawie. Wystawy były swoistym przeglądem 
efektów działalności krajoznawczej w szkołach. Młodzież na wystawie w War-
szawie zaprezentowała ponad piętnaście tysięcy eksponatów, które podzielono 
według regionów17. Za najbardziej owocną pracę krajoznawczą koła otrzymywa-
ły nagrody pieniężne lub książki, aparaty fotograficzne, reprodukcje, dyplomy  
i listy pochwalne. Dla uczniów należących do kół szkolnych Komisja wydawała 
odznaki i legitymacje członkowskie.

Komisja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej udzielała również wspar-
cia nauczycielom, doceniała ich trud i pracę włożoną w organizację i opiekę nad 
szkolnymi kołami. Opiekę nad kołem sprawował jeden z nauczycieli, który peł-
nił funkcję pośrednika między Kołem a władzami szkoły i Polskim Towarzy-
stwem Krajoznawczym. Nauczyciele i opiekunowie kół szkolnych – entuzjaści 

16 A. Janowski, Krajoznawstwo w szkole, ,,Orli Lot” 1925, nr 1, s.2-3.
17 K. Zawistowicz, Koła krajoznawcze młodzieży, ,,Ziemia” 1932, nr 6, s. 165-169.
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regionu i krajoznawstwa spotykali się w ramach metodycznych ognisk krajo-
znawczych, w których otrzymywali porady, wskazówki, organizowali wycieczki 
i wymieniali się swoim doświadczeniem w zakresie badań terenowych. Również 
dla nauczycieli Komisja wydawała co miesiąc biuletyn, w którym omawiano 
zagadnienia związane z krajoznawstwem, metodykę organizowania wycieczek 
szkolnych. Ponadto Węgrzynowicz, jako prezes Komisji od 1931 roku, prowadził 
wakacyjne kursy krajoznawcze organizowane przez Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Krakowskiego dla nauczycieli szkół powszechnych z całej Polski. Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze dbało także o wyposażenie nauczycieli w wiedzę 
i materiały metodyczne niezbędne do prowadzenia szkolnych kół krajoznaw-
czych. W ramach serii Biblioteczki ,,Orlego Lotu” wydano 21 publikacji z zakre-
su krajoznawstwa i obszarów Polski. W Krakowie w 1922 roku wydano książkę 
Stanisławy Niemcówny, pt. Metodyka pracy w kołach krajoznawczych, w której 
autorka wskazywała możliwości organizowania i wykorzystywania wycieczek 
szkolnych w procesie wychowawczym. Nauczyciele, opiekunowie kół korzysta-
li zapewne z artykułów publikowanych na łamach czasopisma krajoznawczego 
,,Ziemia”, organu prasowego PTK oraz z poradników metodycznych wydawa-
nych przez kuratorium okręgu szkolnego poznańskiego i lubelskiego. W 1932 
roku nakładem kuratorium szkolnego okręgu lubelskiego wydano trzy publi-
kacje metodyczne: Florentyna Kotlińskiego pt. Jak prowadzę krajoznawstwo  
w szkole powszechnej, Józefa Szenka pt. O pracy w kołach krajoznawczych mło-
dzieży szkolnej i Henryka Zwolakiewicz pt. Koło krajoznawcze w szkole powszech-
nej, natomiast poradnik Marii Czekańskiej pt. Jak prowadzić Koło Krajoznawcze 
Młodzieży sfinansowało kuratorium okręgu poznańskiego. Ponadto działal-
ność krajoznawcza w szkołach była wspierana przez MWRiOP i poszczególne 
kuratoria. Specjalne okólniki ogłaszane przez MWRiOP ułatwiały organizację 
wycieczek szkolnych, umożliwiały korzystanie z domów wycieczkowych i ze 
zniżek na bilety kolejowe18. 

Podsumowanie
Krajoznawstwo szkolne w Polsce w okresie międzywojennym rozpoczęło swoją 
działalność i nadało kierunek dalszej pracy szkolnych kół krajoznawczych. Po 

18 Wśród okólników MWRiOP ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym MWRiOP, które do-
tyczyły krajoznawstwa należy wymienić m.in.: Zniżki kolejowe dla wycieczek szkolnych (1919 r., nr 
5, poz. 10), Wycieczki młodzieży zagranicę (1924 r., nr 7, poz. 66), Szkolne wycieczki turystyczno 
– krajoznawcze (1927 r., nr 9, poz. 147), Koszta podróży i diety nauczycieli prowadzących wycieczki 
szkolne (1929 r., nr 4, poz. 41).
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dozyskaniu niepodległości przed krajoznawstwem polskim otworzyły się nowe 
horyzonty. Krajoznawstwo realizowane w przestrzeni szkolnej wpisywało się w 
politykę państwa polskiego, o czym świadczy wypowiedź ówczesnego Ministra 
WRiOP Janusza Jędrzejewicza wygłoszona podczas Zjazdu Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego w Warszawie w 1932 roku, w której zaznaczył on znaczą-
cą rolę Koła Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej w realizacji celów stawianych 
przez wychowanie państwowe. 

Gdy myślę o wychowaniu państwowym młodego pokolenia, to wiem bardzo dobrze, 
że wszyscy ci, co pracą swą przyczyniają się do poznania i ukochania ziemi ojczystej, 
są moimi najbliższymi współpracownikami, a Instytucja, która te sprawy za cele so-
bie postawiła, jest jednym z najbliższych moich pomocników. Bo wychowanie pań-
stwowe bez miłości ziemi polskiej pomyśleć się nawet nie da19.

Z jednej strony szkolny ruch krajoznawczy wynikał z potrzeby tworzenia 
przez państwo nowego obrazu Drugiej Rzeczypospolitej po ponad 123 latach 
zaborów, jednocześnie z drugiej był realizowaną w praktyce ideą edukacji regio-
nalnej. W okresie międzywojennym korzystne warunki umożliwiły rozwój kół 
krajoznawczych młodzieży szkolnej, w których w 1932 roku zrzeszonych było 
15 tysięcy młodzieży. Gros młodych ludzi uprawiała wówczas głównie turystykę 
wypoczynkową i poznawczą, ale także różne formy turystyki kwalifikowanej: 
pieszą, rowerową, kajakową20. Ponadto zebrane przez młodych badaczy materia-
ły etnograficzne czy archeologiczne stanowią po dziś dzień nieocenione źródło 
wiedzy o minionych zwyczajach, obyczajach i artefaktach historycznych. Trud-
no przecenić działalność tak upowszechnionej akcji krajoznawczej w szkołach 
powszechnych i średnich. Każdy narysowany przez ucznia z Koła Krajoznaw-
czego krzyż przydrożny, szkic chałupy, studium budownictwa, zaobserwowane 
zwyczaje, rozpoznany pejzaż polski, zbadane piękno przyrody polskiej stanowią 
dzisiaj już tylko, a może aż, zachowaną dokumentację minionej epoki. 

19 Przemówienie Ministra WRiOP Janusza Jędrzejewicza na Zjeździe jubileuszowym Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego w sali Rady Miejskiej w Warszawie w dniu 2 maja 1932 r. ,,Ziemia” 
1932, nr 6, s. 158.

20 A. Niedziółka, Turystyka młodzieżowa w Polsce w okresie PRL-u i III RP, [w:] Młodzież  
w społeczeństwie ryzyka, red. P. Długosz, M. Niezgoda, S. Solecki , Kraków 2004, s. 100.
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Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie działalności Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, 
które funkcjonowały w ramach struktur szkolnych na trenie Drugiej Rzeczypospolitej.  
W tekście omówiono historię powstania Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, jej cele 
i zadania, organizację oraz regulamin działalności. Materiał źródłowy stanowi: publika-
cja wydana w Krakowie w 1934 roku przez Radę Główną Komisję Kół Krajoznawczych 
Młodzieży Szkolnej pt. Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Idea – Organizacja – Hi-
storja - Pieśni oraz czasopismo kół krajoznawczych ,,Orli Lot” wydawane od 1920 roku.   

Summary 
The aim of the article is to describe the activity of School Students’ Tourist Clubs, which 
functioned within the school structures on the area of the Second Commonwealth. The 
paper analyses the history of the formation of clubs, their objectives and tasks, organi-
zation and regulations.  The source text for the paper is the publication entitled Koła 
Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Idea – Organizacja – Historja – Pieśni, published by 
Main Council Committee for School Students’ Tourist Clubs, as well as the tourist club 
magazine Orli lot published since 1920. 

196

Urszula Wróblewska



197

Turystyka szkolna w II RP

Prawno-organizacyjne początki turystyki w II RP sięgają 1919 r., kiedy to 
przy Ministerstwie Robót Publicznych powołano Referat Turystyki. Jego struk-
tury oparto przy tym na tradycjach francuskich i austriacko-węgierskich. Sze-
fem placówki został znany krajoznawca Mieczysław Orłowicz1. Plany prac Refe-
ratu zawarto w materiale Organizacja turystyki i sportu w Polsce2. Przypomnieć 
należy, że na poziomie administracji państwowej kompetencjami w dziedzinie 
turystyki w okresie międzywojennym dzieliły się różne resorty i komisje mię-
dzyresortowe3. Oprócz Ministerstwa Robót Publicznych były to również: Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Mini-
sterstwo Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Rolnictwa  
i Dóbr Państwowych, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Ministerstwo Komuni-
kacji, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej i wreszcie Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. To ostatnie wywodziło swe kompetencje 
z art. 2 dekretu Rady Regencyjnej z 31 października 1918 r. nadającego jej prawa 
w dziedzinie opieki nad zabytkami kultury i sztuki, a także z art. 5 ust. 1 rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytka-

1 Por. L. Ćwikła, Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918- 1939, Lublin, 2011,  
s. 24-25; J. Gaj, Dzieje turystyki w Polsce, Warszawa 2008, s. 65.

2 Por. Organizacja turystyki i sportu w Polsce, „Roboty Publiczne” 1919; L. Ćwikła, dz. cyt.,  
s. 24-25.

3 21 lutego 1925 r. została powołana Międzyministerialna Komisja Turystyczna; 17 paździer-
nika 1928 r. powołano Międzyministerialną Komisję do Zbadania Zagadnień Turystyki ze S. Sta-
rzyńskim na czele, która zastąpiła poprzedni organ; L. Ćwikła, dz. cyt., s. 79.
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mi. Minister WRiOP sprawował opiekę nad muzeami publicznymi i stanowił 
krajową władzę konserwatorską drugiej instancji, był także instytucją ochrony 
przyrody na poziomie centralnym4; sprawował również nadzór nad szkolnym 
ruchem wycieczkowym, w tym nad szkolnymi schroniskami turystycznymi5.  
28 stycznia 1927 r. powołano Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przy- 
sposobienia Fizycznego przy Ministrze Spraw Wojskowych, który również 
wspierał inicjatywy wychowawcze w turystyce6. 

W wyniku uwarunkowań politycznych prace dotyczące rozwoju turysty-
ki na poziomie państwa musiały mieć charakter przede wszystkim organiza-
cyjny. Chodziło tu o budowę instytucji i procedur, szlaków komunikacyjnych 
(zwłaszcza w Karpatach Wschodnich, na Wołyniu i Polesiu) oraz infrastruktury 
turystycznej, w tym oznaczeń obiektów historycznych na szlakach. Problemem 
był też brak odpowiednio wyszkolonych przewodników turystycznych. Choć 
zagadnienia turystyki były ważkim elementem rozwoju społeczno-państwowe-
go - kompleksowo problemy te zawarł np. Mieczysław Fularski w książce Za-
gadnienia ruchu turystycznego w Polsce, wydanej przez wydawnictwo Głównej 
Księgarni Wojskowej7 to państwowy potencjał finansowy z jednej a potrzeby 
odradzającej się Polski z drugiej strony nie pozwalały na efektywne finansowa-
nie samego Referatu Turystyki. Należy jednak zauważyć, że w ostatecznym ra-
chunku dzielenie kompetencji między poszczególne resorty pozwoliło rozłożyć 
finansowanie turystyki na kilka źródeł. Jerzy Gaj w swej pracy Dzieje turystyki 
w Polsce8 właśnie w niedoinwestowaniu widzi ograniczenia rozwoju ruchu do 
turystyki krajowej, kosztem aktywności zagranicznej. Należałoby się nie zgodzić 
z taką opinią. Rozwój turystyki był przemyślanym działaniem zrastającego się 
państwa, które propagowało atuty ziemi ojczystej wśród własnych obywateli, 
widząc w takim ruchu przyczynek do podniesienia świadomości patriotycznej 
(narodowej?) i umiłowania ziemi ojczystej. Ważkim argumentem była również 
poprawa kondycji fizycznej społeczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży  
i wreszcie upowszechnienie tej formy aktywności.  Rozwój turystyki traktowany 
był w II RP jako część ogólnego planu strukturalnego wzmacniającego poten-
cjał społeczno-gospodarczy państwa. Kolejne rządy postrzegały turystykę jako 

4 L. Ćwikła, dz. cyt., s. 46-47.
5 J. Gaj, dz. cyt., s. 69.
6 L. Ćwikła, dz. cyt., s. 77.
7 M. Fularski, Zagadnienia ruchu turystycznego, Warszawa 1935.
8 J. Gaj, dz. cyt.
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koło zamachowe gospodarki. W perspektywie myślano o podniesieniu poziomu 
usług turystycznych do standardów europejskich tak, aby były w stanie efektyw-
nie generować dochody państwa. Turystyka miała być również impulsem dla 
inwestycji i robót publicznych, które przeciwdziałałby bezrobociu9. Powyższa 
strategia rozwojowa turystyki wraz z modelem strukturalnym opartym o kom-
petencje dzielone na poszczególne resorty bez wątpienia wzmacniały funkcjo-
nalność owego modelu, równoważąc jego najsłabsze strony (ogromne potrzeby 
inwestycyjne). W związku z tym nie należałoby zawężać opinii o aktywności  
i kompetencji np. wojska w dziedzinie turystyki jedynie do znamion autoryta-
ryzmu czy militaryzacji państwa10. Niewątpliwie dla owego pionierskiego etapu 
rozwoju ruchu turystycznego w II RP poważną rolę odegrały możliwości orga-
nizacyjne armii. Podobną rolę spełniały w tym modelu inne resorty - chociażby 
Ministerstwo Komunikacji nadzorujące najpopularniejszy środek transportu: 
koleje; czy Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które 
dysponowało najpopularniejszą bazą noclegową dla ruchu wycieczkowego. 

Przykładem potwierdzającym powyższe tezy, a także ilustrującym aktyw-
ność resortów w dziedzinie, którą byśmy dziś nazwali animacją czasu wolnego 
w obszarze turystyki historycznej niech będzie pismo Dowódcy Okręgu Korpu-
su Nr III w Grodnie – generała brygady Aleksandra Litwinowicza do Kuratora 
Okręgu Szkolnego w Wilnie w sprawie organizacji imprezy plenerowej związanej 
z 70. rocznicą powstania styczniowego. W miejscu bitwy z 1863 r. koło Dubicz 
pułk organizować miał biwak z „igrzyskami ludowymi.” Generał deklarował, iż 
„…pułk może podjąć się skromnego wyżywienia gości za bardzo skromną opła-
tą z kuchen polowych;” [zapewniał też, iż] „…władze kolejowe w tym wypadku 
chętnie, jak zwykle, pójdą na rękę przez organizację pociągów wycieczkowych 
na ten wzniosły cel.” Konkludował dalej, zachęcając nauczycieli: „Przewiduję, że 
tak pojęty i przeprowadzony centralny obchód powstania styczniowego w na-
szym kraju może mieć bardzo duże znaczenie wychowawcze dla szerokich mas 
społeczeństwa, zwłaszcza dla młodzieży, gdyż posłuży bodźcem do głębszego za-
interesowania się pracą ludzi 1863 r. i ich ideałami”11. Pismo zostało skierowane 

9 Bilans turystyki międzywojennej był ujemny dla gospodarki polskiej, przeciętne wydatki 
Polaków za granicą zamykały się kwotą 150 mln rocznie, turyści przybywający do Polski wydawali 
100 mln; S. Podworski, Turystyka w naszem życiu gospodarczem, Warszawa 1933, s. 4.

10 Por. J. Gaj, dz. cyt., s. 71.
11 Litewskie Centralne Archiwum Państwowe, (dalej LCAP), Fond 172, sygn. 3826, Pismo Do-

wództwa Okręgu Korpusu do Kuratora Okręgu Szkolnego w Wilnie, brak paginacji (dalej brak pag.).
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do Wojewodów: Białostockiego, Nowogródzkiego, Wileńskiego, Dyrekcji PKP 
w Wilnie, Dyrekcji Poczt i Telegrafów, Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, 
Sądów Apelacyjnych i Okręgowych w Wilnie i Okręgowego w Grodnie, M. S. 
Wojskowego Gabinetu Ministra w Warszawie, Dowódcy Korpusu Ochrony Po-
granicza w Warszawie, Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przyspo-
sobienia Wojskowego w Warszawie, Komendy Głównej Związku Strzeleckiego 
w Warszawie, J. E. Ks. Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego oraz Towarzystwa 
Krajoznawczego, co w pełni potwierdza powiązania organizacyjne lub ideowe 
różnych struktur państwowo-społecznych w obszarze turystyki. Podkreślić na-
leży, iż w tym przypadku doceniono walory wychowawcze rocznicy powstania, 
które gen. A. Litwinowicz opisał następująco: 

Chodzi mi o to, by w ciągu bieżącego roku, gdy tylu weteranów powstania schodzi 
do grobu, młodzież żołnierska, zapełniająca szeregi wojska (…) wchłonąć mogła po-
glądowo całą treść idei tego powstania, zwłaszcza, że własnemi oczami może jeszcze 
oglądać tradycję powstania w postaci tych schodzących do grobu starców12.
 
Powyższy tekst świadczy o doskonałym wyczuciu idei wychowawczej. Jed-

nocześnie niewątpliwie powyższe działania promować miały wojsko, podobnie 
jak idea Przysposobienia Wojskowego, a z nią obozy hufieckie, tym popular-
niejsze, że transport i podstawowe (za lepsze wyżywienie trzeba było dopłacać) 
utrzymanie pokrywały Komendy Przysposobienia Wojskowego13.

Podobne zadanie miały liczne organizacje współpracujące z kuratoriami 
oświaty. Jedną z nich była „Liga Morska i Kolonialna” Rozpowszechnianie wie-
dzy o znaczeniu morza było przyczynkiem do propagowania żeglugi i wycieczek 
na polskie wybrzeże. Efektem różnego typu akcji na terenie szkół było najczę-
ściej zakładanie Kół Ligi Morskiej i Kolonialnej, czy choćby odczyty przygo-
towywane przez uczniów. Rzadziej szkoły mogły się poszczycić w swych spra-
wozdaniach istnieniem drużyn wodniackich, których działania zdecydowanie 
należą nie tylko do sfery zastępczej (propaganda), ale do czynnej turystyki. Przy-
kładem niech będzie harcerska drużyna wodniacka działająca przy Gimnazjum 
Państwowym im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, która, w odpowiedzi na 
apel Kuratorium Wileńskiego o zorganizowanie akcji propagandowej na rzecz 

12 Tamże, pisownia zgodna z tekstem oryginalnym. 
13 Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów (dalej APPZP), Collegium Lidense (dalej Coll. 

Lid.) sygn. 43, Księga Zarządzeń Gimnazjum Handlowego OO. Pijarów w Lidzie. 1934-1938, k. 21.

200

Joanna Bugajska-Więcławska



wiedzy o morzu, mogła się pochwalić bardzo atrakcyjną inicjatywą własną. Na 
terenie szkoły działała bowiem prężnie drużyna wodniacka - „Błękitna Jedynka 
Żeglarska”, która utrzymywała łódź żaglową na Jeziorze Trockim, zaś na Wilji 
jeszcze jedną łódź spacerową i 12 kajaków. Szkoła organizowała wycieczki do 
Gdyni, a harcerze z drużyny wzięli nawet udział w rejsie do Norwegii i szkolnej 
podróży morskiej po Atlantyku14.

Przeciętnie uczniowie korzystali z wycieczek i różnych innych form wypo-
czynku. Latem były to głównie wycieczki i obozy lub biwaki; zimą zaś wypady 
narciarskie lub kuligi. W Księdze zarządzeń Gimnazjum Handlowego oo. Pijarów 
w Lidzie 1934-1938 znajdujemy na przykład zezwolenia dyrekcji na urządze-
nie dla dzieci kuligu do Białogrudy (woj. Nowogródzkie). Na ten cel dyrekcja 
użyczała 3 pary koni i 3 pary sań. Dyrektor szkoły15 dopisał następującą uwagę: 
„Dobrze byłoby, aby młodzież wzięła ze sobą narty i saneczki, bo w Białogru-
dzie jest piękna okolica narciarska - również zezwalam na urządzenie po kuligu  
w naszej szkole towarzyskiej herbatki - wstęp bezpłatny.”16 W innym miejscu 
Księgi znajdujemy wpis poświadczający współpracę szkół z organizacjami spo-
łecznymi m.in. ze służbą Przysposobienia Wojskowego Kobiet, która to udostęp-
niała narty uczennicom niniejszej szkoły17.

Promocja turystyki wśród uczniów miała różne formy. Jedną z nich, nieja-
ko propedeutyczną, były wspomniane już odczyty i wystawy, w tym objazdowe, 
które propagowały krajoznawstwo i turystykę. Kina stałe i objazdowe propono-
wały zalecane przez kuratoria filmy propagandowe o różnych formach spędza-
nia wolnego czasu, zawsze wzmocnione komunikatem poparcia przez najwyższe 
władze państwowe. W 1931 r. były to dla przykładu filmy: „Pan Prezydent Rze-
czypospolitej w obozie harcerskim u dziewcząt”, „Życie dziewcząt w obozie har-
cerskim”, „Pan Prezydent Rzeczypospolitej w towarzystwie Wojewody Śląskiego 
w żeńskim obozie w Istebnej”, „Poświęcenie stanicy harcerskiej w Buczu (Śląsk 
Cieszyński)”, „Wszechsłowiański zlot harcerstwa w Pradze”, „Fragmenty między-
narodowego zjazdu harcerzy w Kandersteg (Szwajcaria)”18. 

Tymczasem działacze turystyczni pracujący z dziećmi i młodzieżą, w tym 

14 LCAP, fond 172, sygn. 3801, Do Kuratorium Szkolnego Wileńskiego, Pismo z 18 lutego 1933 
r., brak pag. 

15  Ks. Alojzy Napieracz. 
16 APPZP, Col. Lid., sygn. 43, k. 7.
17 Tamże, k. 5.
18 Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego, 1931, nr 12, s. 326. 
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w środowisku harcerskim, narzekali na braki w literaturze fachowej dotyczącej 
spraw organizacji tego typu obozów. Ogólnie ceniono pracę zbiorową Metodyka 
wycieczek krajoznawczych19 z 1909 r., czy Jak urządzać wycieczki szkolne Jawor-
skiego20. Stopniowo poszczególne przedmioty nauczania i formy organizacyjne 
(np. harcerstwo) wypracowały własne wydawnictwa traktujące o wycieczkach. 
Były to zatem metodyki wycieczek: geograficznych, archeologicznych, poloni-
stycznych, itd. W 1918 r. Halina Poniatowska wydała również ogólną metodykę 
pt. Wycieczki szkolne. Ich cel wychowawczy, znaczenie i organizacja21. Jako cel 
wychowawczy wycieczek uznawała: „uzupełnienie wychowania szkolnego przez 
zahartowanie ciała, kształcenie ducha i rozwijanie uczuć szlachetnych szczegól-
niej patriotyzmu”22. Wyodrębniła też zagadnienia: „Znaczenie wycieczek dla 
rozwoju fizycznego”, „Znaczenie wycieczek dla rozwoju duchowego”. „Kształce-
nie materialne umysłu”, „Kształcenie formalne”, „Wpływ na charakter; kształce-
nie uczuć”, „Znaczenie wycieczek dla uczestników, jako przyszłych obywateli 
kraju”, „Znaczenie wycieczek dla przyszłych nauczycieli”, „Znaczenie wycieczek 
dla poszczególnych przedmiotów szkolnych. Dla języka ojczystego”, „Dla historii 
i historii sztuki”, „Dla geografii”, „Dla geologii”, „Dla kosmografii”, „Dla nauk 
przyrodniczych w ogóle”, „Dla innych przedmiotów szkolnych”, „Dla wykształ-
cenia ogólnego”. Opisano szczegółowo organizację wycieczek, z uwzględnieniem 
wykorzystywanych w nich środków lokomocji, długości tras, składu osobowego 
uczestników, czasu trwania (tu zwrócono szczególną uwagę na zmianę podejścia 
do wycieczki - od formy dodatkowej, nadprogramowej, do formy edukacyjnej, 
stricte szkolno-przedmiotowej.) W monografii zwrócono uwagę na przygotowa-
nie nauczycieli i uczniów, obowiązek przestrzegania wytycznych higieny (w tym 
dostosowanie programu wycieczki do aury i pory roku), karność (w tym zacho-
wanie społeczne uczniów), przestrzeganie zasad co do roślin uprawnych i chro-
nionych oraz finansowanie wycieczek. Szczególnie wartościowe dydaktycznie 
wydają się być wskazówki autorki dotyczące form pracy uczniów przed i podczas 
wycieczki (uczniom zaleca się sporządzanie map i notatek, fotografii, pakowa-
nie ewentualnych zbiorów podczas wycieczek przyrodniczych). H. Poniatowska 

19 Metodyka wycieczek krajoznawczych, wyd. zbiorowe, Warszawa 1909; wydanie drugie, War-
szawa 1919.

20 Jaworski [bez imienia], Jak urządzać wycieczki szkolne, Kraków 1909.
21 H. Poniatowska, Wycieczki szkolne. Ich cel wychowawczy, znaczenie i organizacja, War-

szawa 1918.
22 Tamże, s. 7. 
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przypomina o konieczności wprowadzenia rozwiązań organizacyjno-prawnych 
na poziomie państwa, (głównie systemu zniżek na bilety do obiektów turystycz-
nych i środki komunikacji), aby upowszechnić formy wycieczkowe23. 

Bardzo obszernie tematyką metodologii wycieczek szkolnych zajął się Bogu-
mił Krygowski24. W podręczniku zwraca uwagę przede wszystkim na trudności 
organizacyjne wycieczek szkolnych. Z jednej strony podkreśla wymagania pro-
gramowe25, które obligowały nauczycieli do przeprowadzania wycieczek, z dru-
giej strony wskazuje, że w owych wytycznych nie dookreślono ilości wycieczek 
przypadających na kolejne lata nauki. Sam jest przekonany o konieczności zor-
ganizowania co roku jednej dłuższej wycieczki dla każdej klasy. Wycieczka zo-
stała zatem uznana za bardzo ważny element nauczania – jednak najwłaściwszy, 
jak uważał, dla geografii. Autor zarzucał historykom i nauczycielom przyrody, 
iż domagają się włączenia godzin wycieczkowych odpowiednich dla tematyki 
ich przedmiotów nauczania do pensum, uważając, iż takie prawo przysługuje 
jedynie geografom. Tymczasem wycieczki nie były wliczane do pensum, nawet 
w tej grupie nauczycieli26. Nadmienić należy, że poglądy B. Krygowskiego wy-
nikały z niejasności metodycznych przyjętych przez autora co do form opisu 
doświadczeń wycieczkowych (kronika wycieczki) i uzurpacyjnych poglądów 
wobec obszaru turystyki szkolnej, którą postrzegał jako podległą li tylko geo-
grafii. Krytykuje zatem zwiedzanie obiektów historycznych np. Gdańska i spo-
rządzanie na tym przykładzie wycieczkowej kroniki bez uwzględnienia opisów 
geologiczno-geograficznych terenów miejskich. Jedyną formą zapisu wycieczki, 
jaką przyjął B. Krygowski była wspomniana kronika. Powodowało to zmieszanie 
doświadczenia towarzyskiego z naukowym. Dla przykładu, tak oto opisuje nie-
akceptowane przez niego praktyki prowadzenia kronik, [gdzie]: 

… sporo miejsca poświęca się humorowi grupy wycieczkowej i różnym przygodom, 
nie posiadającym dla strony naukowej wycieczki żadnego znaczenia. Nie neguje, że 
humor w takim opisie może być, mogą i w nim być wplecione przygody grupy wy-
cieczkowej, lecz niech opis tego rodzaju ma posmak opisu wyprawy szkolno-nauko-

23 Tamże, s. 7-23. 
24 B. Krygowski, Metodyka szkolnych wycieczek geograficznych. Poradnik dla nauczycieli i kan-

dydatów na nauczycieli szkół powszechnych, gimnazjów, liceów, pedagogiów oraz dla krajoznawców, 
Lwów-Warszawa 1938.

25 Por. Program nauki w publicznych szkołach powszechnych, t. I, Warszawa 1920, s. 271; Pro-
gram nauki w gimnazjach państwowych z polskim językiem nauczania, t. II, Warszawa 1934. 

26 B. Krygowski, dz. cyt., s. 16.
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wej, która młodzieży prócz płytkiej turystycznej przyjemności da pewne korzyści 
naukowe27. 

W książce znajduje się wiele rycin przedstawiających wzorowe prace uczniów 
na wycieczce geograficznej (przekroje geologiczne, typy krajobrazów itp.).

Innym problemem podnoszonym przez B. Krygowskiego jest finansowanie 
wycieczek. Zwraca uwagę, że młodzież jest przeważnie biedna, co potwierdzają 
źródła archiwalne z okresu dwudziestolecia28. W efekcie dalekie wycieczki są poza 
zasięgiem finansowym zespołu klasowego, a raczej przynależą kołom uczniow-
skim, a na takie wyjazdy stać jedynie dzieci zamożne. W podręczniku obszernie 
opisuje literaturę traktująca o wycieczkach, także stronę dydaktyczno-organiza-
cyjną wycieczek geograficznych. Krytykuje praktykę, zwłaszcza szkół powszech-
nych, kiedy bardzo duże grupy dzieci nierzadko - ok. 50- osobowe wędrują pod 
opieką jednego nauczyciela. Przypomina, że podczas wycieczek górskich na jed-
nego opiekuna-nauczyciela liczba uczestników nie powinna przekraczać 15. Po-
wołuje się przy tym na przepisy M.W.R.iO.P., w których zastrzega się organizację 
łatwiejszych wycieczek górskich dla młodzieży w wieku 12-16 lat29. W podręcz-
niku bardzo skrupulatnie opisano obowiązki organizacyjne nauczyciela-kierow-
nika wycieczki, do których należały: wcześniejszy kontakt ze schroniskami, czy 
inną bazą noclegową, wysłanie informacji do poszczególnych Dyrekcji PKP, czy 
zawiadowców stacji, w celu zarezerwowania osobnych przedziałów w składach 
kolejowych, czy zgody na przejazdy liniami pospiesznymi ze zniżką30. 

Organizacją szczególnie predestynowaną do działań turystycznych był ruch 
skautowy. O początkach „wielkich wycieczek” harcerskich pisał jeszcze w 1918 r. 
Edward Muszalski. W książeczce tej zawarto rozdziały: „Zajęcia wstępne”, „Wy-
ekwipowanie”, „Organizacja i porządek”, „Postoje i noclegi”, „Pożywienie i apro-
wizacja”, „Rozkład czasu i zajęć”, „Higiena”, „Koszty i kasa”, „Zwiedzanie”, „Ga-
wędy” i „Szlaki”. Spośród szeregu uwag autora warto przytoczyć te, które dotyczą 
metodyki zwiedzania. E. Muszalski zastrzega, iż, choć: 

…wycieczka to nie wyprawa naukowo-krajoznawcza (…) to jednak ogólne pod-
stawy wielu gałęzi wiedzy należy posiadać. Im więcej inteligentnym będzie harcerz 

27 Tamże, s. 32.
28 Por. APPZP, Coll. Lid., sygn. 43, Księga Zarządzeń…  
29 B. Krygowski, dz. cyt.; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego, 1934, nr 2, poz. 26, Okólnik nr 34 z 13 marca 1934 r.
30 B. Krygowski, dz. cyt.
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przed wycieczką wielką, tem większe korzyści z niej odniesie (…). Część tych pod-
staw wiedzy daje szkoła, część należy zdobywać samodzielnie lub pracą w drużynie31. 

W broszurce E. Muszalski zwracał też uwagę na specyfikę turystyki har-
cerskiej, która nie może być „powierzchowna”, ale musi odpowiedzieć na wy-
zwania założeń wychowawczych, albowiem: „wędrówki po kraju mają wzmac-
niać polskość w duszach, szczepić miłość Ojczyzny, podnosić uczucia”32. 
Metodycznie zalecał zatem Muszalski wykorzystanie różnych form literackich  
w celu wzmocnienia przeżyć uczestników. Ważnym elementem utrwalania tych 
przeżyć były dla niego harcerskie gawędy. Powinny koncentrować się wokół 
problematyki zagadnień rozwoju państwa (potencjał kulturowo-historyczny)  
i ideologii harcerskiej33. W pracy zalecał sześć pieszych szlaków turystycznych 
i dwa wodne. Zaznaczyć należy, iż wszystkie propozycje były bardzo ambitne  
i forsowne. Dla przykładu, proponowano szlak z Lublina, przez Krasnystaw, 
Zamość, Rawę Ruską do Lwowa (podano 180 km); z Lublina do Lwowa i Hali-
cza, potem przez Stanisławów, Kołomyję, do Jaremiecz lub Worochty „względ-
nie jakiejkolwiek osady w Gorganach lub na Czarnej Chorze” (podano 450 
km)34. W 1918 r. autor pisał: 

Urządzanie stałych obozów harcerskich (kolonii) wchodzi powoli w stały obyczaj. 
Mniejszych wycieczek krajoznawczych - niewiele. Obozy zaś ruchome są obecnie 
rzadkością. O ile wiem - z Warszawy wyszło takich dotychczas od początku istnienia 
skautingu niewiele35. 

Związek Harcerstwa Polskiego rozwijał swe struktury, „obrzędowość puszczań-
ską” 36 i inne formy pracy w terenie. W 1936 r. przy Kwaterze Głównej ZHP utwo-
rzono Referat Turystyki, potem Wydział Obozów i Turystyki. Struktura ta zosta-
ła rozbudowana przy wszystkich Chorągwiach ZHP37.

31 E. Muszalski, Wielkie wycieczki harcersko-krajoznawcze (obozy ruchome), Warszawa 1918,  
s. 40-41.

32 Por. Wśród cichego owianego wspomnieniem wieków kościoła - czy nie wspomnieć starej od-
wiecznej modlitwy? Czyż nie lepiej, gdy wycieczka przyniesie , oprócz umysłowego i uczuciowy plon? 
Czyż nie dobrze jest utrwalić ten plon w różnorodny sposób?,  tamże, s. 45.

33 Tamże, s. 47-49. 
34 Tamże, s. 51.
35 Tamże, s. 6-7. 
36 Por. R. Baden-Powell, Skauting dla chłopców, [b.m.w.] 1909.
37 L. Ćwikła, Prawne aspekty…, s. 153.
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Dobroczynny wpływ na wychowanie państwowe widział z kolei w wyciecz-
kach szkolnych Jerzy Ostrowski38. Ceniąc ideę i wartości funkcjonalne wycie-
czek dostrzegał braki metodyczne konkretnych rozwiązań praktycznych. Za-
rzucał im brak „myśli przewodniej”, „chaos” i „dorywczość”39. Rekreacji pragnął 
przeciwstawić konkretne metody pracy z młodzieżą, tak aby zmaksymalizować 
walory prospołeczne ruchu turystycznego. Spośród wszystkich odmian wy-
cieczek specjalistyczno-przedmiotowych: etnograficznych, folklorystycznych, 
przyrodniczych, historycznych (zwiedzanie pól bitew, muzeów, ruin zamków), 
ekonomicznych, regionalnych, specjalnie wyróżnił wycieczki o charakterze 
„społeczno-obywatelskim”40. Polecał zwiedzanie Gdyni (miasto i port) i Polesia 
(działania melioracyjne) tak, aby uczniowie zapoznali się z dokonaniami gospo-
darczymi państwa, wycieczki do jednostek wojskowych (ogląd sprzętu wojsko-
wego), zwiedzanie instytucji publicznych (placówek ochrony zdrowia, domów 
ludowych, czytelni), wycieczki na pola niedawnych bitew, udział w odsłonięciu 
pomników. Szczególnie interesująco, jeśli chodzi o kształtowanie postaw obywa-
telskich, brzmią postulaty o konieczności zapoznania uczniów z działalnością 
władz lokalnych (sejmików, rad miejskich i gminnych, magistratów) i central-
nych (wizyta w sejmie, spotkanie z Prezydentem RP)41. Wreszcie zalecał wypra-
wę na granicę państwa: 

ponieważ wrażenie, które otrzymuje obywatel stojąc na granicy swego państwa - jest 
tak silne i niezapomniane, że daje ono głębsze, choć może tylko podświadome, zro-
zumienie państwa, niż jakiekolwiek słowa42. 

Ostrowski zawarł tu istotną myśl, a uwaga ta jest częścią obecnego postulatu 
angażowania dzieci i młodzieży w społeczeństwie obywatelskim: 

Ten bezpośredni kontakt dałby możność wywarcia wielkiego wpływu na wyobraź-
nię i uczucia młodzieży, a samą młodzież podniósłby w jej oczach i dałby pojąć wagę 
jej obowiązków wobec państwa43.

38 J. Ostrowski, Realizacja wychowania obywatelskiego w szkole, Warszawa-Wilno 1938.
39 Tamże, s. 39-40.
40 Tamże, s. 41. 
41 Tamże. 
42 Tamże.
43 Tamże, s. 42. 
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Podobny cel miały również wycieczki organizowane dla dzieci żyjących  
w diasporach polskich poza granicami II RP. Informacje o takich przyjaz-
dach znajdujemy np. w archiwum wileńskim. W zachowanych dokumentach 
MWRiOP informuje o konieczności podniesienia uczuć patriotycznych polskich 
dzieci z Łotwy. Najlepszym środkiem ku temu miały być, według urzędników, 
właśnie wycieczki do Polski. Wspomniane tu pismo zawiera dane o wycieczce 
trzydzieściorga dzieci z Dyneburga. W dokumencie czytamy: 

uświadomienie narodowe polskiej młodzieży zamieszkałej na Łotwie nie jest do-
stateczne – i taka wycieczka wyryłaby niezatarte ślady w duszy i w umyśle dzieci 
polskich, nauczycielom zaś dałaby bogaty materiał dla ich pedagogicznej prac44. 

Należy też pamiętać o skutkach napięć w stosunkach międzynarodowych mie-
dzy Polską i jej sąsiadami - głównie Niemcami, ale też Litwą i Rosją Sowiecką.  
M. Fularski opisywał te ograniczenia w następujących słowach: 

Nie bez znaczenia w kształtowaniu się wymiany turystycznej pozostają stosunki 
polityczne między odnośnymi krajami. Nie do pomyślenia np. jest ożywiony ruch 
turystyczny między krajami wrogimi, będącymi w stanie wojny, ostrego zatargu po-
litycznego i t. p. Pokojowe i przyjazne stosunki polityczne stanowią niezbędne tło 
dla rozwoju zagranicznego ruchu turystycznego45. 

Odbiciem tych problemów i niechętnej wobec Polaków rzeczywistości są relacje 
uczestników wycieczek np. do Wolnego Miasta Gdańska46. Z kolei wyjazdy Pola-
ków do różnych rejonów kraju były propagowane jako potwierdzenie wspólnoty 
obywatelskiej. Za przykład niech posłużą chociażby obchody 700-lecia Torunia. 
W piśmie do kuratoriów promującym to wydarzenie czytamy, że organizatorzy 
spodziewali się, iż wezmą w nim udział „Rodacy ze wszystkich stron Rzeczypo-
spolitej, którzy przybyciem swoim do Torunia zadokumentować mają łączność 
braterska całego narodu z tą wielowiekową strażnicą Ziemi Pomorskiej”47. Komi-
tet Organizacyjny zwracał się do Kuratorium Wileńskiego o poparcie całej akcji.

44 LCAP, fond 172, sygn. 454, Pismo z 14 kwietnia 1922 r., k. 32; Pismo z 25 lipca 1922 r., k. 66. 
45 M. Fularski, dz. cyt., s. 50.
46 J. Sołdrowski, O wycieczkach szkolnych jako istotnej części nauczania języka polskiego. Uwagi 

dla nauczycieli wszystkich szkół niezbędne, dla młodzieży szkół średnich i wszystkich miłośników 
przyrody wielce pożyteczne, Częstochowa 1926, s. 49-50. 

47 LCAP, fond 172, sygn. 3826, Pismo z 18 maja 1933 r., brak pag.

207

Turystyka szkolna w II RP



Osobną dziedziną wpływającą na rozwój turystyki szkolnej była infrastruk-
tura turystyczna. W pracach ekonomistów z okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego znajdujemy szereg zaleceń co do poszerzenia bazy turystycznej na pozio-
mie podstawowym dla wycieczek szkolnych i biedniejszych rodzin. Stąd szeroka 
akcja uruchomienia schronisk w szkołach, którą regulował okólnik MWRiOP  
z 19 maja 1926 r. (okólnik z 3 grudnia 1923 r. wprowadzał fundusz gier i zabaw 
ruchowych finansowany między innymi ze składek uczniów)48; uszczegółowiał 
je okólnik z 17 marca 1931 r. (Nr 4-5, poz. 53)49. Na ich mocy utworzono Fun-
dusz Schronisk Młodzieżowych. Nadzór nad nimi sprawowali kierownicy szkół, 
towarzystwa lub osoby fizyczne50. Okólnik z 12 marca 1926 r. zezwala na prze-
sunięcie części funduszu (15 %) na cele turystyki szkolnej; okólnik z 19 maja 
i 28 sierpnia 1926 r. obliguje do przekazania czwartej części funduszu na bu-
dowę domów wycieczkowych. Do 1930 r. zorganizować miano 92 schroniska, 
z których skorzystać miało 27096 młodzieży z 1677 wycieczek szkolnych. Jak 
podaje J. Gaj - do września 1939 r. miało ich być 21251. Miały różny standard  
i ofertę (z pościelą lub bez, z elektrycznością lub bez, z natryskami, czy wresz-
cie posiłkami), które odpowiadały pobieranym opłatom noclegowym (od 20 gr.  
w placówkach o najniższym standardzie do 3 złotych w Trokach w Schronisku 
Ligi Morskiej i Kolonialnej)52. Władze II RP pracowały również nad upowszech-
nieniem turystyki międzynarodowej. Jeszcze w 1932 r. Polacy wzięli udział  
w konferencji założycielskiej Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżo-
wych w Amsterdamie53. W połowie lat trzydziestych przy MWRiOP powołano 
specjalne podkomisje szkolne, które działały na rzecz rozwoju międzynarodowej 
turystyki szkolnej. Rzeczypospolita stała się sygnatariuszem konwencji kultu-
ralnych, na mocy których polskiej młodzieży umożliwiono wymianę kulturalną 

48 S. Kopczyński, Higiena szkolna. Podręcznik dla kierowników szkół, nauczycieli i lekarzy 
szkolnych, Warszawa 1932, s. 17. 

49 „Celem rozbudzenia i rozwinięcia wśród młodzieży szkolnej ruchu turystyczno-krajo-
znawczego Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego organizuje z <<Funduszu 
szkolnych domów wycieczkowych>> szkolne schroniska noclegowe i domy wycieczkowe, jako 
punkty oparcia dla wycieczek i wędrówek młodzieży szkolnej.” Patrz: Szkolne schroniska wyciecz-
kowe. Informator XI, Rok 1937, Warszawa 1937, s. 5.

50 Wskazówki dla kierowników schronisk i ich użytkowników zostały zamieszczone w aneksie 
na końcu artykułu.

51 J. Gaj, Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa, 2003, s. 59. 
52 Szkolne schroniska…, s. 92.
53 J. Gaj, Dzieje turystyki…, s. 75. 
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(dydaktyczno-turystyczną). Jak podaje L. Ćwikła - z analizy dokumentów wyni-
ka, iż Ministerstwo organizowało i współfinansowało podobne wycieczki54.

Niewątpliwie na aktywności turystycznej okresu międzywojennego zaciąży-
ło piętno pionierstwa. Z jednej strony obserwujemy wybuch tego rodzaju ini-
cjatyw, który stopniowo uzyskuje coraz mocniejszą podstawę instytucjonalną, 
z drugiej - nadal wiele zależy od ludzi. Można tu podać przykład wspomniane-
go już generała A. Litwinowicza, czy „Błękitnej Żeglarskiej Jedynki”, czy prawie 
przymusowej formy wycieczkowej w lidziańskiej szkole handlowej, w dokumen-
tacji której znajdujemy wpis: 

Proszę ogłosić młodzieży, że jutro cała szkoła pod kierownictwem prof. L. Brylskiego 
weźmie udział w wycieczce. Wszystka młodzież obowiązkowo ma przyjść do szkoły 
bez książek na godz. 8 rano. Nieobecność będzie uważana za nieusprawiedliwione 
godziny. Młodzież posiadająca rowery, może je wziąć ze sobą. Panowie profesorowie 
wolni w dniu jutrzejszym od zajęć zechcą wziąć udział w wycieczce55. 

W uwagach metodycznych zauważamy też spór o to, czy wycieczka ma 
być li tylko formą relaksu (E. Muszalski), wyprawą naukową, czy elementem 
wychowania propaństwowego. W związku z powyższym, spotykamy rożne 
propozycje udokumentowania formy turystycznej. Wszyscy autorzy zwracają 
jednak uwagę na pielęgnowanie idei turystycznej w duchu umiłowania ziemi 
ojczystej. Podstawowym elementem pedagogii w turystyce pozostaje również 
kształcenie ciała i ducha.  

Turystyka w okresie międzywojennym ewoluuje od doznań indywidual-
nych, mających charakter elitarny ku formom popularnym, masowym (szkoły, 
towarzystwa turystyczne). Słyszane są jednak głosy sporu, czym ma być turysty-
ka, jakie ma przyjąć formy, jakie spełniać cele, dla kogo ma być przeznaczona. 

W aneksie zawarto dwa teksty, które, zdaniem autorki, ukazują dwa oblicza 
turystyki. Jedno - wywodzące się jeszcze z idei romantycznej wyprawy, drugie 
obrazujące zinstytucjonalizowanie ruchu turystycznego. Pierwszym z nich jest 
fragment tekstu M. Zaruskiego z opublikowanej przez Państwowe Wydawnic-
two Książek Szkolnych we Lwowie pracy Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, 
wrażenia i opisy56. W książce zawarto założenia ideowe idei taterniczej/alpini-

54 L. Ćwikła, dz. cyt., s. 419. 
55 APPZP, Coll. Lid., sygn. 43, Księga Zarządzeń…, Wpis z 26 maja 1936 r., k. 52. 
56 M. Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wrażenia i opisy, Lwów 1934.
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stycznej, pojawiają się w niej praktyczne opisy co do wyboru ekwipunku, wy-
praw ratunkowych, barwne opisy przygód czy nawet zabawne puenty. W aneksie 
umieszczono wytyczne dla taterników.

Drugi tekst jest regulaminem schronisk, swoistym tekstem technicznym prze-
siąkniętym szczegółowymi procedurami. Regulamin daje również wyobrażenie  
o masowym już odbiorcy usług turystycznych. Lektura ilustruje ewolucję, jaką prze-
szły materiały przeznaczone dla organizatorów wycieczek turystycznych. Zaznaczy-
ły się w nich dwa etapy rozwoju turystyki: romantyczny i zinstytucjonalizowany. 

Aneks
Tekst 1.
1. Uczestnicy wybierają przodownika, któremu wszyscy podlegają. Przodownik jest 
moralnie odpowiedzialny za prowadzenie wyprawy i bezpieczeństwo uczestników.
2. Przodownik wybiera strażnika - kogoś ze znających teren i doświadczonych nar-
ciarzy. Strażnik winien iść i jechać na samym końcu szeregu.
3. Wszyscy idą jeden za drugim w odstępie 1 metra. Przodownik idzie w szeregu 
lub obok, gdzie mu się podoba, zwykle jako drugi, lub - przy głębokim śniegu - jako 
trzeci od początku.
4. Jako pierwszy idzie torownik (torujący drogę), któremu drogę wyznacza lub 
wskazuje przewodnik. Torownicy zmieniają się co pewien czas w ten sposób, że 
torownik i przodownik robią krok poprzeczny ku górze; wówczas wysuwa się na 
czoło nowy torownik, za nim wstępuje w kolej przodownik, dalej inni, zaś były 
torownik zostaje na końcu i wstępuje w kolej przed strażnikiem.
5. Nikt nie powinien wyprzedzać drugiego albo w tyle zostawać. Jeżeli jeden  
z uczestników zatrzymuje się, cały szereg staje. Stosować się należy do najsłabszego.
6. Przy zjeździe należy jechać wszystkim jednym torem lub blisko śladu przodow-
nika. Strażnik nie ma prawa wyminąć nikogo.
7. Tych, którzy jadąc upadli, można wyminąć, nie wolno jednak wyminąć przo-
downika. Strażnik nie ma prawa wyminąć nikogo.
8. W razie niebezpieczeństwa nikt nie powinien nieproszony udzielać rad przo-
downikowi ani mu czynić wyrzutów.
9. W trudniejszych miejscach przodownik powinien postawić wprawniejszych nar-
ciarzy dla ubezpieczenia następnych. Po przebyciu takich partyj, również podczas 
kurniawy sprawdzać obecność wszystkich.
Iść spać o zmroku, wstawać przy gwiazdach, spieszyć powoli57. 

57 M. Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich…., s. 260. 
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Tekst 2.
Wskazówki dla kierowników schronisk58.
1. Szkoły i budynki, w których znajdują się szkolne schroniska noclegowe, powin-
ny być w okresie wycieczkowym oznaczone specjalnymi tablicami informacyjny-
mi, umieszczonymi w sposób widoczny u wejścia do budynku oraz przynajmniej  
w dwu oknach frontowych. Obok tablic informacyjnych należy również umiesz-
czać plakaty propagandowe oraz ogłoszenia z adresami stowarzyszeń i osób, które 
podejmą się bezinteresownie udzielać wycieczkom i pojedynczym turystom szkol-
nym informacji, ewentualnie także pomocy i ułatwień w zwiedzaniu miejscowości 
i okolicy.
2. Schroniska zaopatrzone są w łóżka – leżaki z materacami sprężynowymi oraz 
koce i poduszki (niektóre i w sienniki), ponadto w miednice i wiadra do mycia.
3. W okresie wakacji letnich, kiedy szkoła jest nieczynna, schronisko powinno być 
stale przygotowane i urządzone do przyjęcia wycieczek i wędrującej młodzieży,  
a zatem łóżka powinny być ustawione w izbach szkolnych i zaścielone materacami 
i kocami, poduszki (sienniki) napełnione sianem lub słomą. W izbie należy, po 
wyniesieniu ławek, pozostawić tylko te meble szkolne (ławki i stół), które mogą 
być użyteczne korzystającym ze schronisk. W ciągu roku szkolnego gdy szkoła jest 
czynna, ze schronisk korzystać można tylko w godzinach wolnych od nauczania. 
W związku z tym inwentarz schronisk należy przechowywać tak, aby można było 
w każdej chwili z niego korzystać, a więc, o ile możliwości w pobliżu tej izby, która 
ma być użyta jako schronisko noclegowe.
4. W okresie zimowym, o ile schronisko nie jest wykorzystywane do sportów zimo-
wych, inwentarz schroniska należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Łóżka należy 
złożyć w miejscu suchym, koce zaś (sienniki i pościel, jeśli schronisko je posiada) sta-
rannie wytrzepane i przesypane środkiem dezynfekcyjnym (naftaliną) należy prze-
chowywać w skrzyniach lub koszach plecionych specjalnie na ten cel zakupionych. 
Cały inwentarz schroniska należy wpisać do specjalnego zeszytu, jako do książki 
inwentarzowej schroniska.
A. Wskazówki dla korzystających ze schronisk.
1. Do korzystania ze schronisk mają prawo:
a) Dziatwa i młodzież szkolna, odbywająca wycieczki w grupach pod kierownic-
twem nauczycieli lub kierowników organizacji wychowawczych szkolnych.
b) Drużyny i zespoły wędrowne uczniów (uczennic) oraz pojedynczy uczniowie, 

58 Szkolne schroniska…, s. 6-13. 
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odbywający wycieczki piesze, wioślarskie, narciarskie, kolarskie itp.
c) Nauczyciele, towarzyszący wycieczkom młodzieży szkolnej, oraz zespoły wy-
cieczkowe nauczycielskie.
O ile lokal schroniska jest wolny, mogą z niego korzystać wycieczki zespołowe mło-
dzieży pozaszkolnej, nauczyciele, studenci szkół akademickich i członkowie towa-
rzystw turystycznych, odbywający wycieczki turystyczne w grupach lub pojedynczo.
2. Korzystający ze schronisk obowiązani są przedstawić kierownikowi szko-
ły względnie gospodarzowi schroniska odpowiednia legitymację (legitymację 
uczniowską, zaświadczenie dyrekcji szkoły, legitymację nauczycielską, akademicka 
lub turystyczną).
3. Wycieczki liczące powyżej 10 uczestników powinny zamawiać noclegi wcześniej 
(8-14 dni przed przybyciem) drogą wymiany korespondencji. Zamówienie należy 
kierować do dyrekcji względnie kierownictwa szkoły, w której mieści się schronisko. 
Dyrekcje względnie kierownicy szkół odpowiadać będą tylko na telegramy, listy  
i karty pocztowe z zapłaconą odpowiedzią. Przy zamawianiu miejsc w schroni-
sku należy podać: nazwisko kierownika wycieczki, liczbę i płeć uczestników szkołę  
i miejscowość, z której wycieczka pochodzi, dzień, ewentualnie godzinę przybycia. 
O przyjęciu wycieczki do schronisk decyduje kolejność zgłoszenia.
4. Wycieczki liczące mniej niż 10 uczestników (niczek), oraz wędrujący pojedyn-
czo uczniowie zgłaszają się o nocleg u kierownika szkoły względnie gospodarza 
schroniska bezpośrednio po przybyciu do danej miejscowości, nie później jednak 
jak przed godziną 21. Po tej godzinie mogą być przyjmowani do schronisk tylko ci, 
którzy uprzedzili kierownika szkoły względnie gospodarza schroniska o później-
szym przybyciu.
5. Przy rozmieszczaniu wycieczek w schroniskach należy młodzież żeńską umiesz-
czać oddzielnie od męskiej. W schroniskach, składających się z jednej izby noclego-
wej, przyjmowanie jednocześnie obu płci jest niedopuszczalne.
6. Po przybyciu do schroniska kierownik wycieczki (także osoba pojedyncza, korzy-
stająca ze schroniska), obowiązany jest wypełnić szczegółowy druk sprawozdaw-
czy), znajdujący się na miejscu.
7. Opłata za jeden nocleg wynosi 20 groszy od osoby. W schroniskach Wojewódz-
twa Śląskiego oraz zorganizowanych przez Śląską Wojewódzką Komisję Turystycz-
ną opłata za jeden nocleg wynosi po 50 gr od osoby).
*W związku z przejęciem tych schronisk przez Wydział Oświecenia Publicznego 
Urzędu Województwa Śląskiego opłaty zostały obniżone (przypis redakcji).
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W pewnej liczbie schronisk lepiej wyposażonych (woda bieżąca, elektryczność, 
gaz), specjalnie w wykazie schronisk oznaczonych, opłata za nocleg może za ze-
zwoleniem Ministerstwa być podniesiona do 50 groszy, a nawet do 1 zł.
Opłatę za nocleg uiszczać należy z góry wieczorem dnia poprzedzającego nocleg 
względnie w przeddzień opuszczenia schroniska. Pokwitowań za nocleg w zasadzie 
nie wydaje się.
Wpływy z opłat 20 gr. za nocleg przeznaczać należy wyłącznie na rzecz służby 
schroniska. Wpływy z opłat wyższych dyrekcja (kierownictwo) szkoły lub osoba 
zarządzająca schroniskiem obraca na wynagrodzenie służby, zakup słomy, opła-
canie należności za wodę, elektryczność, gaz, zakup lub uzupełnienie inwentarza.
W tym przypadku wpływy z opłat za noclegi należy notować w książce dochodów 
i rozchodów schroniska.
8. Z tego samego schroniska korzystać można zasadniczo nie dłużej niż trzy noce  
z rzędu. Dłuższy pobyt jest dozwolony tylko wówczas, gdy do schroniska nie zgło-
siła się żadna inna wycieczka szkolna oraz gdy zarząd lokalu wyraził na to zwą 
zgodę. Schroniska noclegowego nie wolno używać jako domu kolonijnego.
9. W obrębie schroniska nie wolno używać maszynek spirytusowych, naftowych 
lub innych mogących spowodować pożar. Posługiwać się należy w miarę możności 
latarkami elektrycznymi, jak najbardziej unikać ze względu na niebezpieczeństwo 
pożaru świateł otwartych, zbędnego palenia świec, zapałek itp. Źródła światła 
(świeca, lampa naftowa) umieszczać w miejscu możliwie bezpiecznym. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa oraz ze względów higienicznych palenie tytoniu w pomiesz-
czeniach noclegowych jest surowo wzbronione.
10. W schroniskach, w których warunki na to pozwalają, mogą być organizowane 
stacje posiłkowe. Z kuchni znajdującej się w budynku, korzystać mogą wycieczki  
i młodzież wędrująca tylko za zezwoleniem gospodarza schroniska na warunkach 
z nim omówionych. 
11. Korzystający ze schroniska obowiązani są do zachowania wymaganej przez 
otoczenie ciszy, do szanowania budynku i inwentarza lokalu, a za wszelkie uszko-
dzenia muszą wypłacić odpowiednie odszkodowanie. W szczególności przestrzegać 
należy wzorowej czystości i zachowania porządku, o który dbać musi każdy uczest-
nik wycieczki, gdyż w schroniskach nie ma specjalnej służby pokojowej. Do korzy-
stających ze schronisk należy zaścielanie i uporządkowanie łóżka, przewietrzenie, 
a nawet, gdy potrzeba, wymiecenie sali. Łóżek nie należy użytkować jako ławek lub 
stołków, unikać, o ile możności, umieszczania na nich plecaków, walizek, płaszczy 
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i.t.p. Nie wolno kłaść się na łóżku w obuwiu. Nie wolno opuścić schroniska bez 
uprzedniego doprowadzenia sali, łóżek, sprzętu i naczyń, z których się korzystało, 
do wzorowego porządku.
12. Po godzinie 22, nie wolno w schronisku śpiewać lub hałasować, światła należy 
o tej godzinie pogasić, a by potrzebującym snu zapewnić spokój. Jeżeli noclegujący 
ruszają o świcie, powinni baczyć, by pozostałym śpiącym w schronisku nie prze-
rywać snu.
13. Ze skargami i życzeniami zwracać się należy do dyrekcji (kierowników szkół) 
względnie gospodarzy schroniska. Z uzasadnionymi zażaleniami tak kierownicy 
wycieczek jak i gospodarze schronisk powinni się zwracać za pośrednictwem swo-
ich przełożonych do odnośnych Kuratoriów.
14. Korzystający ze schroniska obowiązani są przestrzegać jak najściślej postano-
wień niniejszej instrukcji. Za porządek i odpowiednie zachowanie się uczestników 
wycieczki odpowiedzialni są w pierwszym rzędzie kierownicy wycieczek.

Podpisano: 
Minister Sł. Czerwiński59

Streszczenie
W niniejszym artykule podjęto temat turystyki szkolnej w II RP w okresie międzywo-
jennym. Podano informacje o początkach i ewolucji systemu organizacyjnego turystyki 
szkolnej. Opisano przykłady prac metodycznych dotyczących powyższej tematyki. W 
artykule oparto się na źródłach archiwalnych i publikacjach z epoki. Do artykułu do-
łączono aneks, w którym zawarto dwa przykłady tekstu, które potwierdzają ewolucję 
organizacyjną turystyki przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. 

Summary
The topic of this article is a school tourism in the II RP in the interwar period.  Infor-
mation of the beginning and evolution  organization system of school touristic have  
been done. Example of methodical publications have been written. Archival searches  
and publishing  of epoch have been used. An addendum  has been added to the article, 
which included two of the text examples, which are supporting the organizing evolution 
of tourism for children and teenagers. 

59 Tamże, s. 13. 
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Tradycje turystyki szkolnej i akademickiej 
w Trójmieście (w latach 1945–1989)  
zarys problematyki

Turystyka szkolna
Krajoznawstwo odgrywało ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
młodzieży szkolnej, a w rozbudzaniu zainteresowań turystycznych wśród mło-
dego pokolenia niezaprzeczalne osiągnięcia miały Polskie Towarzystwo Tatrzań-
skie (dalej: PTT) i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (dalej: PTK), a później 
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze (dalej: PTTK). Idee krajoznaw-
cze propagowane były w szkołach podczas zajęć i wycieczek przedmiotowych, 
w  ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w  czasie wolnym od nauki1. W  okresie 
powojennym prace krajoznawcze wznowiły jako pierwsze Szkolne Koła Kra-
joznawcze i tego typu działania wspierało m.in. Ministerstwo Oświaty poprzez 
Departament Wychowania Fizycznego i Sportu2. 

Opiekunami kół szkolnych byli nauczyciele krajoznawcy, którzy pierwszy 
Zjazd Opiekunów Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej PTK zorganizo-
wali w 1947 r. Jednym z celów, jaki wytyczył sobie Zjazd na przyszłość, było 
poznanie przyznanych Polsce ziem północno-zachodnich (tzw. Ziem Odzyska-
nych). W ramach usprawnienia zarządzania sprawami turystyki i wypoczynku 
młodzieży szkolnej, w  1948 r. przy Ministerstwie Oświaty powołano Wydział 

1 Krajoznawstwo i turystyka  wśród młodzieży miały do spełnienia funkcje poznawcze i wy-
chowawcze. Szeroko o tym zagadnieniu pisał w swoim dziele K. Denek, Poznawczo-wychowawcze 
aspekty działalności krajoznawczo-turystycznej we współczesnej szkole. Koszalin 1981. 

2 Dnia 6 grudnia 1946 r. PTK wydał okólnik w sprawie zakładania kół krajoznawczych mło-
dzieży szkolnej z zalecaną prenumeratą czasopisma „Orli Lot”. Zob. J. Gaj, Dzieje turystyki w Polsce, 
Warszawa 2006, s. 121.

Marzena Alicja Tomiak 
Akademia Wychowania Fizycznegi i Sportu  

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, 
Agnieszka Połaniecka 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
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Obozów, Wczasów i  Turystyki, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
młodzieży podczas wypoczynku. Ministerstwo Komunikacji, podobnie jak 
w dwudziestoleciu międzywojennym, w celu popularyzacji wyjazdów turystycz-
nych udzielało zniżki na bilety grupowe w  określonym czasie. W  pierwszych 
latach po wojnie odbyły się liczne wycieczki młodzieży szkolnej do Krakowa, 
Gdańska, Warszawy i Zakopanego. Taka masowa forma ruchu wycieczkowego 
na długich trasach została zawieszona w następnych latach z powodu błędów 
organizacyjno-metodycznych. 

W 1945 r. w Gdańsku powołano oddział stowarzyszenia wyższej użyteczno-
ści publicznej „Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” (dalej: RTPD)3, któ-
rego celem było otoczenie opieką najbiedniejszych dzieci z terenu województwa 
pomorskiego4. W całym województwie zorganizowano 17 oddziałów miejskich 
dla 11 000 dzieci. Gdański oddział RTPD prowadził 4 świetlice, 4 przedszkola  
i 2 bursy5, a w trakcie Akcji Letniej (dalej: AL) w 1948 r. zorganizował kolonie dla 
847 dzieci (w tym dla 160 dzieci z zagranicy) oraz półkolonie dla 387 podopiecz-
nych. Oddział otaczał opieką 830 dzieci ze środowiska robotniczego6.  

Dużym problemem w tym okresie był brak bazy noclegowej, która zaspo-
koiłaby rosnące potrzeby turystyki młodzieżowej. Na Ziemiach Odzyskanych 
przejęto po Niemcach 386 domów wycieczkowych, a w 1949 r. Kuratoria Okrę-

3 Państwowe Archiwum w Gdańsku (dalej AG), zesp. 1159, sygn. 1035, k. 18. Zgodnie z ob-
wieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1949 r. (Dz. U. R. P. Monitor Polski z dnia 
23 lipca 1949 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności, towarzystwo 
sprawowało pieczę nad wychowaniem dzieci wg świeckich zasad opartych na marksistowskim 
światopoglądzie. 

4 AG. Tamże, k. 58-59. Cele Towarzystwa określał & 5 pkt. II: „Celem Towarzystw jest opieka 
materialna i  moralna nad matką i  dzieckiem, a przede wszystkim nad dzieckiem pozbawionm 
rodziców. Wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z dążeniami świata pracy i w duchu ideałów 
braterstwa narodów. Pomoc młodzieży w  odnajdywaniu właściwego kierunku kształcenia się. 
Współpraca z rodziną i wychowawcami dzieci oraz szukanie najskuteczniejszych sposobów wy-
chowania i nauczania”. 

5 W całym kraju RTPD organizowało i prowadziło zakłady opiekuńcze i wychowawcze dla 
dzieci pozbawionych rodzin, poradnie higieniczno-lekarskie, prewentoria i  sanatoria dla dzieci 
słabych, zagrożonych i chorych, półkolonie i kolonie, akcje dożywiania, szkoły ogólnokształcące, 
zawodowe, biblioteki, imprezy artystyczne, koła turystyczne, poradnie i kluby sportowe.  

6 AG, MRN, zesp. 1159, sygn. 1035, s. 20-21, 35. Kolonie organizowano od 1 czerwca do 28 
sierpnia 1948 r. w Borkowie, Krynicy Morskiej i Lipcach. Podejmowano działania zmierzające 
do wyrównania różnic między dziećmi z miasta i ze wsi przez łączenie ich we wspólne grupy na 
koloniach. Liczba objętych opieką dzieci była tylko orientacyjna, gdyż nie prowadzono ewidencji  
i rejestracji członków.
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gu Szkolnego zarządzały już 77 schroniskami z 4 174 miejscami noclegowymi.  
Do końca 1950 r. reaktywowano 700 Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, 
zrzeszających ok. 3 200 uczniów, nad którymi sprawowało opiekę ok. 1 000 na-
uczycieli7. Z czasem usprawniono organizację masowego wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Na mocy Zarządzenia Ministerstwa Oświaty, dnia 12 marca 1949 r. 
utworzono Komisję ds. Wczasów Letnich dla Dzieci i Młodzieży, odpowiedzial-
ną  za jak najszerszy zasięg akcji kolonijnej w skali kraju8.

 Na mocy porozumienia Gdańskiego Kuratoriom Okręgu Szkolnego z Zarzą-
dem Oddziału PTK w dniu 2 kwietnia 1948 r. odbyła się pierwsza w powojennym 
Gdańsku konferencja opiekunów kół krajoznawczych młodzieży szkolnej i na-
uczycieli, którzy  planowali powołanie takich kół. Utworzono wówczas Okręgo-
wą Komisję Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej woj. gdańskiego9. Gdański 
Oddział PTK organizował liczne odczyty i wycieczki krajoznawcze. Jego siedziba 
mieściła się Gdańskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Kultury i Sztuki, zaś 
w Sopocie przy ul. Syrokomli 6 znajdowało się jego przedstawicielstwo.

Opiekę nad szkolnymi kołami krajoznawczymi od 1951 r. sprawowało Mi-
nisterstwo Oświaty. W Gdańsku i w Krakowie powołano Międzyszkolne Ośrod-
ki Krajoznawczo-Turystyczne (dalej: MOKT)10, które miały stanowić wzorco-
we bazy dla szkolnych kół. Niestety taki system nie sprawdził się w  praktyce, 
gdyż w okresie stalinizmu (1951-1956) szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny 
napotkał na problemy w  funkcjonowaniu. Istniejące przy szkołach powszech-
nych Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej miały zostać podporządkowane 
harcerstwu, a Koła w  średnich szkołach Związkowi Młodzieży Polskiej (dalej: 
ZMP). Po dwóch latach, przy biernej postawie kierownictwa Towarzystwa oraz 
braku zaangażowania ze strony władz szkolnych i nauczycieli, Koła uległy samo-
likwidacji, a zasłużeni działacze wycofali się z pracy. Dopiero w 1957 r. na fali 
,,październikowej odwilży” Ministerstwo Oświaty11 wznowiło działalność tury-

7 A. Chmiel, Turystyka w Polsce w latach 1945-1989, Warszawa 2007, s. 200.
8 AG, MRN, zespół 1165, sygn. 1035. Tamże. Letni wypoczynek w ramach akcji socjalnych 

organizowały zakłady pracy, szkoły, komitety rodzicielskie. Wszystkie te działania służyły socjali-
stycznemu wychowaniu i upolitycznieniu młodego pokolenia. 

9 Wybrany został Zarząd Komisji z prof. Jadwigą Pawlikowską jako prezesem na czele. Zob.  
J. Rychtarski, PTTK w woj. gdańskim w latach 1945-1975. Gdańsk 1987, s. 49.

10 Dz. Urz. MO 1952, nr 1, poz.4 oraz zarządzenie późniejsze zmieniające nazwę MOKT na 
Szkolne Wojewódzkie Ośrodki Krajoznawczo-Turystyczne (Dz. Urz. MO 1952, nr 16, poz.148).

11 Dnia 1 XII 1956 r. powołany został Wydział Krajoznawstwa i Turystyki, który zajął się re-
gulacją działalności turystyczno-krajoznawczej w szkole. Kolejnym krokiem było powołanie Cen-
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styczno-krajoznawczą w szkołach, powołując do życia Szkolne Koła Krajoznaw-
czo-Turystyczne (dalej: SKKT)12, a w miejsce zlikwidowanego czasopisma „Orli 
Lot”13 powołano miesięcznik „Poznaj swój kraj”14. Ustanowiona została Odznaka 
Krajoznawczo-Turystyczna, popularyzująca uczestnictwo w  ruchu krajoznaw-
czym, którą w 1959 r. zdobyło 11 159 uczniów. W wyniku porozumienia PTTK 
z  Ministerstwem Oświaty, Towarzystwo przejęło od 1964 r. (po  czternastolet-
niej przerwie) pieczę nad organizacją szkolnego krajoznawstwa turystycznego. 
W szeregi Towarzystwa wstąpiło 638 SKKT w charakterze członków15. Ucznio-
wie bardzo aktywnie uczestniczyli w imprezach turystyki kwalifikowanej i sta-
nowili 41% ogółu uczestników wycieczek w całym kraju. W okresie czterech lat 
działalności liczba młodzieży szkolnej, która brała udział w imprezach wzrosła 
o 187 297, a wycieczki turystyki kwalifikowanej przyciągnęły 956 847 uczestni-
ków, w tym 393 189 młodzieży szkolnej. Był to wynik lepszy o 152 069 uczestni-
ków w porównaniu do 1968 r. 

Do Centralnego Kalendarza Imprez Turystycznych PTTK weszło na stałe 
wiele imprez, m.in. Ogólnopolski Zlot Młodzieży „Palmiry”, Wielkopolski Rajd 
Młodzieżowy i Zlot Licealistów. W  dniu 16 kwietnia 1969 r. ZG PTTK pod-
jął uchwałę o zadaniach w zakresie programowej i organizacyjnej działalności 
wśród młodzieży. W myśl tej uchwały należało pogłębiać treści wychowawcze 
w  turystyce szkolnej i  rozszerzać formy i  metody w  upowszechniania krajo-
znawstwa. W oparciu o tę uchwałę ZG PTTK rozpoczął szkolenie młodzieżowej 
kadry turystycznej. W  latach 1968-1971 na 484 kursach przeszkolono 15  408 
organizatorów turystyki, a pod koniec 1971 r. młodzieżowa kadra turystyczna 
w kraju liczyła 14 836 uczniów. 

Kolejnym krokiem było podjęcie współpracy przez Komisję Młodzieżową ZG 
PTTK z Centralnym Ośrodkiem Metodycznym Ministerstwa Oświaty i Szkolnic-

tralnej Komisji ds. Krajoznawstwa i Turystyki Szkolnej. Zob. K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka 
w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, Warszawa 1989, s. 52-56.

12 Zadania SKKT określało Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania. Zob. K. Denek: Kra-
joznawstwo…, s. 120-131. 

13 Czasopismo „Orli Lot” – miesięcznik krajoznawczo-etnograficzny wydawany w Krakowie 
w latach 1920-1950. Źródło: www.orlilot.centralnabibliotekapttk/ [dostęp: 14.08.2016].

14 Pismo „Poznaj swój kraj” przez ponad 40 lat towarzyszyło ruchowi krajoznawczo-tury-
stycznemu młodzieży szkolnej. Pismo to posiadało bogate walory poznawcze oraz wspomagało 
metodycznie i zapewniało informację krajoznawczo-turystyczną. PTTK w XX-leciu PRL, Warsza-
wa 1967, s. 69.

15 A. Chmiel, Turystyka…, s. 203-204.
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twa Wyższego w doszkalaniu geografów i wychowawców z dziedziny turystyki 
i krajoznawstwa. W porozumieniu z władzami szkolnymi organizowano szkole-
nie nauczycieli w dziedzinie krajoznawstwa, organizacji wycieczek i przewodnic-
twa turystycznego. Dalszy rozwój działalności krajoznawczej nastąpił w 1971 r. po 
ukazaniu się listu Biura Politycznego KC PZPR16 o organizacji AL dla młodzieży, 
który stanowił polityczną wytyczną najwyższego partyjnego gremium.  

Kluczową datą dla rozszerzenia działalności PTTK wśród młodzieży szkol-
nej okazał się dzień 23 czerwca 1971 r., gdy Zarządzenie Ministerstwa Oświaty 
i  Szkolnictwa Wyższego zezwoliło PTTK na powołanie szkolnych kół PTTK. 
Rozpoczął się proces szkolenia nauczycieli-opiekunów szkolnych kół PTTK. 
Szkolenia  organizowała Komisja Młodzieżowa ZG PTTK, która wspólnie z Ko-
misją Krajoznawczą ZG PTTK pierwszy  kurs dla opiekunów szkolnych kół zor-
ganizowała w  Chorzowie. Kursanci uzyskali uprawnienia instruktorów krajo-
znawstwa i kierowników wycieczek szkolnych17. 

SKKT w regionie rozwijały z powodzeniem swoją działalność wśród mło-
dzieży szkół podstawowych, w których zrzeszały w analizowanym okresie 701 
członków. Działalność krajoznawczo-turystyczną  prowadzono również w szko-
łach zawodowych (360 członków) i  w  liceach ogólnokształcących (218 człon-
ków). Największa liczba SKKT działała w 1962 r. kiedy 49 działających kół zrze-
szało 1 822 członków. W 1964 r. nastąpił spadek w  liczbie szkolnych kół o 10  
i zmniejszenie liczby członków o 543 uczniów. Najwięcej szkolnych kół działało 
w 1968 r. (42 koła), a w 1970 r. liczba ta zmniejszyła się o 7 przy jednoczesnym 
wzroście liczby członków o 167. Widoczny był również znaczący udział dziew-
cząt w działalności SKKT, które w szkołach podstawowych stanowiły 84% człon-
ków, a w LO 51%.

Lata 70. przyniosły istotne zmiany w funkcjonowaniu krajoznawstwa i tu-
rystyki szkolnej. W 1974 r. w  Urzędzie Wojewódzkim Kuratorium Oświaty  
i Wychowania powołano stanowisko wizytatora ds. krajoznawstwa i turystyki,  
a nadzór nad szkolnym krajoznawstwem powierzono Inspektorom Oświaty  
i Wychowania w Urzędach Miejskich i terenowych, którzy odpowiedzialni byli 

16 W wyniku Uchwały Plenum ZD PTTK z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie zadań ogniw PTTK  
w organizacji letniego wypoczynku młodzieży oddziały PTTK zaczęły organizować imprezy tury-
styczne i krajoznawcze dla młodzieży pozostającej w mieście w czasie wakacji. Zob. Sprawozdanie 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za lata 1968-1972, War-
szawa 1972, s. 28-29.

17 Tamże.
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za zadania wychowawcze w tej dziedzinie we wszystkich jednostkach oświa-
towych18. Trzy lata później dnia 4 lipca 1977 r. na mocy Zarządzenia Ministra 
Oświaty i Wychowania19 przekształcono Szkolne Koła Krajoznawczo Turystycz-
ne w Szkolne Kluby Krajoznawczo-Turystyczne (SKKT-PTTK) oraz zaczął obo-
wiązywać nowy regulamin  klubów szkolnych. Był to okres spadku zaintereso-
wania nauczycieli problematyką turystyczno-krajoznawczą. MOiW opracowało 
nowy program dla rozwoju turystyki w  szkolnictwie. W  1983 r. w  okresie po 
stanie wojennym, który negatywnie wpłynął na tę formę aktywności wśród mło-
dzieży, MOiW podjęło decyzję o ożywieniu działalności turystyczno-krajoznaw-
czej w szkołach, gdzie utworzono koła SKKT (obok innych organizacji młodzie-
żowych i społecznych, m.in. PTSM, ZHP, PTTK, ZSMP). Kolejne załamanie tej 
formy działalności turystyczno-krajoznawczej na terenach szkół nastąpiło pod 
koniec lat 80. XX w.20W okresie wspomnianego ożywienia (w latach 1979-1980) 
do najbardziej aktywnych kół w Gdańsku należały SKKT PTTK przy szkołach 
podstawowych –  nr 35, nr 44, nr 56, nr 71, nr 76, nr 77, koło nr 58 przy Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków (dalej: CKUMiE), Zasad-
niczej Szkole Zawodowej Zakładów Energetycznych (Klub „Błyskawica”), Ze-
spole Szkół Zawodowych (dalej: ZSZ) nr 3 (Klub „Gastro”), ZSZ Nr 7 w Gdań-
sku Oliwie („Kaktusy”), Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych, Zespole 
Szkół Metalowych, III LO („Topolówka”)21. 

Dla przykładu można podać, że członkowie klubu ,,Błyskawica” uczestniczy-
li w posiedzeniach Rady Klubu, prelekcjach, odczytach, konkursach turystycz-

18 A. Chmiel, Turystyka…, s. 204-205. 
19 Dz. Urz. MOiW 1977, nr 7, poz. 51.
20 A. Chmiel, Turystyka…, s. 206-207.
21 Klub „Błyskawica” rozpoczął działalność 15 października 1975 r., jako SKKT PTTK przy 

Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Energetycznego w Gdańsku. Zajmował się organizowa-
niem czynnego wypoczynku dla uczniów swojej szkoły poprzez uczestnictwo w imprezach miej-
skich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Zadania, które zostały nakreślone przed klubem przez 
ZG PTTK, Związek Zawodowy Energetyki oraz Radę Pedagogiczną były realizowane w  100%. 
Wszystkie imprezy przygotowywane były w oparciu o preliminarz. W klubie działały cztery sek-
cje: piesza, współpracy między klubami, gospodarcza i kronikarska. W każdą sobotę i niedzielę 
sekcja piesza organizowała wycieczki po regionie. Brała udział w kultywowaniu tradycji ludowej w 
takich imprezach jak: „Topienie Marzanny”, „Ścinanie Kani”, „Wodzenie niedźwiedzia” oraz rajdy 
poświęcone szlakom walk i męczeństwa. Uczniowie uczestniczyli w zlotach i różnych imprezach 
okolicznościowych, takich jak: „Dni Gdańska”, „Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy”, 
„Zlot Stoczniowców”, „Stu z Nieba” i inne. W okresie szesnastoletniej działalności członkowie klu-
bu odwiedzili większość zakątków Polski. Zob. Sprawozdanie w formie maszynopisu z pracy pro-
gramowo-organizacyjnej SKKT PTTK „Błyskawica”. 
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nych oraz w szkoleniach i seminariach dla organizatorów turystyki młodzieżo-
wej (OTM) przodowników turystyki pieszej III stopnia. Zdobyli wiele odznak 
Turystyki Kwalifikowanej i regionalnych odznak krajoznawczych22. Opiekunem 
Klubu był Edwin Nawrocki –  wieloletni działacz Zarządu Wojewódzkiego 
i Okręgu PTTK23. Zasięg działalności SKKT „Błyskawica” w  latach 1973-1989 
przedstawia tabela 1.

Tab.1.  Aktywność członków SKKT „Błyskawica” w wybranych latach 1973-198924

L.p. Rok
Liczba

 członków 
klubu

Liczba
wycieczek 

(dni)*

Liczba
uczestników

wycieczek

Udział w  
imprezach

woj. i ogólno-
polskich

Liczba  
zdobytych 
punktów 

(OTP i GOT)
1. 1973 32 11 30 3 180
2. 1978 80 70 550 30 1 100
3. 1981 50 15 350 15 300
4. 1986 80 45 400 15 400
5. 1989 100 50 500 12 1 500

*wycieczki zorganizowane przez SKKT „Błyskawica”
 
Aktywność uczestników klubu na polu turystyczno-krajoznawczym w SKKT 

„Błyskawica” w  okresie szesnastu lat działalności potwierdza ogólnopolską 
tendencję związaną ze zwiększoną działalnością pod koniec lat 70., spadkiem 
w okresie stanu wojennego i powolnym wzrostem w kolejnych latach 80. Nie do-
tyczyło to udziału członków klubu w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich, 
który od początku lat 80. wykazywał tendencje spadkowe25. 

W 1965 r. rozpoczęto działalność turystyczną wśród młodzieży szkolnej 
przy Zasadniczej Szkole Budowy Okrętów (dalej: ZSBO). Z czasem koło stało 
się najliczniejsze spośród kół z oddziału Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Mło-
dzież wraz z opiekunami brała udział w Ogólnopolskich Zlotach Stoczniowców,  

22 Odznaki turystyki kwalifikowanej zdobyło 540 osób, a Krajoznawcze Odznaki Regionalne 
uzyskało 210 osób. Tamże.

23 Tamże.
24 Kronika SKKT „Błyskawica” za lata 1973-1993.
25 W latach 1973-1989 średnia liczba członków wynosiła 75 osób, zorganizowano około 75 

wycieczek dla 440 uczestników oraz uczestniczono w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich  
w liczbie 17 osób. Kronika SKKT „Błyskawica” za lata 1973-1993.
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w 1-majowym Rajdzie Świętokrzyskim i innych. Co dwa, trzy lata odbywały się 
kursy dla organizatorów turystyki, w których aktywnie uczestniczyli uczniowie 
ZSBO. Członkowie SKKT brali udział w licznych pracach społecznych, m.in. 
przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, czynach na rzecz ZOO  
w Gdańsku Oliwie, budowie pola namiotowego w Kamieńskim Młynie. Stocznia 
Gdańska w latach 60. prowadziła działalność resocjalizacyjną wśród młodzie-
ży męskiej i jednym z jej elementów była turystyka młodzieżowa (tzw. „grupy 
półwolnościowe”). Młodzież wraz ze stoczniowcami uczestniczyła w imprezach 
lokalnych i ogólnopolskich26.

 Działalność krajoznawczo-turystyczną wśród uczniów ZSZ nr 7 prowadziło 
SKKT PTTK „Kafarki”, którego założycielem w roku szkolnym 1975/1976 i opie-
kunem był Kazimierz Głowacki. Od 1978 r. do końca omawianego okresu opiekę 
nad kołem sprawowała Małgorzata Żukowska. W wyniku ogłoszonego konkursu 
zmieniono nazwę koła na „Kaktusy”, która  była bliższa profilowi szkoły ogrod-
niczej. Koło nawiązało współpracę z Oddziałem Gdańskim PTTK, z Oddziałem 
PTTK Stoczni Gdańskiej i jej Klubem Turystyki Pieszej „Trampy” oraz z Klubem 
„Błyskawica” działającym przy ZSE, z którymi przez wiele lat wspólnie uczestni-
czyło w licznych rajdach i obozach wędrownych27. 

Również Oddziały PTTK w Sopocie i w Gdyni  znacząco oparły swoją dzia-
łalność na środowisku młodzieży szkolnej. Do najstarszych kół szkolnych na-
leżało SKKT przy I LO w Sopocie, które kontynuowało tradycje krajoznawcze 
z  lat 70. Klubu Turystyki Pieszej „Rokitnik”. Członkowie Klubu posiadali bo-

26 Największy gdański zakład pod koniec lat 60. otoczył opieką Technikum Budowy Okrę-
tów „Conradinum” (TBO). W  dniu 16 stycznia 1970 r. powstało oficjalnie szkolne koło przy 
Oddziale Stoczniowym. Młodzież SKKT TBO uczestniczyła w Ogólnopolskich Turniejach Tu-
rystyczno-Krajoznawczych, zajmując czołowe miejsca oraz w  licznych imprezach, które sama 
organizowała. Podnosiła również turystyczne kwalifikacje (organizatorów turystyki). Zob. XXV 
lat Oddziału…, s. 17-18.

27 Główną domeną koła były wycieczki zarówno te bliższe, jak i dalsze, podczas których 
uczniowie udawali się w przeróżne zakątki Polski. Podczas każdej wycieczki towarzyszył im za-
przyjaźniony przewodnik turystyczny PTTK, który przybliżał wiedzę z  zakresu historii, archi-
tektury i sztuki. W czasie dwudziestoletniej działalności odbyły się 644 imprezy turystyczne dla 
1145 osób. Dane pochodzą z obliczeń własnych opiekunki koła z okresu 1976-1996 i wykraczają 
poza okres poszukiwań badawczych, ale niestety brak jest danych szczegółowych z rozbiciem na 
poszczególne okresy, na podstawie których można by było określić wielkości liczbowe do 1989 
r. Opiekun koła  Małgorzata Żukowska za swoje zaangażowanie w działalność koła nagrodzona 
została Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” oraz otrzymała wiele wyróż-
nień i dyplomów. XX-lecie SKKT PTTK „Kaktusy”.
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gaty dorobek w postaci licznych zorganizowanych obozów, wieczornic, zdoby-
tych odznak oraz wielu  sukcesów w konkursach i turniejach krajoznawczych28. 
Dzięki zaangażowaniu i  aktywności nauczyciela geografii Tadeusza Kotwicy  
w 1983 r. przy SP nr 10 powstał SKKT „Rajdowniczek”. Pierwszą imprezą był 
jednodniowy rajd dla 16 uczniów klas V-VI w okolice jeziora Żarnowieckiego, 
który zorganizował Sopocki Oddział PTTK. Liczebność członków klubu wahała 
się w granicach 30 uczniów klas V-VIII. Brali oni udział w jednodniowych i wie-
lodniowych wycieczkach pieszych oraz obozach wędrownych (Roztocze, Góry 
Świętokrzyskie, Pieniny, Góry Izerskie i inne)29.

Kolejne SKKT działało przy II LO w Sopocie od lat 70., a dokumentację zwią-
zaną z działalnością koła prowadzono od 1976 r. Jego opiekunem był Krzysztof 
Targowski, a liczba członków wahała się w granicach 60-80 osób.  Młodzież brała 
udział w wycieczkach, rajdach, obozach w atrakcyjnych regionach kraju. Człon-
kowie zdobywali odznaki turystyki pieszej, a ok. 60 osób brało udział w trzech 
kursach dla organizatorów turystyki30. 

Gdyńskie środowisko pasjonatów krajoznawstwa i  turystyki, podobnie jak 
działacze ze wspomnianych trójmiejskich ośrodków, aktywnie działało wśród 
młodzieży szkolnej zgodnie z  założeniami oświatowo-wychowawczymi pań-
stwa socjalistycznego. Stan organizacyjny SKKT Oddziału Morskiego w latach 
60. prezentują poniższe dane. Wynika z nich, że liczba kół krajoznawczo-tury-
stycznych w gdyńskich szkołach utrzymywała się na stałym poziomie, a liczba 
członków wynosiła niespełna tysiąc. Stan organizacyjny Oddziału Morskiego 
przedstawia tabela 2. 

28 40 lat Oddziału PTTK im. Dr. Aleksandra Majkowskiego, red. J. Bogucki, Sopot 1991,  
s. 14; Zob. SKKT PTTK i  PTSM „Rajdowniczek” 1983-1998. Biuletyn okolicznościowy z  okazji 
piętnastolecia działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego przy Samorządowej 
Szkole Podstawowej nr 10 w Sopocie.

29 Uczniowie brali liczny udział w biegach na orientację, które pozwalały im na zdobycie 
umiejętności w  posługiwaniu się mapą i  kompasem. Koło uczestniczyło też w  Ogólnopolskich 
Młodzieżowych Turniejach Turystyczno-Krajoznawczych, Wojewódzkich Zlotach SKKT. W 1988 
r. SKKT włączyło się do konserwacji znakowanych szlaków turystycznych odnawiając 11 km szla-
ku „Kamiennych Kręgów”. Członkowie Klubu zdobyli: 218 odznak turystyki pieszej, 119 górskiej,  
19 imprez na orientację, 20 odznak krajoznawczych Ziemi Gdańskiej, 6 morskich i 34 innych. Zob. 
40 lat Oddziału PTTK…, red. J. Bogucki, s. 16-17.

30 Tamże, s. 17, 20. W Sopocie aktywnie funkcjonowało również SKKT przy SP nr 3, które 
rozpoczęło swoją działalność od 1988 r. Liczba członków oscylowała w granicy 15 osób. Bogatsze tra-
dycje posiadało SKKT przy Zasadniczej Szkole Zawodowej, które pomimo tego, że powstało oficjal- 
nie w 1988 r., było kontynuatorem działalności turystycznej, przypadającej na początek lat 60. 
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Tab. 2.  Stan organizacyjny SKKT przy PTTK O/Morski w latach 1969-197131

L.p. Nazwa 
komórki

1969 1970 1971

Liczba
kół

Liczba
członków

Liczba 
kół

Liczba
członków

Liczba
kół

Liczba
członków

1. SKKT 21 980 19 730 21 brak danych

Z inicjatywy Komisji Młodzieżowej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gdań-
sku w 1986 r. pojawił się projekt, aby organizować Wojewódzkie Zloty Szkolnych 
Kół Krajoznawczych. Do tej pory odbywały się zloty o lokalnym zasięgu, a zloty 
wojewódzkie miały na szeroką skalę integrować środowisko szkolnych kół i klu-
bów, propagować turystykę i krajoznawstwo oraz zaktywizować szkolne kluby 
i koła do dalszej, efektywnej działalności32. Zloty wojewódzkie nawiązywały do 
Ogólnopolskich Turniejów Krajoznawczych „Poznaj Swój Kraj”, organizowa-
nych od 1958 r. oraz Młodzieżowych Turniejów Turystyczno-Krajoznawczych, 
przeprowadzonych przez PTTK od 1973 r. Ich uczestnicy otrzymywali mate-
riały informacyjne i  promocyjne, w  tym znaczki okolicznościowe, materiały 
krajoznawcze (mapy, plany, przewodniki) oraz dyplomy i nagrody rzeczowe33.  
W latach 1986-1989 zorganizowano cztery wojewódzkie zloty w których uczest-
niczyło średnio w pierwszych dwóch latach – 170 osób, a w kolejnych zauważal-
ny był spadek liczby uczestników – do 100 w 1989 r.34.

Turystyka w środowisku akademickim
Organizacją właściwych form wypoczynku studenckiego początkowo zajmowa-

31 Sprawozdanie z działalności O/Morskiego PTTK w Gdyni za lata 1969-1971.
32 Dla opiekunów SKKT Komisja Młodzieżowa ZW PTTK oraz Kuratorium Oświaty i Wy-

chowania w Gdańsku zorganizowały wycieczkę krajoznawczo-szkoleniową, podczas której po-
wstała idea Młodzieżowych Zlotów Wojewódzkich. Do organizacji i uczestnictwa zostało włączo-
ne również PTSM, gdyż koła PTTK i PTSM prowadziły te same osoby. Pamiątką po zlocie była 
pieczątka okolicznościowa. Do czasu reformy administracyjnej Zloty organizowane były na ziemi 
gdańskiej. Zob. P. Świerk: Wojewódzkie Zloty SKKT PTTK PTSM na Pomorzu Gdańskim. Geneza, 
cele, program, konkurencje. [w:] Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Kontynuacja 
pracy krajoznawczej, jako wartość kulturotwórcza, t. V,, Warszawa 2011, s. 221-234.  

33 Tamże.
34 P. Świerk, Wojewódzkie Zloty…, s. 226, tabela 1.
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ło się Zrzeszenie Studentów Polskich (dalej: ZSP)35, a następnie Socjalistyczny 
Związek Studentów Polskich (dalej: SZSP). ZSP było organizatorem obozów wy-
poczynkowych i imprez turystycznych, poprzez które realizowany był program 
społeczno-polityczny. 

Studenci brali udział w akcjach wczasów studenckich, którymi kierował 
Główny Komitet Wczasów Akademickich36. Oprócz zapewnienia wypoczynku, 
akcja ta miała na celu połączenie go z pracą społeczną przy odbudowie zniszczo-
nego kraju. W 1948 r. akcja pochłonęła 49 milionów pochodzących ze środków 
władz oświatowych i Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych. Część 
wczasów zorganizowana była w strefie nadmorskiej. Wypoczynek ten realizowa-
ny były w czterech formach: obozów społeczno-wypoczynkowych (obejmowały 
tereny potrzebujące pracy kulturalnej, oświatowej i sanitarnej), pobytów w do-
mach wypoczynkowych (dla studentów o słabym zdrowiu), obozów sportowych 
(dla przyszłych instruktorów wychowania fizycznego członków AZS i  AWF) 
oraz szkoleniowych (dla aktywu ideowo-wychowawczego). Celem obozów spo-
łeczno-wypoczynkowych było połączenie wypoczynku z zaznajomieniem się  
z zagadnieniami rozwoju wsi, połączone z przeprowadzeniem akcji wychowaw-
czej przez pracę społeczno-oświatową. Organizowane były w głównej mierze na 
Ziemiach Odzyskanych i terenach zniszczonych działaniami wojennymi, gdzie 
studenci każdego dnia pracowali fizycznie w wymiarze 3 godzin. Taki wypoczy-
nek był bezpłatny dla 2 000 uczestników, a 1 000 skorzystało z 50% zniżki. Każdy 
obóz liczył ok. 100 grup młodzieży studenckiej37.

Po wojnie w środowisku studenckim brakowało nawyków turystycznych, 
młodzież nie znała walorów krajoznawczych regionu z powodu braku informa-
cji i słabej propagandy turystycznej w środowisku. Podjęto działania, aby zain-
teresować studentów możliwością uprawiania turystyki. Rady Uczelniane ZSP 
prowadziły w różnych formach szkolenia turystyczne dla działaczy środowisko-
wych i uczelnianych38.

35 ZSP powstało w 1950 r. jako alternatywa dla Związku Młodzieży Polskiej. W 1973 r. zostało 
przekształcone w Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP), który miał charakter poli-
tyczny i funkcjonował pod patronatem PZPR.

36 Tworzyli go: przedstawiciele Ministerstwa Oświaty, Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży 
Szkół Wyższych oraz przedstawiciele Federacji Polskich Organizacji Studenckich: 49 milionów na 
wczasy letnie dla studentów. „Głos Szczeciński” nr 192, 14.07.1948 r. 

37 Praca-nauka-sport-wypoczynek. „Gazeta Poznańska” nr 147, 1.06.1949 r., s. 3. 
38 Brakuje jednak zachowanych danych źródłowych dotyczących okresu lat 50. XX w.
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W 1962 r. w trójmiejskim środowisku studenckim zorganizowano 35 im-
prez turystyczno-uczelnianych i  środowiskowych (wycieczki, kuligi, zloty, 
rajdy, obozy, spływy kajakowe) i uczestniczyło w nich ogółem 1  151 osób. 
Najwięcej przeprowadzono wycieczek (dla 628 studentów), a następnie spły-
wów kajakowych, w  których wzięło udział 94 studentów trójmiejskich wyż-
szych uczelni. Liczba studentów objętych turystyką masową była jednak mała,  
a przyczyny tej sytuacji upatrywano w  braku zaangażowanych działaczy. Na 
poprawę tej sytuacji miał wpłynąć układany z wyprzedzeniem kalendarz im-
prez turystycznych. W  ten sposób studenci uzyskali dostęp do informacji 
o  atrakcyjnych wycieczkach i  innych imprezach. Program uprawiania tury-
styki został wzbogacony. Popularna stała się nie tylko turystyka piesza, ale 
również turystyka wodna i podwodna39. 

Sprawom turystyki w środowisku studenckim poświęcony był I  Sejmik 
Turystyczny, który zorganizowany został w Gdańsku w 1962 r. Wnioski z tego 
forum posłużyły do właściwego rozwoju turystyki w środowisku akademickim  
w latach następnych. Działacze środowiskowi zajęli się organizowaniem imprez 
i wycieczek dla członków Akademickich Klubów Turystycznych (dalej: AKT),  
a działacze uczelniani przygotowali programy turystyki masowej pod hasłem 
„Poznajemy Gdańsk – miasto naszych studiów”. Efektem tego było przeprowa-
dzenie 64 imprez dla 2 488 studentów gdańskich. Odbyły się również imprezy 
centralne, w których gdańskie środowisko akademickie reprezentowało 115 stu-
dentów. Najważniejsze wydarzenia środowiskowe w 1962 r. przedstawia tabela 3. 

39 AG, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku (dalej PWRN), Sprawozda-
nie z działalności Rady Okręgowej ZSP (Komisja Wczasów Turystyki i Sportu), zesp. 1280, sygn. 
3982, brak pag. Z chwilą powołania Oddziału Studenckiego PTTK rozpoczął się proces szkolenia 
działaczy turystycznych, a Akademickie Kluby Turystyczne (AKT) mogły liczyć na wsparcie or-
ganizacyjne i finansowe. Studenci brali udział w kursach dla organizatorów turystyki i kursach 
przewodnickich, ale nie wszystkim starczało zapału, aby kurs ukończyć i zdobyć uprawnienia. 
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Tab. 3. Najważniejsze imprezy środowiskowe w 1962 r. (bez II Spływu Rzekami Pomorza)40

L.p. Nazwa imprezy Ogólna  
liczba

uczestników

PG* AMG* WSP* WSE* PWSSP* PWSM

1. Obóz  
szkoleniowy

„Hala Lipowska” 20 8 4 2 1 4 0

2. Rajd Kaszubski 527 124 66 28 33 6 5
3. Rajd Księżycowy 147 47 44 8 1 0 3
4. Złaz Jesienny 135 23 25 18 15 0 0
5. Razem 829 202 139 56 50 10 8

*PG – Politechnika Gdańska; AMG – Akademia Medyczna Gdańsk; WSP – Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna; WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna; PWSSP – Państwowa Wyż-
sza Szkoła Sztuk Plastycznych; PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Morska.

W zorganizowanych imprezach wzięli udział również studenci spoza środo-
wiska gdańskiego, młodzież szkolna oraz absolwenci wyższych uczelni. Imprezą 
cieszącą się największą frekwencją był „Rajd Kaszubski”, który zorganizowano 
na 8 trasach, a wzięło w nim udział ponad 700 turystów, w tym 527 studentów. 
Do najliczniejszej reprezentacji studentów uczestniczących w imprezie należa-
ła młodzież PG, a następnie AM w Gdańsku. Studenci brali udział w imprezach 
własnych, organizowanych przez środowisko studenckie oraz w imprezach cen-
tralnych. Ogółem odbyło się 60 wycieczek własnych, w których uczestniczyło  
1 665 studentów, 4 imprezy środowiskowe dla 465 osób oraz 11 centralnych 
dla 115 osób41. 

40 AG, PWRN, zesp. 1280, sygn. 3982, tabela 4 b.p.
41 Tamże. Oceniając działalność w zakresie turystyki poszczególnych trójmiejskich uczelni na 

pierwszym miejscu należy wymienić Akademię Medyczną, w której turystykę uczelnianą upra-
wiało 721 osób, a Komisja Uczelniana została zaliczona do najaktywniejszych w całym środowisku 
studenckim. Szkoły artystyczne nie wykazywały zainteresowania w  przygotowaniu imprez tury-
stycznych, ale uczestniczyły w imprezach organizowanych przez Akademię Medyczną. Najsłabiej 
została oceniona Komisja Turystyki PG, która nie posiadała pomysłu na najbardziej odpowiednie 
formy aktywności turystycznej dla swoich studentów oraz nie włączyła się w  działalność Rady 
Mieszkańców, która samodzielnie organizowała imprezy dla młodzieży zamieszkującej Domy Stu-
denckie. Poprawy sytuacji upatrywano w systematycznej organizacji wycieczek pieszych i autoka-
rowo-pieszych w atrakcyjne trójmiejskie okolice. 
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ZSP angażowało się w Akcję Wczasów Centralnych (dalej: AWC) i na wy-
poczynek krajowy z puli centralnej otrzymało w 1962 r. aż 698 miejsc, a rok 
później już tylko 472 miejsca. Student, aby wziąć udział w takiej akcji, musiał 
spełnić obowiązujące kryteria kwalifikacyjne, które  ograniczały liczbę osób 
ubiegających się o wczasy po raz pierwszy. Doprowadziło to do niewykorzy-
stania wszystkich miejsc. W 1962 r. pozostało ok. 10% miejsc, a w 1963 r. 5%. 
Studenci nie posiadali rzetelnej informacji na temat warunków rekrutacji, cha-
rakteru poszczególnych obozów oraz ich programów42.

W regionie gdańskim w ramach AWC środowisko ZSP było organizatorem 
wczasów wędrownych na „Szlaku Kaszubsko-Nadmorskim”, który zaliczany był 
do najlepiej wykorzystanych szlaków studenckich w kraju. W 1962 r. na 8 tur-
nusach wypoczywało 144 studentów, a rok później na tej samej liczbie turnusów 
o 3 studentów mniej. W 1963 r. po raz pierwszy zostały zorganizowane wczasy 
podwodne dla amatorów nurkowania. Taka forma wypoczynku spotkała się  
z dużym zainteresowaniem wśród akademików, ale słaba informacja o charak-
terze wypoczynku spowodowała niepełne wykorzystanie 21 miejsc na turnusie. 
W kolejnych latach przewidziano objęcie turystyką masową 35 000 studentów. 
W ramach wypoczynku wakacyjnego w Gdańsku organizowano obozy także 
dla studentów zagranicznych. Akcja wymagała od organizatorów sprostania 
wielu wymaganiom, np. studenci amerykańscy wykazywali zainteresowanie 
nauką jęz. polskiego oraz zgłaszali uwagi do warunków bytowo-lokalowych. 
Sam program pobytu w  mieście nie budził ich zastrzeżeń, a ogólne opinie  
o wypoczynku były pozytywne43.

Rajdem, który miał bogate tradycje w środowisku trójmiejskich studentów 
był rajd „Pierwiosnki”, którego początki sięgały 1966 r., gdy po raz pierwszy 
200 uczestników przemierzało Ziemię Gdańską, a w 1967 r. liczba ta wzrosła do  
1 200 studentów, którzy reprezentowali trójmiejskie uczelnie. Uczestnicy rajdu 
mieli do wyboru 17 tras w tym kilka sprawnościowych. W 1970 r. organizato-
rem rajdu był SKT „Fify” PG, który w sposób wzorowy wywiązał się z powie-
rzonego zadania44.

42 Tamże. 
43 AG, PWRN, zesp. 1280, sygn. 3982, b.p.
44 J. Piechocki, Imprezy organizowane przez studencki oddział PTTK w Gdańsku. „Jantarowe 

Szlaki”, 1970 nr 3, s. 53-54.
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Biurem podróży zajmującym się organizacją życia turystyczne-
go w środowisku studenckim była Agencja „Almatur”45 współpracu-
jąca z  Komisjami Rad Uczelnianych d.s. Turystyki. Najbardziej ak-
tywnie w latach 60. były Komisje w PG46, AM w Gdańsku47, WSP48,  
WSE49 i Szkoły Morskiej50. Na niektórych uczelniach w 1966 r. powołane zostały 

45 AG, PWRN, zesp. 1280, sygn. 4103, k. 50-52. W 1966 r. Biuro „Almatur” zorganizowało 
w środowisku studenckim 45 grup wędrownych, w których uczestniczyło 564 osoby. Odbyły się 
również obozy środowiskowe w Karpaczu (dla 30 osób), nad jeziorem Sodomie (dla 30 osób), 
dla płetwonurków (dla 23 osób), kursy dla organizatorów turystyki (dla 15 osób), 2 obozy żeglar-
skie po wodach Zatoki Gdańskiej (dla 20 osób) oraz jeździeckie w Starogardzie Gdańskim (dla 
20 osób). Biuro zajmowało się również obsługą turystyki wyjazdowej i przyjazdowej do krajów 
Demokracji Ludowej, Europy Zachodniej oraz Obozów Pracy. Dużą popularnością cieszyły się 
wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany zdecentralizowanej (szczególnie w ramach praktyk). 

46 Tamże. Działalnością turystyczną PG kierowała Komisja Wczasów Turystyki i Sportu (da-
lej: KWTiS) oraz Komisje Wydziałowe. Liczba aktywnych studentów na polu turystyki stanowiła 
ok. 40% osób przeszkolonych. Kursy organizatorów turystyki ukończyło ok. 120 osób, a kursy 
przewodnickie 10 osób. Kuligi zorganizowane przez PG należały do wzorcowych w środowisku 
akademickim i w 1977 r. uczestniczyło w nich 600 studentów. W 1967 r. PG była organizatorem 
Hotelu Turystycznego, który udzielił 11 543 noclegów. Działalność hotelu umożliwiła zapewnie-
nie pobytu wymianie zdecentralizowanej PG, jak i również innych uczelni w kraju. Kadrę hotelu 
stanowili studenci PG i praca jego została oceniona pozytywnie. 

47 Tamże. W AM w Gdańsku działalnością turystyczną uczelni zajmowała się KWTiS Rady 
Uczelnianej oraz sekcje Rady Wydziałowej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i  Wydziału 
Farmacji. Liczba działaczy turystycznych była niewystarczająca i wynosiła 17 osób. Najważniejszą 
imprezą uczelnianą był  Rajd Medyków na Pojezierzu Brodnickim w  1967 r., w  którym uczest-
niczyło 170 osób. W  trakcie rajdu przebadano ludność niektórych wiosek i  prowadzono akcję 
antyalkoholową. W 1967 r. na terenie osiedla AMG zorganizowano międzynarodowy Hotel Stu-
dencki. Hotel przyjął 4 144 osoby i udzielił 16 056 noclegów, w tym: dla 771 turystów z krajów 
Europy zachodniej, 2 649 z KDL, 724 z terenu Polski.

48 Tamże. W Wyższej Szkole Pedagogicznej w skład Komisji Wczasów Turystyki i Sportu 
wchodzili przedstawiciele wszystkich wydziałów. Praca Komisji była ścisłe związana z działal-
nością Akademickiego Klubu Turystycznego WSP i  przebiegała w  trzech kierunkach: propa-
gowanie i organizowanie turystyki sobotnio-niedzielnej, informacja, rekrutacja i obsługa akcji  
wczasów, obozów krajowych i wycieczek zagranicznych oraz organizowanie imprez rajdowych 
i  grup wędrownych. Największą aktywnością turystyczną wykazywali się studencki kierunku 
matematycznego i filologii polskiej. Do najważniejszych imprez należały: Rajdy z okazji Dnia 
Kobiet, Nadmorski Złaz WSP, w którym w 1967 r. uczestniczyło ok. 300 studentów, Złaz Księ-
życowy dla 700 uczestników.

49 Tamże. W WSE zajmowano się propagowaniem imprez studenckich o zasięgu ogólnopolskim 
oraz organizacją grup wędrownych. W 1967 r. zorganizowano po raz pierwszy Rajd na Przednów-
ku dla 200 uczestników, a największą aktywność przejawiał Klub Turystyczny WSE „Wyrypek”, 
którego członkowie preferowali udział w imprezach o ogólnopolskim zasięgu. Środowisko uczel-
niane narzekało na zbyt małą liczbę aktywu turystycznego, która ograniczała się do 5 osób. 

50 Tamże. W Państwowej Szkole Morskiej i Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego Ko-
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Komisje Wczasów Turystyki i Sportu (dalej: KWTiS)51, a działalność sportową 
podjęły Rady Mieszkańców w Domach Studenckich na terenie Trójmiasta (m.in. 
DS – 3, DS – 16, DS – 1 AMG, DS. – 1 WSP). 

Celem działalności KWTiS na PG było zapewnienie studentom właściwych 
form wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Komisja organizowała imprezy 
turystyczne i sportowe, zajmowała się rozdziałem skierowań na wczasy krajowe  
i zagraniczne oraz prowadziła szeroką akcję szkoleniowo-informacyjną. Studenci 
w okresie od listopada 1967 r. do listopada 1968 r. skorzystali z ofert wczasów 
letnich (104 osoby) i wczasów zimowych (71 osób). Zainteresowanie taką formą 
wypoczynku nie zaspokajało potrzeb środowiska i przewyższało o 30% przyzna-
waną liczbę skierowań. Dużą popularnością cieszyły się wycieczki do Krajów De-
mokracji Ludowej i wzięło w nich udział 117 osób, co stanowiło 112% przyzna-
nych miejsc, których pula została zwiększona dzięki uzyskanym przez studentów 
bezpośrednio skierowaniom z KWTiS Rady Okręgowej i Agencji „Almatur”. 

Z analizy danych liczbowych wynika, że nie w pełni były wykorzystane miej-
sca na wycieczki do krajów Europy Zachodniej. Skorzystało z nich 22 studentów, 
co stanowiło 95,5% przyznanych miejsc. Na taki wyjazd mieli szansę, wg studen-
tów PG, tylko członkowie ZSP, a sama akcja wycieczek zagranicznych została 
skomplikowana przez spóźniony przydział limitów dofinansowania. 

W omawianym okresie na PG zorganizowane zostały 22 grupy wędrowne,  
w tym 2 zimowe. Ogółem w akcji wzięło udział 311 osób. Obozy letnie składały 
się z: 9 grup żeglarskich, 7 kajakowych i 9 pieszych. Wszystkie grupy prowadzo-
ne były przez Organizatorów Turystyki wyszkolonych przez Sekcję Turystyczną. 

W roku 1967-1968 KWTiS PG była organizatorem akcji kuligowej na szcze-
blu środowiskowym, w której wzięło udział ok. 700 osób, w tym 500 studentów 

misja WTiS PSM działała w składzie 10 osób i udzielała się głównie na polu sportowym. Komi-
sja ta korzystała z doświadczeń innych trójmiejskich uczelni i wypracowała różnorodne formy 
działalności turystycznej. Na przeszkodzie w swobodnym uczestnictwie w imprezach turystycz-
nych studentów stał regulamin szkoły, który obligował do zdobywania przepustki na każdora-
zową imprezę.

51 Tamże. Komisja Wczasów, Turystyki i Sportu Rady Okręgowej zajmowała się koordynacją 
działań na polu turystyki gdańskiego środowiska akademickiego oraz analizowała i oceniała dzia-
łalność. Na posiedzeniach Komisji omawiano m.in. programy i  plany działalności turystycznej 
środowiska akademickiego, zasady współpracy z Oddziałem Studenckim PTTK, z AZS-em oraz 
ze studenckimi klubami turystyki kwalifikowanej. Zatwierdzano kalendarze imprez środowisko-
wych, akcji turystycznych w sezonie letnim i zimowym. Komisja zajmowała się rozdziałem miejsc 
na wczasy krajowe i wycieczki zagraniczne. 
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PG. Lecz najbardziej popularną formą turystyki wśród studentów PG były rajdy. 
Największą liczbę 1200 uczestników zgromadził IV Wiosenny Rajd Studencki 
PG „Pierwiosnki ‘68” zorganizowany z okazji 25 rocznicy powstania Ludowego 
Wojska Polskiego. Zabezpieczeniem wszystkich imprez pod względem organiza-
cyjnym na PG zajmowała się Sekcja Turystyczna „Fify”, która dla swoich człon-
ków zorganizowała wycieczkę do Bułgarii w formie pieszego obozu wędrowne-
go. Trwała ona 30 dni i wzięło w niej udział 14 osób. Działalność Komisji PG na 
polu turystyki w sezonie 1967-1968 przedstawiała się następująco: zorganizowa-
no 106 imprez dla 4 662 uczestników52.

Rok 1971 charakteryzował się podniesieniem poziomu imprez turystycz-
nych, zawieraniem w ich programach treści krajoznawczych i poznawczych oraz 
wzrostem liczby imprez organizowanych w środowisku akademickim. Dokucz-
liwy był brak w  Trójmieście studenckiej bazy turystycznej, a z drugiej strony  
w sezonie letnim poprawie uległa działalność Miejskich Hoteli Studenckich 
(dalej: MHS) w  zakresie standardu oraz obsługi grup zagranicznych. Kłopoty 
noclegowe w okresie letnim miał rozwiązać tzw. „Bank Akademików” mający 
zabezpieczyć odpowiednią liczbę miejsc noclegowych (w 1972 r. przewidziano 
zarezerwowanie ok. 1  000 miejsc). W  kolejnych sezonach ograniczano obozy 
stałe na rzecz rozwoju obozów wędrownych oraz podejmowano akcje szkolenio-
we kadry turystycznej dla środowiska studenckiego53.

 Zaznaczył się wyraźny wzrost zainteresowania studentów turystyką kwa-
lifikowaną –  żeglarstwem, jeździectwem, taternictwem, co doprowadziło do 
powstania klubów specjalistycznych. Działalność turystyczna ZSP w środowisku 
studenckim oparta była na założeniach VI Kongresu ZSP, który przewidywał 
objęcie jak największej rzeszy studentów działalnością turystyczną poprzez rozwój 
różnych form turystyki. W praktyce osiągnięto zamierzone cele. W 1966 r. w im-
prezach turystycznych wzięło udział 9 000 uczestników, a w 1967 r. zaobserwo-
wano wzrost do ok. 10 000 uczestników. Ponad 50% studentów środowiska gdań-
skiego uczestniczyło przynajmniej w jednej imprezie turystycznej w ciągu roku54.

Środowisko studenckie chętnie brało udział w imprezach żeglarskich, stąd 
w 1963 r. powstał Yacht Klub (dalej: YK) ZSP. Prowadził on masowe szkolenie 
w  zakresie żeglugi śródlądowej oraz organizował akcję wczasów na wodach 

52 AAN, Działalność ZSP PG za okres 1967-1968, zesp. 2195, sygn. 2/95, k. 67-79.
53  AG, PWRN, zespół 1280, sygn. 4103, k. 93-103.
54 Tamże, k. 30-34.
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śródlądowych. W szeregi YK wstąpiło ponad 100 studentów, którzy w kolej-
nych latach uczestniczyli m.in. w studenckich wczasach żeglarskich na Zalewie 
Wiślanym55.

Pierwszą organizacją związaną ze szkoleniem na wodach otwartych i za-
mkniętych był Akademicki Związek Morski (dalej: AZM)56, który został reak-
tywowany w Gdańsku po II wojnie światowej, a w całej Polsce powołano nowe 
oddziały. Pierwsze kursy dla instruktorów i członków, w których brał udział 
gdański oddział zorganizowane były w 1948 r. w Jastarni, Trzebieży i w Wisło-
ujściu. Niestety już rok później, AZM został rozwiązany57, a gdański oddział 
przekształcono w Sekcję Żeglarstwa Akademickiego Zrzeszenia Sportowe-
go przy PG. Członkami Klubu mogli zostać studenci, absolwenci, pracownicy 
wyższych uczelni posiadający stopień sternika jachtowego, aktywnie działają-
cy w środowisku żeglarskim lub posiadający uprawnienia żeglarskie. W 1952 r. 
Zatoka Gdańska została zamknięta dla żeglugi jachtowej, a w 1953 r. powstała 
dodatkowa przystań dla jachtów odbywających rejsy po Wiśle Śmiałej i  Zale-
wie Wiślanym. Do częściowej reaktywacji Klubu Morskiego Akademickiego 
Związku Sportowego przy PG doszło w 1956 r.  Zmieniono wówczas jego nazwę 
na Akademicki Klub Morski AZS. Pierwszy obóz żeglarski odbył się w 1958 r.  
w Pleniewie, a pierwsze pełnomorskie rejsy i starty w regatach odbywały się na 
„Szkwale”, „Ewie” oraz „Pannie Wodnej”58. 

Bardzo udany dla Klubu był sezon 1962 r. bowiem odbyły się rejsy zagra-
niczne do Szwecji i Finlandii oraz krajowe zatokowe i  po Zalewie Wiślanym. 

55 Tamże.
56 AG, PWRN, zesp. 1280, sygn. 4278, Sprawozdanie Zarządu Klubu Morskiego AZS w Gdań-

sku za okres 1959 r., brak pag. AZM został założony w 1931 r. w Krakowie w celu zapoznania śro-
dowiska studenckiego z tematyką morską. W dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowały 
oddziały w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Lwowie, Lublinie, Wilnie i Warszawie. Żeglarstwo mia-
ło być metodą wychowawczą. Idea ta realizowana była na obozach morskich w Jastarni i akwenach 
śródlądowych. AZM w Gdańsku powstał 28 lutego 1932 r. i po trzech latach swojej działalności 
skupiał już 130 członków. Oddział szkolił na jachtach: „Wojewoda Pomorski”. „Panna Wodna” oraz 
„Janek”. Rejsy szkoleniowe odbywały się po wodach Zatoki Gdańskiej. Siedziba klubu mieściła się 
przy Heeresanger 11 (dzisiejsza Legionów), a przystań przy Mewim Szańcu. W kolejnych latach 
przystań została przeniesiona do fosy twierdzy Wisłoujście.

57 Przymusowe rozwiązanie odbyło się pod pretekstem zjednoczenia studenckiego ruchu 
sportowego oraz przejęcie majątku przez Akademickie Zrzeszenie Sportowe i powstała środo-
wiskowa sekcja żeglarska, a w 1950 r. doszło do ograniczenia żeglugi  jachtami po akwenach 
morskich.

58 AG, PWRN, Sprawozdanie Zarządu…, sygn. 427, b.p. Władze AZS nie wyraziły zgody na 
powrót do nazwy i statusu niezależnego Akademickiego Związku Morskiego.
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Zorganizowano regaty o „Puchar Motławy”, o „Puchar AZS”, „Spartakiadę  
m. Gdańska” oraz regaty centralne. Klub liczył 276 członków, w tym studentów 
PG – 120 osób, AMG – 37 osób, PWSP – 3 osoby, 6 osób z innych uczelni oraz  
4 studentów spoza Gdańska. Sekcja Żeglarska AMG zorganizowała przy pomocy 
Studium WF dwa obozy żeglarskie na jeziorach mazurskich. W okresie letnim 
sobotnio-niedzielnym, tzw. nasilonych pływań, przystań klubową odwiedzało 
o 100% więcej osób niż mogła ona pomieścić59. 

W kolejnym sezonie przeprowadzono 13 rejsów krajowych (razem z regata-
mi) i 3 rejsy zagraniczne (w tym 1 regaty). W rejsach tych uczestniczyły 72 oso-
by, a jachty zawijały do portów zagranicznych w Danii, Szwecji, Finlandii, ZSRR 
i NRD60. Aktywnie działał pion turystyczny AKM AZS ZSP, który zorganizował 
w 1965 r. pływania propagandowe w „Rajdzie Kaszubskim”, AL w postaci obo-
zów wędrownych na Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej. Brało w nich udział 
razem 137 osób na jachtach typu „Alfa”, „DZ”, „Folkboat”. Wszyscy uczestnicy 
rejsów zatokowych na jachcie „Folkboat” byli członkami AKM. Niestety jachty 
nie były przygotowane do pływań, gdyż brakowało podstawowego wyposażenia 
nawigacyjnego, ubrań sztormowych, stwierdzono zły stan ożaglowania61.

 Od 1967 r. klubowa przystań mieściła się w Górkach Zachodnich62. Człon-
kowie klubu brali udział w rejsach klubowych, m.in. jachtem „Swarożyc III” kpt. 
Wacław Lisiewicz odbył rejs na Spitsbergen w 1967 r., a Krystyna Chojnowska
-Liskiewicz na jachcie „Mazurek”, jako pierwsza kobieta na świecie, samotnie 
opłynęła kulę ziemską63. Górki Zachodnie były miejscem Ogólnopolskich Obo-
zów Żeglarskich AZS, a pierwszy tego typu obóz odbył się w 1967 r. Jego orga-
nizatorem był AKM. 

W kolejnych latach jacht „Swarożyc III” z załogą AKM brał udział w Opera-
cji Żagiel w Kilonii, a „Probus” z załogą AKM otrzymał II nagrodę w konkursie 
,,Rejs Roku”. Tuż obok przystani klubowej AKM w latach 1977-1978 powstała 
przystań Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Kolejny nowy jacht 

59 AG, PWRN, zesp. 1280, sygn. 4278, Informacja dot. działalności sportowej Klubu Morskiego 
AZS w Gdańsku w 1962 r., brak pag.

60 AG, PWRN. Sprawozdanie z działalności w 1965 r., zesp. 1280, sygn. 4278, brak pag.
61 Tamże. Sprawozdanie z pracy pionu turystycznego AKM AZS ZSP za 1965 r.
62 Osiedle w Gdańsku na wschód od dzielnicy Stogi, które zostało włączone w granice ad-

ministracyjne miasta Gdańsk w 1914 r. Obecnie obszar ten pokryty jest lasami wydmowymi,  
a zachodni obszar uległ degradacji przez bazę paliwową Rafinerii Gdańskiej, która istnieje tam od 
lat 70. XX wieku. Zob. Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012, s. 350-352.

63 Encyklopedia Gdańska…, s. 168.
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„Wojewoda Pomorski” brał udział w regatach „Parmelia Race” z okazji 200-lecia 
Australii, a w 1980 r. ukończył rejs w regatach dookoła świata oraz uzyskał III 
nagrodę w  konkursie „Rejs Roku”. Ten sam jacht z  kpt. Mario Sas-Bojarskim  
i kpt. Henrykiem Czajkowskim uczestniczył w Operacji Żagiel w rejsie do Ka-
nady i z powrotem64.

W latach 1981-1989 masowa turystyka studencka uległa stopniowemu za-
hamowaniu. Przyczyniło się do tego powstanie „Solidarności” i utworzenie  
w uczelniach Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które stanowiło przeciwwagę 
dla skompromitowanego SZSP. Kluby turystyczne, które do tej pory działały pod 
przywództwem SZSP rezygnowały ze współpracy z tą organizacją i koordyno-
wały swoje działania tylko z PTTK. Dla przykładu w 1984 r. Studencki Oddział 
PTTK w Gdańsku zorganizował 194 imprezy dla 6 744 uczestników. Był to wy-
nik większy niż w 1980 r., gdyż odbyło się o 125 imprez turystycznych więcej,  
a liczba ich uczestników zwiększyła się o 1 606. W 1989 r. wyraźne zarysowa-
ło się zmniejszone zainteresowanie turystyką, gdyż zorganizowano już mniej 
imprez (181) dla mniejszej liczby uczestników (4 694)65. Środowisko studenc-
kie Trójmiasta nie uczestniczyło w życiu organizacji społeczno-politycznych, 
a liczebność studenckich organizacji należała do najmniejszych w  historii ich 
działania. Np. najliczniejsza studencka organizacja ZSP skupiała w  latach 60. 
90% studentów, a pod koniec dekady lat 80. tylko 5%66. 

Podsumowanie
W  omawianym okresie (1945-1989) turystyka w  środowisku akademickim 
Trójmiasta rozwijała się w  sposób nierównomierny. W  latach 50. wzbudzano 
zainteresowania krajoznawczo-turystyczne wśród trójmiejskich studentów. Na 
uczelniach powstawały ZSP, a władze uczelniane pozytywnie odbierały taką for-
mę aktywności studenckiej, niejednokrotnie wspierając finansowo AKT. Działa-
nia ZSP były wspierane przez PTTK i obie te organizacje zajmowały się propa-
gowaniem turystyki w środowisku studenckim. 

W drugiej połowie lat 50. turystyka studencka przybrała zorganizowane 
formy, kształcono kadry przewodników i organizatorów imprez, które nabrały 

64  www.akm.gda.pl [dostęp: 04.03.2014].
65 Sprawozdanie ZW PTTK za lata 1981-1984, Gdańsk 1985, s. 85, tab. nr 10; Sprawozdanie 

ZW PTTK za lata 1985-1988, Gdańsk 1989, tab. 10.
66 AG, Komitet Uczelniany PZPR na UG, Stan ruchu młodzieżowego w uczelniach Trójmiasta, 

zesp. 3300, sygn. 38,  k. 11.
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charakteru cyklicznego. Lata 60. to rozwój turystyki masowej. Akademicy ak-
tywnie uczestniczyli w licznie organizowanych rajdach i obozach wędrownych. 
Powstawały nowe kluby turystyczne na trójmiejskich uczelniach. W połowie lat 
60. powstały akademickie koła PTTK, które brały udział w pracach ZG PTTK 
w  Gdańsku. Cechą charakterystyczną turystyki z  tego okresu była jej różno-
rodność. Studenci poznawali już nie tylko swój region i  kraj, ale chętnie wy-
jeżdżali do Krajów Demokracji Ludowej. Środowisko akademickie miało swój 
wkład w powstanie rozmaitych form turystyki kwalifikowanej. Działały kluby 
kajakowe, żeglarskie oraz organizowano wczasy podwodne dla płetwonurków. 
Turystyka tego okresu stała się częścią szeroko rozumianej kultury studenckiej. 

W latach 70. turystyka akademicka nadal przeżywała swój rozkwit. Powsta-
wały studenckie koła przewodników i  zaobserwowano powolne przejście od 
masowych imprez na rzecz bardziej kameralnych, propagujących walory trój-
miejskiego krajobrazu. Imponujący rozwój turystyki studenckiej został zahamo-
wany w latach 80., a proces transformacji społeczno-politycznej doprowadził do 
upadku masowej turystyki akademickiej.

W tym samym okresie (1945-1989) turystyka szkolna w  aglomeracji trój-
miejskiej rodziła się od podstaw. Pomimo trudnych początków, od momentu 
przejęcia Ziem Odzyskanych władze starały się otoczyć opieką dzieci i młodzież 
oraz zapewnić im prawo do wypoczynku i zabawy. Działania w tym kierunku 
koordynowane były centralnie, a różne stowarzyszenia i organizacje m.in. PTK, 
PTTK, ZHP, PTSM, ZSMP oraz Ministerstwo Oświaty, Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w  sposób programowy organizowały turystykę dzieci i  młodzieży, 
a także szkoliły organizatorów turystyki i  kadrę turystyczną w  środowisku 
szkolnym. Rozwój turystyki w tym środowisku przebiegał podobnie jak wśród 
trójmiejskich akademików – od pierwszych prób zorganizowanych imprez tu-
rystycznych, poprzez wydarzenia masowe w  latach 60. i  70. do zahamowania 
rozwoju turystyki, spowodowanego stanem wojennym – do prób reaktywacji 
przez całe lata 80.  

Streszczenie
Krajoznawstwo w przeszłości odgrywało ważną rolę w  procesie dydaktycz-
no-wychowawczym młodzieży szkolnej. W rozbudzaniu zainteresowań tury-
stycznych wśród młodego pokolenia niezaprzeczalne osiągnięcia miało Polskie 
Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK),  
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a później Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu (PTTK). Idee krajo-
znawcze propagowane były w szkołach podczas zajęć i wycieczek przedmiotowych, w ra-
mach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym od nauki. 

W latach 1945-1989 turystyka szkolna w aglomeracji trójmiejskiej rodziła się od 
podstaw. Pomimo trudnych początków, od momentu przejęcia Ziem Odzyskanych, 
władze starały się otoczyć opieką dzieci i młodzież oraz zapewnić im prawo do wypo-
czynku i zabawy. W tym samym okresie w środowisku studenckim brakowało nawyków 
turystycznych, młodzież nie znała walorów krajoznawczych regionu z powodu braku 
informacji i słabej reklamy turystycznej regionu. W związku z tym podjęto działania, aby 
zainteresować środowisko studenckie możliwością uprawiania turystyki. Rady Uczelnia-
ne Zrzeszenia Studentów Polskich prowadziły w różnych formach szkolenia turystyczne 
dla działaczy środowiskowych i uczelnianych. Rozwój turystyki w środowisku szkolnym 
i akademickim przebiegał w sposób zróżnicowany – od pierwszych prób zorganizowa-
nych imprez turystycznych w okresie powojennym, poprzez wydarzenia masowe w la-
tach 60. i 70, zahamowanie rozwoju turystyki spowodowane stanem wojennym, a skoń-
czywszy na próbach reaktywacji przez całe lata 80. 

Summary
Touring in the past has played an important role in the education and upbringing process 
amongst youth in school age. When it comes to the awakening of interest in the area of tour-
ism among the younger generation the undeniable achievements are attributed to the Polish 
Society of the Tatra region (PTT) and the Polish Society of Touring and later to the Polish 
Touring Tourist Society (PTTK). The ideas of touring were propagated in schools during 
classes, excursions, in the context of extracurricular activities and during leisure time.

In the years 1945-1989 school tourism in the Tri-City area was being developed from 
scratch. Despite the difficult beginnings, since the acquisition of the Recovered Territories, 
the authorities were trying to care for the children and youth and provide them with the 
right to leisure and play time. At the same time the student environment lacked tourist 
habit, young people lacked the knowledge about regional touring advantages due to the 
lack of information and poor tourist publicity in the environment. Therefore efforts have 
been made to attract them to the possibility of touring - the councils of College Students 
Association have conducted in various forms training for the tourist activists both in the 
society and the academic environment. The development of tourism at schools and uni-
versities has proceeded in a diversified way - from the first attempts of organised tourism 
events in the post-war period, through mass events in the 60s and 70s which has been 
inhibited by the introduction of martial law, and the efforts continued all through the 80s.

236

Marzena Alicja Tomiak, Agnieszka Połaniecka



237

Turyści w autentycznych miejscach  
pamięci na przykładzie Państwowego  
Muzeum na Majdanku

Powstałe w listopadzie 1944 r. Państwowe Muzeum na Majdanku jako 
pierwsza tego rodzaju instytucja w Europie miało zająć się nie tylko upamięt-
nieniem ofiar ludobójstwa nazistowskiego, zabezpieczaniem dowodów zbrodni 
– pozostałości materialnych, urządzeń zagłady, ocalałych dokumentów – oraz 
badaniem dziejów KL Lublin, ale także upowszechnianiem wiedzy o byłym obo-
zie, w tym obsługą ruchu zwiedzających. W ówczesnych prowizorycznych, jesz-
cze wojennych warunkach stanowiło to niezwykle duże wyzwanie, szczególnie  
w obliczu bardzo licznych, „ciągnących na Majdanek pielgrzymek cywilów oraz 
jednostek wojskowych radzieckich i polskich, aby zobaczyć to święte, ale i prze-
klęte miejsce”1. 

Udostępnianie zachowanych terenów poobozowych dla wszystkich zaintere-
sowanych należało zatem do priorytetowych funkcji tej placówki muzealnej od 
samego początku jej istnienia. W jednym ze sprawozdań z pierwszych lat dzia-

1 J. Marszałek, Ostatnie miesiące Majdanka, [w:] W pięćdziesiątą rocznicę wyzwolenia Majdan-
ka, Lublin 1994, s. 25.

Wiesław Wysok
Państwowe Muzeum na Majdanku

W muzeum i na szlaku



łalności Państwowego Muzeum na Majdanku podkreśla się w tym aspekcie, że 
począwszy od chwili zaprowadzenia kontroli frekwencji, to znaczy od 15 lutego 
1945 r. do 31 grudnia 1945 r. oprowadzono, 3 716 wycieczek, co czyni w sumie 
251 539 osób2. Warto wspomnieć, że pojęcia takie jak, „wycieczka”, „ruch zwie-
dzających”, „ruch wycieczkowy”, „zwiedzający” czy „oprowadzanie grup”, typo-
we dla pracy współczesnych placówek muzealnych, opisywały także wówczas ten 
obszar funkcjonowania – jak wtedy określano – „muzeum zbrodni i cierpienia” 
na Majdanku3.

Zobaczyć na własne oczy – pierwsi odwiedzający poobozowe tereny Majdanka
Chęć obejrzenia owianego grozą w czasie niemieckiej okupacji miejsca zagłady 
była wśród ówczesnej ludności niezwykle silna. Tłumnie przybywali mieszkańcy 
Lublina a także rodziny byłych więźniów, szukając śladów po zaginionych lub 
zamordowanych krewnych. Ponadto, dla wzmocnienia ducha walki, były obóz 
oglądało wielu żołnierzy przed wyruszeniem na front. Taką funkcję przypisy-
wali mu sami pracownicy muzeum podkreślając, że „Majdanek jako całość robi 
niezapomniane wrażenie i może powodować odruch patriotyzmu i entuzjazmu 
w walce z niemieckim okupantem”4. Kolejną, już nie tak liczną, ale ważną grupą 
odwiedzających Majdanek w pierwszych tygodniach po likwidacji obozu byli 
polscy i radzieccy korespondenci wojenni oraz akredytowani w Moskwie dzien-
nikarze zachodni. Ich wrażenia i odczucia trafnie opisuje jeden z amerykańskich 
korespondentów w artykule „Nazi Mass Killing Laid Bare in Camp”, opubliko-
wanym w New York Times z 30 sierpnia 1944 r.: 

To jest miejsce, które trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć. Widziałem wiele miejsc  
w Związku Radzieckim świadczących o okropnościach wojny, ale nigdy nie spo-
tkałem się z takim oczywistym dowodem […] niemieckich zbrodni. Po zwiedzeniu 
Majdanka jestem zdolny uwierzyć we wszystkie okrucieństwa niemieckie, najbar-
dziej nawet dzikie, bezwzględne i zdeprawowane5. 

2 Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku AZ (dalej: APMM, AZ) sygn. III/1. Ze-
stawienie ilości wycieczek i osób, które zwiedziły PMM od 15 lutego do 30 grudnia 1945 r., k. 36.

3 Muzeum zbrodni i cierpienia. Prace rekonstrukcyjne na Majdanku objęły wszystkie obiekty 
muzealne, „Życie Lubelskie” 1948, nr 28, s. 3.

4 APMM, AZ, I/3Memoriał Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczący prac dokonanych  
i rozplanowania dalszej działalności z 3 I 1945 r., k. 9.

5 T. Kranz, Majdanek w świetle prasy amerykańskiej z 1944 r., „Zeszyty Majdanka” 1996,  
t. XVII, s. 54.
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Olbrzymie zainteresowanie Majdankiem polskiej i międzynarodowej opi-
nii publicznej wynikało przeważnie z faktu, że był on pierwszym oswobodzo-
nym niemieckim obozem koncentracyjnym, który przemawiał do wyobraźni 
odwiedzających zachowanymi obiektami oraz licznymi śladami zbrodni. Na 
ten szczególny obraz Majdanka jako miejsca zagłady składały się komory ga-
zowe, krematoria, prymitywne baraki dla więźniów, ekshumowane zwłoki po-
mordowanych, prochy i kości ludzkie oraz setki tysięcy par obuwia, w tym 
liczne buty dziecięce. Osoby oglądające Majdanek w latach 40. i 50. XX w. 
można określić mianem „pielgrzymów”. Termin ten związany jest z martyro-
logicznym, niemalże sakralnym postrzeganiem pomnika męczeństwa na Maj-
danku. W dużej mierze opisuje on odczucia i wrażenia znacznej części odwie-
dzających, dla których oddanie hołdu, modlitwa oraz pielęgnowanie pamięci 
o pomordowanych było wtedy znaczącym motywem przyjazdu i autentyczną 
potrzebą duchową6. Należy wspomnieć także o tzw. zwiedzających zorganizo-
wanych, których wizyty na Majdanku organizowane były głównie przez zakła-
dy pracy, szkoły, instytucje publiczne, a aranżowane w ramach nowej polityki 
historycznej władz komunistycznych.

Warto zauważyć, że w komentarzach prasowych z tego okresu pojawia 
się słowo turyści. Jego konotacja w tamtym czasie wydaje się być jednak ne-
gatywna i znajdować w opozycji do majestatu tego miejsca pamięci7. Choć 
zorganizowany ruch wycieczkowy – nie licząc masowego udziału ludności  
w propagandowych, cyklicznych uroczystościach upamiętniających ofiary obo-
zu, w tzw. Tygodniu Majdanka oraz tych grup zwiedzających, które na skutek 
obszernego i niecałkowicie zamkniętego terenu Majdanka zwiedzały obóz na 
własną rękę – pod koniec lat 40. i na początku 50. XX w. znacząco zmalał, to 
muzeum nadal przywiązywało ogromną wagę do informowania i pokazywania 
tego, co pozostało po obozie8, a w kolejnych dekadach oddziaływało na zwiedza-

6 Tragiczne losy polskiego społeczeństwa w czasie okupacji niemieckiej władze komuni-
styczne instrumentalizowały i wykorzystywały do budowania odgórnego, nowego patriotyzmu, 
odwołując się do narodowej i martyrologicznej retoryki, podkreślającej przede wszystkim cier-
pienie Polaków.

7 J. Wyszomirski, Majdanek przeobrażony, „Tydzień” nr 16 z dnia 6.10.1946 r. Autor pisze  
w tym artykule o niestosownym zachowaniu odwiedzających wobec „wzniosłości i majestatu” 
Majdanka, które to cechy „może stopniowo zatracić w zgiełku – odważmy się użyć tego słowa – 
turystów, mimo szlachetnego wysiłku jego zarządu, pragnącego otoczyć Majdanek czcią”.

8 Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944-1947. Wybór dokumentów, red. J. Kiełboń,  
E. Balawejder, Lublin 2004, s. 24. Należy dodać, że działalność popularyzatorska miała w tym 
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jących poprzez nowe ekspozycje stałe i czasowe oraz wystawy objazdowe9.

Typy zwiedzających 
Po upływie ponad 70 lat od wstrząsu, jakim było odkrycie w lipcu 1944 r., jak 
to ujął wówczas amerykański dziennikarz „najstraszniejszego miejsca na zie-
mi – niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku”10 i popełnionych 
tam masowych zbrodni, obiekty kaźni dokumentujące prześladowania, terror 
i śmierć z okresu II wojny światowej cieszą się nadal dużym zainteresowaniem 
i odwiedzane są przez miliony ludzi rocznie. Wyjazdy do muzeów – nekropolii 
poświęconych ofiarom nazistowskiego ludobójstwa wpisują się w nurt turystyki 
nazywanej turystką martyrologiczną. Zajmuje ona, zwłaszcza w Polsce, ważne 
miejsce w strukturze ruchu turystycznego. Rozwój tego typu podróżowania ma 
swoje źródło w tragicznych wydarzeniach wojennych, w szczególności w maso-
wej eksterminacji ludności cywilnej w niemieckich, nazistowskich obozach kon-
centracyjnych i ośrodkach zagłady, które symbolizują cierpienie i męczeństwo 
milionów niewinnych ludzi. Sam termin turystyka martyrologiczna można róż-
nie interpretować11. W odniesieniu do problematyki niniejszego artykułu należy 
przyjąć, że jest to „specyficzny rodzaj turystyki kulturowej obejmującej podróże 
o charakterze poznawczym lub poznawczo-religijnym do miejsc dokumentu-
jących i upamiętniających cierpienie, pacyfikację, męczeństwo, Holokaust czy 
śmierć ludności”12. Cel zwiedzania obejmuje głównie byłe obozy koncentracyjne 
i zagłady, getta, więzienia, miejsca masowych publicznych egzekucji i śmierci 
oraz cmentarze i pomniki upamiętniające prześladowanie, cierpienie i śmierć 
ofiar nazistowskiego terroru13.

czasie głównie charakter propagandowy i indoktrynacyjny, a przestrzenie dawnych obozów kon-
centracyjnych wykorzystywano politycznie, m.in. do organizowania antyniemieckich, antywo-
jennych i antyfaszystowskich manifestacji, gdzie celebrowano zideologizowaną, oficjalną pamięć  
o martyrologii narodu polskiego. 

9 Analiza zmian w sposobie prowadzenia narracji muzealnej i prezentowania historii obozu 
na Majdanku na przestrzeni 70 lat wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Na ten temat zob.  
K. Banach, Działalność wystawiennicza Państwowego Muzeum na Majdanku w latach 1944-2014, 
„Zeszyty Majdanka” 2014, t. XXVI, s. 273-310.

10 T. Kranz, Majdanek w świetle prasy amerykańskiej…, s. 53.
11 Por. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1970, 

s. 471. Zob. także, Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, 
Warszawa 1968.

12 Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birke-
nau, red. J. Berbeka, Kraków 2012, s. 11.

13 Tamże.
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Pojawia się tutaj zasadnicze pytanie: jakie motywy skłaniają współczesnych 
ludzi do odwiedzania muzeów w miejscach historycznych oraz jakie potrzeby 
turystów14 zaspakajają wizyty w traumatycznych poobozowych przestrzeniach? 
Z badań empirycznych przeprowadzonych nad młodą publicznością muzealną 
w polskich miejscach pamięci ulokowanych na terenach niemieckich obozów 
koncentracyjnych i zagłady, w tym w Państwowym Muzeum na Majdanku15, 
wyłaniają się na płaszczyźnie motywacji i oczekiwań wobec wizyty następujące 
typy gości muzealnych: zwiedzający zorientowani głównie na wiedzę, zwiedzają-
cy zorientowani zarówno na wiedzę, jak i upamiętnianie, zwiedzający kierujący 
się moralnym obowiązkiem pamiętania, pielgrzymi oraz turyści. Ci ostatni sta-
li się integralną częścią turystyki martyrologicznej w traumatycznych miejscach 
pamięci związanych z Holokaustem i innymi zbrodniami nazistowskimi, a one 
same, oprócz prymarnych społecznych funkcji zorientowanych na upamiętnianie,  

14 W tradycyjnym ujęciu turysta to osoba udająca się poza miejsce swojego zamieszkania do 
miejsc atrakcji turystycznych w celu zdobycia nowych informacji i doświadczeń, zorientowana głów-
nie na zaspokajanie różnych potrzeb: poznawczych, wypoczynkowych, kulturalnych, rozrywko-
wych, zdrowotnych czy religijnych. Zaspokojenie tych turystycznych potrzeb związane jest nie tyko  
z koniecznością regeneracji sił fizycznych i psychicznych, ale także z rozwojem własnej osobowo-
ści. Obecnie mówi się o tzw. post-turyście czyli osobie, która nie tylko realizuje swoje potrzeby, ale 
przede wszystkim podróżuje świadomie, odpowiedzialnie i etycznie. Wskazuje się także, że po-
st-turysta ponosi współodpowiedzialność za kształt i charakter spotkania turystycznego z odwie-
dzanymi miejscami i ludźmi. Zob. K. Przecławski, Człowiek i turystyka. Zarys socjologii turystyki, 
Kraków 2004, także publikacja wirtualna: http://post-turysta.pl.

15 Nadal brakuje kompleksowych ogólnopolskich badań nad publicznością muzealną w miej-
scach upamiętnienia in situ. Artykuł odnosi się głównie do następujących badań: K. Stec, Współcze-
sny zwiedzający miejsca pamięci utworzone na terenach byłych nazistowskich obozów zagłady. Ra-
port z badań w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie [b.m.r.w.], s. 35-36; taż, Symbolika  
i znaczenie miejsc pamięci utworzonych na terenach byłych obozów koncentracyjnych i zagłady  
z perspektywy współczesnego młodego człowieka, [w:] Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w bada-
niach społecznych, red. M. Kucia, Kraków 2001, s. 37-54; […]  tenże, Refleksja w miejscu pamięci. 
Badania empiryczne wśród uczestników lekcji muzealnych w Państwowym Muzeum na Majdanku 
[w:] Edukacja pozaszkolna w Państwowym Muzeum na Majdanku. Jak przygotować, przeprowa-
dzić i podsumować zajęcia dla uczniów, red. W. Wysok, Lublin 2014, s. 103-109; A. K. Düben, Die 
Gedenkstätte Bełżec und Majdanek im Kontext der europäischen Gedenkstättenkultur. Ein Vergleich 
der Wirkung und Wahrnehmung, Leipzig 2011, G. Żuk, Refleksja jako wartość w edukacji muze-
alnej, [w:] Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje, red. B. Truchlińska, Lublin 2012,  
s. 179-188, tenże, Refleksja w miejscu pamięci. Badania empiryczne wśród uczestników lekcji muze-
alnych w Państwowym Muzeum na Majdanku, [w:] Edukacja pozaszkolna w Państwowym Muzeum 
na Majdanku. Jak przygotować, przeprowadzić i podsumować zajęcia dla uczniów, red. W. Wysok, 
Lublin 2014, s. 103-109.
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postrzegane są coraz częściej jako typowe przestrzenie i produkty turystyczne16.
Charakteryzując ogólnie powyższe kategorie muzealnej publiczności można 

stwierdzić, że pierwsza grupa postrzega wizytę w miejscu pamięci jako wyjątko-
wą lekcję historii, a główną motywacją jest zdobycie rzetelnej wiedzy i nauczenie 
się czegoś nowego. Osoby ukierunkowane na zdobycie informacji i upamiętnia-
nie traktują wizytę jako możliwość poznania historii i jednocześnie złożenia hoł-
du ofiarom obozu. Z kolei dla osób zaangażowanych moralnie zwiedzanie jest 
nie tyle doświadczeniem intelektualnym, co raczej przeżyciem emocjonalnym  
i wynika przeważnie z poczucia społecznego obowiązku pamiętania. Zwiedza-
jący – pielgrzymi kierują się z reguły potrzebą duchowego przeżycia, oddania 
hołdu pomordowanym, często chęcią wspominania bliskich, którzy byli więź-
niami lub stracili życie w obozie. To procentowo nieliczne grono osób podkreśla 
aspekty religijne wizyty, ale na upamiętnianie patrzy głównie w wymiarze mo-
ralnym i etycznym. Należy zaznaczyć, że wymienione typy zwiedzających nie są 
oczywiście kategoriami zamkniętymi, ponieważ potrzeby i motywy przyjazdu 
do miejsc pamięci poszczególnych grup mogą się przenikać.

Turyści kulturowi versus turyści mroczni
Profil odwiedzających muzea upamiętniania określanych jako turyści nie jest  
w świetle przytoczonych badań empirycznych jednorodny. Analizując zachowa-
nia, motywy i potrzeby tej grupy osób można wyróżnić co najmniej dwie ka-
tegorie: turysta kulturowy oraz turysta z przypadku17. Uczestnik turystyki kul-
turowej traktuje muzea upamiętnienia wprawdzie jako atrakcję turystyczną,  
a wizytę interpretuje w kategoriach wycieczki turystycznej, jednak stara się 
przede wszystkim poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe doświadczenia i rozwinąć 
własne zainteresowania. Wynika to z wielu potrzeb realizowanych w trakcie po-
dróży. Najczęściej jest to 

16 Muzea w autentycznych miejscach pamięci są przestrzeniami wieloznacznymi, gdzie koeg-
zystują ze sobą różne ich funkcje, znaczenia i sensy. Są to miejsca zbrodni, miejsca martyrologii 
różnych narodów, symboliczne i rzeczywiste cmentarze, zastępcze groby dla osób, które zaginęły 
bez śladu, pomniki historii, muzea historyczne i ośrodki edukacji. Przypisuje im się jednocześnie 
duże walory turystyczne i traktuje jako komponenty pobytu turystycznego przyciągające liczne 
grupy turystów, zwłaszcza gdy położone są obok znanych z turystyki miast, jak Kraków (KZ
-Auschwitz-Birkenau), Weimar (KZ-Buchenwald) czy Monachium (KZ-Dachau). Zob. T. Kranz, 
Muzea martyrologiczne jako przestrzenie pamięci i edukacji, [w:] Obóz-Muzeum. Trauma we współ-
czesnym wystawiennictwie, red. M. Fabiszak, M. Owsiński, Kraków 2013, s. 54-55.

17 S. Tanaś, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, „Peregrinus Craco-
viensis” 2006, z. 17, s. 95.
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[…] połączenie poznania dziedzictwa i walorów kulturowych z poznaniem histo-
rycznych faktów, czyli motywy poznawczy i edukacyjny. Ale jednym z motywów 
jest również motyw emocji, zarówno w sferze sacrum – utożsamiania się z tragedią 
i cierpieniem ofiar, jak i profanum – poczucia strachu i doznanie silnych bodźców 
psychicznych poprzez m.in. informację, obraz i dźwięk18. 

Turysta zaangażowany wykazuje się pewną dojrzałością, ma ponadto świa-
domość znaczenia zachowania dziedzictwa kulturowego dla tożsamości indy-
widualnej, lokalnej i narodowej, i co ważne, kieruje się zasadami etyki, z sza-
cunkiem odnosi się do odwiedzanych miejsc pamięci i poznawanych treści. Dla 
niego pobyt w poobozowym krajobrazie muzealnym jest rodzajem wycieczki 
turystycznej o walorze edukacyjnym. Jeśli zatem „wizytom w tych miejscach to-
warzyszy zaduma, powaga, odpowiednia postawa, chęć poznania czyjegoś losu, 
chęć współodczuwania, to mówić możemy o podróżach wartościowych i w peł-
ni kulturowych”19. W tym znaczeniu niektórzy badacze mówią o edukacji przez 
turystykę, traktując ją nie tylko jako źródło uzyskania wiedzy, ale także jako 
czynnik wychowujący i kształtujący normy i wartości społeczne20. Turystyka 
edukacyjna rozumiana jako doświadczenie poznawcze, emocjonalne, moralne  
i estetyczne może być potencjalnie katalizatorem zmiany w myśleniu czy prowa-
dzić nawet do całkowitego przewartościowania światopoglądu21.

Można zatem przyjąć, że podstawowe determinanty odwiedzin poobo-
zowych miejsc pamięci wśród turystów kulturowych uprawiających turystykę 
martyrologiczną mają z reguły charakter poznawczy, edukacyjny i upamiętniają-
cy. Duże znaczenie dla nich ma bowiem zdobycie nowych bądź zweryfikowanie 
dawnych informacji o obozie, oddanie hołdu i zachowanie pamięci o ofiarach 
ludobójstwa oraz wyrażenie współczucia ofiarom wojny. Oprócz poznawczych 
i edukacyjnych motywacji do wizyty w byłym obozie skłania ich także zwykła 
ciekawość zobaczenia na żywo autentycznego miejsca zagłady22.

18 Tenże, Znaczenie ludobójstwa i terroru w turystyce poznawczej, „Turyzm” 2013, 23/1, s. 14.
19 K. Buczkowska, E. Malchrowicz-Mośko, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, „Turystyka 

Kulturowa” 2012, nr 12, s. 48.
20 Zob. L. Turos, Turystyka i edukacja, Warszawa 1996.
21 J. Klawender, Muzeum Wsi Lubelskiej jako obiekt docelowy turystyki edukacyjnej, [w:] Rola 

muzeów w turystyce i krajoznawstwie, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2006, s. 193.
22 Potwierdzają to badania socjologiczne dotyczące identyfikacji motywów przyjazdu do 

miejsc pamięci turystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Zob. Turystyka martyrologiczna 
w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau…, s. 134-138.
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Natomiast turyści z przypadku, nazywani także turystami mrocznymi23, to 
grupa osób, która ma często trudności z określeniem swoich oczekiwań, są skon-
centrowani na zwiedzaniu miejsc pamięci z perspektywy ich atrakcyjności tury-
stycznej24. Ważna jest przy tym rozpoznawalność medialna czy potrzeba zalicze-
nia danej atrakcji turystycznej. Podróżują oni zwykle w ramach tanatoturystyki25 
do tzw. mrocznych miejsc, na tereny byłych obozów, do więzień, do miejsc upa-
miętniających zmarłych, na cmentarze, do miejsc katastrof i okrucieństw. Muzea 
dokumentujące cierpienie i śmierć stanowią dla mrocznych turystów przeważnie 
sensację turystyczną; poszukują oni wrażeń, wyruszają do miejsc tragedii i za-
głady, aby przeżyć dreszczyk emocji i bywają rozczarowani, kiedy te przeżycia 
nie są, tak  ekscytujące jak oczekiwali. Nie odmawiając turystom z przypadku 
również wyższych potrzeb kulturowych, należy podkreślić, że typowe dla nich 
jest jednak swobodne zachowanie, wyrażające się np. w nieodpowiednim stro-
ju, w braku szacunku do powagi śmierci, głośnych rozmowach przez telefon  
w obiektach zabytkowych czy paleniu papierosów. Można często zauważyć, że:

[…] fotografują się w komorach gazowych i na tle pieców krematoryjnych, aby póź-
niej swą sweet focię zamieścić na Facebooku czy Instagramie lub innych portalach 
społecznościowych. Być może robią to po to, by ich Facebookowi przyjaciele lub 
inni użytkownicy mediów mogli razem z nim i ocenić i polubić atrakcję, do której 
turyści horroru dotarli, zaznaczając w ten sposób swoje »Tu byłem«”26.

Ciekawe w tym względzie obserwacje poczynił holenderski fotograf, Rogers 
Cremers, który wykonał serię zdjęć turystom odwiedzającym zarówno muzea 
– miejsca pamięci m. in. w Ravensbrück i Auschwitz-Birkenau, jak i cmentarze 
wojenne w Holandii i Rosji. Uchwycił niecodzienne, często nieadekwatne do po-
wagi odwiedzanego miejsca zachowania odwiedzających. Przyczynkiem do zro-
bienia zdjęć była sytuacja, której sam doświadczył podczas zwiedzania Muzeum 
Auschwitz-Birkenau – zobaczył amerykańskiego turystę stojącego obok pieców 
krematoryjnych w podkoszulce z napisem „Śmiej się, to rozkaz”. Odebrał to jako 
szokujące zachowanie w obliczu powagi oglądanego miejsca.

23 M. Hodalska, Turyści horroru w miejscach pamięci. Rola mediów w promocji miejsc traumy  
i zbrodni, https://www.researchgate.net, [dostęp: 24.09.2015].

24 K. Stec, Symbolika i znaczenie miejsc pamięci utworzonych na terenach byłych obozów kon-
centracyjnych i zagłady, …, s. 44.

25 Zob. S. Tanaś, Przestrzeń turystyczna cmentarzy – wstęp do tanatoturystyki, Łódź 2008.
26 M. Hodalska, Turyści horroru w miejscach pamięci…, s. 8.
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Fotografie Cremersa dokumentują, zazwyczaj w sposób ironiczny, jak współ-
cześni turyści traktują wydarzenia związane z II wojną światową27. Zdjęcia mają 
charakter poznawczy, ponieważ uświadamiają zmianę w postrzeganiu okru-
cieństw z okresu II wojny światowej przez przeciętnych ludzi podróżujących do 
byłych obozów. Cremers tak to komentuje: 

Znajdujemy się obecnie w dosyć charakterystycznym momencie. Z jednej strony 
odczuwamy wojnę jeszcze jako bliski czas, ponieważ nadal są wśród nas ludzie, któ-
rzy ją przeżyli. Z drugiej strony wojna jest już tak odległa, że może być przedstawia-
na za pomocą rekonstrukcji historycznych. Również ten fakt wskazuje na zmianę 
paradygmatu pamiętania. Kiedy dzieci bawią się w rycerzy, nikomu to nie przeszka-
dza. I jeśli ktoś przebiera się za Napoleona, nikt nie czuje się tym urażony. Być może 
ludzie za 150 lat również w ten sposób będą patrzyli na II wojnę światową28.

Narracja historyczna w Muzeum na Majdanku a proces komunikacji z turystami
Muzea upamiętnienia w autentycznych miejscach historycznych stoją obecnie 
przed wieloma dylematami. Z jednej strony nie powinny dopuścić do spłycenia 
swojej misji, jaką jest upamiętnianie ofiar obozu, z drugiej zaś nie mogą cał-
kowicie zignorować zmieniających się potrzeb turystów. Państwowe Muzeum 
na Majdanku, świadome nowych wyzwań i oczekiwań odwiedzających, oferuje 
w dziedzinie działalności wystawienniczej i komunikacji z publicznością różne 
możliwości poznawania i doświadczania przeszłości. Są one dedykowane zarów-
no zwyczajnym turystom, jak i uczestnikom projektów stricte edukacyjnych. 

Nadrzędną wartość w przestrzeni muzealnej Majdanka stanowi autentyzm 
miejsca i krajobrazu historycznego. Zachowane na terenie byłego niemieckie-
go obozu obiekty, jak baraki więźniarskie, komory gazowe, krematoria, budynki 
łaźni, wieże strażnicze i inne relikty (obuwie, stół sekcyjny, podwozia samocho-
dów wykorzystywane do spalania ciał, ubrania, numery więźniarskie) przybliżają 
zwiedzających do rzeczywistości historycznej, symbolizują różne aspekty zorga-
nizowanego ludobójstwa, ale przede wszystkim sugestywnie obrazują charakter 
i funkcję Majdanka jako obozu koncentracyjnego i zagłady. Aura materialnych 
śladów historycznych wywołuje wśród zwiedzających nie tylko określone wy-
obrażenia i afektywne doświadczenia, lecz także umacnia ich wiarygodność jako 

27 Za zdjęcia turystów wykonane w Muzeum Auschwitz-Birkenau Rogers Cremers otrzymał  
w 2009 r. nagrodę World Press Photo.

28 Ironische Bilder des KZ-Tourismus: Wie wir uns heutzutage mit der Vergangenheit ausei-
nandersetzen, http://thecreatorsproject.vice.com/de/blog/der-kz-tourismus, [dostęp: 28.04.2016].
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historycznych świadectw. Zmodernizowana i rozbudowana w ostatnich latach  
w ramach projektu „Pamięć miejsca” ekspozycja plenerowa29 wykorzystuje:

[…] autentyczność miejsca i oddziaływanie obiektów i śladów historycznych w taki 
sposób, aby zwiedzający mieli możliwość poznania historii obozu koncentracyjnego 
na Majdanku przez polisensoryczne doświadczanie przeszłości. Zgodnie z przyję-
tymi założeniami nowa ekspozycja plenerowa ma z jednej strony objaśniać miejsce 
(funkcje i znaczenie historyczne poszczególnych budynków i sektorów), z drugiej 
– tworzyć interakcję między zwiedzającym a otaczającą go przestrzenią historyczną 
na poziomie poznawczym, emocjonalnym i estetycznym30.

Przekaz muzealny w miejscu upamiętnienia na Majdanku zorientowany jest 
na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania turystów, uwzględnia ich różne możli-
wości percepcyjne, czas zwiedzania i poziom zainteresowania. Jest w pierwszym 
rzędzie ofertą dla turystów poszukujących autentyczności przeżyć i autentyczno-
ści samego miejsca zagłady31. Zwiedzający, którzy wykazują potrzebę aktywnego 
zaangażowania w spotkanie z przeszłością mają do dyspozycji wiele możliwo-
ści dydaktycznych, angażujących intelekt i zmysły. Oprócz korzystania z usług 
przewodnickich32, mogą też samodzielne zwiedzać muzeum oraz doświadczać 

29 Na unowocześnianą od 2008 r. ekspozycję plenerową składają się: ścieżka historyczna pt. 
„Konzentrationslager Lublin 1941-1944”, (17 szklanych tablic informacyjnych dokumentujących 
najważniejsze obiekty i miejsca związane z historią obozu), plansze wewnątrz baraków z fragmen-
tami relacji więźniów i sprawców, trójwymiarowa makieta obozu z ekranem, na którym prezen-
towane są archiwalne zdjęcia i filmy z lat 1944-1949 oraz odsłonięte fragmenty macew przykryte 
konstrukcją ze szkła i stali – tzw. okno czasu. Zob. T. Kranz, O koncepcji modernizacji ekspozycji 
Państwowego Muzeum na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, 2011, t. XXV, s. 9-23.

30 T. Kranz, Majdanek – poobozowe lieu de mémoire w przestrzeni miasta, [w:] Lubelskie miej-
sca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, D. Stasz-
czyk, A. Stępnik, D. Szewczuk, Lublin 2015, s. 125.

31 Niektórzy badacze turystyki wskazują autentyczność jako niezbędny element doświadczenia 
turystycznego. Odnosi się to do dwóch typów doświadczeń: autentyzmu kulturowego doświadcze-
nia oraz doświadczenia autentyczności kulturowej. W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z odnajdywaniem autentyczności w subiektywnym sposobie przeżywania przez turystę poznawa-
nych treści kulturowych, w drugim odwiedzający odkrywa autentyczność (prawdziwość, orygi-
nalność) w materialnej substancji dziedzictwa kulturowego i, co jest kwintesencją autentyczności 
we współczesnej turystyce kulturowej, eksploruje znaczenie i symbolikę owego dziedzictwa, któ-
re niesie ze sobą wartości i sensy. W tym ujęciu „autentyczny” oznacza „odkrywający wartości”, 
„wzbogacający o wartość”. Por.; M. Kazimierczak, Kilka refleksji nad „autentycznością” w kontekście 
książki Anny Wieczorkiewicz – Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, „Turystyka kul-
turowa”, www.turystykakulturowa.org, nr 7/2009, s. 37.

32 W ramach projektu „Weekend z historią” Muzeum oferuje indywidualnym turystom m. in. 
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pozostałości materialnych i topograficznych. Ułatwia to nie tylko rozbudowana 
ekspozycja plenerowa, ale także specjalnie w tym celu wydane publikacje, które 
łączą komentarz historyczny ze wspomnieniami byłych więźniów Majdanka33. 
Ten sposób budowania przekazu muzealnego jest wyrazem modyfikacji myśle-
nia o zwiedzających i traktowania ich nie jako pasywnych odbiorców, lecz jako 
użytkowników, którzy nie chcą jedynie poznawać, widzieć i więcej wiedzieć, ale 
też przeżywać i aktywnie partycypować w zwiedzaniu. Potrzeba uczestnictwa 
i aktywnego zaangażowania, nawiązywanie relacji z odwiedzanym miejscem  
i jego historią należą, jak się wydaje, do ważnych oczekiwań wielu współcze-
snych post-turystów34.

Ważną częścią procesu komunikacji z publicznością muzealną w Państwo-
wym Muzeum na Majdanku jest działalność edukacyjna skierowana głównie do 
młodzieży szkolnej, studentów i nauczycieli a realizowana w duchu pedagogiki 
pamięci. Polega ona na uczeniu się przez odkrywanie i zdobywanie własnych do-
świadczeń w autentycznej przestrzeni historycznej. W centrum zainteresowań 
pedagogiki pamięci znajduje się zarówno historia, jak i różnorodne formy jej pre-
zentacji czyli szeroko rozumiany proces komunikacji historycznej, gdzie refleksja 
nad pamięcią staje się istotnym ogniwem procesu poznawczego. Główny postulat 
pedagogiki pamięci wyraża się w przekonaniu, że spotkanie z historią powinno 
mieć charakter procesu poznawczo-refleksyjnego opartego w znacznej mierze na 
samodzielnym i aktywnym poznawaniu historii. Ten nurt dydaktyczny rezygnuje 
z autorytarnego, pasywnego modelu nauczania – uczenia się na rzecz modelu in-
terakcyjnego, opartego na dialogu i negocjacjach znaczeń przeszłości35.

Projekty edukacyjne realizowane w muzeum upamiętnienia na Majdanku 
wyróżnia wielość metod i form organizacyjnych, a ich wspólną cechą, niezależ-

oprowadzanie tematyczne po ekspozycji, np. w ujęciu biograficznym, przybliżając w ten sposób 
indywidualne losy więźniów Majdanka.

33 Zob. Majdanek. Przewodnik po obiektach historycznych. Tekst i wybór relacji: M. Wiśnioch, 
Lublin 2011. Z myślą o indywidualnych turystach, których liczba systematycznie rośnie, PMM 
planuje wydanie Przewodnika po Majdanku i okupacyjnym Lublinie, przeznaczonego dla urządzeń 
mobilnych i wykorzystującego technologię „rozszerzonej rzeczywistości” (augmented reality). Po 
ściągnięciu aplikacji z Internetu dostępne będą teksty, fotografie, relacje świadków w formie wideo 
i inne materiały multimedialne. 

34 Zob. K. Podemski, Wyreżyserowana przestrzeń turystyczna, http://post-turysta.pl./artykul/
Wyrezyserowana-przestrzen-turystyczna, [dostęp: 28.04.2016].

35 W. Wysok, Wokół problematyki uwarunkowań i efektów edukacji w muzeach upamiętnienia, 
„Zeszyty Majdanka” 2014, t. XXVI, s. 321.
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nie od tematu zajęć, jest aktywna partycypacja uczestników i zachęcanie ich do 
twórczego potraktowania problematyki historycznej. Dlatego podstawową ka-
tegorią dydaktyczną, charakteryzującą pedagogikę pamięci jest podmiotowość 
uczącego się. Pedagogika pamięci wpisuje się ponadto w potrzeby tych zwiedza-
jących, którzy w miejscu pamięci oczekują spotkania z przeszłością rozumiane-
go jako możliwość wejścia w głęboką interakcję i nawiązanie relacji z muzealium  
i muzealnikiem36 oraz chcą uczestniczyć w procesie przechowywania wspo-
mnień i interpretowania dziedzictwa kulturowego. 

Przestrzeń historyczna i ekspozycyjna Majdanka w opinii turystów
Nie bez powodu Państwowe Muzeum na Majdanku uznawane jest za jedno 
najważniejszych miejsc historycznych i atrakcji turystycznych Lublina, Lubel-
szczyzny czy szerzej Polski Wschodniej. Przejawem wzrastającego zainteresowa-
nia jego ofertą muzealną jest nie tyko zwiększająca się liczba odwiedzających37, 
ale także wielokrotne przyznanie mu pierwszego miejsca przez użytkowników 
największej na świecie społecznościowej witryny internetowej Trip Advisor  
w kategorii najciekawsze muzea i obiekty historyczne Lubelszczyzny38. W tym 
kontekście można zapytać, jak turyści z całego świata odbierają Majdanek oraz 
czy doświadczenie turystyczne może być dla nich jednocześnie doświadczeniem 
edukacyjnym? Wypowiedzi gości muzealnych – członków witryny Trip Advisor 
– mówią wiele o odczuciach i reakcjach zrodzonych pod wpływem bezpośred-
niego kontaktu ze świadectwami i materialnością miejsca pamięci na Majdanku. 
Wielu zwraca uwagę na oddziaływanie aury terenu i reliktów obozowych. Wi-
zualizacja i uczytelnienie krajobrazu historycznego przemawiają do wyobraźni 
odwiedzających, pomagają tworzyć własne obrazy przeszłości:

36 M. Niezabitowski, Zwiedzający – widz czy aktor współtworzący doświadczenie muzealne? 
Uwagi na temat zmian determinujących recepcję muzeum, [w:] I Kongres Muzealników Polskich, 
red. Komitet Programowy I Kongresu Muzealników Polskich pod przew. M. Niezabitowskiego, 
Warszawa 2015, s. 126.

37 Od kilku lat liczba zwiedzających PMM systematycznie rośnie. W 2016 r. PMM i jego oddziały  
w Bełżcu i Sobiborze odwiedziło rekordowo dużo turystów z Polski i zagranicy: blisko 214.000. 
Zob. Raport roczny 2016, s. 37-38.

38 Państwowe Muzeum na Majdanku otrzymało w latach 2013-2016 nagrodę Travellers’ Cho-
ice przyznawaną przez internautów – użytkowników portalu turystycznego TripAdvisor. Jest to 
największa na świecie strona turystyczna. Portal i współpracujące z nim witryny odwiedzane są 
340 milionów razy miesięcznie i można na nich znaleźć 385 milionów recenzji oraz opinii na te-
mat 6,5 miliona obiektów zakwaterowania, restauracji i atrakcji turystycznych.
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Na każdym kroku czuć tu cierpienie. Nie zapomnę też jednego baraku, który cały był 
wypełniony butami ludzi, którzy tam zginęli. Ten punkt na mapie historycznej Lubli-
na powinien odwiedzić każdy – mając w sercu wdzięczność, że nie musi przechodzić 
tego, co tamci ludzie i wdzięczność dla nich, ze ginęli za to, byśmy byli wolni39.

To najlepsze muzeum w Lublinie. Opowiada bardzo ważną historię o obozie kon-
centracyjnym i okropnościach II wojny światowej. Możesz zobaczyć, jak ludzie tam 
żyli, jak pracowali, jak byli torturowani i jak umierali.

Niesamowita powierzchnia obozu, wstrząsające krematorium i mauzoleum, gdzie 
zgromadzono tony ludzkich szczątków.

Warto zobaczyć, aby dowiedzieć się o historii nie tylko tego miejsca. Ciekawe wysta-
wy i wspomnienia świadków. Majdanek zajmuje dużą powierzchnię. Z zachowanych 
budynkach są komory gazowe, krematorium, baraki mieszkalne.

Co ciekawe, niektórzy odwiedzający nie zgadzają się na postrzeganie takich 
miejsc jako „atrakcji turystycznych”, historię widzą jako „nauczycielkę życia”,  
argumentując:

Nie jest to atrakcja turystyczna, ale historyczne miejsce, w którym zginęło mnóstwo 
ludzi. Przypomina o czymś w naszej historii jako narodu i gatunku, czego nie chce-
my doświadczyć w przyszłości. Uczmy się na błędach poprzednich pokoleń – dlate-
go polecam odwiedzić.

To miejsce nie powinno być traktowane jako atrakcja turystyczna, lecz jako porząd-
na lekcja historii. Miejsce to jest bardzo przygnębiające i nie sądzę, by ktoś mógł 
powiedzieć, że mu się to miejsce podoba.

Nigdy nie opisałbym Majdanka jako atrakcji, ponieważ wszyscy powinniśmy do-
świadczyć tego miejsca i nigdy nie powinniśmy zapomnieć.

39 Cytowane recenzje członków społeczności portalu społecznościowego TripAdvisor pocho-
dzą za lat 2013-2016. Nie są one wprawdzie reprezentatywne dla wszystkich odwiedzających, ale 
pokazują ogólną tendencję w  odbiorze miejsca pamięci na Majdanku. Z opinii użytkowników 
portalu Trip Advisor® pochodzących z całego świata wynika, że Muzeum na Majdanku jest miej-
scem historycznym o szczególnym znaczeniu. Stanowi niejednokrotnie główny cel podróży do 
Lublina. Na internautach największe wrażenie pozostawiają autentyzm zachowanych w miejscu 
pamięci obiektów, ich wyczerpujące opisy, a także wykorzystane na ekspozycji relacje byłych więź-
niów Majdanka.
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Turyści wskazują bardzo często na trudne doświadczenia emocjonalne, któ-
re wywołują niepokój, smutek, ale też przybliżają historię:

Miejsce to zawsze robi na mnie ogromne wrażenie, dojmujące uczucie pustki i grozy 
wzmaga się podczas wizyt w listopadzie i zimą.

Warto odwiedzić, można poczuć strach, jaki odczuwali osadzeni na Majdanku. Oby 
nigdy to i inne sytuacje nie wróciły.

Tutaj ludzie przychodzą, aby okazać szacunek, podjąć refleksję i, podobnie jak ja, 
płakać.

Często pojawia się potrzeba poznania historii, zachowania pamięci o ofia-
rach i oddania im hołdu:

Miejsce przygnębiające, ale uważam, że warte odwiedzenia. Może nawet konieczne, 
aby to miejsce zobaczyć, zapoznać się z jego historią i w ciszy oddać hołd ofiarom 
tego miejsca. Na mnie największe wrażenie zrobiło krematoriom, ale całość jest do-
brze przygotowana dla zwiedzających.

Każdy odwiedzający Lublin podróżnik  powinien to zobaczyć. Nie można zapomi-
nać o tym, co się tu działo podczas II wojny światowej. Musimy o tym pamiętać, by 
to się nie powtórzyło!!!

Jedno z nielicznych już miejsc, o którym należy pamiętać. Był to potworny twór 
człowieka, który nie powinien nigdy się powtórzyć. Dlatego należy przyjechać, obej-
rzeć to wszystko w spokoju, bez pośpiechu.

Doświadczać miejsca historycznego można nie tylko w sferze intelektualnej 
czy emocjonalnej, ale także poprzez doznania zmysłowe, zapachowe:

Miejsce robi ogromne wrażenie, cały czas w pomieszczeniach obozu czuć specyficz-
ny zapach unoszący się w powietrzu… Wstrząsające ale na pewno warte zobaczenia 
i bardzo ciekawe miejsce.

Majdanek jest jednym z moich ulubionych miejsc do odwiedzenia w Lublinie. Nigdy 
nie zapomnę specyficznego zapachu starych drewnianych baraków, gdzie przetrzy-
mywano więźniów.
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Zdecydowanie warto odwiedzić to miejsce, gdy się jest w Lublinie. Warto zatrzymać 
się na chwilę i poświecić więcej uwagi temu miejscu. Czuć zapach ludzi i ich trage-
die. To miejsce lepiej odwiedzać bez dzieci, chyba, że są już na tyle duże, że zrozu-
mieją, co się stało w tym miejscu. Zdecydowanie warto się tutaj wybrać i samemu 
zmierzyć z tragiczną historią.

Oprócz ekspozycji plenerowej turyści zwiedzają wystawy stałe i czasowe, 
które są miejscem dokumentacji, informacji oraz przestrzenią refleksji:

To co uderza w takich miejscach, to prawie samoistnie pojawiający się nastrój ciszy 
i skupienia. Najbardziej radosny człowiek zgubi tu śmiech. Atmosfera tego miejsca 
zrodzona  ze świadomości tragedii wielu ludzi podkreślona jest przez adekwatne 
tablice i ekspozycje, przypominające bądź uświadamiające prawdę o zbrodniach, 
jakie się tu dokonywały. Mnie osobiście urzekła dość nowa wystawa multimedialna 
w jednym z baraków, wskazująca na to, że szuka się sposobu na dobre i zarazem 
odpowiednie dla współczesnego człowieka mówienie o tak trudnym czasie, jakim 
była II wojna światowa.

Od niedawna w jednym z baraków zorganizowano fenomenalną wystawę. Najbar-
dziej przejmujące są chyba nagrania byłych więźniów. Ich autentyczne przeżycia od-
dają tragizm miejsca w zdecydowanie bardziej mocny sposób i bezpośredni sposób 
niż eksponaty.

Muzeum na Majdanku to obowiązkowy punkt zwiedzania podczas pobytu w Lu-
blinie. Bardzo dobrze przygotowane dla turystów, znajduje się tam wystawa z mul-
timediami i mauzoleom. Można dowiedzieć się dużo o życiu w obozie oraz historii 
jeńców z tablic informacyjnych znajdujących się wzdłuż ścieżki historycznej i we-
wnątrz baraków. Jest to miejsce bardzo przygnębiające, aczkolwiek myślę, że należy 
wybrać się tam chociaż raz.

Wielokrotnie pojawia się motyw odpowiedzialności i obowiązku pamiętania 
o tym tragicznym okresie w historii Polski i Europy:

Muzeum robi mocne wrażenie, biorąc pod uwagę historię miejsca. Stan, w jakim 
utrzymane są poszczególne miejsca i opisane historie ludzi, którzy przeżyli obóz, 
dodatkowo sprawiają, że można odczuć tragizm i ból tych ludzi. Jest pomnikiem 
ku czci ofiar tego miejsca i moim zdaniem obowiązkowym punktem do zobaczenia.
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Nie ponosimy winy ani odpowiedzialności za przeszłość, nawet naszych rodziców 
nie było wtedy na świecie, ale ponosimy odpowiedzialność za przyszłość, jaką zbu-
dujemy naszym dzieciom. Pamięć jest jedynym sposobem, aby uniknąć drugi raz 
tego samego błędu.

Ten pomnik śmierci Żydów i innych narodowości zamordowanych przez niemiec-
kich nazistów jest dobrze zachowany i w sposób przejmujący przypomina, że to 
nigdy nie może się powtórzyć w jakimkolwiek miejscu na świecie. Jest przypo-
mnieniem nieludzkiego traktowania człowieka przez człowieka. Nigdy nie zapo-
mnę tej wizyty!

Misja muzeów martyrologicznych a masowy ruch turystyczny. Wnioski
Wiele muzeów-pomników Zagłady i ludobójstwa, miejsc budzących przera-
żenie, znajduje się na trasie wycieczek turystycznych i traktowanych jest jako 
składowe kompleksowych produktów turystycznych. W coraz większym zakre-
sie reklamowane są one przez agencje turystyczne jako atrakcje danego regio-
nu czy kraju oraz szczególnego rodzaju cele urlopowe. Organizatorzy tego typu 
przedsięwzięć zachęcają potencjalnych turystów do wyjazdów takimi hasłami, 
jak: „Od Pompei, przez Wilczy Szaniec do Ground Zero (strefy zero) w Nowym 
Jorku”, a jako ulubione muzea, miejsca pamięci i miejsca działań wojennych pre-
zentowane są przestrzenie grozy: Auschwitz-Birkenau, Pola Śmierci w Kambo-
dży i La Coupole we Francji, gdzie mieściły się niemieckie podziemne bazy ra-
kietowe. W przewodnikach dla amerykańskich turystów, typu popularny „Let´s 
go to Europe”, miejsca historyczne, jak Dachau, Obersalzberg czy Muzeum To-
pografii Terroru w Berlinie polecane są jako cele podróży z „aurą nazistowskiej 
grozy”. Fascynację budzą również miejsca związane ze sprawcami. Amerykanie 
odwiedzający Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów NSDAP w Norymberdze 
wyrażają często życzenie „Show me where Hitler was”40. Zobaczenie wielkiej try-
buny na tzw. Zeppelinfeld, gdzie stał i przemawiał Hitler budzi wielkie emocje, 
zainteresowanie i jest jednym z najważniejszych punktów programu zwiedzania 
pola, na którym odbywały się manifestacje nazistów.

Krytyczni badacze zjawiska tanatoturystyki zwracają uwagę na to, że wy-
cieczki turystyczne do miejsc związanych z aktami terroru, cierpienia i śmierci 

40 J. Skriebeleit, „Gruß aus Flossenbürg“. Tourismus und KZ-Gedenkstätten, [w:] KZ-Souvenirs. 
Erinnerungsobjekte der Alltagskultur im Gedenken an die nationalsozialistischen Verbrechen, red.  
U. Dittrich, S. Jacobeit, Poczdam/Berlin 2005, s. 32.
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prowadzą niejednokrotnie do komercjalizacji oraz „nadmiernego i niepożą-
danego eksploatowania tej przestrzeni, jej uprzedmiotowienia i profanacji”41. 
Wśród turystów pojawia się wiele zachowań wprost nieetycznych, niestosow-
nych; zapominają oni o szacunku do oglądanych miejsc i tragedii, jaka tam się 
wydarzyła.

Dotyczy to także muzeów zorganizowanych na terenach byłych niemiec-
kich obozów koncentracyjnych, zagłady i jenieckich. Ruch turystyczny do tych 
obiektów generuje wiele niepożądanych zjawisk. Mamy w ostatnim czasie do 
czynienia m. in. z  tzw. miękką profanacją miejsc pamięci. Przejawia się ona na 
przykład w wykonywaniu przez odwiedzających, głównie młodych, wesołych, 
prowokujących fotografii autoportretowych z komorami gazowymi czy kre-
matoriami w tle i umieszczaniu ich w Internecie. Wiele podobnych zachowań 
wydaje się być narastającym zjawiskiem towarzyszącym masowemu ruchowi 
turystycznemu lub szerzej współczesnej kulturze konsumpcyjnej42. Zakładając 
nawet, że w tych postawach nie kryją się złe intencje czy świadomy brak szacun-
ku do cierpienia ofiar obozów, widoczna staje się zmiana kulturowa w percepcji 
miejsc związanych z masowymi mordami, śmiercią i martyrologią z okresu II 
wojny światowej. Być może wzrastający dystans czasowy i biograficzny do tego 
okresu historii powoduje, że przez pewne grupy turystów miejsca te odbierane 
są głównie jako rodzaj „makabrycznych atrakcji” turystycznych. 

Misją muzeów upamiętnienia w zmieniającej się rzeczywistości kulturowej, 
społecznej i technologicznej musi pozostać kultywowanie pamięci i ochrona 
godności ofiar ludobójstwa. Przykład Państwowego Muzeum na Majdanku po-
kazuje, że poobozowe miejsca pamięci, zachowując swoją tradycyjną tożsamość 
i jednocześnie modernizując działalność wystawienniczą i edukacyjną, mogą 
być i są w praktyce także swoistymi atrakcjami turystycznymi, ale nie w sen-
sie inscenizacji teatralnych i przedstawień rekonstrukcyjnych, kreowania hi-
storycznego parku tematycznego czy symulacji okrucieństwa i cierpienia, lecz 
podróży poznawczych i kulturowych, które wywołują zaciekawienie, skłaniają 
do refleksji, łączą tak rozumiane doświadczenie turystyczne z doświadczeniem 
edukacyjnym. Dostępne wyniki badan empirycznych oraz liczne recenzje tury-

41 S. Tanaś, Znaczenie ludobójstwa i terroru w turystyce poznawczej, „Turyzm” 2013, 23/1, s. 14.
42 Na ten temat zob.: http://www.sueddeutsche.de/news/leben/tourismus-selfie-in-auschwitz-

selbstdarstellung-an-gedenkstaetten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-140829-9906692;  
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/auschwitz-selfie-princess-breanna-erntet-shitstor-
m-bei-twitter-a-988848.html, [dostęp: 28.04.2016].

253

Turyści w autentycznych miejscach pamięci...

http://www.sueddeutsche.de/news/leben/tourismus-selfie-in-auschwitz-selbstdarstellung-an-gedenkstaetten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-140829-9906692
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/tourismus-selfie-in-auschwitz-selbstdarstellung-an-gedenkstaetten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-140829-9906692
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/auschwitz-selfie-princess-breanna-erntet-shitstorm-bei-twitter-a-988848.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/auschwitz-selfie-princess-breanna-erntet-shitstorm-bei-twitter-a-988848.html


stów-internautów z całego świata wskazują, że prezentowana narracja muzealna 
na Majdanku ma wartość nie tylko dokumentacyjną i informacyjną, ale także 
dydaktyczną. Miejsce pamięci na Majdanku oferuje przestrzeń muzealną, która 
może spełnić szerokie spektrum różnych, często odmiennych oczekiwań współ-
czesnych turystów: od zaspakajania zwykłej ciekawości i spotkania z czymś 
nowym, sensacyjnym i atrakcyjnym turystycznie, przez ambitną potrzebę po-
znawczą, nawiązanie więzi emocjonalnej, refleksję i rozwój zainteresowań, po 
występowanie w roli twórcy bądź współtwórcy i interpretatora doświadczenia 
muzealnego. 

Emocjonalny potencjał, aura krajobrazu historycznego i kulturowego Maj-
danka, jego wizualizacja i aktywizacja w połączeniu z warstwą merytoryczną 
(przekazywanie wiedzy, informacji i faktów z dziejów obozu w formie wystaw 
stałych i czasowych, gdzie wykorzystywane są także multimedia43), umożliwia 
turystom wejście w interakcję z treściami historycznymi, pobudza ciekawość, 
zachęca do odkrywania historii i przeżywania żałoby. Ponadto, odwiedzający 
muzeum stykają się z rzeczywistością kulturową, która wykracza poza wymiar 
materialny, związany z prezentowaniem zachowanych świadectw i śladów; mogą 
bowiem odbywać podróż w przeszłość także w sferze symbolik i nadawać wła-
sne, aktualne znaczenia i sensy poznawanej tematyce.

Wydaje się, że taka formuła prezentacji i komunikacji muzealnej, w której 
pierwszoplanową rolę odgrywa sam krajobraz historyczny, autentyzm miejsca  
i przeżyć, oryginalne eksponaty i obiekty opatrzone komentarzami historyczny-
mi i wspomnieniami świadków, uzupełnione ciekawym przekazem wystawien-
niczym, dydaktycznym i edukacyjnym44, to – niezależnie od obecnych i przy-
szłych mód w kreowaniu ekspozycji muzealnych – właściwa odpowiedź muzeów 
– cmentarzy na wyzwania, jakie niesie ze sobą transformacja kultury historycz-

43 Wystawa historyczna „Więźniowie Majdanka” prezentowana w PMM od 2014 r. wykorzy-
stuje także nowoczesne formy i techniki w budowaniu opowieści historycznej (np. relacje w formie 
audio i wideo prezentujące pamięć świadków, panele dotykowe). Multimedia dostępne dla zwie-
dzających stają się integralnym elementem „uatrakcyjnienia” przekazu muzealnego i częścią pro-
cesu nowej muzealizacji także miejsc pamięci; są reakcją na zmieniającą się kulturę wystawienni-
czą, jednak ich użycie – z uwagi na charakter miejsca – powinno być dobrze przemyślane i wtórne 
wobec recepcji terenu, reliktów, dokumentów i obiektów architektonicznych. Mogą one natomiast 
z powodzeniem pełnić funkcje wspomagające procesy poznawcze i edukacyjne. Zob. T. Kranz,  
O koncepcji modernizacji ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku…, s. 23.

44 W. Wysok, Dydaktyczny wymiar muzeum i miejsca upamiętnienia na Majdanku, [w:] Lubel-
skie miejsca pamięci…, s. 129-157.
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nej współczesnych społeczeństw oraz nowa rzeczywistość turystyczna, a za nią 
zmieniający się paradygmat zachowań i oczekiwań odwiedzających. 

Streszczenie
Artykuł ma charakter nie tylko refleksji teoretycznej, ale opiera się w znaczniej mierze 
również na wynikach badań empirycznych nad publicznością muzealną. Jego celem jest 
próba sportretowania współczesnych turystów podróżujących do muzeów-pomników 
Zagłady i ludobójstwa, które upamiętniają ofiary II wojny światowej. To zagadnienie 
poddano analizie w dwóch aspektach. Po pierwsze, ogólnie scharakteryzowano profile 
osób odwiedzających takie obiekty historyczne pod kątem ich potrzeb, oczekiwań i mo-
tywów. Po drugie, na wybranym przykładzie przedstawiono sposób budowania narracji 
historycznej w muzeach martyrologicznych i jej oddziaływania (w warstwie informacyj-
nej, poznawczej, edukacyjnej etc.) na uczestników wizyt w poobozowych, autentycznych 
miejscach pamięci. Kontekstem rozważań jest postrzeganie tych placówek muzealnych 
również jako produktu stricte turystycznego. Za ilustrację omawianych kwestii posłużyła 
koncepcja komunikowania się z turystami w Państwowym Muzeum na Majdanku oraz 
opinie i reakcje współczesnych odwiedzających na prezentowane tam obecnie różne for-
my przekazu historyczno-muzealnego.

Summary
The article is not only a theoretical reflection, but it is predominantly based on the out-
come of empirical research on the museum audience. Its aim is an attempt at portraying 
the contemporary tourists visiting the museums-monuments of the Holocaust and the 
genocide that commemorate victims of the Second World War. The issue was analyzed 
in two ways. Firstly, the profiles of visitors to such historic places were generally charac-
terized in terms of their needs, expectations and motives. Secondly, the selected example 
shows how to build a historical narration in museums of martyrdom and its impact (in 
the information, cognitive, educational layer etc.) on the visitors to the former camps 
and authentic memorial places. The context of discussion is the perception of these mu-
seums as strictly tourism products. The concept of communicating with tourists at the 
State Museum at Majdanek, opinions and reactions of today’s visitors to the currently 
presented there different forms of historical museum communication were used as an 
illustration of the discussed issues.
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Turystyka religijna i pielgrzymkowa  
w procesie edukacyjno-wychowawczym 
młodzieży

Ważnym przejawem dziedzictwa kulturowego jest turystyka pielgrzymkowa, 
jej celem są miejsca kultu religijnego oraz uczestnictwo w obrzędach religijnych, 
a także obcowanie z zabytkami sztuki sakralnej. Jednocześnie to najstarsza histo-
rycznie forma podróżowania. Podróże do miejsc kultu religijnego podejmowane 
były już w odległych epokach historycznych. Za pielgrzymkę uznaje się wędrów-
kę odbywaną zbiorowo lub indywidualnie z motywów religijnych do miejsca 
uznawanego za święte, celem jest spełnienie  określonych aktów religijnych, 
pobożności i pokuty. Podróże do ośrodków kultu religijnego podejmowane  
z motywów pozareligijnych, np. poznawczych, stanowią jedną z odmian turysty-
ki kulturowej. Podróże podjęte z motywów religijnych lub religijno-poznawczych 
stanowią specyficzny typ podróży turystycznych, można je określić jako turysty-
ka religijna1. Podróże te są ściśle związane z motywem religijnym, duchowym. 
Turyści (pielgrzymi) przybywają do miejsca uważanego za święte ze względu na 
szczególne działanie w nim Boga, aby tam spełnić określone akty pobożności  
i pokuty2. Jest to powszechna praktyka religijna. Pielgrzymka oznacza zerwanie 
z codziennością i podjęcie zabiegów o nawrócenie3. Tradycja pielgrzymek sięga 

1 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 85, 86; W. Siwicki, R. D. Tauber, Leksy-
kon turystyki i rekreacji. Polsko-angielski na użytek szkół wyższych o kierunku turystyka i rekreacja, 
Poznań 2008, s. 77.

2 Pielgrzymka, [w:] Chrześcijaństwo. Święci. Zakony. Sanktuaria, Warszawa 2007, s. 672.
3 Pielgrzymka, [w:] Słownik kultury chrześcijańskiej, red. N. Lemaître, M. T. Quison, V. Sot, 
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początków chrześcijaństwa. Pierwsze gminy chrześcijańskie, jerozolimska i te, 
które powstawały stopniowo w całym cesarstwie rzymskim, zachowały przez 
pewien czas praktyki żydowskie, takie jak zwyczaj odwiedzania świątyni czy 
pielgrzymkę do Jerozolimy. Gmina jerozolimska zachowała pamięć o miejscach 
Męki i Zmartwychwstania Chrystusa oraz zwyczaj odwiedzania i rozpamięty-
wania tych wydarzeń. Na skutek opuszczenia Jerozolimy przez chrześcijan przed 
wybuchem powstania żydowskiego (66-70), zniszczeń i przekształceń miasta 
po drugim powstaniu (132-138) ten pierwszy okres pielgrzymek zakończył się. 
W II i III w. nie można mówić o pielgrzymkach, choć byli wierni odwiedzają-
cy święte miejsca w Jerozolimie. Sytuacja zmieniła się w IV w., kiedy to religia 
chrześcijańska staje się nie tylko legalna, ale za panowania cesarza Teodozjusza 
(379-395) jest już oficjalną religią cesarstwa. Triumf nowej religii zaznacza się 
wznoszeniem licznych budowli, niektóre z nich staną na „świętych miejscach”. 
Święte miejsca to przede wszystkim te, w których rozegrały się wydarzenia przy-
toczone  przez Nowy Testament, z życia Chrystusa i Jego uczniów, lecz również 
te z historii świętej, o których mówi Stary Testament. Następnie są to miejsca 
uświęcone relikwiami męczenników lub świętych, czy też obecnością żyjących 
świętych osób. Wszystkie nabrały powoli znaczenia i zaczęły wkrótce przyciągać 
niezliczoną ilość wiernych, w ten sposób narodziła się chrześcijańska pielgrzym-
ka. Już w IV w. miejsca te zostały starannie zinwentaryzowane, tworzyły cały 
kompleks miejscowości przeznaczonych do praktyk pielgrzymkowych. Rosła 
liczba relikwii związanych z życiem Chrystusa, Maryi i pierwszych biblijnych 
uczniów. Wszystkie te relikwie wzbogacały święte miejsca, lecz także je pomna-
żały, ponieważ liczne sanktuaria wzniesiono specjalnie po to, by je w nich złożyć. 
Pielgrzymki łączono wówczas z kultem męczenników, odprawiano też później 
msze św. i urządzano uroczyste stypy. W Rzymie czczono szczególnie uroczyście 
groby apostołów: św. Piotra i św. Pawła. Największym sanktuarium w Rzymie 
jest oczywiście sanktuarium św. Piotra. W kościele rzymskim już od końca II w. 
istniał kult Apostoła właśnie na Watykanie, pochowani tu zostali też inni mę-
czennicy tego okresu4. W różnych okresach dziejów chrześcijaństwa zmieniały 
się obiekty kultu pielgrzymkowego. Najpierw były to miejsca związane z życiem, 
męką i śmiercią Jezusa, następnie katakumby w Rzymie, mieszczące szczątki 

Warszawa 1997, s. 235-236.
4 B. Pawłowska, Urbs Sacra. Pielgrzymki i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześci-

jańskiej (IV-VII w.), Kraków 2007, s. 165-166. 
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apostołów i męczenników. Znacznie później rozwinęły się pielgrzymki związa-
ne z kultem cudownych wizerunków. Cudownym w potrójnym znaczeniu: albo 
w bezpośrednim  ich otoczeniu ukazywały się nadzwyczajne znaki, albo nad-
zwyczajne zjawiska dotyczyły samego wizerunku (translacja obrazu, łzawienia, 
krwawienia), albo zasłynął on szczególnymi łaskami. Od XIV w. obraz kultowy 
stał się równie ważny jak relikwie, uobecniał sacrum. W przypadku kultu ma-
ryjnego już wcześniej, bo od V w. zastąpił brak grobu i relikwii ciała Maryi. Od 
przełomu XV w. przeważają pielgrzymki związane z kultem cudownych obrazów. 
Zmieniał się ich zasięg, pątnictwo u schyłku średniowiecza rozwijało się coraz 
liczniej wokół powstających lokalnych lub regionalnych ośrodków pielgrzymko-
wych. Wyprawy dalekie, do międzynarodowych sanktuariów, stały się rzadsze ze 
względu na niesprzyjającą sytuację polityczną. W kręgu krajów śródziemnomor-
skich i słowiańskich wędruje się do cudownych obrazów, a na terenie Niemiec 
i Francji do cudownych rzeźb w drzewie i kamieniu5. W okresie średniowiecza, 
pod wpływem rozpowszechnionego kultu Matki Bożej, szczególnego znaczenia 
nabrały pielgrzymkowe ośrodki kultu maryjnego. Późniejsze objawienia w Lour-
des, Fatimie, La Salette przyczyniły się do ich odrodzenia i ugruntowania6.

Wędrówki mające swe podłoże w wierzeniach i religii nieodłącznie towarzy-
szą człowiekowi na wszystkich etapach rozwoju kultur i cywilizacji. Etymologia 
pojęcia „pielgrzymki” sięga więc starożytności. Greckim terminem per-epi-demos 
(cudzoziemiec, nierezydent) określano pielgrzyma czy przygodnego podróżnego. 
Pierwotne słowo łacińskie peregrinus oznaczało osobę podróżującą przez obce kra-
je bądź nie mającą prawa obywatelstwa. Podróżujący człowiek staje się pielgrzy-
mem – wędrowcem w poszukiwaniu Boga – homo peregrinus. Genezy pielgrzymek 
chrześcijańskich należy szukać w „Biblii”. Zawarte w niej pojęcie pielgrzymowania 
ma charakter metafory i odnosi się do wędrówki człowieka ku wiecznej przyszłości 
lub do Boga. Zjawisko pielgrzymowania należy postrzegać wieloaspektowo. Od-
ciska ono swoje piętno zarówno w życiu samego człowieka, jak też w historii oraz 
ludzkiej kulturze7. Określenie peregrinatio oznacza pobyt poza krajem, wędrówkę, 

5 A. Witkowska, Peregrinatio religiosa w średniowiecznej Europie, [w:] Peregrinationes. Piel-
grzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 14-15.  

6 J. Chélini, H. Branthomme, Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich, Warszawa 1996,  
s. 41-43; Pielgrzymka, [w: ] Chrześcijaństwo. Święci. Zakony. Sanktuaria…, s. 673.

7 A. Jackowski, Turystyka religijna – problemy badawcze i  terminologiczne, [w:] Turystyka reli-
gijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Nowy Targ 2009, s. 227-229;  
M. Ostrowski, Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów, Kra-
ków 2005, s. 15; B. Pabian, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Podręcznik dla studentów kierun-
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zwiedzanie, podróżowanie. Dopiero od XII wieku pod pojęciem peregrinatio rozu-
miano już jednoznacznie religijną praktykę odwiedzania świętych miejsc. W litera-
turze polskiej pojęcia „pielgrzymstwo”, „peregrynacja” lub „pątnictwo” stosowano 
zamiennie z „pielgrzymowaniem”, „pielgrzymką” i „pielgrzymem”. Za pielgrzymkę 
uważa się podjętą z motywów religijnych podróż do miejsca uważanego za święte 
(locus sacer) ze względu na szczególne działanie w nim Boga lub bóstwa. Istota piel-
grzymki wynikała zawsze z chęci wiernych do obcowania z sacrum. Odbycie każ-
dej pielgrzymki wymaga pokonania określonej przestrzeni sakralnej. Większość 
pielgrzymek związana jest ze świątyniami, z których najbardziej święte określa się 
sanktuariami. Sanktuarium jest zatem świętym miejscem Bożego kultu, miejscem 
wyjątkowej obecności Boga. Pielgrzymki mogą odbywać się w grupach zorgani-
zowanych, ale często podejmowane są również indywidualnie. Motywy pielgrzy-
mowania są zróżnicowane. Mogą to być więc pielgrzymki: dziękczynne, błagal-
ne, pokutne, wotywne (jako wypełnienie złożonych ślubów czy przyrzeczeń). Ze 
względu na sposób podróżowania pielgrzymki dzielą się na: piesze (do poł. XIX w. 
były jedyną formą odbywania podróży sakralnych), kolejowe, autokarowe (obec-
nie większość pielgrzymek ma taki właśnie charakter) i rowerowe (zyskujące po-
pularność w ostatnich latach). Ze względu na strukturę społeczną można wyróżnić 
pielgrzymki: stanowe, np. mężczyzn, kobiet, akademickie, uczniów, brackie; za-
wodowe (dawniej cechowe), np. nauczycieli, górników, lekarzy, stoczniowców itd.; 
narodowe, w intencji ojczyzny, w najważniejsze rocznice państwowo-religijne, od-
bywały się one najczęściej do Częstochowy; pielgrzymki tzw. specjalne (od 1945 r.), 
np. chorych, inwalidów, bezrobotnych, kombatantów. Liczne są także pielgrzymki 
indywidualne, samotne lub w gronie najbliższej rodziny8.

Rozwinięte współczesne społeczeństwa charakteryzuje coraz większa mobil- 
ność, rozwój środków transportu, dostępność komunikacyjna, a chęć zmiany  
i poznania świata powoduje, że miliony ludzi podejmują podróże. Pielgrzymo-
wanie jest tą formą, która odpowiada pragnieniom ludzi. Można przypuszczać 
że ten właśnie sposób wyrażania religijności bardziej odpowiada współczesnemu 
człowiekowi9.

ków turystycznych i ekonomicznych, Katowice 2013, s. 129-131.
8 A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wrocław 2004, s. 6-7; E. Sakowicz, Pielgrzymka, [w:] Ency-

klopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, Lublin 2011, T. 15, s. 480; http://ekai.pl/diecezje/warszaw-
sko-praska/Rocznik, Kościół katolicki w Polsce 1991-2011. Rocznik statystyczny, red. P. Ciecieląg  
i in., Warszawa 2014, s. 221, [dostęp: 09.10.2016].

9 M. Ostrowski, dz. cyt., s. 15.
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Turystyka religijna zdobywa sobie coraz więcej zwolenników i jest coraz 
bardziej znaczącym motywem dla osób pielgrzymujących, rozwija się ona od 
początku lat 90. XX w. Jest to zjawisko o dość złożonej naturze, różnie oceniane. 
Turystyka religijna mieści się w pojęciu turystyki rozumianej szeroko jako rekre-
acja czynna, której celem są aspekty poznawcze, kulturowe oraz regeneracja sił 
fizycznych i psychicznych (duchowych). W momencie kiedy występują pobudki 
religijne, zwykła turystyka może być określana mianem turystki religijnej. Zda-
rza się też, że niektórzy turyści przybywający do sanktuariów, pomimo tego, że 
pobożnie uczestniczą w nabożeństwach, to głównym ich celem jest jednak cel 
poznawczy, czyli zwiedzenie znanego, sławnego obiektu sanktuaryjnego. Mogą 
oni kierować się modą, popularnością danego miejsca. Badacze tego zagadnie-
nie przyjmują, że właściwa turystyka religijna wymaga odprawiania mszy św., 
regularnej modlitwy i katechezy, obecności osoby duchownej jako przewodnika  
w czasie trwającej podróży i w miejscu świętym. Niełatwo jest określić jedno-
znacznie zjawisko pielgrzymowania o tak ogromnej skali, którego motywacje, 
forma i praktyka ulegają trudno przewidywalnym zmianom. Podróż turystyczna, 
mająca na celu zwiedzanie sanktuarium, może w pewnym momencie przemie-
nić się w pielgrzymkę ze względu na doświadczenie sacrum przez uczestników 
i dalsze tego skutki po powrocie do domu. Wielu znawców ze strony kościelnej 
dostrzega w turystyce religijnej ogromną szansę ewangelizacyjną. Wzrost ruchu 
pielgrzymkowego i jego znaczenie w życiu wspólnot chrześcijańskich nie wynika 
wyłącznie z tradycji, lecz obecnie przede wszystkim z zaangażowania wspólno-
towego i chęci wzbogacania przestrzeni duchowej o znaczenia, których brak jest 
odczuwalny we współczesnym świecie. W szczególności chodzi tu o dezintegra-
cję, niszczenie i zanikanie różnego rodzaju więzi społecznych i skrajną indywi-
dualizację życia. W obecnych czasach pielgrzymowanie umożliwia integrację na 
wszystkich poziomach społecznych, narodowych i międzynarodowych, przy-
wraca zapomniane lub zanegowane więzi międzyludzkie, poczucie solidarności 
z biednymi, poszkodowanymi, upośledzonymi. Pielgrzymka jako akt wiary staje 
się też praktyką komunikacji i interakcji społecznej, czyli wartości, których coraz 
bardziej brakuje w atmosferze konsumpcji i rywalizacji. Obraz współczesnego 
pątnictwa pozwala stwierdzić, że wbrew wszystkiemu religia nie jest zjawiskiem 
peryferyjnym, lecz staje się codziennym towarzyszem człowieka10.

10 P. Bylak, S. Nabywaniec, Turystyczno – rekreacyjno – rehabilitacyjny i kulturowy aspekt piel-
grzymek, [w:] Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich od Vatica-
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Wbrew ogólnym tendencjom sekularyzacyjnym we współczesnym świecie 
obserwuje się gwałtowny rozwój ruchów pielgrzymkowych. Na ożywienie ruchu 
pątniczego w latach 1978-2005 znaczący wpływ wywarł papież Jan Paweł II, piel-
grzymując do największych sanktuariów świata. Odrodziło się także pątnictwo 
w krajach byłego bloku komunistycznego, gdzie ustąpiły przeszkody administra-
cyjne i ideologiczne11.

Współcześnie na świecie pielgrzymuje do ośrodków kultu o zasięgu co naj-
mniej ponadregionalnym ponad 400 mln osób rocznie, z tego 200 mln to chrze-
ścijanie. W samej Europie corocznie około 30 mln chrześcijan spędza swe urlopy 
czy wakacje lub ich część na pielgrzymowaniu. Obserwujemy gwałtowny rozwój 
migracji pielgrzymkowych, w religii katolickiej wpływ na to miały bez wapienia 
liczne podróże apostolskie papieża Jana Pawła II. Spośród pątników chrześci-
jańskich ok. 80 mln. (40%) wędruje do 20 najważniejszych centrów religijnych. 
Można wśród  nich wymienić Rzym i Guadelupe (Meksyk) po 12 mln rocznie, 
San Giovanni Rotondo (7 mln), Lourdes (6 mln), Fatima (5 mln), Jasna Góra  
w Częstochowie (4 mln), Rue de Bac (Paryż) – 3 mln, Montserrat (Hiszpania ) -  
3 mln, Santiago de Compostela (Hiszpania) – 3 mln, Medjugorje (Bośnia i Her-
cegowina) – 2,5 mln. Podobnie 15 miejsc świętych islamu przyciąga 10 mln (25% 
ogółu) pielgrzymów muzułmańskich, z tego Mekka – 5 mln wiernych. W piel-
grzymkach bierze udział 6-7 mln Polaków rocznie, co stanowi ok. 20% wszyst-
kich pielgrzymujących w Europie i 5% pielgrzymujących na świecie. Liczba osób 
wyjeżdżających w tym celu za granicę szacowana jest na poziomie 200 tys., w tym 
60-100 tys. udaje się do Rzymu. Najważniejszymi miejscami pielgrzymkowymi 
są: Częstochowa, Gniezno, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków – Łagiewniki (za-
sięg międzynarodowy), Licheń, Zakopane – Krzeptówki, Niepokalanów i Gra-
barka (zasięg krajowy) i inne. Głównym centrum pielgrzymkowym Polski jest 
Jasna Góra w Częstochowie, miejsce to odwiedza rocznie ok. 4 mln osób. Stawia 
to Jasną Górę w wąskim gronie największych i najważniejszych ośrodków kultu 
religijnego na świecie. Jest też drugim po Lourdes – centrum kultu maryjnego na 
świecie. W roku 2012 odwiedziło sanktuarium 4,5 mln wiernych12. Wśród piel-
grzymów jest coraz więcej cudzoziemców, ok. 400 tys. rocznie przybywa ze 100 
krajów. Na Jasną Górę są organizowane pielgrzymki z 80% parafii katolickich 

num I do Vaticanum II, red. A. Podolski, S. Nabywaniec, Rzeszów 2012, s. 139-141.
11 Sz. Jabłoński, Pielgrzymki w chrześcijaństwie, [w:] Encyklopedia Katolicka…., s. 485.
12 http://ekai.pl/diecezje/warszawsko-praska/Rocznik, Kościół katolicki w Polsce 1991-2011…,  

s. 221, [dostęp: 09.10.2016].
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rocznie, jest to największe sanktuarium maryjne w Polsce. Znaczna część piel-
grzymów odwiedza sanktuarium jasnogórskie wiele razy, a około 50% pielgrzy-
mek indywidualnych stanowią rodziny. Natężenie ruchu pielgrzymkowego nie 
jest równomierne, przez większość roku wynosi do 10 tys. na dobę, ale najwięcej 
pielgrzymów przybywa podczas głównych uroczystości maryjnych. Wyjątkiem 
był rok 1991, wówczas z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie 
zarejestrowano rekordową liczbę 7 milionów pielgrzymów, przy czym w okre-
sie 4 dni (12-15 VIII) w mieście przebywało 1,5-1,75 mln pątników. Większość 
pielgrzymów przybywa w okresie letnim (75%), z tego w sierpniu ponad 30%.  
W ruchu pątniczym pierwsze miejsce zajmują pielgrzymki piesze, największą 
liczbę osób przyciąga pielgrzymka warszawska, organizowana od roku 171113. 
Tradycje pielgrzymowania na Jasną Górę sięgają samych początków sanktu-
arium. W 1429 r. Władysław Jagiełło pisał do papieża Marcina V, że „miejsce to 
utrzymuje się jedynie z jałmużny”. Po dokonaniu profanacji cudownego obrazu 
w 1430 r. przez czeskich husytów wyruszyła z Krakowa na Jasną Górę uroczysta 
procesja, a odnowienie obrazu przyczyniło się do zwiększenia napływu pątni-
ków. Liczbą pielgrzymów urzeczony był legat papieski do króla polskiego Stefana 
Batorego, Antonio Possevino (1582), który nazwał Jasną Górę „polskim Lore-
to”. Z biegiem lat pielgrzymi zaczęli się organizować w grupy, które przybywały 
na uroczysty obchód świąt maryjnych z ówczesnego Królestwa Polskiego, jak 
również ze Śląska, z Moraw, Prus i Węgier. W XVII w. co roku przybywało na 
Jasną Górę ponad 100 tys. osób. Pielgrzymowali tu królowie i hetmani, magna-
ci, szlachta, rycerstwo, mieszczanie oraz prosty lud. Od 1611 r. pielgrzymują do 
Częstochowy mieszkańcy Żywca, od 1627 r. pielgrzymi z Gliwic, a od 1683 r.  
z Krakowa14. Jasna Góra należy do największych i najważniejszych ośrodków 
kultu religijnego na świecie i to nie tylko w chrześcijaństwie, jest drugim po Lo-
urdes centrum kultu maryjnego, którego powstanie i rozwój nie był związany 
z objawieniami Matki Bożej. Obiektem kultu w sanktuarium jest święta ikona 
Czarnej Madonny. Istniejące od XVII i XVIII w. silne powiązania kultu maryj-

13 A. Jackowski, Jasna Góra międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, Częstocho-
wa 1996, s. 26-28; T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, dz. cyt., s. 86-87; A. Balińska, A. Sieczko, 
J. Zawadka, Turystyka wybrane zagadnienia, Warszawa 2014, s. 37-38; http://ekai.pl/diecezje/
warszawsko-praska/Rocznik statystyczny; Kościół katolicki w Polsce 1991-2011…, s. 222, [dostęp: 
09.10.2016].

14 P. Bylak, S. Nabywaniec, Turystyczno–rekreacyjno–rehabilitacyjny i kulturowy aspekt piel-
grzymek…, s. 162-163.
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nego z treściami patriotycznymi sprawiły, że Jasna Góra stała się dla Polaków 
symbolem tożsamości i jedności narodowej15.

Tradycyjnie na pielgrzymki do Częstochowy wyrusza też młodzież, głów-
nie szkolna i maturzyści. Odnowa pątnictwa nastąpiła na przełomie lat 70. i 80. 
ubiegłego wieku. Już w latach siedemdziesiątych zaczęła się zaznaczać radykalna 
zmiana na rzecz wyraźnego „odmładzania” ruchu pielgrzymkowego. W połowie 
lat 90. XX w. ponad 75% pątników nie przekroczyło 45. roku życia. Obecnie więk-
szość uczestników, ponad 50%, to ludzie młodzi. Ich dominacja zaznacza się pod-
czas głównych świąt, kiedy stanowią oni 55-60% ogółu pielgrzymów rejestrowa-
nych na Jasnej Górze16. Wzrost liczby pielgrzymek dzieci i młodzieży ujawnił, że 
przemiany społeczno-polityczne dokonujące się w Polsce po 1989 r. nie wpłynęły 
znacząco na zmiany w religijności młodych ludzi. Socjologia religii bada wnikli-
wie wzajemne związki i oddziaływania religii i społeczeństwa. Religijna Polska,  
w tym i religijna młodzież w społeczeństwie polskim, jest kłopotliwym proble-
mem dla zwolenników sekularyzacji w Europie i we współczesnym świecie. Prze-
prowadzane badania pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego mówią wiele 
o religijności polskiej młodzieży, bowiem przebadano ponad 2500 uczniów szkół 
średnich z całej Polski. Przykładowo według przeprowadzonych ankiet młodzież 
badana w latach 2001-2003 w wybranych miastach (Bełżyce, Jasło, Lublin, Ostro-
wiec Świętokrzyski, Zawiercie) w 14,4% deklarowała się jako głęboko wierząca,  
w 59,6 % jako wierząca, w 13,8% jako niezdecydowana w sprawach wiary, w 6,9% 
jako obojętna religijnie, w 4,1% jako niewierząca, a 1,3% nie udzieliło odpowie-
dzi. Wśród młodzieży województwa śląskiego w 2002 r. 14,7% określiło siebie 
jako głęboko wierzących 76,8% jako wierzących, 7,4% jako obojętnych, 0,9% jako 
niewierzących, 0,1% jako przeciwników religii, 0,1% nie udzieliło odpowiedzi. 
Wśród młodzieży uczącej się w Warszawie w 2003 r. w szkołach ponadgimna-
zjalnych, policealnych i wyższych – 10,7% badanych deklarowało się jako głębo-
ko wierzący, 48,4% wierzący, 22,3% niezdecydowanie w sprawach wiary, 11,3% 
– obojętni, 6,4% niewierzący, 0,9% –  brak odpowiedzi. Wśród maturzystów 
szkół katolickich w archidiecezji krakowskiej w 2003 r. – 71% badanych określi-
ło się jako głęboko wierzących lub wierzących, 22,4% jako niezdecydowanych, 
7,1% obojętnych lub niewierzących. Natomiast młodzież ze szkół publicznych 
w 81,1% była głęboko wierząca i wierząca, 11,9% niezdecydowana, 6,9% obo-

15 Sz. Jabłoński, Pielgrzymki w Polsce, [w:] Encyklopedia Katolicka…, s. 493.
16 A. Jackowski, Jasna Góra..., s. 29.
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jętna. Przeprowadzone badania przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA  
w latach 1997-2006 w 12 diecezjach polskich pozwala porównać wskaźniki glo-
balnych postaw wobec religii, a także w odniesieniu do środowisk młodzieżo-
wych (18-24 lata). W trzech diecezjach wskaźniki pozytywnych postaw  wobec 
religii osiągnęły poziom 90% (diecezja włocławska) i więcej (łomżyńska – 97%, 
tarnowska – 98%) oraz w dwóch diecezjach poniżej 80% (warszawska – 75%  
i szczecińsko-kamieńska – 74%). Wyższe wskaźniki deklarowanego przywiązania 
do wiary występowały na terenach mniej zurbanizowanych. W świetle przytoczo-
nych tu wybiórczo danych socjologicznych wydaje się uzasadniony wniosek, że 
nie osłabły znacząco deklaracje wiary w środowiskach młodzieżowych17.  

Deklaracja wiary przekłada się na liczny udział młodzieży w turystyce reli-
gijnej. Od 2001 r. pielgrzymują uczniowie szkół im. Jana Pawła II, w 2009 r. na  
9 pielgrzymkę przybyło ponad 20 tys. uczniów z ponad 500 szkół. Już w 80. la-
tach XX w. zwiększyła się liczba diecezjalnych pielgrzymek maturzystów, np.  
z diecezji lubelskiej  przybywało ok. 14 tys. uczniów rocznie. W tych pielgrzym-
kach coraz liczniej uczestniczyli nauczyciele, np. w 1995 r. z 4800 maturzystami 
diecezji rzeszowskiej przybyło 170 nauczycieli i 56 duszpasterzy. W roku tym 
spośród wszystkich maturzystów odbyło pielgrzymkę ponad 82 tys. młodzie-
ży, tzn. 22,1% wszystkich maturzystów. Przykładowo z archidiecezji lubelskiej 
w 2004 r. pielgrzymowało ponad 92% maturzystów z dyrektorami i wychowaw-
cami, pod przewodnictwem biskupów i duszpasterzy młodzieży18. W kolejnych 
latach ta liczba spadała z powodu zmniejszającej się populacji uczniowskiej. 
Maturzyści przybywają na Jasną Górę według porządku diecezjalnego. Według 
Biura Prasowego Jasnej Góry, w 2000 r. - 90 tys., w 2005 – 212 tys. młodzieży ma-
turalnej zorganizowanej w 940 grup,  2007 – 204 tys. W roku szkolnym 2011/12 
do sanktuarium przybyło 107 tys. maturzystów. Łącznie maturę w tym roku zda-
wało 330 tys. uczniów, czyli 1/3 młodzieży odbyła pielgrzymkę do Częstocho-
wy, powierzając opiece Matce Bożej swoją przyszłość i zbliżające się egzaminy. 
W 2014 r. przybyło 113 tys. maturzystów. W 2015 r. przybyła po raz pierwszy 
pielgrzymka dziękczynna szkół salezjańskich różnego typu zorganizowana na 
zakończenie obchodów jubileuszu 200-lecia urodzin ks. Jana Bosko. Rozpoczę-
ło się tegoroczne pielgrzymowanie klas maturalnych, pierwsza tura pielgrzym-

17 J. Mariański, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian spo-
łecznych, Lublin 2008, s. 6-7, 80-83.

18 Sz. Jabłoński, Pielgrzymki w Polsce, [w:] Encyklopedia Katolicka…, s. 497.
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ki 24 IX 2016 r. zgromadziła z archidiecezji lubelskiej 1,5 tys. maturzystów  
z nauczycielami i katechetami. Kolejne grupy udały się do sanktuarium 8 i 15 
X 2016. Przybywają do Częstochowy dzieci po uroczystości pierwszej komunii 
z katechetami, wychowawcami i rodzicami, przykładowo w 2000 r. było ponad 
83 tys. dzieci, 2005 – 67 tys., 2007 – 61 tys., 2015 – 31 tys. Pielgrzymują także 
dzieci i młodzież, różne grupy, stowarzyszenia i organizacje itp. w 2000 – 48 tys, 
2005 – 35 tys., 2007 – 29 tys., w 2011 – 22 tys., w 2015 – 25 tys. Według Biura 
Prasowego Jasnej Góry prowadzącego statystykę pielgrzymek w sezonie letnim 
roku 2016 przybyło do sanktuarium 222 pielgrzymki piesze, w których wzięło 
udział 118 tys. osób 19.

Od kilkunastu lat pojawiły się „nowe” możliwości pielgrzymowania, biorą 
w nich udział głównie ludzie młodzi i w średnim wieku, są to pielgrzymki tzw. 
„rolkowe”. Pomysł takiej pielgrzymki zrodził się w 2002 r. w Warszawie, a w 2003 
po załatwieniu wymaganych zgód w komendach policji wyruszyła Pierwsza 
Pielgrzymka na Rolkach Warszawa – Jasna Góra (22–26 VIII). Wzięło w niej 
udział – 5 rolkarzy i 4 osoby obsługi, w 2008 pojechało pond 50 osób, w 2011 
– 80, w 2016 – 100 pielgrzymów z całej Polski. Pielgrzymi muszą być zdrowi, 
silni kondycyjnie, znać techniki jeżdżenia na rolkach i zasady ruchu drogowego. 
Uczestnicy codziennie biorą udział w mszy św. nabożeństwach i śpiewach, mo-
dlą się z brewiarza, słuchają konferencji. Pokonują 50-75 km dziennie, każdego 
dnia to 4-6 odcinków po 1-1,5 godziny jazdy. Zasady udziału w pielgrzymce 
omawia regulamin, którego przestrzegania zobowiązuje się każdy pielgrzym

[...] akceptuje religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter pielgrzymki; pragnie 
pogłębiać swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga; piel-
grzymi winni troszczyć się o dobry klimat w czasie pielgrzymki poprzez: życzliwość, 
kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych, zwracają się do 
siebie „siostro” i „bracie”. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki 
pątników obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu, a telefo-
nów można używać tylko na postojach i noclegach20. 

19 http://archidiecezjalubelska.pl/blog/lubelscy - maturzyści-w-pielgrzymce. Druga grupa 
lubelskich maturzystów na Jasna Górę, [dostęp: 09.10.2016]; http://www.zyciezakonne.pl/wia-
domosci/kraj/jasogorska-statystyka-za-ro-2015-55891/, [dostęp: 11.10.2016]; http://www.zycie-
zakonne.pl/wiadomosci/kraj/statystyka-podsumowujaca-pielgrzymki-na jasna-gora-2011-rok/,  
[dostęp: 11.11.2016]; http://www.jasnagora.com/wydarzenie-1429-Biuro Prasowe Jasnej Góry
-Roku Pańskiego 2005,  [dostęp: 13.11.2016].

20 http://www.rolkowa.pl/historia-Pielgrzymka na Rolkach, [dostęp: 01.11.2016]; http://www.
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W 2016 r. ruszyła I Rolkowa Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę (1-4 VII), 
jej organizatorem jest Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. 
Dominika Savio i Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Pielgrzymi 
mieli do pokonania 300 km, jechali przez Bierutów, Kluczbork, Kamyk. Poza 
intencjami religijnymi składali  też konkretny dar miłosierdzia – finanse na bu-
dowę studni we wsi Toki w Czadzie. Główny temat rozważań pielgrzymkowych 
konferencyjnych to „Miłosierdzie w drodze”21.

Od 2006 r. na Jasną Górę z Warszawy pielgrzymują rowerzyści, w większo-
ści są to młodzi ludzie, a ten sposób pielgrzymowania stał się w ostatnim okre-
sie bardzo popularny. Na pierwszą 5-dniową pielgrzymkę rowerową pojechało 
26 osób, grupa ta stanowiła integralną część warszawskiej pielgrzymki pieszej. 
Kolejne lata przyniosły wzrost zainteresowania taką formą pielgrzymowania,  
w następnych latach liczba pątników gwałtownie wzrosła. Wybierają się na nią 
także rodziny z dziećmi. Ruszyły rowerowe pielgrzymki z różnych miejscowości 
z całej Polski. W 2014 r. przyjechało na Jasną Górę 85 grup rowerowych o łącznej 
liczbie 4841 pielgrzymów, w 2015 – 123 grupy – 6555 pielgrzymów. W 2016 r. 
przyjechało na Jasną Górę - 114 pielgrzymek rowerowych i ok. 7000 osób22.

Młodzież akademicka przybywa do Częstochowy w odrębnej pielgrzymce 
opartej na programie ewangelizacyjnym profesorów, duszpasterzy, publicystów. 
Przykładowo w 1985 r. w 50 pielgrzymce akademickiej wzięło udział 40 tys. 
osób23. Studenci i młodzież szkół średnich stanowią obecnie ponad 50% składu 
pielgrzymek, a sporadycznie nawet 90%. Sytuacja ta dotyczy ośrodków o randze 
co najmniej regionalnej. Natomiast w sanktuariach pielgrzymkowych o zasięgu 
lokalnym do dziś większość pielgrzymów stanowią osoby starsze, powyżej 40 
roku życia. W pielgrzymkach zmniejszyła się przewaga ludności wiejskiej i wy-
nosi obecnie ok. 22%, 24% pochodzi z małych miast, 16% ze średnich (20 do 100 
tys.) i 15% z miast dużych (ponad 100 tys.). Wzrósł udział ludności miejskiej,  
w tym z wykształceniem średnim (20%) i wyższym (18%). Największą aktywno-

rolkowa.pl/regulamin, [dostęp: 11.11.2016].
21 http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php/ I Rolkowa Pielgrzymka Wrocławska na Ja-

sną Górę, [dostęp: 30.10.2016]; http://www.wroclaw.pl/testowa-pielgrzymka-na-rolkach, [dostęp: 
30.10.2016].

22 http://pielgrzymkirowerowe.com.pl/index.php/kronika/2006-2/czestochowa, [dostęp: 
10.11.2016]; http://www.jasnagora.com/wydarzenie-1429/Biuro Prasowe Jasnej Góry-Roku Pań-
skiego 2005, [dostęp: 12.11.2016]; http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10391/Biuro Prasowe Ja-
snej Góry. Pierwsza statystyka pieszego pielgrzymowania 2016 r., [dostęp: 13.11.2016].

23 Sz. Jabłoński, Pielgrzymki w Polsce…, s. 497.
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ścią pielgrzymkową wykazują się uczniowie, którzy stanowią około 30% ogółu24.
Młodzież z problemami różnej natury, trudna, a często uzależniona, ma 

swoją grupę pielgrzymkową. W 2016 r. do Częstochowy przybyła 38 Pielgrzym-
ka Młodzieży Różnych Dróg, te dwutygodniowe pielgrzymki organizowane są 
w sierpniu na Jasna Górę od 1979 r. przez ks. Andrzeja Szpaka. Na początku 
uczestniczyli w nich tylko hipisi, studiujący we Wrocławiu, którzy trafili do sale-
zjańskiego domu. Ksiądz Szpak korzystając z idei wychowawczych ks. Jana Bo-
sko starał się docierać do młodych ludzi próbujących uwolnić się z różnych na-
łogów. Z czasem dołączali przedstawiciele innych grup subkulturowych sprzeci-
wiających się społeczeństwu konsumpcyjno-komercyjnemu oraz tzw. młodzież 
poszukująca. Pierwsze trzy pielgrzymki wyruszyły z Warszawy jako część mło-
dzieży akademickiej. Od 1982 r. jest to grupa samodzielna, która rusza z różnych 
miejscowości. Pielgrzymka ta współcześnie różni się od tych sprzed lat, idzie  
w niej dużo rodzin z dziećmi, ma ona charakter międzynarodowy, międzyreligij-
ny, wielokulturowy. W czasie drogi, oprócz modlitwy i sakramentów, ma miejsce 
wieczór medytacji przy ikonach, wystawa fotografii, teatrzyk dla dzieci, nocne 
śpiewanie własnych tekstów czy śpiewanie „reggae” religijnych piosenek25.

Kult Miłosierdzia Bożego można zaliczyć do tzw. „młodych kultów”, których 
rozwój świadczy o zaangażowaniu religijnym wiernych, jak i o głębokiej czci  
i zawierzeniu temu aspektowi kultu Chrystusa. W Polsce istnieje już 20 diecezjal-
nych sanktuariów Miłosierdzia Bożego erygowanych kanonicznie przez ordyna-
riuszy. Sanktuarium w Łagiewnikach można uznać za „macierzyste” dla tego kul-
tu, co potwierdza liczba przybywających tam pielgrzymów (2005 - 2 mln, 2007 
– 1,4 mln, 2009 – 1 mln, 2011 – 2 mln), w tym aż 20% przyjeżdżających to osoby  
z różnych stron świata26. Dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w formie 
pielgrzymek nastąpił po beatyfikacji w 1993 r. i kanonizacji w 2000 r. siostry Fau-
styny Kowalskiej, a także dzięki podróżom papieży: Jana Pawła II – 1997 i 2002 r., 
Benedykta XVI – 2006 r. Szczególnie ważna była pielgrzymka papieża Franciszka 
w 2016 r. ze względu na trwający Rok Miłosierdzia i Światowe Dni Młodzieży  

24 http://ekai.pl/diecezje/warszawsko-praska/Rocznik Kościół katolicki w Polsce 1991-2011…,  
s. 222; A. Mazur, Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zjawisko społeczne i gospodarcze, Warszawa 2011,  
s. 80-81.

25 http://salezjanie.pl/wiadomości/XXXIV-pielgrzymka-mlodziezy-roznych-drog, [do-
stęp: 19.10.2016]; https://pl.wikipedia.org/wiki/Piesza_Pielgrzymka_Młodzieży_Różnych_Dróg,  
[dostęp: 02.11.2016].

26 P. Bylak, S. Nabywaniec, dz. cyt., s. 168.
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w Krakowie. Nagły wzrost pielgrzymujących w latach 2005 i 2011 można łączyć 
ze śmiercią i beatyfikacją Jana Pawła II, orędownika kultu Bożego Miłosierdzia, 
który ustanowił święto Miłosierdzia na drugą Niedzielę Wielkanocną. Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia ma znaczenie międzynarodowe dla katolików, przy-
bywają tu liczne grupy dorosłych i młodzieży z Polski i ze świata27.  

W fenomen spotkań młodych katolików ze wszystkich kontynentów wpisują 
się Światowe Dni Młodzieży, zapoczątkowane z inicjatywy Jan Pawła II w 1985 
r. Są to spotkania z papieżem organizowane co 2-3 lata, mające formę religijne-
go festiwalu, ale też pielgrzymki skupiającej młodych z całego świata. 31 ŚDM 
odbyły się w dniach 26-31 VII 2016 r. w Krakowie. Przebiegały one pod hasłem 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Spotkanie wiązało 
się z Rokiem Miłosierdzia i pielgrzymką do sanktuarium w Łagiewnikach. Pa-
pież Franciszek przybył na to spotkanie, odwiedził także sanktuarium na Jasnej 
Górze. We mszy św. w Krakowie wzięło udział 3 miliony młodzieży 28.

Wolność polityczno-społeczna, a zarazem chaos i zamieszanie w systemach 
wartości, poszukiwanie religijnego i etycznego oparcia oraz rozbicie osobowo
-rodzinne i doświadczenia subkultur są jednymi z głównych przyczyn wpływa-
jących na potrzebę, czasem wręcz konieczność stałego zaangażowania młodych 
ludzi we wspólnocie religijnej, czy np. uczestniczenia w pielgrzymce pieszej. 
Mają tu szansę integracji, działania dla dobra innych. Wspólnota zaangażowa-
nych osób daje możliwości afirmacji innych osób, budowania więzi i relacji29. 
Rodzą się więc nowe inicjatywy działalności religijnej, ewangelizacyjnej dla mło-
dzieży, związane z pielgrzymowaniem, a także historycznymi początkami chrze-
ścijaństwa i państwa polskiego. Ciekawą inicjatywą zrodzoną wśród młodzieży, 
a wspartą przez zakon dominikański, jest Ruch Lednicki i spotkania młodzie-
ży tzw. Lednica 2000. Miejscem zlotu są Pola Lednickie, część wsi Imiołki nad 
Jeziorem Lednickim, obok trasy z Poznania do Gniezna. Miejsce to wybrano, 
ponieważ według części przekazów historycznych, na wyspie na Jeziorze Led-
nickim zwanym Ostrowem Lednickim, miał miejsce chrzest Polski30. Spotkania 

27 http://ekai.pl/diecezje/warszawsko-praska/Rocznik Kościół katolicki w Polsce 1991-2011…,  
s. 229-230, dostęp: 09.10. 2016]; Sz. Jabłoński, Pielgrzymki w Polsce, [w:] Encyklopedia Katolicka..., 
s. 499; E. Siepak, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymowanie ze świętą Siostra Faustyną, 
Kraków 2014, s. 213-218.

28 https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowe_Dni_Młodzieży 2016, [dostęp: 14.11.2016].
29 M. Tabulski, Grupa – wspólnota pielgrzymkowa (religijna) jako miejsce – środowisko i środek 

edukacji, „Peregrinus Cracoviensis”. Pielgrzymki jako element kultury religijnej, 2001, z. 12, s. 106-107.
30 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrow_Lednicki, [dostęp: 12.11.2016].
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odbywają się regularnie od 1997 r., zwykle w pierwszą sobotę czerwca. Przy-
jeżdża tu młodzież z całej Polski i z zagranicy. Pomysłodawcą tych spotkań był 
dominikanin o. Jan Góra, który zm. 21 XII 2015 roku. Na Polach Lednickich 
znajduje się Brama Ryba, zwana Bramą Trzeciego Tysiąclecia. Młodzież mo-
dli się przy sprowadzanych na pole relikwiach św. Wojciecha, odprawiana jest 
msza św., droga krzyżowa i czytane przesłania od papieża. Nieodłącznym ele-
mentem są śpiewy, tańce, występy baletu, procesje mieszkańców określonych 
regionów. Przykładowo w spotkaniach tych uczestniczyło: w 1997 r. - 20 tys., 
2002 – 100 tys., 2010 – 80 tys., 2016 – 85 tys. młodych ludzi. Na Pola Lednickie 
20 razy przyjechali również harcerze, w 2016 r. pod Bramę III Tysiąclecia było 
750 harcerek i harcerzy z ZHR. Podczas tego spotkania ś.p. o. Jan Góra został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem Honorowym ZHR „Pro Amico”. Miejsce to 
jest ważne w wymiarze religijnym, ale i historycznym. Jezioro Lednickie od pół-
nocy obchodzi szlak pątniczy, Wielkopolska Droga św. Jakuba – odcinek szlaku 
pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. 
Na Ostrowie Lednickm powstało Muzeum Początków Państwa Polskiego na 
Lednicy, w celu ochrony piastowskiego dziedzictwa tego obszaru. Jest to wie-
looddziałowe muzeum prezentujące relikty kamiennej architektury pałacowej  
i sakralnej oraz drewnianej zabudowy wsi. W 1975 r. zmieniono jego nazwę na 
Muzeum Pierwszych Piastów. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
Ostrów był jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych kra-
ju. W części południowej wyspy Mieszko I wzniósł okazałą kamienną budowlę 
złożoną z kilku części (świątyni, palatium oraz baptysterium), znajdują się też 
tam misy basenów chrzcielnych, co może wskazywać, że faktycznie na Ostrowie 
Lednickim odbył się chrzest Mieszka I i jego świty31. Założycielem i opiekunem 
Ruchu Lednickiego był Jan Paweł II. Ruch czerpie z tradycji chrztu i wyboru wia-
ry chrześcijańskiej przez Mieszka I. Celem działań jest integralny rozwój czło-
wieka, pogłębiona wiara, sumienne wykonywanie swoich obowiązków, aktywne 
uczestniczenie w życiu swoich parafii oraz kreowanie chrześcijańskiej kultury 
opartej na wartościach. Ruch Lednicki czerpie z mocy sakramentu chrztu, mło-
dzi odwołują się do chrztu i wyboru Chrystusa przez Mieszka I. Młodzież ze 
Wspólnoty Lednica 2000 bierze udział licznie w Światowych Dniach Młodzieży, 
włączyła się aktywnie w przygotowania ŚDM w Krakowie32.

31 http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Pierwszych_Piastów_na _Lednicy, [dostęp: 09.10.2016].
32 https://pl.wikipedia.org/wiki/Lednica_2000, [dostęp: 25.10.2016]; http://www.lednica.zhr.
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Kolejną interesującą pątniczą inicjatywą są piesze pielgrzymki Młodych Ar-
chidiecezji Katowickiej – Szlakiem Orlich Gniazd, w 2016 r. roku odbyła się 10 
taka pielgrzymka pod koniec sierpnia. W 2015 r. brało w niej udział ponad 300 
osób. Szlak wiedzie przez warownie Kazimierza Wielkiego, położone na wapien-
nych wzgórzach Jury Krakowsko–Częstochowskiej w malowniczej scenerii, za-
mek w Morsku, rycerską twierdzę z XIV w., prawdopodobnie zbudowaną przez 
księcia Władysława Opolczyka. Następnie pielgrzymi zwiedzają zamek w Miro-
wie  z XIV w., który popadł w ruinę wraz z końcem XVIII w. Zamek w Bobo-
licach jest jeszcze wcześniejszy niż ten w Mirowie, w XV w. stracił znaczenie 
obronne, został zniszczony podczas wojen szwedzkich, ale jeszcze pod koniec 
XVIII w. był zamieszkany. W ruinach zamku odprawiana jest dla młodych piel-
grzymów nocna eucharystia. Następnie kolejnego dnia przechodzą przez Złoty 
Potok i Zrębiec, a nocleg zaplanowany jest w namiotach na polu campingowym 
z ogniskiem. Trzeciego dnia pielgrzymka, odwiedzając zamek średniowieczny  
w Olsztynie dociera do Częstochowy, bierze udział w Apelu Jasnogórskim. Ko-
lejnego dnia po mszy św. w kaplicy jasnogórskiej i po drodze krzyżowej nastę-
puje powrót autokarami do Katowic. W każdym roku trasy pielgrzymkowe mają 
nieco inny przebieg33.  

Interesującym aspektem badawczym jest ujęcie uprawiania turystyki religij-
nej w kontekście szeroko rozumianej aktywności człowieka w czasie wolnym, 
której formą jest ruch turystyczny. Turystyka religijna, jak już wspominano, hi-
storycznie uważana jest za pierwszą formę podróżowania w celach poza zarob-
kowych. Młodzież wydaje się w tym zakresie szczególnie interesującą grupą ba-
dawczą, ze względu na fakt, że stopniowy powrót do wędrówek o motywacji wy-
łącznie religijnej dotyczy zwłaszcza wspólnot młodzieżowych. Wynika to także 
w faktu, że młodzi uczący się ludzie mają, w szczególności latem, większą ilość 
wolnego czasu, co sprzyja rozwijaniu osobistych pasji. Zjawisko tak licznego 
udziału młodych ludzi w pielgrzymkach można tłumaczyć pragnieniem pogłę-
biania życia religijnego, ale także wielopokoleniowymi tradycjami rodzinnymi – 
pielgrzymowanie dziadków, rodziców, dalszej rodziny. W 2008 r. przeprowadzo-
no badania dotyczące udziału młodzieży w turystyce religijnej w Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Badaniami metodą 

pl/, [dostęp: 22.10.2016]; http://niedziela.pl/artykul/23447/Lednica-na SDM, [dostęp: 22.10.2016].
33 http://mlodzidla mlodych.pl/mlodziezowa-pielgrzymka-szlakiem-orlich-gniazd, [dostęp: 

14.11.2016]; http://mlodzidlamlodych.pl/10-piesz-pielgrzymka-mlodych-archidiecezji-katowic-
kiej-szlakiem-orlich-gniazd, [dostęp: 14.11.2016].
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sondażu objęto 304 studentów kierunku turystyka i rekreacja roku pierwszego  
i drugiego. Udział w pielgrzymkach zadeklarowało 57,9% badanych. Ponad 
połowa studentów wzięła udział w tej formie turystyki jeden, dwa, trzy razy, 
najwięcej trzy – 23,9%. Spory procent badanej młodzieży (22,2%) pielgrzy-
muje regularnie, zadeklarowali 5 i więcej pielgrzymek. Motywacje uprawiania 
turystyki religijnej są różne. Przede wszystkim chęć okazania wdzięczności za 
otrzymane łaski i podziękowanie (96 osób – 31,6%), prośby o pomoc w przeży-
wanych trudnościach i rozwiązywaniu problemów (82 – 27%). Studenci wska-
zali również na poznanie odwiedzanych miejscowości (71 – 23,4%), dawanie 
świadectwa wiary (64 – 21,1%), poznanie innych ludzi (55 – 18,1%), oderwanie 
od codziennej rzeczywistości (55 – 18,1%), tradycję rodzinną (42 – 13,8%), po-
bożność (37 – 12,2%). Studenci najczęściej pielgrzymowali po kraju (62,1%,) 
za granicę wybrało się 11,8%. Najczęściej wskazywali jako miejsce pielgrzy-
mowania ośrodki kultu o znaczeniu międzynarodowym (Jasna Góra, Kalwa-
ria Zebrzydowska, Łagiewniki) oraz ponadregionalnym (Ludźmierz, Licheń). 
Z zagranicznych ośrodków odwiedzali Watykan i zdecydowanie mniej licznie 
Lourdes i La Salette. Prawie jedna trzecia (27,3%) studentów uczestniczyła  
w pielgrzymkach pieszych34.

Młodzież stanowiąca większość grup pielgrzymkowych jest pokoleniem, 
które poszukuje sensu swojego życia, sposobu urzeczywistniania siebie, poznania 
płaszczyzny zaangażowania religijnego i społeczno-patriotycznego. Doświad-
czenie przebywania w grupie pielgrzymkowej sprawia, że wraca z oddalenia od 
Kościoła (będąc przez jakiś czas poza Kościołem lub nawet nie mając związków 
z Kościołem), buntu wobec rodziny czy innych instytucji wychowawczych35.

Obecnie w Polsce istnieje 1050 sanktuariów, w tym 793 maryjne, 126 Pana 
Jezusa i 131 świętych36. Do dzisiaj szczególny kult Pana Jezusa, Matki Bożej  
i świętych realizujący się w sanktuariach pozostaje trwałym elementem religij-
ności, o czym świadczą liczby pielgrzymujących pątników. Pielgrzymowanie 
jako parametr rytualny, pozostaje jednym z wyznaczników poziomu religijno-
ści. Ogólnie można powiedzieć, że pielgrzymki prezentują wzór religijności „od-

34 D. Żiżka-Salamon, I. Hodorowicz, Uczestnictwo studentów kierunku turystyka i rekreacja 
Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w turystyce religijnej, [w:] Turystyka 
religijna na obszarach górskich…, s. 530-535.

35 Tabulski M., Grupa – wspólnota pielgrzymkowa (religijna)...., s. 110-111.
36 http://ekai.pl/diecezje/warszawsko-praska/Rocznik statystyczny,  Kościół katolicki w Polsce  

1991-2011. Rocznik statystyczny, red. P. Ciecieląg i inni, Warszawa 2014, s. 220, [dostęp: 09.10.2016].
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świętnej” - spontanicznej, niezwykłej i specjalnej. Dla wiernych miejsca święte 
stanowią źródło wysokiej jakości, w ich elementarnym wymiarze. Wędrówka ma 
charakter sakralny w celu oddania czci Bogu oraz pozyskania łask w życiu docze-
snym i przyszłym. Pielgrzymki jako praktyki religijne są rytuałem, pokonywanie 
przestrzeni – ryt drogi – jest istotą pielgrzymki. Pozytywne wychowawcze skutki 
turystyki religijnej są niezaprzeczalne i dotyczą dzieci, a także młodych ludzi  
w różnym wieku. W trakcie pielgrzymki, ludzie poznają się, wspólny trud zbliża 
do siebie osoby z różnych środowisk. Wyrabiają się postawy życzliwości, przy-
jaźni, serdeczności. Młodsi i silniejsi pomagają starszym i słabszym. Wysiłek  
i ból w pokonywaniu drogi hartuje młodych ludzi. Następuje proces integracji 
i zbliżenia osób wyznających podobne chrześcijańskie wartości i zasady, to ma-
nifestacja wspólnej wiary, a jest to bardzo budujące szczególnie dla młodzieży. 
W trakcie pielgrzymek kształtuje się warstwa emocjonalna psychiki, budzi się 
świadomość narodowa i postawy patriotyczne.   

Streszczenie
Współczesne społeczeństwa charakteryzuje coraz większa mobilność. Rozwój ko-
munikacji, chęć poznawania świata powoduje, że miliony ludzi podejmują podróże  
w różnych celach. Bardzo prężnie rozwija się turystyka pielgrzymkowa, to ważny prze-
jaw dziedzictwa kulturowego. Podróże podjęte z motywów religijno-poznawczych 
stanowią specyficzny typ podróży, który można określić jako turystyka religijna. Tra-
dycja pielgrzymek sięga początków chrześcijaństwa. Na świecie do różnych ośrod-
ków kultu pielgrzymuje rocznie ponad 200 mln chrześcijan. W samej Europie pond 
30 mln ludzi rocznie spędza część swojego wolnego czasu pielgrzymując. W religii 
katolickiej na gwałtowny rozwój migracji pielgrzymkowych miały wpływ liczne po-
dróże papieża Jana Pawła II. Do najważniejszych europejskich centrów religijnych za-
liczany jest Rzym (12 mln pątników rocznie), San Giovanni Rotondo (7 mln), Lour-
des (6 mln), Fatima (5 mln), Częstochowa - Jasna Góra (4-5 mln). W pielgrzymkach 
bierze udział ok. 6-7 mln Polaków rocznie, w tym duże grupy młodzieży. Liczni wier-
ni przybywają do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lichenia, Gietrzwałdu i in-
nych miejsc. Centrum życia duchowego jest Jasna Góra, z 80% polskich parafii rocz-
nie są organizowane pielgrzymki do tego sanktuarium. W tym najliczniejsze są piesze  
w okresie wakacyjnym, a ponad połowę ich uczestników stanowi młodzież szkolna  
i studencka. W każdym roku organizowane są pielgrzymki maturzystów, dzieci pierw-
szokomunijnych i różnych organizacji szkolnych. Interesującą inicjatywą są np. piesze 
pielgrzymki Młodych Archidiecezji Katowickiej z aspektem historycznym – Szlakiem 
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Orlich Gniazd; szlak wiedzie przez warownie Kazimierza Wielkiego. Dziesiątki tysięcy 
młodzieży od 1997 r. biorą udział w Ruchu Lednickim (2016 r. - 85 tys.). Fenomenem 
są Światowe Dni Młodzieży, gromadzące miliony młodych pielgrzymów z całego świata 
(Kraków 2016 r. – 3 mln), zapoczątkowane przez  Jana Pawła II w 1985 r. Wielu znawców 
dostrzega w turystyce religijnej ogromną szansę ewangelizacyjną, a zarazem jej walory 
wychowawcze. Pielgrzymowanie angażuje wspólnotowo, przywraca więzi międzyludz-
kie i poczucie solidarności z biednymi, poszkodowanymi i upośledzonymi, budzi chęć 
bezinteresownej pomocy, stawania się lepszym człowiekiem, wzbogaca przestrzeń du-
chową uczestników.

Summary
Contemporary societies are characterized by increasing mobility. The development of com-
munication and the need to discover the world causes that millions of people undertake 
trips for a variety of reasons. Pilgrimage tourism is developing rapidly. This is a sign of cul-
tural heritage. Trips undertaken for religious and educational purposes are a specific type 
of travel, which can be called religious tourism. The tradition of pilgrimages goes back to the 
beginnings of Christianity. More than 200 million Christians in the world make pilgrim-
ages to different places of cult annually. In Europe only, over 20 million people yearly spend  
a part of their free time on pilgrimages. In the Catholic religion, Pope John Paul II’s 
journeys had an impact on the rapid development of migrations related to pilgrimag-
es. The most important European religious centres include Rome (12 million pilgrims 
annually), San Giovanni Rotondo (7 million), Lourdes (6 million), Fatima (5 million), 
Częstochowa - Jasna Góra (4-5 million). Approximately 6-7 million Poles, including big 
groups of youth, take part yearly in pilgrimages. Numerous believers arrive at Łagiewni-
ki, Kalwaria Zebrzydowska, Licheń or Gietrzwałd. The centre of spiritual life is Jasna 
Góra monastery; 80% of Polish parishes organize pilgrimages to this shrine. Walking 
pilgrimages during the holiday period are the most numerous where more than a half of 
the participants are school and university youth. Every year pilgrimages of high school 
graduates, children before the First Holy Communion and members of different school 
organizations are held. An interesting initiative are, for example, walking pilgrimages of 
the Young of the Katowice diocese which comprise a historical aspect; their route goes 
along the so-called Eagle Nests Trail or the watchtowers of King Casimir the Great. Tens 
of thousands of young people have participated in the Lednica Movement since 1997 
(2016 – 85,000). A special phenomenon are the World Youth Days, started by John Paul 
II in 1985 and gathering millions of young pilgrims from all over the world (Cracow 
2016 – 3 million). A lot of experts see religious tourism as a great chance for evangeli-
zation, at the same time noticing its educational values. Going on pilgrimages involves 

274

Alicja Puszka



communities, restores human bonds and the feeling of solidarity with the poor, the un-
derprivileged and the disables, arouses the need to provide disinterested help, to become 
a better person, at the same time enriching the spiritual space of the members.

Turystyka religijna i pielgrzymkowa...



 



Turystyka obiektów militarnych

Turystyka obiektów militarnych w Polsce przeżywa rozkwit. Jest to widocz-
ne, ponieważ z roku na rok przybywa chętnych, pragnących zobaczyć znajdujące 
się na terenie naszego kraju pozostałości fortyfikacji, pochodzących z różnych 
okresów historycznych. Należy podkreślić, że Polska posiada bardzo duży po-
tencjał w dziedzinie turystyki militarnej, szczególnie obiektów pochodzących  
z XIX i XX wieku.

Nagromadzenie obiektów militarnych na terenie naszego kraju wynika z jego 
burzliwych dziejów. Ciągłe zagrożenie powodowało, że władcy naszego państwa 
pragnęli się zabezpieczyć, dlatego też najlepszą formą było wybudowanie punktu 
umocnionego w postaci grodu, zamku, twierdzy, fortu itd. Przez dziesięć stuleci 
powstało na ziemiach polskich wiele obiektów1, a przede wszystkim systemów 
obronnych. Wyróżniamy aż jedenaście systemów obronnych, które możemy zna-
leźć w Polsce: 1 – ścianowy; 2 – zatokowy; 3 – wieżowy; 4  basztowy; 5 – bastejo-
wy; 6 – bastionowy; 7 – kleszczowy; 8 – poligonalny; 9 – fortowy ześrodkowany; 
10 – fortowy grupowy; 11 – fortyfikacji rozproszonej. Wszystkie te systemu mo-
żemy umieścić w pięciu wyodrębnionych, dostosowanych do polskich warunków, 
okresów w rozwoju sztuki obronnej, czyli: 1 – okres grodowy przypadający do 

1 Poprzez obiekt rozumiemy budowle lub grupę budowli o charakterze inżynierskim o prze-
widzianych z góry powiązaniach funkcjonalnych. Od stanowiska ogniowego działa polowego aż 
po kompleks koszarowy czy rozbudowę fortyfikacyjną rejonu obrony. Natomiast przez obiekt for-
tyfikacyjny rozumiemy budowlę inżynierską zapewniającą efektowne prowadzenie ognia i walki 
oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela.  
R. H. Bochenek, 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989, s. 176.
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wieku XIII; 2 – okres warownych zamków i miast średniowiecznych przypada-
jący na XIII-XV wiek; 3 – okres twierdz klasycznych XVI-XVIII wiek; 4 – okres 
głównych twierdz od końca XVIII aż do przełomu XIX i XX wieku; 5 – okres 
obszarów warownych datowany od końca XIX wieku aż po II wojnę światową2. 

Obecnie w granicach Polski znajduje się około 16 000 obiektów militarno
-historycznych z różnych okresów. Występują one w różnych formach architek-
tonicznych, reprezentujących wszystkie zaprezentowane wyżej obiekty i okresy 
w rozwoju sztuki obronnej. Można śmiało powiedzieć, że są one materialnym 
świadectwem historii, walki i męczeństwa, jak również wyrazem ówczesnej my-
śli technicznej, inżynieryjnej i architektonicznej3. Najciekawsze jest to, że są one 
nie tylko wytworem polskim, ale również znajdują się tutaj obiekty prusko-nie-
mieckie, austriackie i rosyjskie. Wszystko to jest wynikiem naszej urozmaiconej 
historii.

Ze względu na bogate zasoby budowli fortyfikacyjnych, do tego o różnorod-
nym pochodzeniu, Polska zajmuje szczególne miejsce w Europie. A zachowane 
na obszarze Polski liczne zespoły fortyfikacyjne pochodzące z XVIII-XX wieku, 
określane są mianem „europejskiego skansenu fortecznego”4. Należy podkreślić, 
że wpływ na to ma umiejscowienie naszego kraju na kontynencie, a także zajęcie 
Rzeczypospolitej przez sąsiadów w XVIII wieku. To zaborcom zawdzięczamy 
największą ilość obiektów militarnych.

Należy podkreślić, że lokalizacja zespołów obronnych i linii umocnień jest 
trwałym zapisem przemian geopolitycznych w skali kontynentu i jego regionu. 
Po prostu umocnienia takie były niemymi świadkami wydarzeń społecznych, 
politycznych i militarnych o randze lokalnej, państwowej i międzynarodowej. 
Budowa fortyfikacji decydowała o losach mieszkańców wsi i miast, w których 
one powstawały. Wprowadzała ożywienie gospodarcze i okresowy wzrost miejsc 
pracy, ale również ograniczała i deformowała rozwój struktur osadniczych  
i urbanistycznych, ponieważ wyłączała duże obszary spod powszechnego użyt-
kowania. Jednocześnie stanowiła osnowę dzisiejszej sieci dróg i ulic. Z kolei for-

2 J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, 
Warszawa-Kraków 2002, s. 21-23.

3 E. Stach, A. Pawłowska, Ł. Matoga, Rozwój turystyki w obiektach i miejscach militarno-hi-
storycznych – studium przypadku kompleksów projektu Riese w Górach Sowich, „Polish Journal of 
Sport and Tourism” 2014/21, s. 42.

4 P. Molski, Rola samorządów i organizacji pozarządowych w ochronie zespołów pofortecznych, 
„Fortyfikacja” 1999/VIII, s. 5.
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teczne wnętrza to opowieść o warunkach życia żołnierzy podczas walk, o zaspo-
kajaniu ich podstawowych potrzeb bytowych. Każda fortyfikacja zawiera bogate 
treści historyczne stanowiące niematerialną kategorię wartości odnoszącą się do 
egzystencji lokalnych społeczności, historii narodowej i europejskiej, z szerokim 
spektrum subiektywnych ocen kształtowanych przez ideologie ustrojowe, lokalne 
i rodzinne tradycje, system edukacyjny, oraz różnie interpretowany patriotyzm5.

Obiekty te tak się wpisały w przestrzeń miast i wsi, że trudno sobie wyobra-
zić ich brak. Często uatrakcyjniają one poszczególne miejsca pod względem 
krajoznawczym. Wśród walorów krajoznawczych wyróżniamy obiekty militar-
no-historyczne, które możemy podzielić na trzy grupy: 1 – muzea wojskowe;  
2 – obiekty obronne; 3 – pomniki i cmentarze upamiętniające wydarzenia mi-
litarne. Interesujące nas obiekty obronne możemy podzielić na trzy zasadnicze 
typy: 1 – obiekty o charakterze punktowym, m.in. zamki, schrony, bunkry itp.; 
2 – obiekty o charakterze liniowym, np. zespoły forteczne takie jak Poznań, To-
ruń i inne; 3 – obiekty o charakterze powierzchniowym, np. Międzyrzecki Rejon 
Umocniony6.

Problematyka badań nad fortyfikacjami w Polsce, ze względu na wielowąt-
kowość i postępujące na przestrzeni dziesięcioleci zmiany w jej zespołach obron-
nych, stanowi wciąż przedmiot dyskusji i polemik. Badacze dziejów fortyfikacji 
coraz częściej podejmują tematy związane z ochroną „tkanki materialnej umoc-
nień”, stanowiącej część krajobrazu kulturowego i tworzącej pewien fenomen 
socjologiczny wśród społeczności lokalnych. W Polsce przełomowym dla tego 
zagadnienia był rok 1945, kiedy to w obliczu nowej sytuacji politycznej oraz ma-
terialnej kraju, wysłużone i w większości bezużyteczne obiekty stały się celem 
licznych akcji demontażowych, pospolitych niszczeń, a także nieudolnych prób 
nowej adaptacji7.

Najważniejszym pytaniem zawsze pozostaje kwestia zagospodarowania 
obiektów o charakterze militarnym. Odnośnie średniowiecznych zamków 
obronnych można zauważyć pogłębiającą się „specjalizację” poszczególnych 
obiektów w konkretnych formach turystyki. Obserwuje się rozwijanie ofer-
ty turystycznej w tego typu obiektach militarnych, w tym różnorodnych form 
zwiedzania urozmaiconych w elementy fabularyzacji. Najczęściej wybierane tzw. 

5 P. Molski, O wartościach zabytkowych fortyfikacji, „Fortyfikacja. Biuletyn” 2003/2-3, s. 82.
6 T. Jędrysiak, A.M. von Rohrscheidt, Militarna turystyka kulturowa, Warszawa 2011, s. 19.
7 G. Urbanek, Wstęp, [w:] Fortyfikacje w Polsce. Historia – perspektywy ochrony – zagospoda-

rowanie, red. G. Urbanek, Pniewo 2011, s. 7.
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„profile” turystycznych produktów w tej grupie obiektów to: „zamek-muzeum”, 
który prezentuje bogatą gamę ekspozycji; „zamek-hotel”, który posiada rozbu-
dowaną ofertę pobytową, w tym oferuje pakiety i usługi rekreacyjne; „zamek
-miejsce żywej historii”, który nastawiony jest na liczne eventy i mikroeventy 
tematyczne, w tym także militarne. Oczywiście obiekty mogą posiadać oferty  
o typie mieszanym, co oznacza ofertę kilkuwątkową, czyli „zamek-muzeum-ho-
tel-miejsce żywej historii”8.

Jednak najważniejszą grupę zabytków militarnych na terenie Polski sta-
nowią twierdze wszystkich typów, budowane począwszy od XVI wieku aż po 
pierwszą połowę XX wieku. W ich przypadku proces tworzenia produktów tu-
rystycznych wydaje się szczególnie skomplikowany zarówno z powodu stanu, 
w jakim znajduje się znaczna część tych obiektów i skomplikowanych stosun-
ków ich własności, jak i konieczności współpracy wielu podmiotów9. Z uwa-
gi na duże rozmiary i liczebność pomieszczeń w obiektach pofortecznych ist-
nieje w nich wiele możliwości stworzenia złożonego produktu turystycznego, 
odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom kilku różnych grup turystów10. 
Obiekt taki może na co dzień być muzeum z wystawami stałymi i czasowymi, 
dodatkowo może zostać ustawiona makieta obiektu z czasów jego świetności. 
Przy obiekcie lub w jego wnętrzach mogą się odbywać cykliczne eventy, które 
przyciągną turystów.

Dzisiaj zespoły obronne to rozległe tereny poforteczne o specyficznych war-
tościach zabytkowych, cechach krajobrazowych i przyrodniczych. Często atrak-
cyjnie położone. Stanowią one cenne rezerwy terenowe, które mogą przyciągnąć 
potencjalnych inwestorów. Są także przedmiotem ochrony konserwatorskiej,  
a równocześnie gospodarki przestrzennej prowadzonej przez samorządy11.

Stan zachowania obiektów militarnych na terenie Polski jest wysoce nieza-
dowalający. Złożyło się na to kilka różnych przyczyn. Wspomniane już czasy 
PRL-u dopełniły zniszczeń z ostatniej wielkiej wojny, kiedy to obiekty te były 
wykorzystywane w celach obronnych, przez co część z nich została zniszczona. 
Dodatkowo niepolskie pochodzenie większości zachowanych obiektów obron-

8 T. Jędrysiak, A.M. von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 256-257.
9 Tamże, s. 257.
10 Uczestnicy takich podróży są także zainteresowani dodatkowymi materiałami informacyj-

nymi w postaci map, planów, albumów z fotografiami i innego rodzaju pamiątek, należy więc zadbać  
o ich stworzenie, zgromadzenie, właściwą ekspozycję i dystrybucję. Najlepiej w kilku językach.

11 P. Molski, Zagospodarowanie obiektów i zespołów pofortecznych, „Fortyfikacja” 1999/VIII, s. 25.
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nych przyczyniło się do długotrwałego braku zainteresowania nimi w czasach 
powojennych12. 

Współczesne realia nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że warunkiem 
koniecznym zachowania wartości kulturowych większości zabytkowych umoc-
nień jest ich zagospodarowanie i użytkowanie komercyjne13.

Przejęcie przez dany obiekt współczesnej funkcji wymusza przeciwdziałanie 
procesom degradującym, czyli remonty itp. Sytuacja w jakiej znalazło się wie-
le obiektów historycznych, w tym o charakterze obronnym, wymusza potrzebę 
kompromisu pomiędzy utylitarnymi dążeniami właścicieli zabytkowych nieru-
chomości a idealistycznymi poglądami miłośników zabytków i części środowi-
ska konserwatorskiego, który doprowadzi do skutecznej ochrony kulturowych 
wartości, które mają te obiekty militarne14. Piotr Molski zwraca uwagę, że war-
tości zabytkowe utożsamiane są często z zachowaną materią, a nie z treściami  
i ideałami w niej zapisanymi. Prowadzi to do uproszczonych i błędnych interpre-
tacji przedmiotu ochrony konserwatorskiej sprowadzonych do zasady „trzeba 
chronić wszystko co stare”15.

Jak zauważył Piotr Molski, warunkiem zachowania budowli i zespołów po-
fortecznych jest ich zagospodarowanie, a to wymaga właściwych dla skali i spe-
cyfiki założeń obronnych środków i metod postępowania. Jakkolwiek adaptacja 
pojedynczej budowli do nowej funkcji może sprawiać problemy natury tech-
niczno-architektonicznej, to spełniające wymogi konserwatorskie, przyrodnicze 
i krajobrazowe zagospodarowanie rozległych terenów pofortecznych wkracza  
w sferę planowania przestrzennego16.

Podróżowanie do obiektów i miejsc militarno-historycznych dotyczy pozna-
wania przeszłości danego miejsca, a więc wiąże się z przekazywaniem takich tre-
ści, które zawierają uniwersalne wartości i służą edukacji społeczeństwa17.

Z uwagi na przewagę walorów poznawczych, turystykę militarną zalicza się 
do turystyki kulturowej. Armin Mikos von Rohrscheidt definiuje turystykę mi-
litarną jako: 

12 T. Jędrysiak, A.M. von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 185.
13 P. Molski, O wartościach zabytkowych fortyfikacji…, s. 81.
14 Tamże, s. 81.
15 Tamże, s. 81.
16 P. Molski, Rola samorządów i organizacji pozarządowych…, s. 5.
17 E. Stach, A. Pawłowska, Ł. Matoga, dz. cyt., 43.
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Podróże turystyczne mające za cel uzyskanie osobistego doświadczenia lub eduka-
cję, w których istotną częścią programu, decydującą o podjęciu podróży lub udziale 
w niej, jest zwiedzanie miejsc i obiektów o charakterze obronnym lub związanych  
z dziejami konfliktów zbrojnych, a także wojska i uzbrojenia, dowódców i żołnierzy18. 

Autor ten wprowadza pojęcie militarna turystyka kulturowa.
W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować wyraźny wzrost zain-

teresowania społecznego losem obiektów militarnych oraz zauważalne jest po-
dejmowanie działań w celu ich zabezpieczenia, uporządkowania, udostępniania 
turystycznego, a w niektórych miejscach także rewaloryzacji19.

Obiekty i miejsca militarno-historyczne, stanowiące dziedzictwo kulturowe 
Polski, są bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Ze względu na wysokie 
walory historyczne kształtują one atrakcyjność miejscowości i regionów. Tego 
typu obiekty stanowią podstawę rozwoju różnych form ruchu turystycznego,  
w szczególności militarnej turystyki kulturowej20.

Fizyczny kontakt z zachowaną materią i formą zabytkowych budowli, przy 
odrobinie wyobraźni i wiedzy historycznej wprowadzi turystów w świat minio-
nych stuleci21.

Ważną kwestią jest wykorzystanie tych zasobów turystycznych jako atrak-
cji, poprzez właściwe ich przygotowanie do zwiedzania, promocję zarówno 
dla dorosłych, jak i dla dzieci oraz młodzieży. Dużą szansą rozwoju ich funkcji 
turystycznej może być utworzenie tematycznej oferty. Wydaje się, że spośród 
różnych form turystyki kulturowej zwiedzanie obiektów militarnych wzbudza 
wśród odwiedzających największe zainteresowanie22.

18 T. Jędrysiak, A.M. von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 14.
19 Tamże, s. 186.
20 E. Stach, A. Pawłowska, Ł. Matoga, dz. cyt, s. 43.
21 P. Molski, O wartościach zabytkowych fortyfikacji…, s. 82.
22 W. Zgłobicki, Ocena oferty wybranych obiektów militarnych na obszarze Polski dla potrzeb 

turystyki dzieci i młodzieży, „Turystyka Kulturowa” 2016, nr 2, s. 116-117. Grupowe zwiedzanie 
zabytku z udziałem lepiej lub gorzej przygotowanego przewodnika wypierane jest na świecie przez 
formy informacji oddziaływające bezpośrednio na wyobraźnię turysty. Obok tablic informacyj-
nych stosowane są powszechnie rekonstrukcje graficzne i makiety pierwotnego stanu obiektów, 
ekspozycje scenograficzne z manekinami w historycznych strojach, krótkie seanse filmowe oraz 
widowiska łączące efekty świetlno-dźwiękowe, coraz częściej z wykorzystaniem techniki laserowej 
i wirtualnej. Różne formy informacji wiązane są w starannie dopracowany, sterowany kompute-
rowo program dydaktyczny. Należy podkreślić, że w Polsce coraz częściej możemy się spotkać 
z tego typu podejściem dydaktycznym na obiektach militarnych. P. Molski, Zagospodarowanie 
obiektów..., s. 30.
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Należy podkreślić, że entuzjaści wojskowości zawsze znajdą źródło informa-
cji na temat fortyfikacji i sposób, żeby do nich dojechać, natomiast aby zachęcić 
szersze grono osób, niezbędne są inne atrakcje towarzyszące. Obiekt musi tętnić 
życiem, wtedy jest atrakcyjny23. Jednak największym problemem jest rozdrob-
nienie własności takiego miejscu, ponieważ utrudnia turystyczne udostępnienie 
potencjalnej grupy zabytków. Wynika to z tego, że część obiektów militarnych 
przeszła w ręce prywatne, większość stała się własnością poszczególnych gmin, 
tylko nieliczne obiekty pozostały własnością wojska. Samorządy często pozby-
wają się „problemu”, powierzając zarząd nad obiektem muzeum, stowarzysze-
niom lub specjalnie utworzonej komórce organizacyjnej24.

Znaczącemu potencjałowi Polski w odniesieniu do turystyki militarnej 
towarzyszą relatywnie słabo rozwinięta organizacja jej oferty oraz mało prze-
myślana promocja tej grupy atrakcji i tego segmentu oferty turystycznej. Jak  
w wielu dziedzinach, tak i w turystyce, krytyczna analiza sprawdzonych obcych 
rozwiązań i zastosowanie ich z konieczną modyfikacją do własnych warunków 
mogą przynieść bardzo często efekty znacząco lepsze niż długotrwałe poszuki-
wanie oryginalnych i niezweryfikowanych koncepcji25.

W momencie, gdy obiekt o charakterze militarnym zostanie odpowiednio 
przystosowany, będzie miał infrastrukturę, drogi dojazdowe, parkingi, zaplecze 
sanitarne, a nawet i bazę noclegową, może takie miejsce stać się źródłem do-
chodów dla gmin, jednak najpierw należy zainwestować. Potem będzie to dobry 
sposób na promocję gminy. Należy jednak pamiętać, aby nie dopuszczać do 
przebudowy samego zabytku, nie ingerować w jego tankę historyczną, ponie-
waż turystów przyciąga jego oryginalny charakter, który sprawia, że staje się on 
atrakcją turystyczną26.

Jak już zostało to podkreślone, istotnym elementem zagospodarowania 
obiektów militarnych są funkcje dydaktyczne. Szczególne znaczenie mają roz-
wiązania zapewniające aktywną, udostępnioną szerokiej publiczności ekspozy-
cję historycznych, naukowych, artystycznych i przyrodniczych wartości zabytku. 
Przy powtarzalności pomieszczeń czy całych budowli, które różnią się tylko de-

23 M. Zarzycka, Raport – turystyka militarna, [w:] http://www.wiadomosciturystyczne.pl/ar-
tykuly/artykul/501,0,47,0,raport_turystyka_militarna.html, [dostęp: 05.10.2016].

24 Tamże.
25 T. Jędrysiak, A.M. von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 251-252.
26 M. Zarzycka, Raport – turystyka militarna, [w:] http://www.wiadomosciturystyczne.pl/ar-

tykuly/artykul/501,0,47,0,raport___turystyka_militarna.html, [dostęp: 5.10.2016].
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talami, funkcje dydaktyczne mogą koncentrować się w najlepiej zachowanych 
fragmentach obiektu militarnego, umożliwiając tym samym intensywniejsze 
zagospodarowanie pozostałej jego części. W szczególności dotyczy to zespołów 
czy też obiektów pofortecznych, ponieważ typowanie obiektów o wiodących 
funkcjach dydaktycznych wymaga szczegółowej waloryzacji konserwatorskiej, 
w wyniku której wskazane zostaną elementy reprezentatywne dla wartości kul-
turowych całego zespołu. Taka analiza może tworzyć punkt wyjścia do organi-
zacji ruchu turystycznego i wyznaczenia tras zwiedzania, a te mogą oczywiście 
być zintegrowane z systemem krajoznawczo-turystycznym gminy, miasta czy też 
regionu27.

Część władz lokalnych i regionalnych, jak również organizacje turystyczne 
coraz częściej dostrzegają w obiektach militarnych potencjalne cele turystyczne, 
dlatego też otaczają je opieką, podejmują się ich konserwacji i rewitalizacji, orga-
nizują w nich eventy itd. Zauważyć można także wzrost liczby takich miejsc na 
mapach turystycznych z zaznaczonym do nich dojazdem i parkingiem. Jedno-
cześnie widać, że obiekty militarne umieszczane są w programach strategicznych 
gmin, powiatów i województw jako ważny element krajobrazu kulturowego  
i przyrodniczego, a nawet rekreacyjnego danego regionu. Oczywiście zdarza się, 
że dla części władz samorządowych stanowią one wręcz obciążenie, a nie atrak-
cję. Dlatego też tak ważne jest uświadomienie wszystkich o wartościach, jakie ze 
sobą niosą obiekty militarne, jak również o możliwościach z nimi związanych, 
które mogą doprowadzić do uatrakcyjnienia danego regionu, a tym samym 
stworzenia bazy turystycznej, przyciągnięcia turystów, a przez to stworzenia 
dodatkowych miejsc pracy. Możliwości jest wiele, potrzebne są tylko rozsądne 
osoby, które dostrzegą potencjał w obiektach militarnych, pozostawionych przez 
minione epoki.

 
Streszczenie
Turystyka militarna w Polsce przeżywa rozkwit. Coraz bardziej popularne staje się zwie-
dzanie fortyfikacji. Dla małych miejscowości, które sąsiadują z tego typu obiektami jest 
to często najlepszy sposób na turystyczną promocję regionu. Gigantyczne twierdze, for-
tyfikacje, bunkry, pola bitew, unikalne obiekty budownictwa obronnego, zbiory milita-
riów to materialne świadectwa sztuki wojennej oraz element edukacji w zakresie histo-
rii i tradycji oręża polskiego. Na terenie Rzeczypospolitej znajduje się około szesnastu 

27 P. Molski, Zagospodarowanie obiektów..., s. 30.
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tysięcy obiektów militarno-historycznych, reprezentujących różne okresy historyczne. 
Obiekty militarne znajdujące się w Polsce występują w różnych formach architektonicz-
nych, reprezentują różną myśl techniczną i inżynierską i to nie tylko polską, ale tak-
że europejską. Są odbiciem obiektów europejskich. Można powiedzieć, że Polska jest 
największym muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu. Posiada znaczący potencjał  
w dziedzinie turystyki militarnej. 

Summary
Military tourism in Poland is in its heyday. Visiting fortifications is becoming increasing-
ly popular. For small localities, neighbouring facilities and sites of this kind, it is often the 
best way to promote tourism in the region. Enormous fortresses, fortifications, bunkers, 
battlefields, unique defensive developments, collections of militaria are the material leg-
acy of the art of war and an indispensable element of education on history and tradition 
of Polish warfare. On the territory of the Republic of Poland, there are approximately 
sixteen thousand military heritage sites from different historical periods. Military facili-
ties in Poland have diverse architectural forms and represent varied technical and engi-
neering ideas, not only Polish, but also European ones. They are a reflection of European 
developments of the kind. One can say that Poland is the largest museum of open-air 
fortifications and it has a considerable potential in the field of military tourism. 
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Turystyka obiektów archeologicznych na 
terenie Wielkopolski. Zarys problematyki*

Wstęp
Archeologia jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin humanistycznych. 
Jej metody badawcze wspierane wynikami badań przyrodniczych (palinologia, 
dendrologia), fizykochemicznych (metoda radiowęglowa, potasowo-argonowa, 
termoluminescencja) i geofizycznych (metoda elektrooporowa, magnetyczna, 
elektromagmentyczna, sejsmiczna) powodują, że przyrost wiedzy źródłowej  
w tej dziedzinie jest ogromny. W przypadku archeologii wczesnego średniowie-
cza ziem polskich można pokusić się o sąd, że to właśnie źródła archeologiczne 
zaczynają stanowić podstawowy materiał do odtwarzania przeszłości władztwa 
Piastów. Wartość poznawczą źródeł pisanych wciąż trzeba jednak wyżej oceniać 
niż źródeł archeologicznych. W końcu te pierwsze zgodnie z poglądami Jerzego 
Topolskiego mają głębsza wymowę i bardziej nas zbliżają do czasów minionych 
niż w dużym stopniu nieme źródła archeologiczne1. Nie zmienia to jednak faktu, 
że zasób tych pierwszych w odniesieniu do ziem władztwa Piastów jest mocno 
ograniczony. Tymczasem liczba źródeł archeologicznych wciąż wzrasta i choć 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2019 - projekt nr 0040/NPRH3/
H11/82/2014. 

1 J. Topolski, Wprowadzenie do historii, wyd. drugie, Poznań 2001, s. 54-55. Więcej na temat 
klasyfikacji źródeł  czytelnik znajdzie w następujących wybranych tekstach: G. Labuda, Próba 
nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych, „Studia Źródłoznawcze” 1957, nr 1,  
s. 3-52; J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983, s. 322-33; tenże, Jak się pisze i rozumie 
historię, Warszawa 1998, s. 337-350; G. Labuda, Próba nowej systematyki i nowej interpretacji 
źródeł historycznych z posłowiem, wstęp J. Dobosz, Poznań 2010.
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są one obarczone znaczącą warstwą interpretacyjną, to ich moc kreacji czasu 
minionego jest ogromna. Właśnie ten rodzaj materiału źródłowego pozwolił 
rozpoznać wiele miejsc, które w świetle źródeł pisanych pozostawałyby powierz-
chownie zbadane. Jednak właśnie archeologia i metody badawcze przez nią sto-
sowane, a w konsekwencji zasób źródłowy, pozwoliły nam odkryć dla wiedzy 
historycznej oraz ruchu turystycznego takie miejsca z terenu Wielkopolski jak: 
Giecz, Grzybowo, Mrówki czy Ostrów Lednicki.

Na początek przyjrzyjmy się wskazanemu przeze mnie obszarowi badań, 
jakim jest Wielkopolska. Uwzględniam współczesne podziały administracyjne, 
które dość dobrze oddają realia funkcjonujących na terenie danych województw 
rezerwatów archeologicznych2. Zresztą trudno byłoby w tym przypadku odno-
sić do prawie współczesnych instytucji, choć związanych np. z nieruchomymi 
zabytkami, podziały terytorialne sprzed np. 700 lat i tak te obiekty grupować3. 
Natomiast bezsprzeczny pozostaje fakt, iż warto przyjrzeć się rezerwatom arche-
ologicznym w kontekście podziałów administracyjnych z czasów, kiedy te insty-
tucje powstawały. Taka analiza może nam pokazać, które rejony Wielkopolski 
najwcześniej zaczęły interesować się tym, aby zinstytucjonalizować dane obiekty 
archeologiczne. Do zagadnień tych jeszcze wrócę w dalszej części tekstu.

W przypadku rozważań na temat turystyki obiektów archeologicznych na-
leży również ograniczyć się do pewnej puli stanowisk archeologicznych. Na ob-
szarze Wielkopolski znajdują się tysiące miejsc, które klasyfikujemy jako stano-
wiska archeologiczne. Jednak zaledwie znikoma ich liczba odgrywa jakąkolwiek 
rolę w turystyce. Spieszę zauważyć, że szczególnie na tle wszystkich stanowisk 
archeologicznych wyróżniają się te mające charakterystyczne formy terenowe: 
grodziska, kurhany czy gródki stożkowate. To właśnie wokół takich miejsc są 
zwykle zorganizowane rezerwaty archeologiczne. Jednocześnie pozostałe tego 
typu obiekty również niekiedy bywają miejscem wypraw turystycznych, aczkol-
wiek nie generują stałego ruchu zwiedzających, tak jak wspomniane wyżej zin-
stytucjonalizowane rezerwaty archeologiczne.

2 Taki charakter ma chociażby opracowanie następujących autorów: A. Malinowska-Sypek, R. Sy- 
pek, D. Sukniewicz, Przewodnik archeologiczny po Polsce, wprow. W. Brzeziński, Warszawa 2010.

3 Na temat podziałów np. średniowiecznej Wielkopolski wypowiadano się już wielokrotnie, 
zob. S. Wytrzyszczak, Kształtowanie się granic Wielkopolski od schyłku XIII wieku do końca 
panowania Piastów, [w:] Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane 
Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 217-226;  
M. Danielewski, Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku, 
Poznań 2016, passim.
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Wspominane wyżej kilkukrotnie rezerwaty archeologiczne w Europie pod-
legają ochronie na podstawie Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa ar-
cheologicznego. Również Polska ratyfikowała tę konwencję4, natomiast polska 
ustawa o ochronie zabytków nie definiuje terminu: rezerwat archeologiczny, 
aczkolwiek określenie to często pojawia się w nazwach placówek muzealnych. 
Nie wgłębiając się we współczesne rozumienie pojęcia rezerwat archeologiczny 
(nie jest to zasadniczym tematem tych rozważań)5, należy jedynie stwierdzić, że 

4 A. Byszewska, Podróż w czasie. Problemy rekonstrukcji, [w:] Między nauką i popularyzacją. 
Muzea i parki archeologiczne, red. S. Czopek, J. Górski, Kraków 2016, s. 133. Zob. uwagi dotyczące 
pomników historii oraz dziedzictwa archeologicznego, zob. M. Czuba, Pomnik historii. Stan praw-
ny i zasady ochrony, [w:] Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków 
w Polsce, Lublin-Warszawa 2011, s. 159-163; J. Górecki, Wyspa Ostrów Lednicki – pomnik historii, 
[w:] Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce, Lublin – 
Warszawa 2011, s. 212-226.

5 Więcej informacji na temat tego terminu czytelnik znajdzie w pracach następujących auto-
rów: Z. Rajewski, O rezerwatach archeologicznych w Polsce, „Wiadomości Archeologiczne” 1959, 
nr 25,  s. 240-247; tenże, Rezerwaty archeologiczne i muzea na wolnym powietrzu, „Archeologia 
Polski” 1968, nr 13,  s. 429-442; M. Konopka, Rezerwaty archeologiczne w Polsce. Problem definicji  
i liczby, „Ochrona Zabytków” 1980, nr 33, s. 292-298; K. Zeidler, Ochrona dziedzictwa kultury a tu-
rystyka, czyli w poszukiwaniu „złotego środka”, „Folia Turistica” 2009, nr 20, s. 157-170; R. Chowa-
niec, Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji, Warszawa 2010, passim;  
D. Werczyński, Atrakcje dla turystyki archeologicznej w Polsce. Rezerwaty archeologiczne oraz mu-
zea archeologiczne i  zbiory zabytków ruchomych, [w:] Nowe trendy w naukach humanistycznych 

Fot. 1. Palatium w Gieczu. Fot. M. Danielewski
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dyskusje nad tym terminem nadal się toczą.

Lokalizacja omawianych placówek muzealnych
Warto zwrócić uwagę na liczbę oraz rozmieszczenie rezerwatów i skansenów 
archeologicznych na terenie Wielkopolski. Na omawianym obszarze znajduje 
się jeden skansen archeologiczny, pięć rezerwatów archeologicznych i przy- 
najmniej dwa muzea ściśle nastawione na prezentowanie wyników badań 
archeologicznych.

Tabela 1. Rezerwaty, skanseny archeologiczne oraz muzea o dominującym archeologicz-
nym profilu tematycznym.

Lp. Nazwa Dyrektor/kierownik Powiat

Poprzednie 
województwo 

sprzed reformy 
administracyjnej  

z 1999 roku

1. Muzeum Archeologiczne Marzena Szmyt miasto 
Poznań poznańskie

2. Muzeum Początków 
Państwa Polskiego Michał Bogacki gnieźnieński poznańskie

3. Rezerwat Archeologiczny 
„Genius loci” Agnieszka Stempin miasto 

Poznań poznańskie

4.
Rezerwat Archeologiczny 
Gród Wczesnopiastowski 

w Gieczu
Teresa Krysztofiak średzki poznańskie

5. Rezerwat Archeologiczny 
Gród w Grzybowie Jacek Wrzesiński wrzesiński poznańskie

6. Rezerwat Archeologiczny 
Kalisz-Zawodzie Marcin Magdziński miasto Kalisz kaliskie

7. Skansen Archeologiczny  
w Mrówkach Krzysztof Gorczyca koniński konińskie

8.
Wczesnopiastowska 

Rezydencja na Ostrowie 
Lednickim**

Janusz Górecki gnieźnieński poznańskie

i społeczno-ekonomicznych, red. M. Kuczera, Kraków 2011, s. 35-42.
** Gwoli wyjaśnienia dodajmy, że rezerwaty na Ostrowie Lednickim, w Gieczu i Grzybowie są 

częścią składową większego tworu, jakim jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, którym 
kieruje Andrzej Marek Wyrwa. Jednak ze względu na fakt, że każdy z tych rezerwatów wykazuje 
się dużą samodzielnością oraz podejmuje własne działania z zakresu promocji wiedzy archeolo-
gicznej, rozpatrujemy te obiekty w tej części rozważań osobno i nie pod wspólnym hasłem.
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Inne placówki muzealne z terenu województwa wielkopolskiego, zwłaszcza 
muzea okręgowe, ale także regionalne również posiadają działy archeologiczne  
i prezentują takowe wystawy stałe oraz czasowe. Jednak nie te muzea są głów-
nym celem rozważań. Zdecydowanie bardziej interesujące wydaje się osiem 
placówek muzealnych, które zostały wyliczone w tabeli 1. W tym przypadku 
warto podkreślić, że aż 75% instytucji muzealnych silnie związanych z arche-
ologią znajdowało się przed reformą administracyjną z 1999 roku w dawnym 
województwie poznańskim, a pozostałe 25% w pozostałych województwach.  
Z tą jedną małą uwagą, iż Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” powstał  
w 2012 roku6, natomiast gród w Grzybowie wszedł w posiadanie Muzeum Pierw-

6 A. Stempin, Dąb wczesnośredniowieczny – depozyt pamięci w Rezerwacie Archeologicznym 
„Genius Loci”, [w:] 966. Pamięć w dębie zachowana, Poznań 2015, s. 123; taż, Rezerwat Archeologiczny 
Genius loci – przekrój poznania, [w:] Między nauką i popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne, 
red. S. Czopek, J. Górski, Kraków 2016, s. 177-178. Warto dodać, że rozważano już znacznie 
wcześniej utworzenie rezerwatu związanego z poznańskim grodem, choć umiejscowionego na 
Zagórzu, zob. P. Wawrzyniak, Badania archeologiczne grodu na Zagórzu. Szansa na nowy rezerwat 
archeologiczny w Poznaniu, „Z Otchłani Wieków” 55 (2000), nr 1, s. 40. 

Fot. 2. „Grzybowski Turniej Wojów. Bój o most”. Wydarzenie z zakresu odtwórstwa 
historycznego odbywające się w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie. 
Fot. M. Bucka.
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szych Piastów dopiero w 1997 roku7, a rezerwatem oficjalnie stał się dopiero  
w 2012 roku (chociaż sam program „Rezerwaty archeologiczne dotyczące po-
czątków państwa polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” został utwo-
rzony już w 2005 roku). Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że również przed 
1999 rokiem zarówno grodzisko w Grzybowie, jak i Ostrów Tumski w Poznaniu 
były obiektami zwiedzanymi przez turystów.

Interesująca wydaje się także obserwacja, że już przed 1999 rokiem w daw-
nym województwie konińskim istniał Skansen Archeologiczny w Mrówkach. 
Znajdujący się tam gródek stożkowaty został zamieniony w skansen już w 1973 
roku (wówczas, co ciekawe, obiekt ten znajdował się również w województwie 
poznańskim8). Natomiast znaczącą renowację obiekt wraz z otoczeniem prze-
szedł w latach 2007-20099.

Natomiast początki Rezerwatu Archeologicznego Kalisz-Zawodzie, który 
został otwarty dopiero w 2008 roku, sięgają jeszcze lat 60. XX wieku. Mimo iż 
powracano do tego pomysłu w kolejnych latach, to projekt udało się w pełni 
zrealizować dopiero w XXI stuleciu10.

Jak widać z rozmieszczenia omawianych placówek muzealnych, szczegól-
nie gęsto skupione są one w centralnej części Wielkopolski. Fakt ten jest jednak  
o tyle zrozumiały, że to w tym miejscu znajdowało się centrum pierwszego 
władztwa Piastów11, a właśnie do tego okresu z dziejów Wielkopolski mamy naj-
więcej odwołań w muzealnictwie związanym z archeologią. Nieco oddalone od 
tego centrum są Kalisz-Zawodzie i Mrówki. Widać więc, że rozmieszczenie tych 
ośrodków muzealnych nie jest równomierne dla całej Wielkopolski. Zauważmy, 
iż w dawnym województwie pilskim czy leszczyńskim nie ma choćby jednego ta-
kiego obiektu o charakterze instytucjonalnym. Oczywiście ta obserwacja nie jest 

7 Więcej na temat tego rezerwatu w następujących pracach: J. Wrzesiński, A. Łukaszyk, D. Fry-
drychowicz, Gród w Grzybowie. Historia i przyroda, Grzybowo–Lednica 2014, s. 7-8; J. Wrzesiński, 
Edukacyjny kalendarz przyrody, Lednica 2015, s. 8.

8 Dopiero podział administracyjny z 1975 roku spowodował, że Mrówki i tamtejszy skansen 
znalazły się w województwie konińskim.

9 Więcej na temat skansenu w pracy, której autorem jest K. Gorczyca, Skansen archeologiczny  
w Mrówkach, „Kronika Wielkopolski” 1999, nr 92, s. 97-99.

10 T. Baranowski, L. Ziąba, Gród w Kaliszu, [w:] Wielkopolska w dziejach. Archeologia  
o regionie, red. H. Machajewski, Poznań 2008, s. 187-189.

11 Z. Kurnatowska, Próba odtworzenia organizacji zarządu terytorialnego państwa pierwszych 
Piastów w Wielkopolsce, [w:] Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów, red.  
L. Leciejewicz, Warszawa 1984, s. 83-88; taż, Początki i rozwój państwa, [w:] Pradzieje Wielkopol-
ski. Od epoki kamienia do średniowiecza, red. M. Kobusiewicz, Poznań 2008, s. 319-371.
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jednoznaczna z tym, że na tym obszarze nie można zwiedzać obiektów archeolo-
gicznych czy takowych wystaw. W końcu rozprawiam wyłącznie na temat wybra-
nych obiektów archeologicznych, które mają charakter zinstytucjonalizowany.

Interesujące wnioski wynikają również z obserwacji dotyczących przekształ- 
cania danych nieruchomych zabytków archeologicznych w placówki muzealne.  
W tym przypadku widzimy, że cześć muzeów sięga swoimi początkami nawet XIX 
wieku (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)12. Znacząca grupa ośrodków mu-
zealnych powstała w latach 60. (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy13, Re-
zerwat Archeologiczny w Gieczu – włączony dopiero w 1984 roku w struktury 
muzeum na Lednicy14) czy 70. XX wieku (Muzeum Początków Państwa Polskiego  
w Gnieźnie, Skansen Archeologiczny w Mrówkach15). Natomiast w 1967 roku 
przeniesiono również zbiory wspominanego już wyżej Muzeum Archeologicz-
nego do Pałacu Górków w Poznaniu, który to gamach stał się nową siedzibą tej 
instytucji16. Można w zasadzie pokusić się o stwierdzenie, że na kanwie wydarzeń 
milenijnych oraz związanej z tym jubileuszem polityki historycznej, uformował się 
zasadniczy zrąb placówek muzealnych, będących obecnie popularyzatorami wie-
dzy archeologicznej na terenie Wielkopolski. Ówczesne działania na rzecz rozwoju 
muzealnictwa w Wielkopolsce należy oceniać bardzo wysoko.

Drugą falę zmian obserwować można w odniesieniu do okresu po wejściu 
Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku. Okres ten trwający do teraz 
charakteryzował się znaczącym wsparciem finansowym dla inicjatyw tworzących 

12 Więcej na temat początków i historii tego muzeum w pracach następujących autorów:  
J. Kaczmarek, Historia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, [w:] Muzeum Archeologiczne w Po-
znaniu. Historia i współczesność, red. M. Przybył, Poznań 2007, s. 9; J. Wrzesiński, 150 lat popu-
laryzacji archeologii w Poznaniu, [w:] Archeologia polska i jej czasy, red. M. Brzostowicz, Poznań 
200, s. 73-74.

13 M. Fryza, J. Wrzesiński, Od zabytkowej ruiny do muzeum przestrzennego, [w:] Custodia 
Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009), red. A.M. Wyrwa, 
Lednica 2009, s. 43.

14 Decyzja o utworzeniu rezerwatu zapadła w 1959 roku, lecz dopiero w 1963 roku nastąpiło 
jego uroczyste otwarcie i wówczas stał się on częścią Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, zob.  
B. Kostrzewski, Gród piastowski w Gieczu, wyd. 2, Poznań 1979, s. 13, 14; T. Krysztofiak, Giecz. 
Gródek przedpaństwowy – wczesnopiastowski gród centralny – ośrodek kasztelański, [w:] Custodia 
Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009), red. A.M. Wyrwa, 
Lednica 2009, s. 112-113.

15 K. Gorczyca, dz. cyt., s. 99; S. Pasiciel, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – 
idea i jej urzeczywistnienie, [w:] Muzeum XXI wieku – teoria i praxis, red. E. Urbanek, E. Kowalska, 
Gniezno 2010, s. 240-246.

16 J. Wrzesiński, 150 lat popularyzacji…, s. 80.
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nowe placówki muzealne czy rozbudowujących te dotychczasowe. W tym czasie 
nie tylko wyremontowano część placówek, ale także wiele z nich otrzymało zupeł-
nie nowe przestrzenie gospodarcze, wystawiennicze czy magazynowe. Szczególnie 
wartościowe wydają się te ostatnie, albowiem zabytki wyeksplorowane podczas 
badań archeologicznych wymagają odpowiedniej ochrony, a jest to podstawową 
rolą muzeów. Wreszcie po 2004 roku utworzono nowe rezerwaty archeologiczne 
w Grzybowie, Kaliszu czy na poznańskim Ostrowie Tumskim, o czym już wcze-
śniej wspominaliśmy. Zrealizowano więc projekty (tak jak w przypadku Rezerwa-
tu Archeologicznego Kalisz-Zawodzie), które początkami sięgały jeszcze niekiedy 
lat 60. XX wieku. Ogromne pieniądze, które przeznaczono na budowę tych pla-
cówek, pozwoliły nie tylko ożywić dla ruchu turystycznego te pomniki archeolo-
giczne, ale również dały możliwość rozwoju struktur muzealniczych, poszerzenia 
wiedzy na temat danych obiektów czy bezpośredniej opieki nad danymi zabyt-
kami nieruchomymi. Oczywiście, w kontekście danych projektów i ich realizacji 
mogą pojawiać się krytyczne uwagi, te dotyczą szczególnie lokalizowania budyn-
ków muzealnych „in situ” na stanowiskach archeologicznych. W tym przypadku 
można mieć pewne obiekcje. Jednak zauważmy, że jeśli mamy na uwadze prakty-
kę stawiania budynków muzealnych „in situ” na stanowisku archeologicznym, to 
w Polsce nie za wiele zmieniło się na przestrzeni lat. Oczywiście inaczej oceniać 
należy budowanie takich budowli na stanowiskach nie wyróżniających się formą 
terenową, a jeszcze inaczej należy postrzegać niwelowanie obwałowań grodo-
wych i lokalizowanie na ich miejscu muzeum. Uważam, iż to drugie rozwiązanie 
nie powinno mieć miejsca, a budynki muzealne czy rekonstrukcje wałów grodu 
muszą znajdować się obok danego zabytku nieruchomego, nigdy na nim. Dany 
wyróżniający się formą obiekt nieruchomy, np. grodzisko powinien pozostawać  
w formie niezmienionej17. Niestety dotychczasowa praktyka przynajmniej na tere-
nie Wielkopolski jest inna18.

Działalność wystawiennicza
Interesujące spostrzeżenia odnoszą się również do działalności wystawienni-

17 Na uboczu rozważań warto zauważyć, że nawet po zakończeniu wykopalisk archeologicz-
nych każdorazowo kierownik badań ma obowiązek doprowadzenia stanowiska do takiego stanu 
terenowego, aby wyglądało ono jak przed ich rozpoczęciem. Stwierdzenie to jest równe temu, że 
każdorazowo np. eksplorując wał grodziska musi on po zakończeniu badań wrócić pod względem 
wyglądu do swojej pierwotnej, poprzedzającej wykopaliska formy terenowej.

18 Nie jest to odosobniony pogląd na temat stawianych „in situ” rekonstrukcji, zob. A. By- 
szewska, dz. cyt., s. 133-141.
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czej. Warto w tym przypadku osobno spojrzeć na Muzeum Archeologiczne w 
Poznaniu i na Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z oddziałami w Gieczu  
i Grzybowie oraz na Ostrowie Lednickim. Wpierw poświęcić nieco uwagi należy 
poznańskiemu muzeum. Widać, że w jego przypadku szczególny nacisk położo-
no na prezentowanie wiedzy archeologicznej w postaci wystaw stałych. Dotyczą 
one okresu pradziejowego i średniowiecza (w odniesieniu do ziem polskich), jak 
i archeologii Egiptu oraz Sudanu. Warto podkreślić, że wykorzystano przy tym 
tradycyjne formy wystawiennicze, choć zaaranżowane w dość oryginalny sposób. 
Na niektórych wystawach pojawiają się niekiedy bardziej nowoczesne elemen-
ty edukacji turysty w postaci kiosków multimedialnych, efektów dźwiękowych 
(muzyki średniowiecznej, odgłosów przyrody), czy prezentacji komputerowych. 

Szczególnym rodzajem wystaw są te prezentowane w Rezerwacie Archeolo-
gicznym „Genius loci”, który jest placówką powiązaną z Muzeum Archeologicz-
nym19. W tym przypadku postawiono na prezentację reliktów monumentalnych 
wałów grodu poznańskiego20 oraz cmentarzyska Poznań-Śródka21, przywiązując 
ogromną wagę do nowoczesnych form wizualizacji. Wobec czego o sile wystawy 
stanowią filmy w technologii 3D, kioski multimedialne, obraz holograficzny, ale 
też klasyczne prezentowanie zabytków w gablotach. Można jednak stwierdzić, 
że właśnie Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” jest tą częścią Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu, która ma wyróżniać się nowoczesnością i nietu-
zinkowością wystawienniczą. Natomiast interesujące może wydawać się to, iż 
omawiane muzeum wraz z rezerwatem na Ostrowie Tumskim w umiarkowa-

19 O działalności wystawienniczej tego rezerwatu czytelnik więcej znajdzie w pracy autorstwa:  
M. Sprenger, A. Połuboczek, A. Stempin, B. Rakowska, M. Sikora, Przez zaangażowanie do wiedzy. 
Ekspozycja i projekty edukacyjne Rezerwatu Archeologicznego Genius loci na Ostrowie Tumskim, 
„Wiadomości Historyczne” 2015, nr 6, s. 23-24. Zob. uwagi, które poczynił, a które dotyczyły po-
wstawania głównej ekspozycji prezentowanej w rezerwacie: M. Sikora, Rezerwat Archeologiczny 
Genius loci w Poznaniu – konserwatorskie i archeologiczne aspekty powstania, [w:] Między nauką 
i popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne, red. S. Czopek, J. Górski, Kraków 2016, s. 166-173.

20 Więcej informacji na temat tego grodu czytlenik znajdzie w pracy następujących naukowców:  
H. Kócka-Krenz, M. Kara, D. Makowiecki, The beginnings development and the character of the 
early Piast stronghold in Poznań, [w:] Polish Lands at the Turn of the First and Second Millennia, 
red. P. Urbańczyk, Warsaw 2004, s. 125-166; M. Brzostowicz, A. Stempin, Sztuka inżynierii średnio-
wiecznej. Relikty wałów grodowych w Poznaniu na tle innych konstrukcji drewnianych z X wieku, 
[w:] Pamięć w dębie zachowana, red. A. Stempin, Poznań 2015, s. 27-43.

21 Więcej na temat tego cmentarzyska czytelnik znajdzie w pracy następujących autorów:  
P. Pawlak, P. Wesołowska, Nowe badania archeologiczne na Śródce w Poznaniu, „Ecclesia. Studia  
z Dziejów Wielkopolski” 2014, nr 9, s. 109-126.
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nym stopniu rozwijają czasową działalność wystawienniczą.
Na tym tle inaczej wygląda Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, któ-

re pod względem działalności wystawienniczej znacząco różni się od Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu oraz Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci”. 
Podstawowa różnica dotyczy liczby wystaw czasowych względem wystaw sta-
łych. Wyraźnie z prezentowanej tabeli wynika, że w Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy włącznie z rezerwatami na Ostrowie Lednickim, w Gieczu  
i Grzybowie przeważają wystawy czasowe. Niewykluczone, że jest to spowodo-
wane mniejszą powierzchnią wystawową, jaką dysponują te placówki niż Mu-
zeum Archeologiczne w Poznaniu. W związku z tym na mniejszej przestrzeni 
lepiej można zorganizować niedużą wystawę czasową niż liczne i rozbudowane 
wystawy stałe. Jest to zrozumiałe o tyle, że w omawianym przypadku mamy do 
czynienia z ekspozycjami na wolnym powietrzu22, a relikty architektury kamien-
nej oraz drewnianej zlokalizowane w omawianych placówkach są pewną formą 
wystaw stałych, zresztą unikalnych. Oczywiście klasyczne wystawy stałe znajdu-
jące się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz w rezerwatach gieckim 
i grzybowskim różnią się od siebie. Najbardziej klasyczną formę wystawy stałej 
ma ekspozycja znajdująca się w Gieczu. Bardziej nowoczesne techniki prezenta-
cji minionej przeszłości wykorzystano na wystawie: „Ostrów Lednicki. Pod nie-
bem średniowiecza”. W tym przypadku obok klasycznych wystaw w gablotach 
turysta może obejrzeć: modele architektury, manekiny, na których prezentowa-
ne są repliki oryginalnych zabytków czy komputerowe rysunki artefaktów. Led-
nickiej wystawie towarzyszy również muzyka. Natomiast na szczególną uwagę 
zasługuje niewielka wystawa stała prezentowana w Rezerwacie Archeologicz-
nym Gród w Grzybowie. W tym przypadku stworzono ekspozycję o ogromnych 
walorach edukacyjnych, gdzie ciężar naukowy skupia się nie tylko na prezentacji 
zabytków czy ich replik, ale również na pokazaniu pracy archeologa. Interesują-
cym zabiegiem są również techniki pokazywania zabytków, które turysta może 
każdorazowo wyciągać z ekspozycji, nie uszkadzając ich. Wystawie towarzyszą 
również efekty dźwiękowe (wiatr, śpiew ptaków czy odgłosy ludzi).

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy wraz ze swoimi oddziałami, mimo że znacząco się różnią, to świetnie 

22 O tymże aspekcie działalności muzealnej szerzej rozprawiali A.M. Wyrwa, U. Kostrzewska,  
O wybranych aspektach społecznej percepcji i zainteresowania muzeami na wolnym powietrzu na 
przykładzie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Muzeum w Biskupinie, [w:] Przeszłość dla przy-
szłości – problemy edukacji muzealnej, red. J. Wrzesiński, A. M. Wyrwa, Lednica 2010, s. 203-217.
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uzupełniają swoją ofertę wystawienniczą. Turysta nastawiony na zwiedzanie 
obiektów archeologicznych, zapoznaje się w tych placówkach z różnymi for-
mami wystawienniczymi, zaczynając od klasycznych wystaw z gablotami, przez 
filmy w technice 3D, efekty dźwiękowe, aż po ekspozycje na wolnym powietrzu  
w postaci grodzisk czy trwałych ruin kościołów oraz pałaców książęcych. Można 
więc stwierdzić, że prezentowane wyżej muzea świetnie wypełniają swoją misję 
popularyzacji wiedzy archeologicznej w postaci wystaw stałych i czasowych.

Należy jeszcze zastanowić się, jak wyglądają pozostałe placówki muzealne 
pod względem działalności wystawienniczej. Na pierwszy plan w czynionych  
rozważaniach wysuwa się Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
W tym muzeum, podobnie jak w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, domi-
nują wystawy stałe. Również w przypadku gnieźnieńskiego muzeum nie mamy 
do czynienia ekspozycjami na wolnym powietrzu, które odnotowaliśmy w Mu-

Fot. 3. Noc Kupały w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2013 roku.  
Fot. M. Danielewski
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zeum Pierwszych Piastów na Lednicy i jego niektórych oddziałach. Można po-
kusić się o stwierdzenie, że Muzeum Początków Państwa Polskiego jest trzecim 
muzeum w Wielkopolsce pod względem rozmachu w działalności wystawienni-
czej  związanej z archeologią.

Ostatnie dwie rozpatrywane placówki (Kalisz-Zawodzie i Mrówki) stawiają 
na trochę inny profil wystawienniczy. W tym przypadku kluczowy jest fakt, że są 
one częścią odpowiednio Muzeum Okręgowego w Kaliszu i Muzeum Okręgo-
wego w Koninie. W związku z tym Rezerwat Archeologiczny Kalisz-Zawodzie  
i Skansen Archeologiczny w Mrówkach skupiają się na ekspozycjach na wolnym 
powietrzu. Na Zawodziu turysta ma możliwość obejrzenia reliktów wałów gro-
dowych wraz z rekonstrukcją np. części obwałowań oraz architektury sakralnej23. 
Podczas gdy w Mrówkach znajduje się pozostałość grodziska stożkowatego, na 
którym posadowiono jego rekonstrukcję24. Można pokusić się o stwierdzenie, 
że oba prezentowane obiekty będąc wystawą na wolnym powietrzu stanowią, 
pewnego rodzaju uzupełnienie przestrzeni swoich muzeów okręgowych. Jedy-
ną różnicą na korzyść Mrówek względem Rezerwatu Archeologicznego Kalisz
-Zawodzie jest dodatkowa wystawa stała (bez tytułu), która w postaci zabytków 
ruchomych i ich rekonstrukcji prezentuje dzieje minione tej wschodnio-wielko-
polskiej siedziby rycerskiej.

23 Odsyłam do najnowszego omówienia zabytków nieruchomych znajdujących się na gro-
dzisku Kalisz-Zawodzie, zob. T. Baranowski, Kościół drewniany w Kaliszu jako przykład możliwych 
rozwiązań architektonicznych we wczesnej fazie chrystianizacji, [w:] Kościoły w dobie chrystianiza-
cji, red. M. Rębkowski, Szczecin 2016, s. 137-153.

24 Obiekt z Mrówek był omawiany już w starszej literaturze przedmiotu, zob. J. Kamińska, 
Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski Środkowej na tle osadnictwa, „Acta Archaeologica Uni-
versitatis Lodziensis” 1953, nr 2, s. 117-118; J. Szymczak, Grody w Polsce środkowej i zachodniej  
w okresie rozbicia dzielnicowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1980, nr 70, passim.
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Tabela 2. Wystawy stałe i czasowe w analizowanych placówkach muzealnych25.

L.p. Nazwa Wystawy stałe dotyczące 
archeologii

Wystawy czasowe

1. Muzeum 
Archeologiczne

„Sztuka naskalna Afryki 
Północnej”, „Archeologia 
Sudanu”, „Śmierć i życie 
w starożytnym Egipcie”, 

„Pradzieje Wielkopolski”, 
„Tu powstała Polska”

 „Archeologiczne tajemnice 
palatium i katedry poznańskiego 

Ostrowa”

2. Muzeum 
Pierwszych 
Piastów na 

Lednicy

„Ostrów Lednicki. Pod 
niebem średniowiecza”

„Z głębi wód. Rybołówstwo na 
Ostrowie Lednickim we wczesnym 

średniowieczu”,
„Okruchy świętości. Relikwie 

drzewa Krzyża Świętego- stauroteka 
z Ostrowa Lednickiego”,

„Narodziny dzwonu Mieszko  
i Dobrawa”,

„Goście lednickiego stołu”, 
„Muzeum naszego muzeum” 

3. Muzeum 
Początków 

Państwa Polskiego

„Początki Państwa 
Polskiego”,

„Gniezno w dawnych 
wiekach”, „Broń w dawnej 

Polsce”

„Chrzest – św. Wojciech – Polska”

4. Rezerwat 
Archeologiczny 

„Genius loci”

„Pokolenie 966 – świt 
wielkich przemian”,

„Genius loci – przekrój 
poznania”

Brak

5. Rezerwat 
Archeologiczny  

w Gieczu

„Terra Sancta – Giecz w 
monarchii piastowskiej”

Brak

6. Rezerwat Arche- 
ologiczny Gród  
w Grzybowie

„Gród Grzybowo – między 
plemieniem a państwem”

„Skarby grzybowskiego grodu 
– nim Piastowie zaczęli wybijać 

monetę” 
7. Rezerwat 

Archeologiczny 
Kalisz-Zawodzie

Brak Brak

8. Skansen 
Archeologiczny  

w Mrówkach

Wystawa nie ma tytułu Brak

25 Prezentowana lista wystaw jest aktualna na dzień 28 września 2016 roku. Podziękowania
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Działalność popularyzacyjna
Oprócz wystaw innym sposobem przyciągania turystów do placówek muzeal-
nych z terenu Wielkopolski, związanymi z badaniami archeologicznymi są orga-
nizowane na miejscu: eventy, gry terenowe i wydarzenia promujące przeszłość  
z wykorzystaniem odtwórstwa historycznego (historical reenactment)26. 

należą się Krzysztofowi Gorczycy (Muzeum Okręgowe w Koninie), Marcinowi Magdzińskiemu 
(Rezerwat Archeologiczny Kalisz-Zawodzie), Pawłowi Sankiewiczowi (Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy) i Mateuszowi Sikorze (Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”), którzy 
udzielili mi informacji na temat wystaw prezentowanych w omawianych muzeach.

26 Termin historical reenactment wyjaśnił Michał Bogacki. Ten gnieźnieński muzealnik uznał, 
że w odniesieniu do grup historycznych zajmujących się okresem średniowiecza i wcześniejszymi, 
zwrot „odtwórstwo historyczne” jest bardziej poprawny niż określenie „rekonstrukcja historycz-
na”, zob. M. Bogacki, Wybrane problemy odtwórstwa historycznego w Polsce. Zagadnienia ogólne 
i próba charakterystyki środowiska, [w:] Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. II, red. M. Bogacki, 
M. Franz, Z Pilarczyk, Toruń 2008, s. 224-227; tenże, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – 
charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa” 2010, nr. 5, s. 4-6; tenże, „Wży-
wanie się” w przeszłość – odtwórstwo historyczne a nauka, [w:] Recepcja kultury średniowiecznej  
w humanistyce, red. K. Obremski, J. Wenta, Toruń 2010, s. 162-170. W związku z tym, że duża 
część omawianych placówek muzealnych jest związana z archeologią wczesnego średniowiecza, to 
będę również używał zwrotu „odtwórstwo historyczne”.

Fot. 4. Kadr z filmu przygotowywanego na wystawę „Pokolenie 966 – świt wielkich 
przemian” prezentowaną w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci”.  
Fot. M. Rozpłoch
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Zwróćmy uwagę na te aspekty działalności muzealniczej. Przede wszystkim 
możemy zauważyć, że każda z wielkopolskich placówek muzealnych podejmu-
je szereg działań mających promować dziedzictwo archeologiczne. W zwięzłym 
artykule naukowym nie uda się omówić dla każdego muzeum osobno danych 
aspektów tego typu działalności27. Dlatego skupię się tylko na syntetycznym za-
prezentowaniu wybranych działań muzealniczych. W zasadzie przez cały rok 
kalendarzowy obserwować można aktywność muzealną, która ma na celu za-
chęcenie turystów do korzystania z ofert danych muzeów. Szczególnym jednak 
okresem w roku są miesiące wiosenno-letnie (zwłaszcza czas od maja do począt-
ku września), gdyż wówczas turyści mają do czynienia z dużą liczbą wydarzeń 
o różnorodnym charakterze. Turyści mogą zarówno brać udział w dużych im-
prezach związanych z odtwórstwem historycznym, jak i mniejszych pokazach. 
Warto zauważyć, że omawiane w tym tekście trzy największe muzea organizują 
duże wydarzenia z zakresu odtwórstwa historycznego. Muzeum Archeologicz-
ne w Poznaniu współorganizuje „Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej  
w Lądzie”, oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, którym jest Re-
zerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, odpowiada za „Grzybowski Turniej 
Wojów”, natomiast Muzeum Początków Państwa Polskiego bierze udział w „Ko-
ronacji Królewskiej”. Wydarzenia te mają promować wiedzę o przeszłości, pre-
zentując ją w przyjazny sposób i stawiając sobie za cel motto: „uczyć bawiąc”. 
Podczas takich wydarzeń dla turystów są przygotowywane: wykłady popularno-
naukowe, pokazy dawnych rzemiosł, życia codziennego minionych epok i mili-
tarne (bitwy, turnieje indywidualne i zespołowe), inscenizacje historyczne czy 
gry oraz zabawy, w których udział biorą również turyści. Oczywiście wszystkie 
omawiane placówki edukacyjne organizują również mniejsze wydarzenia, gdzie 
często realizowane są: gry terenowe, koncerty czy inscenizacje. Większość tych 
imprez odbywa się na wolnym powietrzu. Fakt ten szczególnie predysponuje 
do realizowania takich działań rezerwaty ze znaczną przestrzenią (Grzybowo, 
Giecz, Kalisz, Mrówki, Ostrów Lednicki). Działania te, mimo zwykle niskie-
go uposażenia pracowników muzealnych, niezbyt dużych kwot finansujących 
działalność muzealniczą oraz braków kadrowych, należy oceniać bardzo wyso-

27 Przykładami takich omówień działalności muzealnej mogą być wybrane teksty następu-
jących autorów: J. Wrzesiński, Rok 2011 na grodzie w Grzybowie, „Studia Lednickie” 11 (2012),  
s. 215-220, tenże, Edukacja historyczna na grodzie w Grzybowie – kalendarium wydarzeń, „Studia 
Lednickie” 12 (2013), s. 163-169; M. Danielewski, Grodzisko w Grzybowie – miejsce z historią, 
„Wiadomości Historyczne” 2015, nr 6, s. 19-21.
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ko. Może wręcz dziwić fakt, że przy tak niskich nakładach pieniężnych, jakie 
otrzymują omawiane muzea udaje się realizować liczne zadania, które wymagają 
ogromnego wysiłku. A przecież w tym wszystkim muszą się jeszcze znaleźć czas, 
pieniądze i ludzie do ochrony zabytków, co jest pierwszorzędną rolą muzeum.

Podsumowanie
Oferta prezentowana przez wszystkie omawiane w tym tekście placówki 
muzealne jest na tyle atrakcyjna, że turyści wciąż chcą odwiedzać te miejsca. 
Jednocześnie szeroka działalność popularyzatorska i wystawiennicza powoduje, 
że Wielkopolska jest jednym z tych regionów Polski, gdzie turystyka obiektów 
archeologicznych odgrywa ogromne znaczenie. Miejsca te są unikalne i budują 
one renomę chociażby niedawno przebudowywanego Szlaku Piastowskiego, 
co do zmian którego było dużo kontrowersji28. Jednocześnie druga połowa 
XX i początek XXI wieku mocno zmieniły Wielkopolskę pod względem 
turystycznym. Po 2004 roku powstała lub została zmodernizowana znacząca 
liczba placówek muzealnych, a było to możliwe w głównej mierze dzięki 
funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej. Obecnie miejsca, które jeszcze 
w latach 90. XX wieku nie stanowiły większych atrakcji turystycznych (może 
poza szczególnymi pasjonatami grodzisk), Grzybowo czy Kalisz-Zawodzie, są 
często zwiedzanymi obiektami. Patrząc na liczbę zabytków archeologicznych, 
które zlokalizowane są w Wielkopolsce można sądzić, że w przyszłości niektóre  
z nich również doczekają się pełnego udostępnienia turystom w formie placówek 
muzealnych. Wystarczy wspomnieć, że takie plany czyniono względem 
grodziska w Moraczewie29 czy kompleksu grodowo-architektonicznego w Łek- 
nie30. Niewykluczone, że w przyszłości pomysły te zostaną zrealizowane  
i kolejne elementy dziedzictwa archeologicznego będą udostępnione wraz  

28 Na temat jego przebudowy czytelnik znajdzie informacje w pracy autorów: A. Mikos von 
Rohrscheidt, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, 
Kraków 2013; M. Danielewski, O dwóch niechcianych perłach romańskiej architektury, „Materiały 
do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 2015, nr 18, s. 113-116. Zob. krytyczne uwagi 
na temat zmian dotyczących Szlaku Piastowskiego oraz opracowania A. Mikosa von Rohrscheidta, 
zob. M. Danielewski, Armin Mikos von Rohrscheidt, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, 
zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Kraków 2013, ss. 446, „Almanach Historyczny” 2015, 
nr 17, z. 2, s. 311-319.

29 Cz. Strzyżewski, M. Łastowiecki, M. Kara, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Moraczewie 
pod Ostrowem Lednickim. Komunikat o wynikach badań archeologicznych w latach 1977-1981, 
„Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 2003, nr 6, s. 77-79. 

30 A. M. Wyrwa, U. Kostrzewska, dz. cyt., s. 203.
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z pełną infrastrukturą (choć nie „in situ” na stanowiskach). Widzimy jednak, 
że perspektywy rozwoju turystki obiektów archeologicznych są obiecujące,  
a mogą być jeszcze lepsze, jeśli w Polsce władze centralne i samorządowe zwrócą 
baczniejszą uwagę na odpowiednie uposażenie muzealników, dofinansowanie 
muzeów i poszerzenie kadry pracowniczej.

Streszczenie
Prezentowany tekst dotyczy turystyki obiektów archeologicznych na terenie 
Wielkopolski. Główne rozważania zostały poświęcone zabytkom nieruchomym, które 
obecnie są instytucjami muzealnymi oraz muzeom o profilu naukowym z dużym 
naciskiem na archeologię. W związku z czym przedstawiono m.in. zagadnienia 
związane z formowaniem się omawianych placówek muzealnych, zwracając szczególną 
uwagę na możliwości rozwojowe, jakie nastały dla Polski po wstąpieniu w struktury 
Unii Europejskiej w 2004 roku. Osobną część rozważań poświęcono działalności 
wystawienniczej konkretnych muzeów (z uwzględnieniem wystaw stałych oraz 
czasowych) oraz popularyzacyjnej. Niektóre z tych zestawień zaprezentowano w postaci 
tabel. Jednocześnie cześć szczegółowych uwag odniesiono do historical reenactment  
i jego roli w promocji wiedzy o przeszłości. Na koniec wskazano również główne 
problemy z jakimi mają do czynienia wielkopolskie placówki muzealne oraz dalsze 
możliwości rozwojowe tych instytucji.

Summary
This paper addresses the issue of archaeological tourism in Wielkopolska. It focuses on 
archaeological monuments, now turned into museums, and museums with a strong 
emphasis on archaeology. The article discusses issues related to the formation of these 
museums, particularly in the context of possibilities for development arising from 2004 
accession of Poland to the European Union. A separate part presents displays organised 
by particular museums (including permanent and temporary exhibitions) and their 
actions aimed at promoting archaeological heritage; some facts are given in tables. The 
paper also looks in detail at historical re-enactment and its role in the promotion of 
knowledge about the past. Finally, it identifies the major problems faced by museums in 
Wielkopolska as well as further possibilities for their development.
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Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce,  
Pomnik Historii – koncepcja realizacji funkcji  
turystyczno-edukacyjnych w nowej strategii 
rozwoju Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

W roku 2015, po objęciu stanowiska dyrektora placówki, uznałam za po-
trzebne opracowanie strategii rozwoju Muzeum Zamoyskich w Kozłówce na 
lata 2016–20251. Jest to drugie już, w historii naszego muzeum, kompleksowe 
opracowanie dotyczące przedstawienia zarówno stanu instytucji i jej miejsca 
na mapie „kulturalnej” województwa lubelskiego i Polski, jak i przez diagnozę, 
określenie oczekiwań naszych klientów – turystów. 

Czy stworzenie takiej strategii było potrzebne? Muzeum, w myśl ustawy, nie 
jest przecież przedsiębiorstwem, a instytucją nienastawioną na osiąganie zysku. 
Naszym zadaniem jest ochrona dziedzictwa, informowanie o wartościach i tre-
ściach gromadzonych zbiorów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycz-
nej oraz upowszechnianie i umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Jednak, aby realizować te cele, nasza oferta powinna być konkurencyjna  
i zachęcać turystów do odwiedzin. Chcemy, aby w muzeum można było czynnie 
obcować ze sztuką, a stworzona oferta przyciągała zwiedzających, oraz żeby była 
na tyle atrakcyjna, by pozostawali dłużej, a także do nas wracali.

Opracowanie strategii pozwoliło nam dokonać „okresowego przeglądu”. 
Poprzez badania jakościowe, ilościowe i wywiady określiliśmy naszą pozycję. 
Analiza SWOT przedstawiła słabe i mocne strony placówki, a nakreślenie wizji  
i misji ukierunkowało nasze przyszłe działania.

Chcielibyśmy, opierając się na podstawowej działalności muzeum, jaką jest 

1 P. Stec, Strategia rozwoju Muzeum Zamoyskich w Kozłówce na lata 2016–2025, Kozłówka 2015. 
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gromadzenie, konserwacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów, w atrakcyjny 
sposób zachęcić naszych odbiorców do poznawania historii, obcowania ze sztu-
ką, a także do korzystania z walorów zabytkowego założenia parkowego.

Jak przebiegała praca nad strategią? Przygotowanie dokumentu powierzono 
Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Lublina. Po badaniach ilościowych i ja-
kościowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Polski i mieszkańców woje-
wództwa lubelskiego oraz po celowych badaniach wśród turystów „muzealnych” 
nastąpiły grupowe wywiady pogłębione wśród gości muzeum i wśród osób nie-
znających naszej placówki oraz spotkania grupy strategicznej. Następnie doko-
nano analizy wewnętrznych zasobów muzeum (sprawność organizacyjna, zaso-
by własne, profil klientów, analiza finansowa, identyfikacja wizualna) i otoczenia 
zewnętrznego (określenie konkurencji, informacja o muzeum w dokumentach 
strategicznych, pozycjonowanie wizualne: krajowe i międzynarodowe), przed-
stawiono także syntezę z badań. Ostatni etap prac obejmował warsztaty plani-
styczne z kadrą muzeum, stworzenie koncepcji strategicznego rozwoju i imple-
mentacji strategii w oparciu o tzw. strategiczną kartę wyników. W efekcie prac 
i dyskusji dokonana została dokładna analiza problemów, weryfikacja założeń 
strategicznych oraz wypracowano główne kierunki rozwoju muzeum. Ostatnim 
etapem prac nad strategią było przyjęcie jej do realizacji w drodze zarządzenia.

Nie będą tu omawiane wszystkie aspekty opracowanej strategii, a jedynie 
zagadnienia związane z wypracowaniem atrakcyjnych i interesujących relacji 
muzeum – klient, czy raczej uczestnik działań, oraz sposobów przyciągnięcia 
odbiorcy – tego bardziej wymagającego i takiego, którego trzeba zachęcić do 
głębszego kontaktu z dziedzictwem kulturowym, bo do takich działań i efektów 
dążymy. 

W wyniku opracowania strategii określona została misja muzeum: zapew-
nienie wyjątkowych doznań estetycznych, umożliwienie dotknięcia czasu 
dawnych epok oraz zagwarantowanie doskonałych warunków do wypoczyn-
ku i relaksu w pięknym otoczeniu.

Z perspektywy klienta wartościami istotnymi są: jakość, dostępność, wybór, 
funkcjonalność, partnerstwo, zintegrowana oferta, wiarygodna marka. Działa-
niami muzeum w tym zakresie będą m.in.: 

1. wyprzedzanie potrzeb klientów przez:
−	 dostarczanie szerokiej gamy produktów i usług,
−	 oferowanie usług łatwych do odnalezienia i wykorzystania,
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−	 tworzenie efektywnych rozwiązań dla klientów (wyszukiwanie nowych 
możliwości obsługi klientów, stworzenie sieci partnerów zdolnych do obsłu-
gi rozszerzonej gamy produktów i usług),
2. kompetencje budzące zaufanie:
−	 rozwijanie wiedzy o klientach i ich oczekiwaniach,
−	 rozumienie segmentów klientów,
−	 zwiększenie potencjału badawczego,
−	 doskonalenie technologii (inwestycje w infrastrukturę organizacyjną – 
ludzi i wiedzę, procedury i innowacyjność),
3. zapewnianie jakości na najwyższym poziomie:
−	 rozwijanie i podwyższanie własnych standardów,
−	 tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań,
−	 budowanie silnych relacji z klientami.
W wyniku opracowania nowej strategii rozwoju określono cztery grupy 

docelowe, do których należy skierować przekaz strategiczny: turyści świadomi  
i poszukiwacze inności, turyści kulturowi – pasjonaci, turyści szkolni i uczelnia-
ni, turyści zorganizowani (grupowi).

Poszukiwacz inności: 
−	 jeździ w miejsca, które odwiedza mało osób, są mniej popularne,
−	 ma sprecyzowane zainteresowania i pasje (związane zarówno z kulturą, 
jak i przyrodą), miejsce wakacji wybiera kierując się swoim hobby,
−	 poszukuje miejsc autentycznych, prawdziwych – mało skomercjalizo-
wanych i zglobalizowanych, dzięki czemu będzie mógł poczuć ich prawdzi-
wy klimat,
−	 wybiera różne miejsca wakacji, ale czasami wraca też do „starych” 
miejsc, aby jeszcze bardziej je poznać i zgłębić,
−	 ważne dla niego są niezapomniane wrażenia, przede wszystkim związane 
z samym miejscem (to co zobaczy, zwiedzi) oraz poznaniem życia lokalnego,
−	 na wakacje jeździ w małych, dość zamkniętych grupach (spędzanie cza-
su z przyjaciółmi lub rodziną i dzielenie z nimi doświadczenia, wyciszenie  
i odpoczęcie od tłumów).
Pasjonat kulturowy:
−	 jeździ w miejsca związane z zainteresowaniami (zabytki architektonicz-
ne, zabytki przyrody), które dają możliwość doświadczenia czegoś nowego, 
przeżycia czegoś, rozwinięcia i poszerzenia zainteresowań. 
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W grupach turystów szkolnych i grup zorganizowanych mogą pojawiać się 
różnego rodzaju grupy odbiorców.

Wyodrębniono ponadto dwie podgrupy odbiorców: turystów aktywnych  
i rodzinnych.

Turysta aktywny: 
−	 lubi czynne spędzanie czasu na wakacjach, zarówno poprzez uprawianie 
sportów (w pobliżu powinny być np. spływy kajakowe, trasy rowerowe, bo-
isko), jak i inne zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, grzybobranie, węd-
karstwo),
−	 preferuje bliskość natury, zwiedza „przy okazji” i wybiera przede wszyst-
kim ruiny, zamki, skanseny, a w mniejszym stopniu muzea,
−	 przywiązuje niezbyt dużą uwagę do miejsca wyjazdu, wszędzie jest  
w stanie zorganizować sobie czas wolny, ale chce mieć poczucie, że można 
tam coś robić,
−	 lubi niepowtarzalne atrakcje turystyczne, takie, których nigdzie indziej 
nie można zobaczyć, jedyne w swoim rodzaju, np. dom do góry nogami, 
atrakcje typu „naj”, np.: najdłuższa, najstarsza, największa,
−	  jeździ w miejsca, które ktoś mu polecił,
−	 w związku ze stylem spędzania wakacji (ciągle „na powietrzu”) ceni róż-
norodną i ciekawą przyrodę,
−	 w przypadku rodzin z dziećmi ważne są także atrakcje dla dzieci, np. 
plac zabaw, park tematyczny, tor przeszkód. 
Turysta rodzinny:
−	 najważniejszy dla niego na wakacjach jest czas spędzony z rodziną,
−	 chce znaleźć równowagę między relaksem a aktywnością – trochę czasu 
przeznacza na bierny odpoczynek (leżak, plaża), a część na spacery, rowery, 
zwiedzanie, zabawę z dziećmi,
−	 jeździ na wakacje w gronie najbliższej rodziny; najbardziej ze wszyst-
kich grup nastawiony jest na potrzeby dzieci – wybiera miejsca pod kątem 
atrakcyjności dla dzieci, a nie dla siebie,
−	 ważne dla niego jest połączenie zabawy z edukacją – chce, aby dziecko 
dobrze się bawiło, a jednocześnie zobaczyło coś nowego, nauczyło się czegoś,
−	 chce mieć poczucie bezpieczeństwa, dlatego często wybiera miejscowo-
ści sprawdzone przez siebie lub przez znajomych,
−	 ważny dla niego jest standard noclegu, dojazdu i wyżywienia (ale nie 
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ma wygórowanych wymagań); komfort w miejscu noclegu – rodzina spędza 
tam czas także w trakcie dnia, 
−	 ceni dodatkowe atrakcje: zaplecze dla dzieci (boisko, plac zabaw, itp.),  
w agroturystyce np. oglądanie i karmienie zwierzątek,
−	 ciekawa przyroda nie jest dla niego podstawowym kryterium wyboru, 
nie oczekuje także dużego zróżnicowania okolicy.

Z analizy SWOT wynika, że silne strony Muzeum Zamoyskich w Kozłówce to:
−	 walory historyczno-kulturowe,
−	 wysoka jakość obsługi klientów,
−	 potencjał zabytkowego parku,
−	 wysoka ocena i frekwencja zwiedzających, jedno z najliczniej odwiedza-
nych i najwyżej ocenianych przez turystów muzeum w województwie lubel-
skim, jak i na terenie kraju2,
−	 Galeria Sztuki Socrealizmu (pierwsza w Polsce),
−	 zespół budynków towarzyszących pałacowi (oficyny, pawilony, stajnia), 
który posiada szerokie możliwości funkcjonalnego rozwoju.
Szanse to:
−	 dostępność środków z UE w latach 2014–2020 na realizację projektów 
rozwojowych,
−	 trend na aktywne spędzanie czasu wolnego, wypoczynek i rekreację, 
−	 rozwój infrastruktury drogowej zwiększającej dostępność komunikacyjną,
−	 możliwość realizacji projektów partnerskich i hybrydowych,
−	 działalność promocyjna województwa lubelskiego i samorządów tery-
torialnych w zakresie prezentowania walorów turystycznych Lubelszczyzny.
Muzeum jako swoją podstawową misję widzi w trosce i dbałości o zespół 

pałacowo-parkowy w Kozłówce oraz udostępnianiu eksponatów zwiedzającym. 
Realizując tę misję podejmuje działania konserwatorskie, badania naukowe, po-
zyskuje eksponaty, przygotowuje wystawy czasowe, udostępnia wystawy i ekspo-
naty współpracującym podmiotom, organizuje lekcje muzealne, współpracuje 
z biurami turystycznymi, organizuje imprezy okolicznościowe na terenie mu-
zeum. Badani turyści jednak uważają, że oferta muzeum jest zbyt wąska. Ocze-
kują ożywienia muzeum, poszerzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej,  

2 Według danych GUS w roku 2015 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce znalazło się na 23 
miejscu wśród muzeów o najwyższej frekwencji; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura
-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2015-roku,2,13.html, [dostęp: 20.10.2016].
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a także dotyczącej zagospodarowania czasu wolnego, zwłaszcza podczas zwie-
dzania rodzinnego z małymi dziećmi. Ich oczekiwania obejmują także bogat-
sze wyposażenie infrastrukturalne (gastronomia, noclegi, sklepy z pamiątkami), 
współdziałanie grup rekonstrukcyjnych, wprowadzanie nowych rozwiązań tech-
nologicznych oraz więcej imprez nawiązujących do historii i tradycji miejsca.

Jak zmienić czy rozszerzyć ofertę, aby zachowując swoje główne priorytety 
muzeum stało się bardziej atrakcyjnym, interesującym? Segmentacja klientów 
pokazała, że należy działać dwutorowo, dysponując ofertą dla koneserów i pa-
sjonatów oraz dostosowaną do przeciętnego, grupowego odbiorcy czy rodzin  
z dziećmi, przekazującą informację na poziomie popularnonaukowym. 

Realizacja określonych funkcji turystyczno-kulturalno-edukacyjnych będzie 
odbywać się poprzez budowanie skojarzeń z pięknem, autentyzmem i wyjątko-
wością (PAW). Skojarzenia, odwołujące się do symboliki, która w opracowanej 
strategii odgrywa bardzo istotną rolę, będą rozwijane i konstruowane na różne 
sposoby, np. w zależności od grupy docelowej.

Piękno odwołuje się do sfery wizualnej zarówno pałacu, jak i parku. Wygląd 
zespołu pałacowo-parkowego jest niezwykle wysoko oceniany przez turystów. 
Symbolem piękna może być Zofia z Czartoryskich Zamoyska, babka I ordynata 
Konstantego Zamoyskiego, która na Kongresie Wiedeńskim została okrzyknię-
ta najpiękniejszą kobietą XIX-wiecznej Europy – „miss XIX-wiecznej Europy”. 
Wykorzystanie tego motywu ma bardzo duży potencjał promocyjny.

Autentyzm związany jest przede wszystkim z pałacem, którego wnętrza 
zachowały wystrój z przełomu XIX i XX wieku. Kozłówka to jedna z najlepiej 
zachowanych rezydencji magnackich w Polsce, oddająca klimat minionych wie-
ków. Autentyczność w nowym przekazie promocyjnym muzeum będzie budo-
wana także poprzez ukazywanie postaci związanych z Kozłówką, ale przez pry-
zmat ich cech i umiejętności, a wydarzenia będą miały swoich patronów – osoby 
historycznie. Kluczowe jednak będzie ukazanie charakteru przedmiotowego 
wydarzenia, a podmiot (historyczna postać) pozostanie tylko jako symbol  
w sferze skojarzeń. Będzie to efekt personifikacji cech i umiejętności.

Wytypowane zostały osoby, związane z Kozłówką, które będą mogły pa-
tronować różnym obszarom. Postać Konstantego Zamoyskiego, I ordynata 
kozłowieckiego, powiązana zostanie z kolekcjonerstwem, sztuką, pasjami mu-
zycznymi, chórem ludowym, podróżami, polowaniami i myślistwem. Postać 
jego żony, Anieli z Potockich Zamoyskiej – z prowadzeniem domu, robótkami 
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ręcznymi, rysunkiem oraz działalnością w organizacjach religijnych. II ordynat 
na Kozłówce, Adam Zamoyski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w latach 1923–1936, patronować będzie wydarzeniom związanym z krzewie-
niem kultury fizycznej, wojskowością i militariami, a także myślistwem. Maria  
z Potockich Adamowa Zamoyska powiązana zostanie z różnymi zajęciami kobie-
cymi: prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci, ogrodem i kwiatami, ale też  
z pielęgniarstwem (praca w Czerwonym Krzyżu) i opieką nad biednymi. Ostat-
ni właściciel majątku, Aleksander (Leszek) Zamoyski, wojskowy i administrator 
majątku, patronować będzie wydarzeniom patriotycznym i związanym z woj-
skowością, martyrologicznym (przeszedł gehennę obozów koncentracyjnych  
w Auschwitz i w Dachau), a także związanym z prowadzeniem majątku, m.in. 
służbą leśną. Jego żonę, Jadwigę z Brzozowskich Zamoyską, powiązać będzie 
można z prowadzeniem domu i majątku, Sokolstwem i zajęciami gimnastycz-
nymi oraz organizowaniem teatru ludowego i widowisk. Szczególną postacią 
związaną z kozłowieckim majątkiem jest niewątpliwie ksiądz Stefan Wyszyński. 
Będziemy przygotowywać wydarzenia, nawiązujące do biografii Prymasa Ty-
siąclecia oraz jego pobytu w Kozłówce (1 sierpnia 1940 – 1 września 1941).

W roku 2015 i 2016 rozpoczęte zostały różne działania, nawiązujące do 
nowego przekazu promocyjnego, m.in.: propagowanie sportu i zdrowego try-
bu życia przez pokazy dawnych gier: palanta i petanki, patronowanie młodym 
sportowcom (Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Samoklęskach, bieg Patro-
na Zespołu Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 
pokaz tradycji i kultury łowieckiej (Dni Kultury Łowieckiej) oraz elementów 
patriotyczno-wojskowych (Dzień Szabli Polskiej). Rolę kobiet w dawnym ma-
jątku podkreślaliśmy podczas „Święta Róży i Anieli”, „Imienin Anny” czy nauki 
barokowego tańca. Działania teatralne, nawiązujące do zainteresowań dawnych 
właścicieli tą dziedziną sztuki, to przedstawienia i scenki teatralne wystawia-
ne dzięki wsparciu amatorskich grup teatralnych i młodzieży („Dom grozy”  
w adaptacji uczniów Gimnazjum z Lubartowa, Narodowe Czytania „Lalki”  
i „Quo vadis” z amatorską grupą teatralną „Ogniwo” z Samoklęsk i uczniami ze 
szkół z Niemiec i Kamionki).

Wyjątkowość odnosi się zarówno do nowej oferty zbudowanej na emocjach  
i skojarzeniach, jak i np. do architektury założenia pałacowo-parkowego. Uka-
zują ją m.in.: ogród francuski, z fontanną i pomnikiem żołnierzy napoleońskich, 
oraz romantyczny park w stylu angielskim z ptaszarnią i placem zabaw dla dzieci, 
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Fot.1. Warsztaty na wystawie czasowej „Narysuję Ci bajkę”, 2016. 
Fot. arch. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Fot.2. Warsztaty o modzie XIX w., 2016. Fot. arch. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
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kaplica, zaprojektowana na wzór kaplicy królewskiej w Wersalu, i Galeria Sztu-
ki Socrealizmu, będąca pierwszą w Europie galerią tego typu. Wyjątkowość to 
kameralne położenie całego kompleksu, ale także niezwykłe doznania w trakcie 
obcowania z przyrodą, np. możliwość spotkania spacerującego po parku pawia. 

W nawiązaniu do priorytetów nowej strategii zmieniła się i rozbudowa-
ła oferta edukacyjna. Obecnie dysponujemy piętnastoma tematami lekcji  
i warsztatów (w roku 2014 było ich tylko sześć). Działania te, jako alternaty-
wa tradycyjnego zwiedzania, przystosowane są do poziomu i potrzeb różnych 
grup wiekowych: dzieci, młodzieży, jak również dorosłych. Podczas zajęć, pro-
wadzonych w wybranych częściach ekspozycji, w sali edukacyjnej, w parku 
oraz na wystawach czasowych, można pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztuki, 
historii, kultury, natury i tradycji.

W atrakcyjny sposób przedstawiamy historię pałacu i jego mieszkańców 
(„Sto lat temu, w pałacu Konstantego Zamoyskiego”). W zajęciach „W pałaco-
wej bibliotece”, połączonych z warsztatami, przybliżamy terminologię związaną 
z funkcjonowaniem biblioteki oraz zagadnienia dotyczące druku i powstawania 

Fot.3. Muzeum Zamoyskich patronem Uczniowskiego Klubu Sportowego, 2016.  
Fot. arch. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
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Fot.4. Nauka barokowego tańca na „Imieninach Anny”, 2016, (fot. arch. Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce).

314

Anna Fic-Lazor

Fot.5. Narodowe Czytanie powieści „Lalka” z Tomaszem Stockingerem i amatorskimi 
grupami teatralnymi, 2015, (fot. arch. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce).



książek, a podczas zajęć „Strażnik tajemnic muzeum” uczestnicy mogą zapo-
znać się z funkcjonowaniem muzeum i pracą muzealników. Na zajęciach „Przy-
wrócone piękno – tajemnice warsztatu konserwatora dzieł sztuki” propaguje-
my wiedzę o pracy konserwatorów dzieł sztuki i uczymy zasad obchodzenia się  
z zabytkowymi przedmiotami.

Nawiązujemy też do antyku, obecnego w malarstwie, rzemiośle artystycz-
nym oraz w architekturze – zajęcia poszerzające wiedzę o świecie antycznym, 
prowadzone podczas zwiedzania ekspozycji, wzbogacone są planszami eduka-
cyjnymi, konkursami i quizami.

Podczas lekcji „Architektura. Trwałość, użyteczność, piękno” uczestnicy 
mogą poznać podstawowe pojęcia z historii budownictwa, architekturę budyn-
ków zespołu oraz stworzyć wizerunek pałacu w Kozłówce. Zajęcia „Barokowo 
– ogrodowo” to lekcje i warsztaty o zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym 
w Kozłówce, połączone ze spacerem i wykonaniem planu własnego ogrodu.

„Łowcy ornamentów” podczas zwiedzania wnętrz pałacowych dowiadują 
się o technikach i rodzajach zdobień, poznają podstawowe ornamenty zdob-
nicze, a w czasie zajęć warsztatowych, wykorzystując karty pracy i poznane 
wzory, wykonują własne dekoracje przedmiotów. Dla mniejszych dzieci przy-
gotowaliśmy zajęcia edukacyjne „Kolor, kształt, wzór”, podczas których można 
zapoznać się z różnorodnością tych elementów w przestrzeni pałacu kozło-
wieckiego.

Dużym powodzeniem cieszą się działania z możliwością wykonania czy za-
projektowania przedmiotu związanego z tematem zajęć („Krynoliny, turniury, 
gorsety, pantalony, jaskółki, cylindry..., czyli o modzie XIX wieku”, „Zabawki – 
historia prawdziwa”, „Moda na czystość”). 

Muzeum oferuje również dwa tematy prowadzone w Galerii Sztuki Reali-
zmu Socjalistycznego, podczas których poruszane są różnorodne zagadnienia 
dotyczące historii Polski po 1945 roku na przykładzie twórczości artystów 
polskich w okresie dominacji doktryny artystycznej określanej mianem soc- 
realizmu. Komentarz wzbogacony jest multimediami, m.in. muzyką, fragmenta-
mi kronik filmowych oraz cytatami z artykułów prasowych.

Turystom aktywnym muzeum proponuje dwie gry terenowe: „Szlak po-
mnikowych drzew w Kozłówce” i „Kozłowiecką Filmową Grę Terenową” oraz 
zakładkę na stronie internetowej, prezentującą szlaki turystyczne piesze, rowe-
rowe, nordic walking, kajakowe oraz parkingi i noclegi zlokalizowane nie tylko  
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w najbliższym sąsiedztwie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, ale także na tere-
nie całego powiatu lubartowskiego. 

Muzeum poszerza też swoją dostępność dla osób z dysfunkcjami – jako je-
dyni w województwie lubelskim posiadamy certyfikat „Muzeum przyjazne oso-
bie z autyzmem”, a dzięki najnowszemu projektowi „Dotknij muzeum” możemy 
lepiej przekazać naszą ofertę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Wszystkie wymienione działania chcemy ująć w spójną, przemyślaną koncep-
cję. Mam nadzieję, że systematyczne wdrażanie nowej strategii, jej stały monito-
ring oraz zarządzanie muzeum przez pryzmat wartości dla klienta, choć jest istot-
nym wyzwaniem, to przyczyni się do odpowiedniego wypozycjonowania muzeum  
w skali kraju oraz wypracowania wizerunku placówki, jako instytucji wiarygod-
nej, z wysokimi kompetencjami personelu i odpowiednią jakością świadczonych 
usług. Jednocześnie, dzięki ciągłemu rozwijaniu oferty edukacyjnej, turyści będą 
do nas wracać i zachęcać innych do odwiedzenia naszej placówki.

Streszczenie
Opracowana w roku 2015 „Strategia rozwoju Muzeum Zamoyskich w Kozłówce na lata 
2016–2025” określiła stan instytucji oraz zdiagnozowała oczekiwania odwiedzających. 
Nakreślona została misja muzeum: zapewnienie wyjątkowych doznań estetycznych, 
umożliwienie dotknięcia czasu dawnych epok oraz zagwarantowanie doskonałych wa-
runków do wypoczynku i relaksu w pięknym otoczeniu. Wyodrębnione zostały grupy 
docelowe, do których skierowany będzie przekaz strategiczny.

Realizacja funkcji turystyczno-edukacyjnych będzie odbywać się poprzez budowa-
nie skojarzeń z pięknem, autentyzmem i wyjątkowością. Odwołują się one do symbo-
liki, która w opracowanej strategii odgrywa istotną rolę. Rozbudowana została oferta 
edukacyjna. Turystom aktywnym muzeum proponuje gry terenowe oraz informacje  
o wypoczynku w okolicy. 

Mamy nadzieję, że zarządzanie przez pryzmat wartości dla klienta przyczyni się do 
wypracowania wizerunku placówki, jako instytucji wiarygodnej, z wysokimi kompeten-
cjami personelu i odpowiednią jakością świadczonych usług.

Summary
The elaboration “Development strategy of the Zamoyski Museum in Kozłówka for the 
years 2016-2025” prepared in 2015 defines the condition of the museum complex and 
estimates the expectations of visitors to the museum. The mission of the museum has 
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been outlined: to provide visitors with unique aesthetic experiences which will enable 
them to go back in time and will guarantee excellent conditions to relax in the beautiful 
surroundings. 

Touristic and educational goals will be achieved by creating associations with beau-
ty, authenticity and uniqueness. These goals refer to symbolism, which plays a crucial 
role in the laid-out strategy.

The educational offer has already been developed. For active visitors, the museum 
has outdoor games and information about active recreation options in the area. We hope 
that managing the museum with respect to the values important to visitors will allow 
the museum to be regarded as a trustworthy institution with high competencies of its 
personnel and appropriate quality of the provided services.

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce...





Gdyńskie doświadczenia  
turystyki edukacyjnej

Na turystycznej mapie Polski Gdynia zajmuje specyficzne miejsce. Jako mło-
de, 90-letnie miasto, nie posiada wybitnych zabytków architektury czy też np. 
cennego poznawczo średniowiecznego miejskiego układu urbanistycznego. Jest 
jednak miastem przyciągającym corocznie rzesze turystów, szukających kontak-
tu z tym, co w Gdyni – mieście z morza i marzeń jest wyjątkowe. Walory na-
turalne czyli morze, kulturowe – głównie modernistyczna architektura, czy też 
industrialne (dzisiaj częściowo postindustrialne) – a więc port, stocznie, marina 
itp. Warto przypomnieć fakt, że Gdynia jest miastem, które w okresie między-
wojennym przeżyło swój złoty okres rozwoju, zarówno w sensie przestrzennym, 
urbanistycznym, demograficznym, kulturowym, prowadzącym od małej wioski 
rybackiej do nowoczesnego miasta portowego. To właśnie ten okres ukształto-
wał świadomość pokoleń gdynian, ich historyczną tożsamość i lokalną identy-
fikację. Miasto, także w wymiarze ponadlokalnym, stało się symbolem wysiłku 
modernizacyjnego II RP i dosyć szybko zogniskowało w sobie mity – pionier-
skiego początku, morskiej stolicy Polski, czy narodowego sukcesu ekonomiczne-
go. Współcześnie, w całkowicie zmienionych realiach i w konfiguracji policen-
trycznego ośrodka metropolitalnego, Gdynia stara się zachować, z większym lub 
mniejszy sukcesem, unikalność swojego dziedzictwa kulturowego i w zróżnico-
wanej formie prezentować go na zewnątrz jako atrakcyjny produkt turystyczny. 

Dostępne dane statystyczne z ostatnich lat wskazują na duży zakres rozwoju 
ruchu turystycznego w Gdyni obejmującego różne, specyficzne dla miasta for-
my, szczególnie związane z szeroko pojętą turystyką morską. Możemy wymienić 
tu wizyty statków pasażerskich, rozbudowany ruch promowy, łączący Gdynię 

Michał Kosznicki
Uniwersytet Gdański
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ze Skandynawią, czy też prężnie rozwijającą się marinę, w której systematycznie 
rośnie ilość tzw. wejść jednostek zagranicznych i krajowych1. Analiza wiodących 
form turystyki w Gdyni, dokonana na zlecenie miejskich władz samorządowych, 
w ramach tzw. audytu turystycznego wskazuje także na rozwój innych gałęzi tu-
rystyki: biznesowej, wypoczynkowo-zdrowotnej, kwalifikowanej (żeglarstwo, 
nurkowanie), ale także miejsko-kulturowej2. 

Wspomniane powyżej rodzaje turystyki rozwijane i kultywowane w Gdy-
ni uzupełnia tzw. turystyka edukacyjna. Pogłębioną refleksję nad tą kategorią 
turystki oraz próbę jej zdefiniowania znajdziemy w pracach Lucjana Turosa, 
który wskazywał na jej specyficzne cechy, takie jak świadome i zaplanowane 
zwiedzanie zabytków kultury i architektury pozwalające także poznać historię, 
mentalność i szeroko pojętą kulturę odwiedzanego regionu3. Turystyka eduka-
cyjna z pewnością sprzyja poznawaniu nie tylko kultury materialnej, ale i całego 
spektrum form kultury niematerialnej, tj. zjawisk społecznych i obyczajowych, 
przejawów aktywności religijnej czy gospodarczej. Według Armina Mikosa von 
Rohrscheidta turystyka edukacyjna jest ważną częścią turystyki kulturowej, 
szczegółowo związaną ze zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy w wybranym 
temacie lub dziedzinie. W zależności od formy organizacyjnej można wyróż-
nić ogólnodostępne wyjazdy otwarte, lub imprezy zamknięte, ograniczone do 
pewnej kategorii uczestników (np. uczniów) realizujących określony program 
edukacyjny. Do wyspecjalizowanych form turystyki edukacyjnej zaliczamy mię-
dzy innymi wyjazdy studyjne oraz wyjazdy tematyczne dające możliwość pogłę-
bienia wiedzy dotyczącej np. konkretnego regionu (kraju, miasta) czy jednego, 
wybranego, wiodącego tematu związanego z szeroko rozumianą kulturą.4 Tury-
styka edukacyjna wykorzystuje także szlaki kulturowe, czyli szlaki tematyczne, 
posiadające punkt ogniskujący – jakiś walor kulturowy lub element dziedzictwa 
kulturowego. Możemy tu wymienić szlaki stricte historyczne (militarne, piel-
grzymkowe, biograficzne, archeologiczne), historyczne szlaki handlowe, szlaki 

1 http://www.gdynia.pl/wypoczynek/liczby/254_35281.html, [dostęp: 10.09.2016].
2 Strategia rozwoju turystyki miasta Gdyni wraz z programem rozwoju produktów turystycz-

nych, część 1, Gdynia 2007, s. 54.
3 Por. L. Turos, Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Warszawa 2001, s. 14-28; 

na temat turystyki edukacyjnej zob. także L Turos, Turystyka edukacyjna i transgresja, Warszawa 
2003, passim; B. Marciszewska, Turystyka edukacyjna – kontekst społeczny i ekonomiczny, „Prace 
naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 304, s. 175-176.

4 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa, Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań 
2010, s. 95 i n.
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etnograficzne, kultury architektonicznej i budowlanej, szlaki dawnych rzemiosł, 
techniki i przemysłu5.

W tym miejscu można postawić pytanie – Jakie stories Gdynia jako miasto 
prezentuje turystom indywidualnym czy grupowym, tj. młodym, najczęściej 
szkolnym odbiorcom? Dla pełnego zrozumienia sensu tego pytania należy znowu 
odwołać się do refleksji A. Mikosa von Rohrscheidta, który w owych stories widzi:

konkretne miejsca (koniecznie z dobrze zorganizowanym zwiedzaniem fabula- 
ryzowanym i efektami towarzyszącymi, np. elementami przeżyciowymi, tematycz-
nymi, kulinariami itd.) trasy i szlaki tematyczne, do tego dobrze zrobione regularne 
doroczne eventy w ramach tychże szlaków, a także mikroeventy na zamówienie grup 
w miejscach i obiektach6. 

Pozwala to na stworzenie „własnej, unikalnej, fascynującej >>story<<, która 
zaskakuje, przyciąga, zmusza do refleksji i skłania do opowiedzenia dalej(..)”7. 
Taka opowieść o mieście może tworzyć atrakcyjny produkt turystyczny ściąga-
jący nie tylko regionalnych, ale i ogólnokrajowych turystów, a być może, przy 
odpowiedniej promocji, także tych z zagranicy8. W niniejszym artykule podej-
miemy próbę pokazania, jak Gdynia materializuje owe opowieści o sobie i jaki 
nadała im kształt organizacyjny i merytoryczny. Podejmowane w tym względzie 
od wielu lat przez miasto i instytucje z nim związane oraz współpracujące inicja-
tywy owocują konkretnymi propozycjami i działaniami. 

Pierwszym elementem tej gdyńskiej opowieści jest modernizm (Gdynia 
modernistyczna). Narodziny miasta przypadły na czasy rozkwitu architek-
tury modernistycznej, która w Gdyni nabrała wyjątkowego charakteru, często 
określanego jako tzw. gdyński modernizm9. Stylistyka budynków, bazująca na 

5 Tenże, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków 2010, s. 28-39.
6 A. Mikos von Rohsrcheidt, Gnieźnieńskie forum ekspertów turystyki kulturowej „Turystyka 

Kulturowa” 2009, nr 7, www.turystykakulturowa.org, s. 51, [dostęp: 03.09.2016]; na temat eventów  
w turystyce zob. K. Buczkowska, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] Współczesne formy turystyki 
kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Poznań 2009, s. 91-118. 

7 A. Mikos von Rohsrcheidt, Gnieźnieńskie forum…., s. 51,[dostęp: 03.09.2016].
8 Niestety większość turystów zagranicznych przybywających do Gdyni w ramach rejsów wy-

cieczkowych (cruising) traktuje miasto tranzytowo. Większość zorganizowanych grup turystycz-
nych udaje się na kilkugodzinne wycieczki do Gdańska i Malborka. Koncepcja miasta jako produk-
tu turystycznego zob. A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Warszawa 
2008, s.11-48; K.Mazurski, Miasto jako obiekt turystyczny, [w:] Funkcja turystyczna miast, red.  
I. Jażdżewska, Łódź 2008, s. 17-23. 

9 Na temat gdyńskiego modernizmu zob. R. Hirsch, Zabytki Gdyni, „Renowacje i zabytki” 
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twórczym rozwinięciu założeń racjonalizmu Bauhausu i funkcjonalizmu Le 
Corbusiera, nawiązuje do morskich korzeni miasta, jeżeli chodzi o detale i fasa-
dy, wzbogacane typowymi dla architektury okrętowej szczegółami (np. oknami 
przypominającymi bulaje, nadbudówki, mostki kapitańskie). Gdyński moder-
nizm obejmuje zarówno zwartą zabudowę mieszkalną, wyznaczaną pierzejami 
ulic śródmieścia, jak i zabudowę industrialną, portową oraz willową. Najwarto-
ściowszy typ zabudowy, objęty opieką konserwatorską i wpisany na listę zabyt-
ków, znajduje się na ok. 91 ha powierzchni śródmieścia, gdzie spotykamy także 
budowle z trzech kolejnych faz rozwoju miasta – wiejskiej, letniskowej i miej-
skiej. Główne elementy tego układu urbanistycznego skupione są wokół osi ulic 
10 Lutego ze Skwerem Kościuszki, Świętojańskiej i Starowiejskiej. Wyjątkowość 
gdyńskiej zabudowy modernistycznej została potwierdzona w sposób formalno
-prawny poprzez rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 23.02.2015, w którym hi-
storyczny układ urbanistyczny śródmieścia został uznany za Pomnik Historii10.

W strategii turystycznej miasta z 2007 roku podkreślono, iż projekt moder-
nistycznej Gdyni (Gdynia Modern) niesie ze sobą określone walory poznawcze 
charakteryzujące się:

- nowoczesną, odróżnialną na tle innych miast ofertą zwiedzania zabytków,
- unikalnością i urokiem „pereł modernizmu” takich jak np. budynki PLO 
i BGK na ulicy 10 Lutego, „Dom Bawełny” na ul. Derdowskiego, czy „Dom 
Żeglarza” na terenie Mariny,
- kontekstem miejsca i czasu – Gdynia powstawała w okresie modernizmu, 
funkcjonalizmu,

2010, nr 4 (36), s. 84-99; M. J. Sołtysik, Modernistyczna Gdynia – dziedzictwo lat międzywojennych, 
„Renowacje i zabytki” 2010, nr 4 (36), s. 60-73.; M. J. Sołtysik, Modernistyczne centrum miasta 
– ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni 1926-2007, [w:] Modernizm w Europie – mo-
dernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie, red. 
M. J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2011, s. 51-62; M. J. Sołtysik, Modernizm gdyński – modernizm 
europejski. Inspiracje i analogie, [w:] Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat 
międzywojennych i jej ochrona, red. M. J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2009, s. 69-79; A. Szczerski, 
Gdynia – nasza brama na świat, [w:] Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010, s. 203-258.

10 Rozporządzenie Prezydenta RP – Dz. U. 2015, poz. 356 (§ 2. Celem ochrony pomnika histo-
rii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i nauko-
we, materialne i niematerialne, unikatowego układu urbanistycznego powstałego na styku miasta 
z morzem, który jest wybitnym osiągnięciem polskiego modernizmu, a ze względu na jego szcze-
gólną rolę w rozwoju kraju i budowie polskiej tożsamości po odzyskaniu niepodległości, uchodzi 
za symbol II Rzeczypospolitej).
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w architekturze:
- inspiracją, wrażliwością na współczesną architekturę,
- zrozumieniem idei, filozofii oraz przesłania architektury modernizmu11.
W efekcie modernizm gdyński, konsekwentnie wprowadzany w ofercie tu-

rystycznej miasta, stał się przedmiotem kilku ciekawych propozycji (stałych  
i czasowych) skierowanych do potencjalnych turystów odwiedzających Gdynię. 
Możemy w tym miejscu wskazać np.:

1. Gdyński szlak modernizmu obejmujący cztery trasy: 10 Lutego – Molo Po-
łudniowe, Kamienna Góra, Świętojańska i Moderna Nieznana. Trasy te, realizo-
wane indywidualnie bądź też grupowo z przewodnikiem, pozwalają dogłębnie 
poznać gdyńską architekturę, w różnych jej przejawach. Od „domów-transatlan-
tyków” w śródmieściu, poprzez zespoły willowo-mieszkalne na Kamiennej Gó-
rze, aż po dzieła znakomitego architekta Wacława Tomaszewskiego, projektanta 
kilku efektownych i prestiżowych budynków miasta (np. Domu Rybaka, Domu 
Bawełny, Dworca PKP). Szlak ten jest w trakcie rozbudowy o inne trasy obejmu-
jące obszary poza ścisłym centrum miasta, takie jak np. dzielnicę mieszkaniowo
-willową Działki Leśne czy obszary portowe, gdzie znajdziemy liczne przykłady 
architektury przemysłowej12. 

2. Weekendy architektury to cykliczna impreza (w 2016 roku miała miejsce 
jej szósta edycja w dniach 25-28.08) najpełniej pokazująca potencjał architektury 
modernistycznej Gdyni. Nie bez powodu mówi się, że jest to przede wszystkim 
święto architektury miasta, ale także asumpt do dyskusji nad przestrzenią miej-
ską, rozwojem życia miejskiego. Przez cztery dni jest ona omawiana, pokazy-
wana i komentowana, przy aktywnym udziale wybitnych współczesnych archi-
tektów i badaczy dziejów architektury. Weekendy architektury przyciągają nie 
tylko Gdynian, ale i pasjonatów modernistycznego budownictwa z całego kraju. 
Obejmują różnorodne formy popularyzacji pośród których możemy wymienić: 
spacery z architektem, spacery tematyczne, wystawy (np. w 2016 roku -Moder-
nizm w obiektywie, Modernizm w podróży – Europa, Azja, Afryka, Modernizm 
w Gdyni i Liverpoolu), projekcje filmów poświęconych architekturze, prelekcje 
(tzw. Archi Prelekcje), warsztaty dla dzieci i młodzieży, konkursy fotograficzne  

11 Strategia rozwoju turystyki miasta Gdyni wraz z programem rozwoju produktów turystycznych,  
cz. 2., Gdynia 2007, s. 19.

12 Gdyński Szlak modernizmu, (broszura) b.r.w. Aktualnie część portowa podlega daleko 
idącym zmianom, co może stanowić zagrożenie dla przedwojennej zabudowy industrialnej. 
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i konkursy dla młodych architektów i projektantów13. 
3. Archi spacery czyli edukacyjne wycieczki Szlakiem Gdyńskiego Moderni-

zmu w ramach corocznych Gdynia Design Days, np. tegoroczne: Modernizm od 
Morza (…) trasa z najciekawszymi budynkami zrealizowanymi w duchu architek-
tury okrętowej, architektury narodowego Art-Deco oraz inspiracjami szkoły chica-
gowskiej, w tym siedziby spółek handlowych związanych z branżą morską. Wejścia 
do wybranych budynków, poszukiwania detali morskich we wnętrzach budynków 
oraz wskazanie na inspiracje spoza Gdyni), Na styku miasta i Portu, Morski Gra-
bówek, Modernistyczne Działki Leśne 14. Archi Spacery są nie tylko opowieściami 
o architekturze, ale i o gdyńskiej historii i ludziach, którzy ją tworzyli 15. 

4. Spacery letnie - Wakacje z modernizmem, wakacje z architekturą, czyli 
podobny jak wspomniany wyżej cykl wycieczek edukacyjnych skierowanych do 
turystów odwiedzających latem Gdynię.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży od lat 7 do 14 (np. Plac Kreacji/ Plac Ma-
łego Architekta - Dzieci poznają najważniejsze realizacje gdyńskiego moderni-
zmu, a także sylwetki najważniejszych architektów z Gdyni, Polski i Europy. Na 
każdych zajęciach zaplanowano pracę z jednym z wybranych budynków z Gdy-
ni, Polski lub świata. Ponadto dzieci przy wsparciu prowadzącej warsztat anima-
torki, zaprojektują fragment przyszłego miasta (Śródmieście Morskie, Między-
torze) oraz wezmą udział w kilku edukacyjnych grach rozwijających wyobraźnię 
przestrzenną, rozszerzających wiedzę dzieci na temat zagadnień z architektury 
i funkcjonowania miasta)16.

6. Projekty edukacyjne organizowane przez instytucje miejskie, takie jak 
Muzeum Miasta Gdyni, np. Modernizm na wolnej licencji – program edukacji 
medialnej dla uczniów i osób dorosłych, łączący popularyzację idei wolnego do-
stępu do internetowych zasobów edukacyjnych, opartych o wolne licencje, ze 
stworzeniem nowoczesnego modelu dystrybucji wiedzy o modernizmie gdyń-
skim. Uczestnicy projektu brali udział w spacerach architektonicznych, pozna-
wali gdyńską zabudowę modernistyczną i pod okiem specjalistów tworzyli opisy 

13 http://modernizmgdyni.pl, [dostęp: 10.09.2016].
14 http://modernizmgdyni.pl/?p=2723, [dostęp: 10.09.2016].
15 Tamże, ul. Chrzanowskiego – pierwszy Urząd Celny, czyli od historyzmu do awangardy 

konstruktywizmu (także gdyńscy celnicy w międzywojniu, czyli szmuglerskie ciekawostki 
z „tamtych” czasów); Rejon Urzędu Morskiego  – Urząd Morski wraz ze schronem dla jego 
urzędników, portowe domy mieszkalne: Kranistów, Pilotów i „Krzywik” oraz ciekawostki z życia 
portowych pracowników (Ogrodnik portowy – dom ogrodnika i „oranżeria”.)

16 http://modernizmgdyni.pl/?p=2566, [dostęp: 10.09.2016].
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i zdjęcia wybranych budynków. W efekcie powstała ogólnodostępna baza da-
nych gdyńskiej architektury modernistycznej17. 

7. Warsztaty edukacyjna dla dzieci i młodzieży organizowane przez Muzeum 
Miasta Gdyni odwołujące się do historii architektury miejskiej, np. Modelowe 
Miasto, Instrukcja obsługi miasta, ABC budowania18.

Drugim elementem gdyńskiej historycznej stories jest morze (Gdynia mor-
ska), które odzwierciedlone zostało w takich terminach, jak Gdynia – okno na 
świat, Gdynia – morska stolica Polski czy w Morskiej legendzie Gdyni. W tym 
przypadku mamy do czynienia z produktem historyzującym, odwołującym się 
do idei Polski morskiej, do marzeń o nowoczesnym portowym mieście, będącym 
bramą na świat19. Wypełniają go zarówno sławne postacie związane z Gdynią 
(np. Eugeniusz Kwiatkowski, Mariusz Zaruski, Leonid Teliga, Karol Olgierd Bor-
chardt), historyczne miejsca związane z budową miasta i portu, jak też wspania-
łe polskie transatlantyki, dla których portem macierzystym była Gdynia. Opo-
wieść ta, przenosząca odbiorcę w czasie, w lata międzywojenne, materializuje się  
w różnorodnych elementach oferty turystycznej miasta poczynając od tras edu-
kacyjnych, informacyjnych portali internetowych, a skończywszy na działaniach 
gdyńskich placówek muzealnych (Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, 
Muzeum MW). Jedną z nich jest szlak miejski Morskiej Legendy Gdyni, łączący 
najważniejsze obiekty i miejsca budujące mozaikową historię polskiej żeglugi, 
opowieść o powstaniu gdyńskiego portu, rybackich korzeniach, Marynarce Wo-
jennej, badaniach morza, morskim szkolnictwie, żeglarstwie20. Szlak ten pro-
wadzi przez historyczne serce Gdyni, od dworca kolejowego, poprzez ulicę 10 
Lutego, Skwer Kościuszki, Aleję Jana Pawła II aż do pomnika Josepha Conrada, 
zamykającego oś perspektywiczną miasta. Obudowany jest atrakcyjną i bogatą 
ofertą instytucji kultury (np. Muzeum-Akwarium, Planetarium Wydziału Nawi-
gacji AM) i pływających niegdyś, a dzisiaj symboli morskiej Gdyni – niszczyciela 
ORP „Błyskawica’ i muzealnego żaglowca „Dar Pomorza”.

W kształt tego przekazu wpisuje się częściowo unikalne w skali kraju Mu-
zeum Emigracji, funkcjonujące pod znamiennym adresem: Gdynia, Polska 1. 
Placówka ta powstała w historycznym budynku Dworca Morskiego, zbudo-

17 http://muzeumgdynia.pl/modernizm/o-projekcie/,[dostęp: 10.09 2016].
18 http://www.muzeumgdynia.pl/edukacja/dla-szkol/warsztaty/, [dostęp: 10.06.2016].
19 Strategia rozwoju turystyki miasta Gdyni..., Gdynia 2007, s. 29.
20 http://www.legendamorska.pl/oferty_turystyczne/oferta/szlak-legendy-morskiej-gdyni.

html, [dostęp: 10.09.2016].
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wanym w 1933 roku i przeznaczonym do obsługi ruchu emigracyjnego. Był to 
jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków przedwojennej Gdyni, impo-
nujący rozmachem modernistycznej architektury. Po zniszczeniach wojennych  
i niezbyt szczęśliwych przeróbkach i adaptacjach powojennych, dopiero w 2014 
roku budynek odzyskał dawny blask i urok, stając się siedzibą najmłodszego 
gdyńskiego muzeum. Idea tego muzeum, wykraczająca zdecydowanie poza lo-
kalny gdyński wymiar, jest jednak głęboko osadzona w przeszłości miasta. Opo-
wiada o historii w miejscu autentycznie związanym z tematem. W Dworcu Mor-
skim mieściło się centrum przedwojennego (i częściowo powojennego, chociaż 
w mniejszej skali) morskiego ruchu pasażerskiego. Wraz z innymi placówkami 
ulokowanymi na terenie miasta (np. tzw. obóz emigracyjny na Grabówku, szpital 
kwarantannowy na Babich Dołach) tworzył system infrastruktury emigracyjnej. 
Z budynkiem tym nieodłącznie związana jest także historia legendarnych pol-
skich transatlantyków, cumujących przy nabrzeżu francuskim. Samo muzeum  
w swojej wystawie stałej mocno akcentuje dzieje polskiej floty pasażerskiej two-
rząc olbrzymią makietę „MS Batory”, rekonstruując nie tylko sam statek, ale po-
kazując jego losy, poprzez doświadczenia pasażerów i załogi21. 

Trzecim i ostatnim elementem gdyńskich stories jest sfera, którą możemy 
określić jako Gdynia militarna22. Ta strona gdyńskiej opowieści ma swoje boga-
te, historyczne korzenie. W latach międzywojennych, po krótkim epizodzie puc-
kim, to Gdynia od 1923 roku stała się główną bazą polskiej marynarki wojennej. 
W mieście powstały liczne budynki i infrastruktura na potrzeby wojska. W czasie 
II wojny światowej Gdynia, przemianowana przez hitlerowców na Gotenhafen, 
była bazą Krigsmarine i miejscem napraw niemieckich okrętów (głównie U-Bo-
otów)23. W okresie PRL-u wojenny port gdyński także pełnił rolę centralnej bazy 
marynarki wojennej. Ze wspomnianych okresów pozostało w mieście szereg bu-
dowli o proweniencji militarnej: baterie nadbrzeżne i przeciwlotnicze, schrony 
dla wojska i ludności, obiekty zaplecza. W celu ich przybliżenia powstała eduka-
cyjna trasa turystyczna nazwana Trasą Turystyczną Obiektów Militarnych Pasa 
Nadmorskiego w Gdyni. Obejmuje ona takie obiekty jak, zespoły schronów (np. 

21 http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/legendarny_batory_wraca_do_gdyni/, 
[dostęp: 20.09.2016].

22 Na temat turystyki militarnej zob. T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt, Militarna 
turystyka kulturowa, Warszawa 2011, passim.

23 W. Markowski, Baza Krigsmarine, [w:] Encyklopedia Gdyni, red. M. Sokołowska, I. Greczanik- 
Filipp, W. Kwiatkowska, Gdynia 2006, s. 54-55.
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Dowodzenia 32. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej na Kępie Redłowskiej), róż-
ne typy schronów rozmieszczone w mieście i na terenie portu (np. szczelinowe, 
tunelowe, przeciwlotnicze), budynki wojskowe (koszarowe 2 Morskiego Pułku 
Strzelców z 1937 r., Dowództwa Marynarki Wojennej) oraz przede wszystkim 
samo Muzeum MW z ekspozycją pod dachem i plenerową oraz niszczyciel ORP 
Błyskawica24. Atrakcją turystyczną mieszczącą się w tej formule, niestety tylko 
częściowo dostępną, są torpedownie poniemieckie w Gdyni25. Wspomniana 
oferta ma charakter bardzo zróżnicowany pod względem dostępności. Łatwej, 
gdy mówimy o zwiedzaniu Muzeum MW, ale i trudnej, wymagającej przygo-
towania fizycznego, a nawet sprzętu (np. związanego z eksploracją schronów). 
Udostępnianie dziedzictwa militarnego Gdyni ma często charakter eventowy, 
związany z uroczystościami bądź rocznicami miejskimi oraz z aktywnością lo-
kalnych stowarzyszeń (np. Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej)26.

Zaprezentowany dorobek Gdyni w zakresie promocji turystyki edukacyjnej 
potwierdza fakt dużego zaangażowania miasta w popularyzację swoich zaso-
bów kulturowych. Cechuje go różnorodność oferty edukacyjnej, przeznaczonej 
zarówno dla turysty szkolnego (uczącego się), rodzinnego (tzw. family turists), 
jaki i bardziej wymagającego turysty, o zindywidualizowanych potrzebach, sa-
modzielnego, pozycjonowanego w obszarze tzw. turystyki inteligentnej, często 
także pasjonata określonej dziedziny szeroko rozumianej kultury morskiej (np. 
żeglarstwa, marynarki wojennej, militariów). W tej działalności miasto wspiera-
ją wyspecjalizowane instytucje muzealne, o których już wspomnieliśmy takie jak 
Muzeum Emigracji czy Muzeum Miasta Gdyni. Przemyślana oferta turystyczna 
miasta w zakresie promocji swojego dorobku historycznego, nie oznacza że nie 
ma sfer wymagających refleksji i, jeśli to konieczne, weryfikacji przyjętych zało-
żeń i koncepcji. Kwestią dyskusyjną jest problem pozycjonowania turystycznego 
potencjału historyczno-kulturowego Gdyni w relacjach do pozostałych part-
nerów trójmiejskiej aglomeracji (tj. Gdańska i Sopotu). Warto zadać pytanie,  
w jakim zakresie komplementarność trójmiejskiej oferty turystycznej pozwala 
zachować specyfikę gdyńskiej oferty? Na ile np. gdyńskie szlaki kulturowe two-

24 http://gdyniaturystyczna.pl/pl/szlaki-miejskie/trasa-turystyczna-obiektow-militarnych-
pasa-nadmorskiego-w-gdyni,236/, [dostęp: 11.09.2016]. Niektóre z obiektów na wspomnianym 
szlaku nie są dostępne bez ograniczeń. 

25 Obiekty podwodne i militaria Zatoki Gdańskiej, red. A. Komorowski, Gdynia 2001, s. 125-133.
26 http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wedrowka-po-schronach-na-urodziny-Gdyni- 

n98298.html, [dostęp: 22.09.2016]; http://www.gkep.pl/news.php, [dostęp: 22.09.2016].
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rzą funkcjonalną jedność ze szlakami trójmiejskimi czy generalnie pomorski-
mi? Scharakteryzowane powyżej gdyńskie stories także wymagają uzupełnienia  
i dopracowania, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, 
a nawet technicznym (np. oznaczenia szlaków miejskich). Na realizację cały 
czas czeka projekt Muzeum Żeglarstwa Polskiego jako filii Centralnego Mu-
zeum Morskiego, które będzie, jak można przypuszczać, świetnie wpisywało się 
w popularyzowany produkt turystyczny legendy morskiej Gdyni. Uwagi te nie 
zmieniają faktu, że Gdynia jako miasto, chce zachować i utrwalić obraz miasta 
wyjątkowego, ugruntować własną markę turystyczną, w której komponent edu-
kacyjny będzie odgrywał znaczącą rolę. 

Streszczenie
Artykuł prezentuje dorobek miasta Gdyni w zakresie promocji turystyki edukacyjnej  
i popularyzacji własnych zasobów kulturowych. W swoich działaniach miasto skutecz-
nie wykorzystuje nadmorskie położenie, które sprzyja rozwojowi turystyki morskiej, 
wypoczynkowej i kwalifikowanej (np. żeglarstwa). Współczesna Gdynia posiada także 
rozbudowaną i interesująca ofertę skierowaną do turystów zorientowanych na poznanie 
dziedzictwa kulturowego i historii miasta (tzw. turystyka miejsko-kulturowa), w tym tu-
rystów w wieku szkolnym. Spójna w stylu modernistyczna architektura, postmilitarne 
i postindustrialne obiekty tworzą ramy dla zorganizowanej turystki edukacyjnej. W tej 
działalności miasto wspierają wyspecjalizowane instytucje muzealne, takie jak Muzeum 
Emigracji, Muzeum Marynarki Wojennej czy Muzeum Miasta Gdyni.

Summary
This article presents the achievements of the city of Gdynia in terms of promoting ed-
ucational tourism and popularizing their cultural resources. In its activities, the city ef-
fectively uses the natural values connected with the attractive seaside-position which 
favours to the development of the sea tourism, leisure tourism and qualified/adventure 
tourism (e.g. yachting). Modern Gdynia has an extensive and interesting offer for tour-
ists oriented on the recognition of the cultural heritage and history of the city (so called 
urban- and cultural tourism), including tourists at school age. Coherent in the style 
20th century modernist architecture, post-military and post-industrial objects provide 
a framework for organized an educational tourism. The city’s activity is supported by 
specialized museum institutions, such as the Museum of Emigration, the Polish Naval 
Museum and the Museum of the City of Gdynia.
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Turystyka literacka w Lublinie  
na przykładzie szlaku komisarza  
Maciejewskiego

Ostatnia dekada w obszarze czytelnictwa zdecydowanie należy do krymi-
nału. Powieść kryminalna to odmiana powieści, w której podstawową domi-
nantą kompozycyjną jest fabuła powiązana ze zbrodnią, jej dokonywaniem 
oraz wyjaśnianiem przyczyn i ujawnieniem osoby sprawcy1. Czytelnik krymi-
nału znajduje więc na jego kartach elementy przygody, tajemnicy i momenta-
mi atmosfery grozy, którą rozwiewa na koniec jakaś charakterystyczna postać 
detektywa-policjanta poprzez rozwiązanie zagadki zbrodni. Powieść krymi-
nalna jako gatunek literacki jest sama w sobie mocno zróżnicowana, ma wie-
le podgatunków i odmian, niejednokrotnie przenikających się wzajemnie. 
Wśród rodzimej twórczości gatunkowej wyróżniają się zwłaszcza krymina-
ły retro, z akcją osadzoną w okresie pomiędzy dwoma wojnami światowymi. 
Obecnie niekwestionowana triada autorów retro kryminałów to: Marek Kra-
jewski, Marcin Wroński (o których więcej poniżej) i Konrad T. Lewandowski 
ze swoim warszawskim komisarzem Jerzym Drwęckim. Korzeni pisarskiej 
odmiany retro należy szukać w prozie „małych ojczyzn” z lat 90., w której pi-
sarze zwracali się ku obrazowi historycznemu opisywanych miast, odnajdując  
w nich z tęsknotą utracony, bo nieistniejący już świat2. Równocześnie więc obok 
bohatera kryminału i samej intrygi niezwykle ważną rolę gra w tych książkach 
czas. Specyfika lat przedwojennych w świadomości odbiorców to nostalgiczne, 

1 A. Martuszewska, Powieść kryminalna, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, 
Wrocław 2006, s. 464.

2 R. Ostaszewski, Miasto mój bohater (i nie tylko), „Dekada Literacka” 2008, r. 18, nr 1, s. 20.
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wzruszające i mitologizujące wręcz spojrzenie na tamten „sepiowy” okres hi-
storyczny3. Stąd u twórców kryminałów następuje wręcz rekonstrukcja tamtych 
czasów, poprzez dbałość o detale i skrupulatnie budowany obraz przedwojnia na 
kartach kryminału, poprzedzony dogłębną dokumentacją historyczną. Czytel-
nicy doceniając ten staroświecki, ale wiarygodny świat, z przyjemnością śledzą 
zmagania śledczego na drodze ostatecznego zdemaskowania przestępcy. 

Kryminał jako gatunek wciąż się zmienia, pojawiają się nowe pokolenia jego 
twórców, również nazwiska kobiece. W kryminałach ostatnich lat dominują nie-
zauważalne wcześniej cechy, takie jak: nowoczesne techniki kryminalistyczne  
w prowadzonym śledztwie, zagrożenie terrorystyczne, stawianie diagnoz spo-
łecznych i rozbudowana analiza psychologiczna postaci4. Faktem stała się też 
zmiana geografii kryminału – na czele bestsellerów światowych w tej dziedzi-
nie prym wiodą państwa skandynawskie. Prawdziwy boom turystyczny zwią-
zany ze wzrostem czytelnictwa tamtejszych kryminałów przeżywa od kilku lat 
Szwecja. Podróże turystów inspirowane są bohaterami opowieści o fikcyjnych 
zbrodniach, przynosząc branży turystycznej liczne zyski. Turystyka literacka 
najpopularniejszych obecnie miast szwedzkich ogniskuje się w trzech szlakach 
zwiedzania: szlak „Sztokholm: Tropem trylogii Milennium” z bohaterami kry-
minałów Stiega Larssona (Mikaela Blomkvista i Elisabeth Salander)5, szlak Kur-
ta Wallandera w Ystad - bohatera kryminałów Henninga Mankella6, oraz ho-
marowe safari u wybrzeży Fjällbacki opisanej w kryminałach Camilli Läckberg  
i zwiedzanie okolic tropem Erici Falck i Patrika Hedströma7. 

Obok obiektów realnie opisanych w szwedzkich kryminałach i chłonięcia at-
mosfery tych miejsc, turyści mogą spróbować ulubionych potraw swoich boha-
terów, zrobić zakupy w ich ulubionych sklepach, odpocząć w hotelach, w których 
nocowali itp. Rynek turystyczny bardzo szybko zareagował na popularność – 
początkowo sagi Millenium – autorstwa S. Larssona, po którym zainteresowano 

3 J. Świetlikowska, Zbrodnie, które odzyskują czas. O polskim kryminale retro, „Odra” 2011,  
r. 21,  nr 11, s. 66.

4 P. Potrykus-Woźniak, Powieść kryminalna, [w:] Słownik nowych gatunków i zjawisk 
literackich, Warszawa-Bielsko-Biała 2011, s. 200.

5 Sztokholm: Tropem trylogii Milennium, http://www.podroze.pl/swiat/europa/szwecja/sz-
tokholm-tropem-trylogii-milennium/1017/, [dostęp: 13.11.2016].

6 Ystad śladami komisarza Wallandera, http://www.podroze.pl/swiat/europa/szwecja/ystad-
sladami-komasarza-wallendera/1019/, [dostęp: 13.11.2016].

7 Szwecja: Kryminalne zagadki Fjällbacka, http://www.podroze.pl/swiat/europa/szwecja/
szwecja-kryminalne-zagadki-fjallbacka/1037/, [dostęp: 13.11.2016].
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się następnymi twórcami tego gatunku literackiego. Obrazowo pokazują to dane 
sprzed kilku lat: w 2008 zorganizowano zaledwie 8 spacerów śladami Millenium, 
w 2009 – 222, a w 2010 już 2848. Zadbano więc o rzeszę fanów, zaopatrując ich 
w pomoce turystyczne, usługi i gadżety związane z kryminalnym produktem tu-
rystycznym. Niezwykle cenną pomocą w turystycznym zwiedzaniu Szwecji jest 
dla polskiego odbiorcy książka Wojciecha Orlińskiego „Sztokholm. Przewodnik 
śladami bohaterów Stiega Larssona” (Bielsko-Biała 2013), w którym autor pro-
ponuje 5 różnych spacerów literackich wzajemnie się przenikających, pełnych 
odnośników do życia codziennego jego mieszkańców, pozwalających poznać 
tkankę miasta. „Efekt Millenium” rozszerzył się z czasem na zjawisko popular-
ności kryminałów w Europie, w tym również w Polsce. 

Zauważalne stało się przy tym połączeniu literatury i turystyki zjawisko 
performatywnego wymiaru przestrzeni miejskiej, które stanowi swoistą formę 
przetwarzania fikcji literackiej na realność przestrzeni i odbioru specjalnie przy-
gotowanych atrakcji turystycznych. Turystyczne „nawigowanie” to nie tylko kla-
syczne zwiedzanie, ale także wchodzenie w rolę, przeżycie i konstruowanie jakby 
na nowo szlaku literackiego w przestrzeni percepcyjnej odbiorcy9. Tak realizuje 
się w praktyce turystyka literacka w obrębie kultury wysokiej, która zawiera róż-
norodne interdyscyplinarne przejawy form – edukacyjną, hobbystyczną, biogra-
ficzną, eventową itp. Na pewno turysta prowadzony śladami bohaterów książek 
poznaje miasto z innej, nietypowej strony, pozostając z dala od typowych tury-
stycznych tras i atrakcji danego obszaru10. Najlepszym wyjaśnieniem fenomenu 
popularności kryminału i opartej na nim turystyki są słowa Ewy Dąbrowskiej, 
jednej z organizatorek Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocła-
wiu:

Miasto jawi się w nim nie tylko jako przestrzeń, w której toczy się akcja, ale jako peł-
noprawny bohater – równie interesujący, a nierzadko ciekawszy niż postaci opisane 

8 Sztokholm tropem kryminału. Powróci fenomen Millenium Tours?, http://dziennikturystyczny.
pl/2014/07/sztokholm-tropem-kryminalu-powroci-fenomen-millenium-tours/, [dostęp: 13.11.2016].

9 Por. K. Szalewska, Murder walk. Mapy miałomiasteczkowych zbrodni, „Jednak książki. 
Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2014, nr 1, http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/
JednakKsiazki/article/view/92, [dostęp: 14.11.2016].

10 Por. D. Wawrzyniak, P. Matulewski, M. Makohonienko, Turystyka literacka oparta na fabule 
książek. Projekt trasy po Poznaniu śladami bohaterów powieści kryminalnych Ryszarda Ćwirleja, 
„Turystyka Kulturowa” 2015, nr 3, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/574, 
[dostęp: 14.11.2016].
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w książce. Kryminał miejski przynosi nie tylko obserwacje z zakresu architektury 
czy historii, swoiste wycinki z tkanki miasta. Pozwala także osadzić akcję powieści 
w konkretnych realiach. A czytelnicy przecież kochają chadzać śladami swoich ulu-
bionych bohaterów!11 

Niekwestionowanym „ojcem gatunku kryminalnego” we współczesnej Pol-
sce jest Marek Krajewski. Jego kryminały już od blisko 20 lat niezmiennie trzy-
mają poziom i wypracowany własny styl oraz cieszą kolejne rzesze czytelników. 

Staram się, żeby moje książki były przede wszystkim godziwą rozrywką. Oczywi-
ście w pewnym sensie intelektualną. Zależy mi jednak przede wszystkim na tym, by 
usłyszeć, także od czytelnika, który nie ma za sobą wielkiej umysłowej formacji: to 
się świetnie czyta. 

podsumowuje M. Krajewski swoją piśmienniczą twórczość12. Odbiorcy krymi-
nałów w Polsce i na świecie zawdzięczają mu sylwetki dwóch wyrazistych bo-
haterów: Eberharda Mocka i Edwarda Popielskiego, poprzez przygody których 
ożywił literacko dwa miasta: Wrocław i Lwów. Fascynacja czytelników krymi-
nałami M. Krajewskiego przełożyła się na wątki turystyczne, szczególnie zaś 
Wrocław został szybko utożsamiony z bohaterem wykreowanym w tej miejskiej 
sadze kryminalnej. Nieprzypadkowo miasto to stało się siedzibą od 2004 r. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kryminału. Specjalnie dla fanów książek M. Krajew-
skiego opracowano szlaki: E. Mocka: internetowy13 i papierowy14 oraz E. Popiel-
skiego15. Ostatnio czytelnicy odnotowali z zadowoleniem powrót wrocławskiego 
bohatera literackiego w nowym cyklu „Mock” z okazji ustanowienia Wrocławia 
jako Europejskiej Stolicy Kultury (2016). Na szlaku zwiedzania ma pojawić się 
też specjalny punkt przystankowy – mieszkanie E. Mocka w konwencji interak-

11 Kryminalny marketing terytorialny, czyli jak pisarze promują polskie miasta, http://przer-
wanareklame.pl/marketing/kryminalny-marketing-terytorialny-czyli-jak-pisarze-promuja-pol-
skie-miasta/, [dostęp: 13.11.2016].

12 Z pisarzem M. Krajewskim rozmawia J. Gajda-Zadworna, Liczby i szczegóły tworzą świat, 
„wSieci” 2014, nr 41 (97), s. 59.

13 Śladami Eberharda Mocka, http://visitwroclaw.eu/sladami-eberharda-mocka, [dostęp: 
12.11.2016].

14 M. Kaczmarek, Wrocław Eberharda Mocka. Przewodnik na podstawie książek Marka 
Krajewskiego, Wrocław 2008.

15 Szemrany Lwów lat dwudziestych, http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul- 
/677899,Szemrany-Lwow-lat-dwudziestych, [dostęp: 12.11.2016].
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tywnego muzeum oraz być może filmowa wersja przygód wrocławskiego detek-
tywa. Wyraźnie więc Wrocław stawia na promocję fikcyjnego bohatera, który 
stał się jego znakiem firmowym. 

Wraz z rozwojem gatunkowej twórczości M. Krajewskiego na rynku czy-
telniczym pojawili się i inni twórcy kryminałów. Według listy opracowanej 
przez Instytut Książki w 2015 r. do pierwszej dziesiątki autorów kryminałów 
zaliczono oprócz M. Krajewskiego i M. Wrońskiego – K. Bondę, W. Chmielarza,  
M. Czubaja, R. Ćwirleja, G. Grzegorzewską, P. Jaszczuka, J. Jodełkę, Z. Miło-
szewskiego16. Obecnie turystykę kryminalną wspierają już liczne wydania ksią-
żek z tego gatunku (w 2013 r. ukazało się ich 112), targi książki, spotkania autor-
skie, różne formy promocji medialnej a także naukowy namysł nad fenomenem 
czytelnictwa kryminałów, dokonywany przez socjologów, literaturoznawców czy 
antropologów kultury. Stawia się nawet tezę, że fenomen kryminału szwedzkie-
go wypierany jest przez polskie kryminały, które stoją przed wielką szansą mię-
dzynarodowej kariery17. Wraz ze wzrostem tego gatunku pisarskiego rozrosła się 
oferta festiwali branżowych, które są świętem dla twórców i odbiorców tej lite-
ratury jednocześnie. Wystarczy wymieć tu chociażby: Poznański Festiwal Kry-
minału „Granda”, Kryminalną Piłę, Gdańską Aferę Kryminalną, czy krakowskie 
imprezy: Festiwal Amatorów Strachu, Obrzydzenia i Niepokoju – KFASON czy 
Festiwal Grozy, Kryminału i Tajemnicy „Biała Dama”. Kto nie może dotrzeć oso-
biście na festiwal, ma obszerną ofertę dziedzinową w zasobach internetowych: 
blogi czytelnicze, sprawozdania ze spotkań, wywiady z autorami, czy specjalne 
portale informacyjne, np. Wielką Mapę Kryminału. Czytelnicy zafascynowani 
kryminałami chcą odnaleźć ślady twórczej inspiracji swoich ulubionych autorów 
w realnej przestrzeni. Chętnie więc przechadzają się szlakami kryminalnymi, 
tworzonymi specjalnie na potrzeby turystyki literackiej (np. szlak „Kryminal-
na Wilda” w Poznaniu)18, Krakowie (guest kryminalny)19, Małopolsce: Kraków, 

16 Crime Fiction, http://www.instytutksiazki.pl/inne,new-books-from-poland,32960,crime-
fiction.html, [dostęp: 13.11.2016].

17 „New York Times” o polskich kryminałach, http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,
aktualnosci,30907,%E2%80%9Enew-york-times%E2%80%9D-o-polskich-kryminalach.html, 
[dostęp: 13.11.2016].

18 Kryminalna Wilda – szlak kulturowy, https://pbo2016.um.poznan.pl/i/pbo-2016/
proposal/352-Kryminalna_Wilda__szlak_kulturowy, [dostęp: 13.11.2016].

19 Nowa atrakcja Krakowa – pierwszy w Polsce quest kryminalny, http://www.
podroze.pl/polska/malopolskie/krakow/nowa-atrakcja-krakowa-pierwszy-w-polsce-quest-
kryminalny/5194/, [dostęp: 13.11.2016].
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Niepołomice, Zakopane (Reading Małopolska – szlak kryminalny20), Łodzi (gra 
miejska inspirowana kryminałem K. Bondy21) czy Warszawie (Kryminalna War-
szawa22). Należy podkreślić, że każdy z twórców wypracował swoją własną mar-
kę stylistyczną i tematyczną, dokładając osobisty potencjał pisarski do mozaiki 
wydawniczej tego gatunku pisarstwa. 

Marcin Wroński miał okazję zainspirować się tematyką lubelskiego półświat-
ka lat przedwojennych już podczas pisania pracy dyplomowej w czasie studiów. 
Jak twierdzi w jednym z wywiadów – zainteresowały go strony prasy lubelskiej 
poświęcone kronice kryminalnej, które stały się inspiracją do podjęcia miejskich 
wątków przestępczych w twórczości pisarskiej23. Swój pomysł literacki zognisko-
wał w postaci bohatera kryminalnego, który pierwotnie pojawił się w epizodycz-
nej roli w jednej z wczesnych jego książek – „Obsesyjnym motywie babiego lata” 
(Lublin 1994). Niedoszły rewolucjonista Zygmuś Maciejewski urósł z czasem do 
rangi głównego bohatera, stanowiąc łącznik wszystkich tomów kryminalnych. 
Jak przystało na postać oficera śledczego, skrojony został według schematu wy-
razistej postaci dociekliwego policjanta, o mrocznych cechach charakteru, ży-
wym umyśle i logice myślenia, okraszonej niekonwencjonalnymi metodami po-
stępowania. Jednocześnie miał swoje słabości i zawirowania w życiu osobistym, 
które przysparzały mu sympatii czytelników. Z. Maciejewski od początku ma  
w sobie coś „swojskiego”, bądź „lubelskiego”, które utożsamiało go z tym mia-
stem. Trudno jednoznacznie określić, co o tym przesądza, czy to jego cechy jako 
postaci literackiej, czy też mocne osadzenie w realiach przedwojennego Lubli-
na? Niewątpliwie równoznacznym z Maciejewskim bohaterem jest w twórczości  
M. Wrońskiego Lublin w jego przedwojennych realiach topograficznych, histo-
rycznych, obyczajowych i kulturowych. W każdym tomie autorstwa M. Wroń-
skiego miasto i komisarz są równoprawnym motywem przewodnim, przez co 
w pełni zasługuje on na miano twórcy „literatury małej ojczyzny”. Jednocześnie 
każdy tom jest inny, poprzez pokazywanie w swej sfabularyzowanej formie wiel-
kiego dziedzictwa przeszłości Lublina - wielokulturowego, przemysłowego czy 

20 Reading Małopolska – szlak kryminalny, http://szlakimalopolski.mik.krakow.
pl/?szlaki=reading-malopolska-szlak-kryminalny, [dostęp: 13.11.2016].

21 Łódź: Spacer śladami kryminału Bondy atrakcją Salonu Ciekawej Książki, http://lodz.
onet.pl/lodz-spacer-sladami-kryminalu-bondy-atrakcja-salonu-ciekawej-ksiazki/k9xzw5,  [do-
stęp: 13.11.2016].

22 Kryminalna Warszawa, http://miejskasciezka.pl/,  [dostęp: 13.11.2016].
23 M. Michalska, Tajemnice międzywojnia, Dziennik Gazeta Prawna, Więcej czytaj w serwisie - 

Dziennik.pl: http://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/82658,tajemnice-miedzywojnia.html, 
[dostęp: 12.11.2016].
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jak ostatnio - akademickiego24. Całość serii kryminalnej M. Wrońskiego cha-
rakteryzuje swoisty styl retro, określany ostatnio jako „Lublinoir”25, w którym 
miasto Z. Maciejewskiego to plastycznie wskrzeszony obraz przedwojnia gdzieś 
pomiędzy prowincją Warszawy a przedmurzem Kresów.

Literackie (kryminalne) ożywienie miasta poprzez serię o komisarzu Ma-
ciejewskim stało się z czasem inspiracją do lepszego jego poznania. Zjawisko 
fenomenu turystyki literackiej w jej kryminalnej odsłonie zawitało również do 
Lublina. Okazało się, że czytelnicy postępując krok w krok za śledczym na dro-
dze rozwiązania zagadki zabójstwa, odbywają też podróż mentalną po opisanych 
miejscach. W realnej odsłonie z kolei następuje utożsamienie miejsc zawartych 
w fabule kryminałów z punktami na mapie miasta. Lublinianie spojrzeli więc 
na mijane obiekty jako na te, opisane przez M. Wrońskiego. Okazywało się nie-
jednokrotnie, że wiele miejsc odzyskało utraconą historię właśnie poprzez to, 
że „zagrały” w kryminale ważną rolę w fabule. Jedną z pierwszych inicjatyw 
odnoszących reminiscencje kryminalne lat przedwojennych do mapy miasta, 
była akcja „Szeptany Lublin”. W ramach cyklu opowieści przeznaczonych do sa-
modzielnego zwiedzania miasta przy wykorzystaniu nośników mobilnych, zna-
lazł się w 2010 r. spacer nagrany przez M. Wrońskiego: „Lublin Kryminalny”26.  
W 2012 r. Lublin włączono też w ogólnopolską akcję gier miejskich: „Złam Kod 
Miasta!”. Udział w zabawie polegał na odnalezieniu kolejnych 11 miejsc związa-
nych z historią Lublina, a opisanych w kryminałach M. Wrońskiego, sfotografo-
waniu ich i przesłaniu zdjęć do redakcji Gazety Wyborczej. Zabawa dostarczyła 
wielu wrażeń jej uczestnikom, zwłaszcza miłośnikom lubelskich kryminałów, 
szczególnie cieszącym się z poznania: 

miejsc o których nikt nie pamięta, obok których przechodzimy codziennie nie zda-
jąc sobie sprawy z tego jaka wiąże się z nimi historia. Cudownie było znaleźć się  
w tych miejscach, w których przechadzał się nasz bohater Zyga, przystanąć na chwilę 
i oczami wyobraźni zobaczyć sylwetkę kroczącego między kamienicami komisarza27. 

24 Na całość serii składają się obecnie: „Morderstwo pod cenzurą” (2007), „Kino Venus” (2008),  
„A imię jej będzie Aniela” (2011), „Skrzydlata trumna” (2012), „Pogrom w przyszły wtorek” 
(2013), „Haiti” (2014), „Kwestja krwi” (2014), „Portret wisielca” (2016).

25 M. Stanek, Z księgarskiej półki: „Lublinoir” (Marcin Wroński, Portret wisielca), http://www.
zaokladkiplotem.pl/2016/10/lublinoir-marcin-wronski-portret.html, [dostęp: 12.11.2016].

26 Lublin Kryminalny. Oprowadza: Marcin Wroński, http://szeptany.lublin.pl/pl/opowiesci/2-
lublin-kryminalny, [dostęp: 12.11.2016].

27 PlanetaTroi: Jak łamałam kod miasta z komisarzem Maciejewskim, http://planetatroi.
blogspot.com/2012/09/jak-amaam-kod-miasta-z-komisarzem.html, [dostęp: 12.11.2016].

335

Turystyka literacka w Lublinie...

http://www.zaokladkiplotem.pl/2016/10/lublinoir-marcin-wronski-portret.html
http://www.zaokladkiplotem.pl/2016/10/lublinoir-marcin-wronski-portret.html
http://szeptany.lublin.pl/pl/opowiesci/2-lublin-kryminalny
http://szeptany.lublin.pl/pl/opowiesci/2-lublin-kryminalny
http://planetatroi.blogspot.com/2012/09/jak-amaam-kod-miasta-z-komisarzem.html
http://planetatroi.blogspot.com/2012/09/jak-amaam-kod-miasta-z-komisarzem.html


Książki o Maciejewskim stopniowo zdobywały też grono czytelników rów-
nież poza Lublinem. Przyczyniła się do tego konwencja serii oraz rosnąca po-
pularność jej autora, podkreślana kilkukrotną nominacją do Nagrody Wiel-
kiego Kalibru. M. Wroński otrzymał ją ostatecznie w 2014 r. (wraz z Nagrodą 
Wielkiego Kalibru Czytelników) za V tom serii pt. „Pogrom w przyszły wtorek” 
(Warszawa, Wydawnictwo W.A.B. 2013) za najlepszą powieść kryminalną roku.  
W 2013 uhonorowano go za ten właśnie tom, przyznaną po raz pierwszy, nagro-
dą literacką „Kryminalnej Piły” dla najlepszej miejskiej powieści kryminalnej 
oraz Nagrodą Czytelników Wielkiego Kalibru (za „Skrzydlatą Trumnę”). Postać 
komisarza Maciejewskiego stała się marką samą w sobie i  kluczem do poznania 
miasta również dla turystów przyjezdnych, głównie znających Lublin właśnie 
z kryminałów. Sam autor ocenił pozytywnie możliwości zwiedzania Lublina  
z punktu widzenia swego bohatera, zanim jeszcze się te spacery upowszechniły 
mówiąc, że:

z cyklu o komisarzu Maciejewskim nie należy uczyć się do egzaminu z historii, zde-
cydowanie odradzam. Natomiast na wycieczkę po mieście śladami powieściowymi 
wybrać się można i podobno bywa to zabawne28.

Korzystanie z turystycznego potencjału książek M. Wrońskiego pozosta-
je obecnie wciąż sprawą otwartą. Niewątpliwym plusem jest dotychczasowe 
uwzględnienie serii kryminalnej w strategii promocyjnej miasta. „Lublin w kry-
minałach Marcina Wrońskiego” stanowi część akcji „Lublin. Miasto inspiracji” 
budującej markę miasta od 2007 r29. W jego ramach dofinansowano w 2012 r. 
ze środków Lubelskiego Funduszu Filmowego produkcję krótkometrażowej 
animacji „Ta cholerna niedziela”, która w niezwykłej pod względem artystycz-
nym wizji odnosi się do wątków fabularnych pierwszej części przygód Z. Ma-
ciejewskiego – „Morderstwa pod cenzurą”. To prawdziwy kryminał w konwencji 
„noir” z wyrazistą postacią głównego bohatera oraz przepiękne odwzorowanie 

28 R. Gdak, Marcin Wroński: Pisząc o Lublinie, widzę Polskę statystyczną w miniaturze (wywiad), 
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/marcin_wronski_piszac_o_lublinie_widze_polske_ 
statystyczna_w_miniaturze_wywiad_284075.html, [dostęp: 13.11.2016].

29 Jako lubelski pisarz i redaktor, został doceniony za swój udział w promowaniu Lublina  
w swojej literackiej twórczości. W styczniu 2009 r. Marcin Wroński otrzymał honorowy tytuł 
BENE MERITUS TERRAE LUBLINENSI (Dobrze Zasłużony dla Ziemi Lubelskiej). W styczniu 
2012 r. pisarz został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin. http://lublin.eu/lublin/
marketing-miasta/lublin-w-kryminalach-marcina-wronskiego/, [dostęp: 08.11.2016].
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atmosfery Lublina lat 30.30 Niestety, zostawia widza z pewnym niedosytem, być 
może celowym, aby uzupełnił swoje zainteresowanie w osobistej lekturze książ-
ki. Fani książek M. Wrońskiego i kina gatunkowego pozostali też z domysłami  
i własnymi wizjami co do obsady aktorskiej roli komisarza Z. Maciejewskiego31, 
zwłaszcza że produkcja serialu kryminalnego „Komisarz Maciejewski” została 
zawieszona w 2014 r32. 

Inspiracje turystyczne kryminalną twórczością M. Wrońskiego powraca-
ją też cyklicznie w ramach corocznej edycji „Sezonu Lublin”, kiedy odbywają 
się spacery szlakiem Z. Maciejewskiego. Organizacją ich od 2014 r. zajmuje się 
Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze”, 
proponując aktywne zwiedzanie miejsc związanych z życiem książkowego boha-
tera poprzez elementy dodatkowe – fabularyzowane scenki, epokowy strój prze-
wodnika, nagrody książkowe za udział w quizach czy też za najbardziej stylo-we 
przebranie z lat przedwojennych33. Niejednokrotnie uczestnicy spacerów mają 
za współtowarzysza samego autora, co stanowi dodatkową atrakcję pozwalającą 
na bezpośredni kontakt z twórcą. Spacery stanowią też element popularyzator-
ski ukazujących się drukiem kolejnych tomów serii, tak jak to miało miejsce 
podczas akcji promocyjnej VII tomu: „Kwestja krwi”, (Warszawa 2014) zorga-
nizowanej przez Grupę Wydawniczą Foksal. W jej ramach Stowarzyszenie „Po-
granicze” przy współpracy ze studentami kierunku „Krajoznawstwo i turystyka 
kulturowa” KUL oraz Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 
39”, zorganizowało 14 stycznia 2015 r. spacer śladami Zygi Maciejewskiego 
dla przedstawicieli mediów. Wycieczka przeznaczona dla osób spoza Lublina 
wiodła przez najbardziej charakterystyczne miejsca związane z fabułą książek  
M. Wrońskiego (Stare Miasto, Staszica, Krakowskie Przedmieście, plac Litewski, 
Kościuszki, Peowiaków, Narutowicza, Żmigród, Królewska) i urozmaicona była 
elementami zaskoczenia i zabawy w postaci scenek odgrywanych przez studen-

30 „Ta cholerna niedziela” (2014), 16 min., reż. P. Kotyński, scen. M. Wroński, http://www.
filmweb.pl/film/Ta+cholerna+niedziela-2014-732962, [dostęp: 08.11.2016].

31 Serial w reżyserii W. Adamka miał składać się z 11 odcinków po 45 min, a w roli komisarza 
planowano obsadzić Roberta Wienckiewicza, http://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/projekty-
promocyjne/projekty-2014/, [dostęp: 08.11.2016].

32 http://film.lublin.eu/266,niebawem_szsta_edycja_konkursu_lubelskiego_funduszu_filmo- 
wego, [dostęp: 08.11.2016].

33 Historia bez patyny. Reportaż Magdaleny Grydniewskiej „Szlakiem Komisarza Maciejew- 
skiego”(12.05.2014), http://moje.radio.lublin.pl/12-05-2014-historia-bez-patyny-reportaz-magda- 
leny-grydniewskiej-szlakiem-komisarza-maciejewskiego.html, [dostęp: 09.11.2016].
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tów w strojach z epoki w wybranych punktach trasy. Dodatkową atrakcją był 
spontaniczny udział przechodniów w niektórych momentach przygotowanej 
dramy, który dla osób oglądających sprawiał wrażenie zaplanowanego34. Jedna 
z takich fabularyzowanych scenek została wybrana do programu Jakuba Porady, 
promującego atrakcje turystyczne Lublina35. Pomysł na podkreślenie walorów 
turystycznych w promocji serii, jak również i odwrotnie – turystyka w opar-
ciu o serię kryminalną powróciły w kolejnej edycji „Sezonu Lublin”. Tym razem 
jednak współpraca sektora turystycznego i akademickiego skierowała się na za-
powiedź kolejnego tomu komisarza Maciejewskiego „Portret Wisielca” i wyprze-
dzała niejako właściwą akcję promocyjną36. Poprzez odwołanie do VIII tomu 
serii ofertę skierowano do wybranego sektora odbiorców – wiernych fanów 
oczekujących na ukazanie się zapowiadanej części przygód Z. Maciejewskiego, 
oraz tych wszystkich, którzy chcieli wyjść poza obręb znanego już im centrum 
Lublina. Spacery z 2016 r. promowały oprócz dzielnicy akademickiej i Wieniawy 
również teren Lublina odleglejszy od centrum - Kośminek37. Należy pamiętać  
i o tych, którzy nie znali wcześniej twórczości M. Wrońskiego, ale zainspirowali 
się nią dopiero po przejściu turystycznej trasy. Szlak Maciejewskiego wpływa 
więc i na rozwój czytelnictwa i powiększanie grona odbiorów sięgających po 
książki M. Wrońskiego. „Wycieczka śladami Zygi była dla mnie bardzo ciekawa 
i na pewno zmotywowała mnie do poczytania (wreszcie) o jego przygodach” 
napisała uczestniczka spaceru z Maciejewskim po dzielnicy Kośminek38.

Elementy związane z pisarstwem M. Wrońskiego pojawiają się też przy 
okazji większych imprez masowych, przyjmując charakter turystyki eventowej. 
Na ile jest to oferta skierowana do fanów czytelnictwa, a na ile do wszystkich 
uczestników wydarzenia kulturalnego? Zapewne wśród uczestników znajdą się 
przedstawiciele obu grup, zarówno spośród Lublinian, jak i turystów przyjezd-

34 Lublin śladami Zygi Maciejewskiego, http://www.grupawydawniczafoksal.pl/wydarzenia/
lublin-sladami-zygi-maciejewskiego-relacja-z-wydarzenia.html, [dostęp: 09.11.2016].

35 Na tropie Komisarza Maciejewskiego, http://turystyka.wp.pl/title,Lublin-wyjatkowe-
atrakcje-i-zydowskie-cymesy,wid,17189073,wiadomosc.html?ticaid=1180e4, [dostęp: 09.11.2016].
36 SEZON LUBLIN 2016. Spacer „Szlakiem Komisarza Maciejewskiego „dla zaawansowanych – 
Wieniawa i Miasteczko Akademickie”, http://www.kul.pl/aktualnosci,art_38824.html, [dostęp: 
09.11.2016].

37 V edycja Sezonu Lublin 23.04.2016-03.05.2016, http://www.pogranicze.net/v-edycja-
sezonu-lublin-23-04-2016-03-05-2016/, [dostęp: 09.11.2016].

38 Moda na czytanie. Śladami komisarza Maciejewskiego, http://www.karriba.pl/2016/04/
sladami-komisarza-maciejewskiego.html, [dostęp: 12.11.2016].
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nych, ściągniętych na konkretny termin do Koziego Grodu. Ostatnim epizodem 
eventowym związanym z M. Wrońskim był teatr w przestrzeni Starego Miasta 
odegrany w ramach II Festiwalu Legend Lubelskich. Specjalnie na tą okazję 
przygotowano spektakle plenerowe oparte na legendach lubelskich autorstwa  
M. Wrońskiego: „Dintojra” (legenda o kamieniu nieszczęścia) i „Pożar w Zam-
tuzie” (historia o wielkim pożarze miasta). Przy okazji widzowie obejrzeli też po 
raz kolejny „Córkę złotnika” na podstawie „Pięknej złotniczanki” M. Wrońskie-
go39. Elementy XX-lecia międzywojennego widoczne były w pierwszym z przed-
stawień, kiedy skutki legendy dosięgają przedstawicieli ówczesnego lubelskiego 
półświatka. Przy okazji festiwalu odbyła się też premiera „Archiwum Krymi-
nalnego”, czyli fabularyzowanego escape roomu („pokoju ucieczek”) zaaranżo-
wanego w klimacie lat 30. Archiwum umożliwia zabawę w konwencji przedwo-
jennego Lublina, polegającą na rozwiązaniu zagadki kryminalnej i uwolnieniu 
się z zamknięcia. Archiwum jest niewątpliwie cennym, bo stałym elementem 
turystycznym nawiązującym do opisywanej przez M. Wrońskiego epoki. Ostat-
nio wzbogaciło się o specjalny scenariusz zbrodni z 1936 r. autorstwa M. Wroń-
skiego, którą promuje dodatkowo fabularyzowany trailer40.

Pomimo niewątpliwych pożytków jakimi jest organizacja wycieczek szla-
kiem Maciejewskiego i eventów tym bohaterem inspirowanych, pozostają one 
wciąż wydarzeniami epizodycznymi na mapie turystycznych atrakcji Lublina. 
Wciąż brakuje ich w stałej ofercie branży turystycznej, chociaż można je zor-
ganizować zapewne na specjalne zamówienie. Szlak Maciejewskiego zdaje się 
być niedostępny dla odbiorcy indywidualnego, zwłaszcza przyjezdnego, a nie-
wykluczone, że on również byłby zainteresowany zwiedzaniem Lublina pod 
kątem turystyki literackiej. Najbardziej dotkliwym brakiem jest kwestia prze-
wodnika kryminalnego (poza ww. wersją do odsłuchania), który ogniskowałby  
w jednym miejscu kartograficzne ujęcie trasy z odwołaniami do fabuły kolejnych 
tomów oraz specyfikę i charakter miasta wraz z wiadomościami praktycznymi. 
Namiastką takiego przewodnika jest jego wersja „mini”, jaka powstała w ramach 
ćwiczeń z „Literatury podróżniczej” w roku akademickim 2013/2014. Studenci 
drugiego roku nowopowstałego rok wcześniej kierunku „Krajoznawstwo i tury-
styka kulturowa” KUL opracowali wstępną wersję przewodnika kryminalnego 

39 II Festiwal Legend Lubelskich, http://lublin.eu/turystyka/projekty-turystyczne/festiwal-
legend-lubelskich/, [dostęp: 09.11.2016]. 

40 Escape room, http://archiwumkryminalne.pl/, [dostęp: 09.11.2016].
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na podstawie I tomu serii „Morderstwa pod cenzurą” (Warszawa 2011) wraz  
z własnymi propozycjami promocji książek z tej serii jako produktu turystycz-
nego. Przewodnik „Na tropie komisarza Maciejewskiego” w wersji PDF został  
z czasem uzupełniony o specjalną wersję internetową w formie aplikacji Web-
GIS, w której odbiorca uzyskał dokładną panoramę geograficzno-historyczną, 
dzięki której może łatwo odnaleźć się w topografii miasta. Każde miejsce za-
znaczone na planie Lublina ma tu także uzupełnienie tekstowe opisujące jego 
historię, charakter, związek z fabułą. Są też odnośniki do tekstu książki oraz 
środki ikonograficzne (zdjęcia współczesne i z epoki). Aplikacje te weszły rów-
nież dwukrotnie do programu Lubelskiego Festiwalu Nauki, jako ilustracja moż-
liwości technicznych w badaniach historycznych i turystyce kulturowej oraz jako 
podstawa do zabawy-quizu w oparciu o ukryte w nich zagadki kryminalne styli-
zowane na lata XX-lecia międzywojennego41. Aplikacje pozostają na stałe w za-
sobach sieci, spełniając na razie rolę przewodnika mobilnego, jednak nie odno-
sząc się do całej serii, pozostawiają wciąż pole do ich uzupełnienia i rozszerzania. 

Ugruntowana pozycja M. Wrońskiego jako pisarza utożsamianego z kry-
minałem lubelskim jest obecnie zaletą, jeśli chodzi o wykorzystanie jego twór-
czości w turystyce kryminalnej. Podtrzymuje ją sama renoma pisarza i kon-
wencja serii, która rokrocznie wzbogaca się o kolejny tom. Ukazywanie się na 
rynku wydawniczym kolejnych książek z serii pozwala na podtrzymywanie 
ciągłości czytelniczej, a poprzez obecność medialną – zdobywanie nowych za-
interesowanych tą twórczością. M. Wroński znalazł też swoje znaczące miej- 
sce wśród pisarzy kryminałów w Polsce42, co otwiera możliwości odbioru jego 
książek również poza Lublinem. Niepokojąca dla wątków turystycznych jest jed-
nak zapowiedź końca serii. Komisarz Maciejewski przestanie być marką pro-
mującą tylko Lublin, a na promocji, odwołującej się do tego fikcyjnego boha-
tera, skorzystał już Zamość (t. 7: „Kwestja krwi”), teraz skorzysta Chełm (t. 9: 
„Czas Herkulesów”)43. Podtrzymanie uwagi odbiorców na turystycznym szlaku 
Maciejewskiego możliwe jest więc dalej dzięki ewentualnej filmowej adaptacji 

41 Wszystkie elementy projektu we współpracy z M. Zawadzkim z Pracowni Geoinformacji 
Historycznej KUL: „GIS w badaniach historycznych i turystyce kulturowej”, http://www.kul.pl/
aktualnosci,art_38824.html, [dostęp: 09.11.2016].

42 M. Wroński okazał się zwycięzcą w kategorii pisarza kryminałów najlepiej prowadzącego 
swój cykl w autorskim rankingu na łamach tygodnika „Wprost”, Najlepsza dziesiątka polskich cykli 
kryminalnych, http://www.marcinwronski.art.pl/, [dostęp: 09.11.2016].

43 Autor zapowiedział rozstanie z serią po tomie nr 10, który ma być zbiorem opowiadań, 
„Literatura na trzeźwo”, audycja Piotra Goćka w TV Republika, 22.10.2016, godz. 17.
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Komisarza Maciejewskiego, co pozwoliłoby odbiorcom utożsamić książkowe-
go bohatera z odtwórcą głównej roli. Alternatywą pozostaje też umiejętne jego 
firmowanie poprzez stałe elementy promocji medialnej (szlak wirtualny, quest)  
i realnej (gadżety, oznaczenia szlaku, punkty przystankowe na trasie, przewod-
nik turystyczny, komiks). Szczególnie istotne jest w świetle nowoczesnej budo-
wy przestrzeni turystycznej wykorzystanie elementów kreatywnych w tworzeniu 
szlaku, tak aby oddziaływać na emocje zwiedzających. Musi to być przemyślana 
strategia przyciągania turystów polegająca na wykreowaniu wrażeń, na bazie 
elementów materialnych (obiekty, znaki) i niematerialnych (formy narracji czy 
nastrój)44. Motywem łączącym te turystyczne aspekty mogłoby być logo jedno-
znacznie wskazujące na postać komisarza Maciejewskiego, miejsce z nim szcze-
gólnie związane, lokal oferujący specjalne menu, aktorskie zdolności przewod-
ników i ich pomocników czy inne. Działania wokół „Maciejewskiego”, aby były 
skuteczne, muszą podlegać dalszemu przemyślanemu marketingowi terytorial-
nemu, bez którego nie ma możliwości wykreowania spójnego produktu tury-
stycznego45. Turysta literacki to jednak turysta wymagający, pasjonat, odbiorca 
zaangażowany emocjonalnie. Nieprzypadkowo mówi się w odniesieniu do tego 
typu zwiedzania o syndromie Stendhala (fizyczna reakcja na sztukę) lub syn-
dromie florenckim (zwiedzanie nieutartym szlakiem)46. Taki turysta może być 
również nieprzewidywalny, a przez to trudniejszy niż odbiorca masowy. Zgod-
nie z tendencjami światowymi, zarówno czytelnicy, jak i podmioty branży tu-
rystycznej wymuszają kontynuację serii kryminalnej przynoszącej zadowolenie 
czytelnicze i realne pieniądze. Czy tak się stanie z komisarzem Maciejewskim? 
Być może reminiscencje tego wątku znajdą się w  zapowiadanej już w 2014 r. no-
wej serii kryminalnej47, rozgrywającej się współcześnie w fikcyjnej miejscowości 
Szkodyń?

44 E. Dziedzic, Branże kreatywne jako czynnik kształtowania turystycznych przestrzeni 
publicznych, [w:] Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, red. M. Durydiwka, K. Duda-
Gromada, Warszawa 2015, s. 94.

45 Por. A. Pudełko, Zbrodnia wmieście – turystyka literacka śladami powieści kryminalnych, 
„Turystyka Kulturowa”, 2015, nr 10; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/
view/653, [dostęp: 14.11.2016].

46 J. Roszak, G. Godlewski, Homo lugens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki 
literackiej, „Folia Turistica” 2013, nr 28, s. 53-62.

47 M. Bożko, Rozmowa z pisarzem Marcinem Wrońskim „Nie zamierzam uśmiercać Macie-
jewskiego, „Dziennik Wschodni. Magazyn” z 11 kwietnia 2014, s. 4.
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Streszczenie
Turystyka literacka staje się od pewnego czasu jedną z popularnych form tury-
styki kulturowej. Podróże literackie podejmowane są do miejsc związanych za-
równo z fabułą wybranych książek, jak i z biografiami ich twórców. Szlaki lite-
rackie przeznaczone są dla miłośników książek, ludzi o dużej wiedzy i potrzebie 
ciągłego jej uzupełniania. Szczególny rodzaj turystycznej oferty literackiej zwią-
zany jest z podróżami do miejsc akcji kryminałów. Ma to związek z fenomenem 
czytelniczym ostatnich lat jakim są powieści detektywistyczne, umiejscowione  
w realiach konkretnego miasta. Zjawisko to tłumaczy się potrzebą zaznania stanu od-
miennego od spokoju i stabilizacji życiowej, którą daje literatura kryminalna. Okazuje 
się, że miejsca opisane z kryminałach, w których dochodzi do licznych zbrodni, intrygu-
ją czytelników i przyczyniają się do wzrostu turystyki. Wiele miast europejskich zostało 
już spopularyzowanych właśnie poprzez powieści kryminalne. Wyjątkowo modne pod 
tym względem są zwłaszcza miasta skandynawskie. Na polskim szlaku kryminalnym 
pojawiły się również takie „mroczne miejsca”, jak Wrocław czy Sandomierz. Do listy 
„miast kryminalnych” dołączył także Lublin. Związane jest to z serią książek o komi-
sarzu Zydze Maciejewskim, który rozwiązuje zagadki przestępcze w realiach przedwo-
jennego Lublina. Marcin Wroński odtwarza na kartach swoich kryminałów specyficzny 
klimat okresu XX-lecia międzywojennego. Umiejętnie łączy literacką fikcję z realiami 
życia społeczno-politycznego Lublina, prowadząc czytelnika ulicami miasta. Trasę jego 
detektywistycznego śledztwa odtwarzają potem w topografii miasta liczni fani książek 
Wrońskiego. Szlak Maciejewskiego staje się też powoli produktem turystycznym, prze-
znaczonym do popularyzacji Lublina na zewnątrz, dla turystów przyjezdnych. Turystyka 
i literatura współgrają w tym przypadku na korzyść miasta i czytelnictwa.

Summary
Literary tourism is becoming one of the popular forms of cultural tourism. Lit-
erary journeys are undertaken both to places related to the plot of selected books 
and the biographies of their authors. Literary trails are intended for book lov-
ers as well as people with a large knowledge who need to develop it constantly.  
A special kind of the tourist literary offer is connected with journeys to the plac-
es where the action of crime stories takes place. This is related to the reader-
ship phenomenon of recent years, which are detective novels placed in the reali-
ty of a specific town. This phenomenon is explained by a need to experience the 
state provided by crime literature which is different from the peace and stabi-
lization in life. It turns out that the places described in crime stories, where numer-
ous crimes take place, intrigue the readers and increase the popularity of tourism.  
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A lot of European cities have already been made popular thanks to crime novels. Scan-
dinavian towns are particularly fashionable in this respect. On the Polish crime trail 
such “gloomy places” as Wrocław or Sandomierz have also appeared. Lublin joined those 
„crime cities”, too. This is connected with a series of books about Superintendent Zyga 
Maciejewski, who solves crime puzzle in the reality of Lublin before World War II. On 
the pages of his crime stories, Marcin Wroński recreates the specific atmosphere of the 
twenty years between the world wars. He skillfully unites literary fiction with the reality 
of social and political life in Lublin, while leading the reader along the city’s streets. Later, 
the numerous fans of Wroński’s books recreate the route of the detective’s investigation. 
Maciejewski’s route is gradually becoming a touristic product meant to make Lublin 
popular outside, for the coming tourists. Tourism and literature are in this case in step 
with each other for the benefit of the city and readership.
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Rekonstrukcje historyczne a regulacje 
polskiego prawa karnego

Odtwórstwo historyczne jako forma działalności ludzi, zarówno tych, któ-
rzy angażują się w nie aktywnie, to jest starają się odtwarzać różne wydarzenia  
i obrazy z przeszłości, jak i tych, których udział w takich przedsięwzięciach ogra-
nicza się do obserwowania tego, co robią ci pierwsi, niewątpliwie ma wymiar 
pozytywny. Aktywność taka służy bowiem popularyzowaniu wiedzy historycz-
nej w atrakcyjnej poznawczo formie, stanowiąc wyraz swoistego szacunku dla 
wydarzeń z przeszłości i dokonań przodków, promując miejsca z nimi związane, 
a jednocześnie jest ona formą spędzania wolnego czasu, służąc integracji spo-
łecznej podmiotów w nich uczestniczących. Niektóre z takich działań mogą bu-
dzić wątpliwości co do wierności odtworzeniowej w porównaniu ze szczegóła-
mi wydarzeń i przedmiotów z przeszłości, jak też odnośnie tego, czy na pewno 
każdy z faktów historycznych nadaje się do rekonstrukcji w szczególności po-
przez niepotrzebne przywoływanie dramatycznych wspomnień tych, którzy byli 
uczestnikami odtwarzanych wydarzeń. Okoliczności te nie wpływają jednak na 
zasadność rekonstrukcji historycznych jako takich. 

Dla określenia „odtwórstwo historyczne” zamiennie używa się określenia 
„rekonstrukcje historyczne”. Jak wskazuje Piotr Tadeusz Kwiatkowski, rekon-

Radosław Krajewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
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strukcje historyczne to działania, których uczestnicy odtwarzają wydarzenia 
historyczne lub okresy z przeszłości, najczęściej bitwy lub aspekty życia w wy-
branym okresie historycznym, używając do tego odpowiednich strojów i arte-
faktów. Działalność taka najczęściej określana jest właśnie jako „rekonstrukcja 
historyczna”, a osoby w nią zaangażowane to „rekonstruktorzy”, którzy tworzą 
„grupy rekonstrukcji historycznej”. Wprawdzie termin „rekonstrukcja” w ter-
minologii nauk historycznych oraz w języku potocznym bardziej rozumiany 
jest jako odtwarzanie zniszczonych obiektów materialnych i przywracanie im 
oryginalnego wyglądu z przeszłości, a wielu działaniom odtwórców faktów hi-
storycznych towarzyszy znaczna dowolność, a zatem nie są one „rekonstruk-
cjami” w takim rozumieniu, lecz są „odtwórstwem historycznym”, ale termin 
„rekonstrukcja historyczna” i inne pojęcia z nim związane zdołały utrwalić się 
jako określenie przedmiotowej aktywności. Rekonstruowanie historyczne w cią-
gu ostatnich kilku dekad rozwinęło się i spopularyzowało w wielu krajach. Co 
roku organizuje się tysiące imprez rekonstrukcyjnych w Stanach Zjednoczonych 
oraz w Europie. W Polsce każdego roku odbywa się wiele rekonstrukcji bitew, 
a niemal każdy większy obiekt zabytkowy, w tym zamki, pałace oraz pola waż-
nych bitew stają się miejscami, wokół których skupiają się miłośnicy odtwór-
stwa historycznego organizujący mniejsze lub większe festiwale, festyny i tur-
nieje. Ruch rekonstrukcji historycznych ma charakter oddolny i spontaniczny, 
tworzy go kilkaset niezależnych stowarzyszeń podlegających ciągłym zmianom, 
a w sumie liczba rekonstruktorów systematycznie zwiększa się1. Według Jacka 
Nowińskiego grupy rekonstrukcji historycznych kojarzą się przede wszystkim  
z bractwami rycerskimi i z największą imprezą osadzoną w realiach średniowie-
cza, czyli odtwarzaniem bitwy pod Grunwaldem, co jest do pewnego stopnia 
uzasadnione, ponieważ właśnie od zainteresowania średniowieczem ruch ten 
zaczął się w Polsce. Jednak aktualnie oprócz rekonstruktorów tego okresu pasjo-
naci „żywej historii” odtwarzają każdy okres dziejów, od starożytności do cza-
sów II wojny światowej, a nawet rekonstruują współczesne działania wojenne, 
jak na przykład formacje z wojen w Iraku czy Afganistanie. Osobną kategorię 
stanowią grupy zajmujące się dawnym tańcem, nauką fechtunku, dawną bronią 
białą oraz strzelaniem z łuku, uczestniczące w zawodach i turniejach. Do tego 
dochodzą grupy, które odtwarzają życie codzienne minionych epok, ze szczegól-

1 P. T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, 
Warszawa 2008, s. 110 - 113.
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nym uwzględnieniem mody i obyczajów. Ruch rekonstrukcji historycznych jest 
w Polsce zjawiskiem utrwalonym i stale się rozwijającym, co potwierdzają liczby 
uczestników zarówno czynnych, jak i biernych, różnorodnych imprez odtworze-
niowych odbywających się przez cały rok w różnych miejscach naszego kraju2.

Perspektywa odniesień polskiego prawa karnego do rekonstrukcji historycz-
nych obejmuje kilka aspektów. Wyznaczają ją te przepisy karne, które w ogól-
nym swoim wymiarze dotyczą zachowań, których w pewnym zakresie dopusz-
czają się także rekonstruktorzy, co wymaga podkreślenia w takim znaczeniu, że 
nie ma przepisów prawa polskiego, w tym karnego, które odrębnie odnosiłyby 
się tylko do odtwórstwa historycznego. Ich dostrzeżenie oraz poddanie analizie 
odnośnie aktywności rekonstrukcyjnej wydaje się mieć istotne znaczenie, gdyż 
zachowania takie powinny pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem,  
w tym prawem karnym. Tymczasem w doktrynie prawa karnego nie ma zbyt 
wielu odniesień do tego zagadnienia, poza artykułem piszącego te słowa, w któ-
rym poruszono te same treści, co w niniejszym opracowaniu, z taką jednak róż-
nicą, że tamten tekst ukazał się na łamach specjalistycznego czasopisma praw-
niczego3, a w konsekwencji szansa, że trafi on do szerszego grona czytelników 
zainteresowanych problematyką odtwórstwa historycznego jest zdecydowanie 
mniejsza aniżeli poprzez odniesienie się do niej w monografii poświęconej temu 
zagadnieniu na wielu jego płaszczyznach. Ponadto obecne opracowanie zostało 
poszerzone, jak i w niezbędnym zakresie uaktualnione, w stosunku do tekstu je 
poprzedzającego. 

Pierwszym aspektem w przedmiotowym zakresie jest prawnokarna ocena 
używania przez odtwórców historycznych strojów oraz mundurów formacji, 
które odtwarzają, jak też ich wytwarzania przez inne podmioty. Kodeks wykro-
czeń z dnia 20 maja 1971 r.4 w art. 61 §1 stanowi, że kto przywłaszcza sobie sta-
nowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, 
strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1000 zło-
tych albo karze nagany, zaś w §2, że kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia 
publicznie, używa lub nosi godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co 
do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie 

2 T. Szlendak, J. Nowiński, K. Olechnicki, A. Karwacki, W. J. Burszta, Dziedzictwo w akcji. 
Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Warszawa 2012, s. 77-78.

3 R. Krajewski, Karnoprawne aspekty rekonstrukcji historycznych, „Wojskowy Przegląd 
Prawniczy” 2015, nr 3, s. 22-32.

4 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm. 
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nieistniejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie 
nie uzyskano wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu albo grzywny. Stroje  
i mundury używane podczas odtwórstwa historycznego z reguły są przedmiota-
mi organizacji nieistniejących, co jest następstwem samej idei takich zachowań, 
to jest prezentacji przeszłości. Wyjątkiem są jedynie te rekonstrukcje, które do-
tyczą najnowszych wydarzeń, a w konsekwencji mogą one obejmować formacje 
istniejące, zwłaszcza wojskowe, w tym zagraniczne, ale do noszenia umunduro-
wania których rekonstruktorzy nie mają uprawnień. Formalnie więc ich zacho-
wania wyczerpują znamiona tego wykroczenia, ale nie sposób nie dostrzegać 
ratio legis przepisu go typizującego. Jak bowiem słusznie wskazuje P. Kozłowska-
Kalisz przedmiotem jego ochrony jest zaufanie społeczne, jakie wiąże się z po-
siadaniem określonych stanowisk, tytułów, stopni lub też z używaniem albo no-
szeniem godła, chorągwi, odznak lub mundurów, bowiem zachowanie sprawcy 
sprowadza się do wywołania u otoczenia błędnego wyobrażenia o posiadanych 
uprawnieniach, co może rodzić niebezpieczeństwo bezprawnego wykorzystania 
nieprzysługujących sprawcy uprawnień, jak też narażenia interesów osób, któ-
rym takie uprawnienia, w tym prawo do noszenia strojów i mundurów, przy-
sługują5. Wykorzystywanie strojów i mundurów w celach rekonstrukcyjnych 
nie niesie ze sobą takiego ryzyka, wszak np. użycie stroju rycerza albo żołnierza  
z okresu II wojny światowej z natury swej nie może zmierzać do wywołania prze-
konania, że rekonstruktor jest rycerzem albo takim żołnierzem.

Jak wskazuje A. Michalska-Warias nie dojdzie do realizacji znamion tego 
wykroczenia w przypadku noszenia odznaczenia, odznaki, munduru czy stro-
ju przez aktora odgrywającego rolę, gdyż zachowanie takie nie będzie w ogó-
le nosiło cechy społecznej szkodliwości6. Osoby biorące udział w odtwórstwie 
historycznym niejako też są aktorami, a zatem przytoczone spostrzeżenie per 
analogiam odnosić należy i do nich. 

Ponadto zbiorowa forma takiej prezentacji, jak też specjalne miejsce jej wy-
konywania, przesądzają, że celem działania rekonstruktorów nie jest wywołanie 
takiego przekonania u obserwatorów. Interpretację taką zdaje się umacniać de-
finicja munduru zawarta w art. 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odzna-

5 P. Kozłowska-Kalisz, Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,  
[w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2009, s. 229 - 230.

6 A. Michalska-Warias, Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,  
[w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2015, s. 216.
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kach i mundurach7, zgodnie z którą mundurem jest ubiór lub jego części służące 
oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywa-
nia określonej funkcji albo służby. Przynależność, o której mowa w tym przepi-
sie, traktować należy jedynie w wymiarze aktualnym, gdyż przynależeć można 
do czegoś, co istnieje, a nie można mieć takiej relacji z formacją, która istniała  
w przeszłości. Tak samo, tj. jedynie odnośnie do teraźniejszości, postrzegać trze-
ba przymiot munduru, o którym mowa w przedmiotowej definicji, jako potwier-
dzającego wykonywanie funkcji albo służby. Mundury używane przez odtwór-
ców historycznych nie mieszczą się w zakresie przedmiotowej definicji, a mając 
na względzie to, że jest to jedyna definicja munduru znana polskiemu systemowi 
prawa, to właśnie zgodnie z nią należy interpretować nadużycia związane z uży-
waniem mundurów sankcjonowane w kodeksie wykroczeń, czego konsekwencją 
jest to, że używanie mundurów w ramach rekonstrukcji historycznych nie wy-
pełnia znamion przedmiotowego wykroczenia.

Ocena ta nie jest tak jednoznaczna w przypadkach wykorzystywania w ra-
mach odtwórstwa mundurów formacji istniejących, w szczególności wojskowych, 
w tym zagranicznych. Zgodnie z art. 11 ustawy o odznakach i mundurach Rada 
Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustanawia mundury, określa osoby uprawnio-
ne do ich noszenia oraz wzór i kolor munduru. Natomiast art. 12 ust 2 przewiduje, 
że Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do munduru wojskowego, a minister 
właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do munduru policyjnego i Straży 
Granicznej mogą wprowadzić, w drodze rozporządzeń, zakaz używania munduru 
lub jego części, chociażby nawet zostały one pozbawione oznak określonych w przepi-
sach o ustanowieniu munduru, uwzględniając obowiązujące wzory umundurowania 
wyjściowego i polowego stosowanego w Siłach Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej. 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r.  
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części8 w §2 przewidu-
je zakaz używania munduru wojskowego lub jego części przez osoby nieuprawnio-
ne, chociażby przedmioty te zostały pozbawione oznak wojskowych. Oznacza to, 
że munduru takiego, jak i poszczególnych jego elementów, nie może używać nikt, 
kto nie jest do tego uprawniony, a zatem nie mogą tego robić także rekonstruk-
torzy. Zresztą ideą odtwórstwa historycznego jest właśnie odtwarzanie historii,  
w której to formule nie mieści się odtwórstwo formacji istniejących aktualnie. 

7 Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.
8 Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1827 z późn. zm.

349

Rekonstrukcje historyczne a regulacje polskiego prawa...



Podczas rekonstrukcji historycznych nie powinny być także wykorzystywa-
ne aktualne mundury formacji zagranicznych. Art. 13 ust. 1 ustawy o odznakach  
i mundurach stanowi bowiem, że używanie munduru zagranicznego wymaga ze-
zwolenia terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, co 
na podstawie ust. 2 tego artykułu nie dotyczy członków personelu dyplomatycz-
nego i konsularnego oraz innych osób, które mogą używać w Polsce mundurów na 
mocy umów albo zwyczajów międzynarodowych. Ponadto i w takim przypadku, 
to jest używania w celach rekonstrukcyjnych mundurów zagranicznych, nie byłby 
spełniony wymóg historyczności takiego przedsięwzięcia, a zatem nie mieściłoby 
się to w idei rekonstrukcji historycznych ze swej istoty dotyczących przeszłości.

Odtwarzanie historii odbywa się w grupach rekonstrukcyjnych i właśnie gru-
powy charakter takiej aktywności przesądza o jej dopuszczalności. Warunkiem 
takim jest także dokonywanie takich działań podczas specjalnie zorganizowa-
nych imprez, a nie w czasie i w miejscach przypadkowych. Gdyby zatem, poza 
imprezą rekonstrukcyjną, np. jedna osoba ubrana w strój rycerza przechadzała 
się ulicami miasta albo trzyosobowa grupa jeździła po nich zabytkowym mo-
tocyklem w strojach żołnierzy Rzeszy Niemieckiej lub grupa taka poruszała się 
samochodem Milicji Obywatelskiej w mundurach tej formacji, to zachowania 
takie mogłyby być traktowane jako wyczerpujące znamiona wykroczenia z art. 
61 §1 i 2 Kodeksu wykroczeń albo z art. 51 §1 tego aktu prawnego jako zakłó-
cające porządek publiczny albo wywołujące zgorszenie w miejscu publicznym,  
a nawet, w przypadku dwóch ostatnich przykładów, znamiona przestępstwa.

Drugi aspekt prawnokarny dotyczący odtwórstwa historycznego wiązać się 
może bowiem z prezentacjami formacji historycznych okresu faszystowskiego 
lub totalitarnego. Jak stanowi art. 256 §1 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca  
1997 r.9 kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa 
lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, raso-
wych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W §2 przewiduje 
on, że tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala 
lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła 
druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w §1. Pierwotnie 
przepis ten zabraniał takich czynności także wobec przedmiotów będących 
nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej, ale 

9 Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
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Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 lipca 2011 r.10 stwierdził, że przepis 
art. 256 §2 kodeksu karnego w części obejmującej przedmiotowe wyrażenie jest 
niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji z dniem  
3 sierpnia 2011 r. we wskazanym zakresie utracił on moc obowiązującą. Art. 256 
§3 kodeksu karnego stanowi jednak, że nie popełnia przestępstwa sprawca czynu 
zabronionego określonego w §2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalno-
ści artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej. 

To właśnie ten kontratyp przesądza o niewyczerpaniu przez rekonstrukto-
rów znamion przedmiotowego przestępstwa, gdyż ich aktywność spełnia kry-
teria działalności artystycznej, edukacyjnej oraz kolekcjonerskiej. Jak bowiem 
słusznie wskazuje A. Michalska-Warias należy przyjąć, że przepis ten dotyczy 
nie tylko osób, które mają formalne uprawnienia do wykonywania działalno-
ści artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej czy naukowej, ale także odnosi 
się on do takich form aktywności uprawianych amatorsko11, co między innymi 
dotyczy właśnie osób zaangażowanych w odtwórstwo historyczne. Dokonując 
bowiem rekonstrukcji np. formacji niemieckich z czasów II wojny światowej, 
jak też formacji z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jak choćby Milicji 
Obywatelskiej czy też Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej, 
w szczególności posiadają i prezentują oni przedmioty ich dotyczące, w tym 
umundurowanie i pojazdy. Jednak nie propagują oni w ten sposób ustrojów 
faszystowskiego lub totalitarnego, gdyż nie przekonują oni obserwatorów re-
konstrukcji historycznych do nich, a jedynie odtwarzają ich wygląd, uzbrojenie  
i inne przymioty. Wpisuje się to w ogólne uzasadnienie tego kontratypu, o któ-
rym J. Piórkowska-Flieger pisze, że przedmioty wskazane w art. 256 §2 kodeksu 
karnego mogą też służyć szerzeniu wiedzy historycznej i kształtowaniu odpo-
wiednich postaw wobec totalitaryzmu12, co, zwłaszcza odnośnie do pierwszej  
z przesłanek, dotyczy także odtwórstwa historycznego

Jednak, jak zasadnie zauważa Z. Ćwiąkalski wyłączenie bezprawności do-
tyczy osób, które rzeczywiście uprawiają działalność artystyczną, edukacyjną, 
kolekcjonerską lub naukową, nie zaś tych, które próbują w ten ukryty sposób 

10 Dz. U. z 2011 r. Nr 160, poz. 964.
11 A. Michalska -Warias, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. 

Część szczególna. Komentarz. Art. 222-316, red. M. Królikowski i R. Zawłocki, Warszawa 2013, s. 337.
12 J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. 

Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2013, s. 726. 
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propagować ustroje totalitarne13, co mogłoby także dotyczyć wykorzystania dla 
takiego propagowania formuły odtwórstwa historycznego. Ostrożność w oce-
nie przedmiotowych zachowań zaleca również M. Kalitowski, który wskazuje, 
że elementy opisu rodzajów działalności wykluczającej przestępczość czynu 
wymagają w każdym przypadku bardzo dokładnej analizy zakresu wyczerpu-
jących w przepisie pojęć w relacji do rzeczywistych zachowań sprawcy14. Nie 
chodzi jednak o taką analizę w każdym przypadku odtwórstwa historycznego 
z odniesieniem do czasów totalitarnych, bowiem odnośnie do rekonstruktorów 
przyjmować trzeba swoiste domniemanie, że wyłącznym celem ich aktywności 
jest właśnie odtwórstwo historyczne, a w konsekwencji jedynie w wyjątkowych 
przypadkach badać trzeba, czy nie było inaczej, tj. czy pod pozorem działań re-
konstrukcyjnych ktoś nie propagował ustroju totalitarnego.

Kolejna prawnokarna płaszczyzna analizowanego zagadnienia dotyczy uży-
wania przez uczestników rekonstrukcji historycznych broni lub jej replik. Ustawa 
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji15 w art. 2 stanowi, że poza przypadka-
mi w niej określonymi nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest 
zabronione. Jest to zasada, która dotyczy wszystkich osób niezależnie od celu 
czynności dotyczących broni i amunicji, a więc także rekonstruktorów. Zgodnie 
z art. 9 ust. 1 tej ustawy broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na 
podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miej-
sce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu 
komendanta wojewódzkiego Policji, zaś według ust. 2 tego artykułu broń palną 
pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej 
takiej broni wydanej przez ten organ. Jak stanowi art. 10 ust. 2 przedmiotowej 
ustawy pozwolenie na broń wydaje się w określonym celu, a jednym z nich jest 
cel rekonstrukcji historycznych, o ile osoba zainteresowana, jak przewiduje to 
ust. 3 pkt 4 tego artykułu udokumentuje członkostwo w stowarzyszeniu, którego 
statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz przedłoży 
zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej, przy czym 
jego ust. 4 pkt 6 wskazuje, że pozwolenie takie uprawnia do posiadania w celach 
rekonstrukcji historycznych broni alarmowej albo innej broni palnej, konstruk-

13 Z. Ćwiąkalski, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. Część 
szczególna. Komentarz do art. 117-277, red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 1386.

14 M. Kalitowski, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] Kodeks karny. 
Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2014, s. 1181.

15 Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.
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cyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej. 
Z perspektywy odtwórstwa historycznego ważne jest także, że zgodnie z art. 11 
pkt 6 ustawy o broni i amunicji pozwolenia nie wymaga posiadanie broni palnej 
pozbawionej cech użytkowych, a na podstawie pkt 10 tego artykułu także bro-
ni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej 
broni. Jednak zupełnie zabronione jest posiadanie broni cięciwowej w postaci 
kusz, którą art. 4 ust. 1 pkt 4 analizowanej ustawy zalicza do narzędzi, których 
używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, a w konsekwencji nie jest możliwe 
uzyskanie pozwolenia na taką właśnie broń.

Podkreślenia wymaga, że uzyskanie pozwolenia na broń w celu rekonstruk-
cji historycznych jest możliwe dopiero od niedawna, gdyż przesłankę taką wpro-
wadzono do ustawy o broni i amunicji na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działal-
ności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowy-
mi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym16. A. Herzog podkreśla, że dzięki temu ustawodawca uwzględnił 
interesy licznych w ostatnich latach grup miłośników dawnej broni, specjalizu-
jących się w inscenizacjach różnych wydarzeń historycznych związanych z dzie-
jami oręża17. 

W razie posiadania przez osobę zaangażowaną w odtwórstwo historyczne 
broni palnej lub amunicji bez zezwolenia w grę wchodzi odpowiedzialność za 
przestępstwo z art. 263 §2 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że kto bez wy-
maganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawie-
nia wolności od 6 miesięcy do lat 8..

Ważny z perspektywy odtwórstwa historycznego i prawa karnego jest także 
art. 50a §1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto w miejscu publicznym 
posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności 
jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł. 
Rekonstruktorzy niejednokrotnie właśnie w miejscu publicznym posiadają takie 
niebezpieczne przedmioty, jak w szczególności miecze, łuki, kusze, ale okolicz-
ności ich posiadania, tj. prezentacja historyczna, absolutnie nie wskazują na za-
miar ich użycia w celu popełnienia przestępstwa. Cel ten jest zupełnie inny, gdyż 

16 Dz. U. z 2011 r. Nr 38, poz. 195.
17 A. Herzog, Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10, s. 71.
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sprowadza się do odtworzenia wydarzenia historycznego lub prezentacji forma-
cji historycznej i jej wyglądu, a w konsekwencji nie może być w przypadkach 
odtwórstwa historycznego mowy o wypełnieniu znamion tego wykroczenia. 
Odmiennie jednak należałoby oceniać sytuację, gdyby sprawca pod pozorem 
uczestnictwa w rekonstrukcji historycznej, posiadał niebezpieczny przedmiot 
lub niebezpieczne przedmioty w celu popełnienia przestępstwa.

Organizowanie rekonstrukcji historycznych i uczestnictwo w nich wiązać 
się może także z odpowiedzialnością karną w związku z naruszeniem przepisów  
o zgromadzeniach. Zasadnicze znaczenie w tym zakresie ma ustawa z dnia  
5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach18, która w art. 1 ust. 2 wskazuje, że zgro-
madzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, a w art. 6 ust. 1 przewiduje, że 
zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych 
imiennie osób, określane jako zgromadzenia publiczne, wymagają uprzedniego 
zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 tego aktu prawnego zgromadzenie publiczne powinno 
mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem 
oraz zamyka zgromadzenie, przy czym jego ust. 2 wskazuje, że przewodniczącym 
jest organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, 
na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego. Jak wskazują kolejne jednostki 
redakcyjne tego artykułu, przewodniczący zgromadzenia odpowiada za zgodny 
z przepisami prawa przebieg zgromadzenia, ma obowiązek żądać jego opuszcze-
nia przez osobę, której zachowanie jest niezgodne ze standardami, jak też powi-
nien rozwiązać zgromadzenie, jeżeli jego uczestnicy naruszają przepisy prawa, 
czego konsekwencją jest to, że muszą oni opuścić miejsce zgromadzenia.

Zgodnie z art. 13a przedmiotowej ustawy za wykroczenie odpowiada prze-
wodniczący zgromadzenia, który umyślnie nie podejmuje środków, o których 
mowa powyżej, za co grozi mu kara grzywny. Kara taka grozi także uczestnikowi 
zgromadzenia, który nie wykonuje obowiązku opuszczenia miejsca zgromadze-
nia w związku z niewłaściwym zachowaniem, jak też opuszczenia miejsca zgro-
madzenia rozwiązanego, o czym stanowi art. 13b ustawy Prawo o zgromadze-
niach. Artykuł 13c wskazuje, że orzekanie w sprawach, o których mowa w obu 
przepisach karnych następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania  
w sprawach o wykroczeniach, co oznacza, że przedmiotowe czyny zabronione są 
wykroczeniami. Słusznie podkreśla K. Mamak, że przedmiotem ochrony prze-

18 Dz. U. z 2013 r. poz. 397 z późn. zm.
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pisów art. 13a i 13b ustawy jest ochrona porządku i spokoju publicznego oraz 
wolność zgromadzeń19, które to dobra nie mogą być naruszane także poprzez 
zachowania w ramach odtwórstwa historycznego. 

W grę wchodzić tu może również art. 52 §1 Kodeksu wykroczeń, który 
typizuje wykroczenia związane z naruszeniem przepisów o zgromadzeniach,  
w szczególności zwołanie zgromadzenia bez zgłoszenia, przewodniczenie zgro-
madzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela or-
ganu gminy, jak też nieopuszczenie miejsca zgromadzenia. Za takie zachowa-
nia grozi kara aresztu do 14 dni, kara ograniczenia wolności albo kara grzywny. 
Przepis ten typizuje także wykroczenie posiadania broni lub innych niebezpiecz-
nych narzędzi przez biorącego udział w zgromadzeniu, ale odnośnie do rekon-
struktorów odpowiedzialność na jego podstawie wchodzi w grę jedynie w tych 
przypadkach, gdy posiadają oni broń bez zezwolenia lub broń, co do której ze-
zwolenie takie nie może być w ogóle wydane, co dotyczy na przykład kusz cię-
ciwowych. W sytuacjach, gdy mają oni przedmiotowe zezwolenie lub używają 
broni, co do których zezwolenie takie nie jest wymagane, jej posiadanie przez 
nich mieści się w kontratypie działania w ramach uprawnienia do ich posiadania 
na użytek takiej właśnie aktywności. Także w oparciu o konstrukcję kontratypu 
dopuszczalne jest używanie przez nich na przykład mieczy, kopii i innych tego 
typu przedmiotów, które jako takie są niebezpieczne, ale nie mogą być zaliczane 
do kategorii „niebezpiecznych narzędzi”, których posiadania w czasie zgroma-
dzenia zabrania art. 52 §1 Kodeksu wykroczeń, gdyż niemożność korzystania  
z nich przez rekonstruktorów przeczyłaby co do istoty idei takiego odtwórstwa.

 Do największych rekonstrukcji historycznych, to jest takich, w których 
może brać udział więcej niż 1000 osób, licząc ogółem zarówno rekonstruktorów, 
jak i obserwatorów, zastosowanie znajdzie także ustawa z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych20. Jej art. 3 pkt 2 za imprezę masową arty-
styczno-rozrywkową rozumie, między innymi imprezę organizowaną na terenie 
umożliwiającym w niej udział ponad 1000 osób.

W związku z takimi imprezami możliwa jest odpowiedzialność karna, a od-
nośnie do rekonstrukcji historycznych ewentualne zastosowanie może znaleźć 
przede wszystkim art. 54 ust. 1 tego aktu prawnego, który przewiduje wykrocze-
nie niewykonania polecenia porządkowego wydanego przez służby porządkowe, 

19 K. Mamak, Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2014, s. 117.
20 Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.
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za które grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2000 zł. 
Taka sama kara grozi na podstawie ust. 2 tego artykułu temu, kto w czasie trwa-
nia imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. 
Ważny z perspektywy rekonstrukcji historycznych jest także art. 58 ust. 1 usta-
wy o bezpieczeństwie imprez masowych, który typizuje przestępstwo zorgani-
zowania imprezy masowej bez zezwolenia lub jej przeprowadzenia wbrew jego 
warunkom, za co grozi kara grzywny nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, 
kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
W ust. 2 tego artykułu przewidziane jest przestępstwo niezachowania warunków 
bezpieczeństwa takiej imprezy, za co sprawca podlega grzywnie nie mniejszej niż 
180 stawek dziennych. Art. 59 przedmiotowej ustawy typizuje przestępstwo po-
siadania na imprezie masowej broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, za 
które rekonstruktorzy powinni ponieść odpowiedzialność jedynie w razie braku 
zezwolenia na broń wydanego im w celach rekonstrukcyjnych, jak też posiadania 
broni, której posiadanie jest zabronione w ogóle, a gdy mają oni takie zezwolenia, 
to używanie broni mieści się w ramach wspomnianego powyżej kontratypu, który 
obejmuje także używanie niebezpiecznych narzędzi, w szczególności mieczy, ko-
pii i innych atrybutów niezbędnych do prezentacji „żywej historii”.

Konstrukcja okoliczności uchylającej bezprawność wchodzi także w grę od-
nośnie tego aspektu rekonstrukcji historycznych, który sprowadza się do zakłó-
cania spokoju lub porządku publicznego, o czym stanowi art. 51 §1 Kodeksu 
wykroczeń, zgodnie z którym, kto w szczególności krzykiem, hałasem lub in-
nym wybrykiem zakłóca te dobra, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny. Zachowania rekonstruktorów mogą polegać na krzyku, czynieniu 
hałasu i innych działaniach zakłócających spokój i porządek publiczny, ale jeżeli 
podejmowane są one w ramach grup rekonstrukcyjnych podczas zorganizowa-
nych imprez, przy zachowaniu wymogu zgłoszenia albo zezwolenia, to w grę nie 
wchodzi odpowiedzialność z tego przepisu.

Jak widać odtwórstwo historyczne ma swoje aspekty prawnokarne. Co do 
zasady nie wyczerpuje ono znamion czynów zabronionych na zasadzie kon-
tratypów, to jest okoliczności wyłączających ich bezprawność, których cało-
ściowe postrzeganie prowadzi do wyodrębnienia kategorii „kontratypu od-
twórstwa historycznego”. Wyodrębnienie takie wydaje się być uprawnione, 
bowiem, jak wskazuje J. Warylewski, w przypadku kontratypów pozaustawo-
wych, inaczej nieskodyfikowanych, istotna jest typowość pewnych sytuacji zwią- 
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zanych z zachowaniem człowieka, możliwość wskazania na istnienie cech cha-
rakterystycznych takiego zachowania, które można ująć w ramy abstrakcyjnie 
określonego zespołu znamion, które są powtarzalne, a więc występują odpowied-
nio długo w przeszłości i są przewidywalne w przyszłości, jak też nie ograniczają 
się one do jednego przypadku, a nawet kilku przypadków oraz są one społecz-
nie akceptowalne przy występującej pewnej kolizji dóbr prawnych21. Kryteria te 
spełniają zachowania odtwórstwa historycznego, bowiem są one powtarzalne, 
a kolizje dóbr prawnych, jakie się z nimi wiążą, są rozstrzygalne na korzyść ta-
kiej aktywności, która jest społecznie korzystna. Argumentem za przyjęciem 
takiej podstawy uchylenia bezprawności rekonstrukcji historycznych, pomimo 
formalnego wyczerpywania przez ich uczestników znamion niektórych czynów 
zabronionych, jest także „utarta” już praktyka postępowania w tym zakresie, to 
jest pewne przynajmniej utrwalenie się ich w świadomości społecznej, jak też 
szeroki podmiotowy i przedmiotowy ich zakres. Jeśliby zaś nie uznać za zasad-
ne lub przynajmniej traktować jako doktrynalnie przedwczesne wyodrębnienie 
„kontratypu odtwórstwa historycznego”, to zachowania z nim związane na pew-
no uznać należy za mieszczące się w ramach innych kontratypów, jak zwłaszcza 
kontratypu prezentacji w celach artystycznych, edukacyjnych lub kolekcjoner-
skich treści zasadniczo wyczerpujących znamiona propagowania ustroju faszy-
stowskiego lub totalitarnego, jak też w ramach kontratypu działania w ramach 
uprawnień do posiadania broni w celach rekonstrukcyjnych, ale dla pełnego 
prawnokarnego obrazu takich zachowań zasadnym wydaje się wyodrębnienie 
kategorii „kontratypu odtwórstwa historycznego”, wchodzącego w szerszy zakres 
powiązań rekonstrukcji historycznych i prawa karnego.

Istnieje potrzeba ich dostrzegania, pewnego naukowego uporządkowania, 
gdyż rolą doktryny prawa jest też „wychodzenie naprzeciw” tym formom ak-
tywności ludzi, które co do istoty są pozytywne, a które wiązać się mogą z wąt-
pliwościami natury prawnej, w tym prawnokarnej. Tak też jest z odtwórstwem 
historycznym jako aktywnością pasjonatów „żywej historii”. 

Streszczenie
Prawnokarna perspektywa odtwórstwa historycznego dotyczy przede wszystkim uży-
wania przez rekonstruktorów mundurów oraz broni i innych niebezpiecznych narzędzi. 
W niektórych przypadkach ich zachowania podlegać mogą także ocenie co do propago-

21 J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2011, s. 248.
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wania faszyzmu i totalitaryzmu, a istotne są również czyny zabronione z zakresu prawa 
o zgromadzeniach oraz bezpieczeństwa imprez masowych. Jednak interpretacja przepi-
sów prawa karnego musi być co do zasady przychylna dla takiej aktywności, a w konse-
kwencji prowadzić do uznania jej dopuszczalności.  

Summary
Legal perspective of historical reconstructions concerns primarily the use of uniforms, 
weapons and other dangerous objects by the participants. In some cases their behaviours 
can be evaluated in the light of popularisation of fascism and totalitarianism, also pro-
hibited acts within the scope of law regarding gatherings and safety of mass events are 
relevant. However interpretation of legal regulations should as a rule be favourable to-
wards such activities, and thus lead to admission of their permissibility.

Radosław Krajewski



Machina wojny – broń w odtwórstwie  
historycznym – aspekty prawne

 
Rekonstrukcja historyczna w Polsce systematycznie się rozwija na przestrze-

ni ostatnich lat. Środowisko rekonstruktorów jest już na tyle dojrzałe i zorgani-
zowane, iż jest w stanie wysuwać postulaty de lege lata i de lege ferenda. 

 Jednym z podstawowych problemów prawnych w rekonstrukcji histo-
rycznej jest posiadanie przez rekonstruktorów i używanie podczas inscenizacji 
broni, gdyż ustawodawca polski zdecydował się poddać rynek broni istotnym 
regulacjom i ograniczeniom. Oczywiście z odtwórstwem historycznym związa-
ne są także inne problemy, jak chociażby kwestia noszenia mundurów współ-
cześnie działających formacji wojskowych, zagadnienia związane z używaniem 
pirotechniki i materiałów wybuchowych, regulacje dotyczące bezpieczeństwa 
imprez masowych, czy choćby problematyka związana z propagowaniem faszy-
zmu i komunizmu. Zagadnienia te są również niezwykle interesujące, jednakże 
ze względu na tematykę artykułu, będzie on dotyczył wyłącznie problematyki 
prawnej posiadania i używania broni w odtwórstwie historycznym.

 Problemy prawne dla rekonstruktorów i podmiotów zajmujących się sze-
roko rozumianym odtwórstwem historycznym ogniskują się przede wszystkim 
na precyzyjnym ustaleniu zakresu i znaczenia pojęcia broni (palna, biała, repli-
ki, broń pozbawiona cech użytkowych, „wykopki” itp.), posiadania broni (spo-
sobów nabycia na podstawie różnych pozwoleń, w tym przechowywania) oraz 
używania broni (jak, gdzie i kiedy).

 Pierwszym problemem jest więc precyzyjne zdefiniowanie pojęcia broni  
w rozumieniu ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (Dz. U. 2012 

Hubert Kaczmarczyk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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poz. 576), gdyż w ustawie tej zawarte są liczne sankcje karne za posiadanie i uży-
wanie broni bez zezwolenia. Broń oczywiście może stanowić wiele przedmiotów 
materialnych, możemy bronić się kamieniem czy kijem, a nawet parasolką np. 
przed agresywnym psem. Bronią może być łuk, nóż, scyzoryk, śrubokręt a nawet 
własne pięści. Rekonstruktorzy odtwarzają praktycznie wszystkie okresy histo-
ryczne, więc używają też broni, która pojawiała się na przestrzeni całego mili-
tarnego rozwoju ludzkości. Odtwarzający okresy prehistoryczne zapewne mogą 
nawet używać kości zwierząt jako broni. Jednocześnie ustawodawca wprowadził 
liczne i daleko posunięte ograniczenia w dostępie do broni. Z punktu widze-
nia bezpieczeństwa prawnego rekonstruktorów istotne jest więc ustalenie co jest 
bronią nie w rozumieniu historyka militariów czy rekonstruktorów, a wyłącznie 
w rozumieniu polskiego ustawodawcy. Nie każda broń używana w odtwórstwie 
historycznym będzie bronią w rozumieniu polskiego ustawodawcy.  

 Pojęcie broni definiuje art. 4 ustawy. W artykule tym pojawia się także defi-
nicja amunicji. Warto podkreślić, iż ustawa o broni i amunicji wprowadza ogra-
niczenia posiadania zarówno broni jak i amunicji. Karane jest więc nie tylko 
niezgodne z prawem posiadanie broni, ale także posiadanie amunicji. Do pew-
nego czasu wątpliwości interpretacyjne budził fakt posiadania czarnego prochu 
jako części amunicji rozdzielnego ładowania (o ile dzisiaj nie ma wątpliwości co 
do legalności jego posiadania, to wątpliwości budzi możliwość jego legalnego 
nabywania w Polsce).

W rozumieniu ustawy bronią jest1:
1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa 
i sygnałowa;
2. broń pneumatyczna;
3. miotacze gazu obezwładniającego;
4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub 
zdrowiu:
a) broń biała w postaci:
−	 ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
−	 kastetów i nunczaków,
−	 pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub 
zawierających wkładki z takiego materiału,
−	 pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, 

1 Art 4 ust. 1 ustawy o broni i amunicji.
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imitujących kij bejsbolowy,
b) broń cięciwowa w postaci kusz,
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej.
Z przedstawionego wykazu widać wyraźnie, iż reglamentacja posiadania 

broni dotyczyć będzie przede wszystkim rekonstruktorów epoki nowożytnej, 
choć pewne aspekty reglamentacji narzędzi zagrażających życiu lub zdrowiu 
także będą oddziaływać na wcześniejsze okresy rekonstrukcji. Ustawodawca 
zdecydował się na przykład objąć reglamentacją broń cięciwową w postaci kusz 
(a contrario łuki nie podlegają reglamentacji). Miecze, topory, cepy i inne na-
rzędzia bojowe wykorzystywane choćby do odtwarzania okresu średniowiecza 
nie będą podlegać ustawie, choć niewątpliwie należą do kategorii broni białej. 
Ustawodawca nie wymienił ich jednak w katalogu broni białej podlegającej re-
glamentacji. Zgodnie zaś z utrwaloną w doktrynie zasadą wykładni przepisów 
nakładających na obywateli ograniczenia i obowiązki, nie mogą one być inter-
pretowane rozszerzająco. W tym kontekście bardzo nielogiczny jest przepis art.  
4 ustawy stanowiący, że bronią w rozumieniu ustawy jest pałka imitująca kij 
bejsbolowy, natomiast oryginalny kij bejsbolowy nie kwalifikuje się jako broń, 
co zresztą potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 lipca 2001 roku2.

Na podstawie art. 11 pkt 10 nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie 
broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem oraz re-
plik tej broni. Ustawodawca tym samym bardzo ułatwił życie rekonstruktorom 
odtwarzającym okresy historyczne przed XIX wiekiem. Kategoria broni palnej  
w tym przypadku obejmuje wszystkie muszkiety, armaty czy choćby sześcio-
strzałowy bębenkowy colt navy opatentowany w 1851 roku. Posiadacz oryginal-
nej broni wytworzonej przed 1885 rokiem nie będzie miał żadnych problemów  
z wykładnią ustawy przez organy policji. Sytuacja może się komplikować  
w przypadku posiadaczy replik, gdyż brak jest ustawowej definicji, a organy policji  
w postępowaniu administracyjnym i karnym posługują się zawężającą wykład-
nią słowa „replika”, co prowadzi do wniosków sprzecznych z tak zwanym zdro-
wym rozsądkiem. Niestety stanu tego nie zmieniają sądy, a wręcz utrwalają taką 
praktykę.

Wszystkich rekonstruktorów i osoby zajmujące się prawnymi aspektami 
odtwórstwa historycznego zaskoczyła sytuacja z lat 2011-2013, gdy toczył się 

2 Sygn. akt I KZP 10/01 (OSNKW 2001/9-10/76).
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proces posiadacza armaty czarnoprochowej, będącej repliką działa używanego 
w bitwie pod Grunwaldem przez Krzyżaków. O procesie szeroko rozpisywały się 
media lokalne i ogólnopolskie3. Przed sądem w Ostródzie stanął 37-letni posia-
dacz armaty, którą kupił po rekonstrukcji odbywającej się corocznie na polach 
Grunwaldu. Armaty podobne w działaniu do tej zakupionej przez mieszkańca 
Ostródy można spotkać powszechnie w użyciu przez rekonstruktorów na wielu 
inscenizacjach XVI i XVII-wiecznych oraz wojen napoleońskich. Powszechnie 
przyjmowany jest przez rekonstruktorów pogląd, iż takie armaty są replikami 
używanymi ówcześnie na polach bitew i zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy o broni 
i amunicji, nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie replik broni wytworzo-
nej przed 1885 rokiem. Oskarżony w procesie był przekonany, iż posiada armatę 
legalnie, natomiast prokurator, posługując się opinią biegłego, stał na stanowisku 
nielegalnego posiadania broni. Biegłym w procesie był specjalista z dziedziny hi-
storii broni – Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych – Mirosław Gietkowski4. Bie-
gły uważał, iż armata posiadana przez oskarżonego nie jest repliką, gdyż „arma-
ta, którą posiadał oskarżony była wykonana metodą tłoczenia a przed 1885 ro-
kiem działa były wykonywane inną technologią, bo były odlewane”. Z kolei biegli 
z Wojskowego Instytutu Uzbrojenia Technicznego powołani przez prokuraturę 
w postępowaniu przygotowawczym stwierdzili, iż armata, którą posiadał oskar-
żony nie jest repliką broni wytworzonej przed 1885 rokiem a „jedynie przed-
miotem przypominającym pod względem wizualnym i funkcjonalnym działa 
artyleryjskie z XV i XVI wieku. Biegli ci stwierdzili również, iż w takim przypad-
ku wymagane jest posiadanie pozwolenia. Od razu nasuwa się pytanie, jak or-
gany policji zamierzałyby w rzeczywistości ewidencjonować takie armaty, jeżeli 
nie posiadają one fabrycznych numerów. Za nielegalne posiadanie broni groziło 
oskarżonemu nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator wobec zarzutu 
nielegalnego posiadania broni okazał się zadziwiająco łaskawy (być może jednak 
częściowo świadomy surrealizmu sytuacji) i zażądał jedynie grzywny w wysoko-
ści 2 tysięcy złotych i zwrotu kosztów postępowania (które jednak nie były małe, 
gdyż koszty samych opinii biegłego wyniosły 11 tysięcy złotych). Ostatecznie sąd 
umorzył postępowanie, ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu 
(czyli oskarżony został uznany za winnego) i sąd zdecydował o przepadku arma-

3 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sad-umorzyl-sprawe-nielegalnej-armaty-ona-
sama-skonfiskowana,325779.html, [dostęp: 12.02.2016].

4 http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ostroda-30-listopada-wyrok-w-procesie-ws-armaty-1/
print/, [dostęp: 12.02.2016].
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ty na rzecz skarbu państwa. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, iż armata nie 
była repliką broni i różniła się od oryginału. Ukształtowany orzeczeniem stan 
prawny zmusza więc do formułowania stanowiska dla rekonstruktorów, prze-
strzegającego przed kupowaniem i używaniem replik, które nie przypominają 
w sposób bardzo istotny oryginałów i których metoda wytworzenia odbiega od 
metod używanych w odtwarzanej epoce. 

Stanowisko takie potwierdza wyrok z dnia 14 maja 2014 roku wydany 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzki Sąd Admi- 
nistracyjny w Warszawie5. 5 października 2012 r. posiadacz armaty zwrócił się 
do Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie Europejskiej Karty Broni na 
armatę wskazując, iż stanowi ona replikę wytworzoną przed 1885 r., na którą nie 
jest wymagane pozwolenie na broń. Można postawić ją na biurku. Zakupił ją 
w celu uświetniania ceremoniału żeglarskiego. Postanowieniem z dnia stycznia 
2013 r. Komendant Wojewódzki Policji odmówił wydania Europejskiej Karty 
Broni na wskazaną wyżej armatkę wskazując, że wnioskodawca nie przedłożył 
jakiegokolwiek dokumentu, z którego wynikałoby, jakiego rodzaju bronią jest 
armatka, na którą żąda on wydania Europejskiej Karty Broni i czy rzeczywiście 
jest to replika broni wytworzonej przed 1885 r. Przedmiotowe postanowienie 
Komendant Główny Policji uchyliła, a sprawę przekazał do ponownego rozpa-
trzenia organowi I instancji, wskazując, iż organ ten winien podjąć działania,  
w celu ustalenia czy zakupiona przez stronę armatka, tj. w pełni sprawna minia-
turka armaty jest bronią w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. W ponownie 
przeprowadzonym postępowaniu organ I instancji uzyskał opinię Laboratorium 
Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z przeprowadzonych badań 
z zakresu broni i balistyki, z której wynikało, że przedmiotowa miniatura działa 
okrętowego jest bronią palną w rozumieniu przepisów o broni i amunicji i nie 
może być traktowana jako replika broni palnej rozdzielnego ładowania, wytwo-
rzonej przed rokiem 1885 r. oraz, że przedmiotowa miniatura działa okrętowego 
nadaje się do oddawania strzałów przy użyciu nabojów niescalonych (rozdziel-
nego ładowania). Mając na uwadze powyższą opinię Komendant Wojewódzki 
Policji ponownie odmówił wydania Europejskiej Karty Broni.

Komendant Główny Policji, rozpoznając zażalenie wnioskodawcy, uzyskał 
dodatkowe informacje z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Woje-
wódzkiej Policji, z których wynikało, iż podczas badań przedmiotowej armaty 

5 Sygn. akt II SA/Wa 161/14, orzeczenie w zbiorze LEX nr 1476551.
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stwierdzono, że jest to miniatura działa okrętowego, w przewodzie lufy stwier-
dzono obecność osmalin powystrzałowych, lufa posiada gwintowany przewód 
oraz podczas badań z lufy tego działa wystrzelono pocisk. Na podstawie prze-
prowadzonych badań stwierdzono, że dowodowa miniatura działa okrętowego 
przeznaczona jest do miotania pocisków i w związku z tym podlega definicji 
przenośnej broni lufowej zgodnie z obowiązującym przepisem z art. 7 ust. 1 
ustawy o broni i amunicji. Ponadto na podstawie badań stwierdzono, że jest to 
miniatura działa okrętowego i na tej podstawie uznano, że jest to wyrób prze-
mysłowy i nie może być traktowany jako replika broni palnej rozdzielnego łado-
wania. W tym miejscu na uwagę zasługuje stanowisko, stwierdzające, iż wyrób 
tworzony przemysłowo nie może być repliką, bez wskazania jakichkolwiek prze-
konujących argumentów. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę skarżącego. Przyznał 
wprawdzie rację posiadaczowi armaty, iż ani kodeks postępowania admi- 
nistracyjnego, ani też ustawa o broni i amunicji nie zawierają definicji repli-
ki broni palnej. Zatem w tym zakresie należy posłużyć się definicją wskazaną  
w słowniku języka polskiego, zgodnie z którą replika to wierna kopia czegoś. 
W rzeczywistości Sąd całkowicie zgodził się z organem, że tak ustalona defini-
cja nie była wystarczająca dla rozstrzygnięcia sprawy, dlatego też prawidłowym 
było uzyskanie wiadomości specjalnych w trybie art. 84 ust. 1 k.p.a., zgodnie 
z którym, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ admini-
stracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opi-
nii. Z uzyskanej natomiast opinii biegłego wynikało, że przedmiotowa armata 
nie jest repliką, a bronią palną, ponieważ jest to miniatura działa okrętowego,  
w przewodzie lufy stwierdzono obecność osmalin powystrzałowych, lufa po-
siada gwintowany przewód oraz podczas badań z lufy tego działa wystrzelono 
pocisk. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dowodowa mi-
niatura działa okrętowego przeznaczona jest do miotania pocisków i w związku  
z tym podlega definicji przenośnej broni lufowej, zgodnie z obowiązującym 
przepisem z art. 7 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Biorąc pod uwagę nieszczę-
snego posiadacza armaty spod Grunwaldu ciekawym wydaje się, czy posiadacz 
miniatury działa okrętowego nie został również oskarżony potem w procesie 
karnym o nielegalne posiadanie broni palnej.

Broń palna czarnoprochowa jest bronią, jeżeli chodzi o rozwiązania kon-
strukcyjne, jak i używany materiał miotający, opartą o archaiczne, nieznajdujące 
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zastosowania we współczesnej broni palnej, zasady działania. Broń ta, z uwagi 
na szeroki przedział czasowy zakreślony przez ustawodawcę, posiada najróżniej-
sze kształty i parametry, od replik husyckich tzw. puszek, w których ładunek 
miotający jest odpalany za pomocą lontu, poprzez ręczne hakownice, muszkiety, 
bandolety i pistolety wyposażone w zamki lontowe, kołowe i skałkowe, pistolety 
pojedynkowe, aż po prymitywne rewolwery i długolufowe strzelby myśliwskie. 
Tego rodzaju broń jest głównie wykorzystywana w charakterze rekwizytów przez 
różnego rodzaju grupy rekonstrukcji historycznej. Jest to broń ładowana od-
przodowo, wykorzystująca jako materiał miotający czarny proch, którego skład  
i właściwości powodują, że nie może on znaleźć zastosowania w broni współcze-
snej, jako niespełniający wymogów parametrycznych, nawet tych określonych 
dla broni myśliwskiej.

Rekonstruktorzy, którzy posiadają repliki armat czy muszkietów spełniają-
cych oczekiwania „wiernego odtworzenia” natrafiają jednak na kolejny problem 
– możliwości strzelania na widowiskach historycznych z takich armat i musz-
kietów, czyli problem legalnego posiadania i nabywania czarnego prochu. Obec-
nie stan prawny wydaje się wysoce niesatysfakcjonujący rekonstruktorów, gdyż 
przypomina sytuację prawną posiadaczy dolarów w schyłkowym okresie PRL 
– czyli możliwość legalnego posiadania dolarów i nielegalność ich nabywania.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 roku nie jest 
wymagane pozwolenie na posiadanie czarnego prochu, mogącego być także 
częścią amunicji do broni palnej wytworzonej przed 1850 r., w odniesieniu do 
której, stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amu-
nicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.), nie jest wymagane pozwolenie na 
posiadanie w rozumieniu art. 9 tejże ustawy6. W odniesieniu do broni palnej  
i amunicji zasadą jest możliwość posiadania amunicji tylko na podstawie po-
zwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego 
pobytu zainteresowanej osoby lub siedziby zainteresowanego podmiotu komen-
danta wojewódzkiego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podsta-
wie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału żandarmerii 
wojskowej. Jest to zgodne z treścią art. 10 Dyrektywy Rady nr 91/477/WE z dnia 
18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. 
WE L 256, s. 51), w myśl którego przepisy dotyczące nabywania i posiadania 

6 Sygn akt I KZP 29/09 , podobnie SN wyrok z 21 lipca 2011 (III KK 184/11 – orzeczenie 
dostępne w LEX 860614) a także III KK 129/11, OSNwSK 2011/1/1332.
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amunicji muszą być takie same, jak przepisy dotyczące posiadania broni palnej, 
do której przeznaczona jest amunicja.

W ustawie o broni i amunicji nie ma żadnego przepisu, który umożliwiał-
by wydawanie odrębnego pozwolenia na nabywanie czy posiadanie samej amu-
nicji do broni palnej. Tak więc możliwość posiadania amunicji jest w sposób 
nierozłączny związana z posiadaniem konkretnego egzemplarza broni palnej. 
Jednocześnie sytuację komplikuje art. 14 ustawy o broni i amunicji, w którym 
stwierdzono, że:

amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa 
broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie 
świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia 
amunicji. 

Zwłaszcza użyte w wymienionym przepisie określenie „wyłącznie dla tej 
broni” wskazuje na fakt, że ustawodawca jednoznacznie wiąże posiadanie bro-
ni z posiadaniem amunicji. Czytając literalnie przepis i stosując wnioskowanie 
a contrario wydaje się, iż ustawodawca nie dopuścił możliwości legalnego na-
bywania prochu czarnego przez osoby posiadające broń czarnoprochową, gdyż 
nie będą mogły okazać się legitymacją posiadacza broni, a tylko za okazaniem 
legitymacji i wyłącznie dla tej broni można nabyć amunicję. Tak argumentuje na 
przykład Bolesław Kurzępa w glosie do powyższego wyroku Sądu Najwyższego7. 
Autor ten wyraźnie twierdzi, iż:

 posiadacz broni palnej wytworzonej przed 1850 r. nie otrzymuje żadnej legitymacji, 
a zatem legalnie wejść w posiadanie czarnego prochu nie może, gdyż ustawa  
[z 1999 r.] o broni i amunicji nie przewiduje żadnej możliwości wydania 
jakiegokolwiek odrębnego dokumentu (tzn. innego niż pozwolenie na broń) 
uprawniającego do nabycia samej amunicji lub istotnych części amunicji8.

W ocenie autora dopuszczalna jest odmienna interpretacja nie tylko usta-
wy ale i wyroku Sądu Najwyższego. Amunicja wykorzystywana do broni czar-
noprochowej nie ma charakteru scalonego, odpalana jest za pomocą kapiszona 
(zastępuje spłonkę), ładowana zaś czarnym prochem (czasami wyłącznie nim,  
w warunkach pokazu rekonstrukcji historycznych) i kulami. Ładunek, który 

7 OSP 2010/9/86. 
8 Tamże.
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znajduje się w lufie tego rodzaju broni nie jest zatem scalony w rozumieniu art. 
4 ust. 3 ustawy o broni i amunicji. Czarny proch, którego posiadanie stało się 
przedmiotem przedstawionego Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagad-
nienia prawnego, nie stanowi zatem istotnej części amunicji w rozumieniu art. 
5 ust. 3 ustawy o broni i amunicji. Skoro czarny proch nie stanowi ani amuni-
cji, ani istotnej części amunicji to jego nabywanie nie powinno być ograniczone 
żadnymi przepisami ustawy o broni i amunicji, która reglamentuje nabywanie 
wyłącznie broni i amunicji do niej. Ustawa nie ogranicza obrotu czymś, co amu-
nicją nie jest. W przeciwnym razie reglamentacji podlegać mogłyby nawet łuski 
ze zbitą spłonką.

W rekonstrukcji historycznej wielu rekonstruktorów w Polsce używa broni 
pozbawionej cech użytkowych. Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o broni i amuni-
cji, broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez 
uprawnionego przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą 
szczegółowo sposób pozbawienia cech użytkowych danego rodzaju, typu i mo-
delu broni, zwanej dalej „specyfikacją techniczną” wydaną i zatwierdzoną przez 
jednostkę uprawnioną do potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytko-
wych. Pojęcie broni palnej pozbawionej cech użytkowych ustawa utożsamia z po-
zbawieniem cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej (szkiele-
tu, lufy, baskili, zamka, komory zamkowej, bębna nabojowego) w taki sposób, że  
w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materia-
łu miotającego, broń taka nie będzie już zdolna do wystrzelenia pocisku lub sub-
stancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz nie będzie zdolna do wywołania 
efektu wizualnego lub akustycznego, a zatem przestanie być bronią palną w rozu-
mieniu art. 7 ustawy. Podkreślić w tym miejscu należy, że musi być jednocześnie 
spełniony warunek wyrażający się w tym, aby przywrócenie broni palnej cech 
użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe.

W przypadku broni pozbawionej cech użytkowych polski rynek jest dość 
dobrze rozwinięty i przedstawia szeroką ofertę takiej broni, niemniej ze wzglę-
du na wysokie ceny w Polsce, niektórzy rekonstruktorzy kupują taką broń za 
granicą (na przykład w Niemczech, gdzie rynek takiej broni jest dużo większy). 
W przypadku takich zakupów i posiadania świadectwa, iż broń została pozba-
wiona cech użytkowych zgodnie z niemieckimi przepisami, pojawia się pytanie 
czy wobec tego taka broń powinna być pozbawiana dodatkowo cech w Polsce, 
czy może powinna posiadać polskie świadectwa pozbawienia cech użytkowych. 
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Problem, jaki pojawił się w praktyce wynikał z faktu, iż organy policji nie zga-
dzały się rejestrować broni pozbawionej cech użytkowych kupionej za granicą  
o ile taka broń nie będzie posiadała dodatkowo polskich świadectw pozbawienia 
cech użytkowych. Stanowisko policji doprowadziło do kilku postępowań sądo-
woadministracyjnych, które niestety zakończyły się niekorzystnie dla obywate-
li9. Sąd podzielił w całości stanowisko organu policji, podkreślając, że zgodnie  
z art. 6 ust. 5 ustawy o broni i amunicji, broń palną pozbawioną cech użytkowych 
oznakowuje się w sposób określony w tym właśnie przepisie oraz rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w spra-
wie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz. U. Nr 94, poz. 924 ze zm.).

Rozporządzenie określa między innymi:
a) tryb potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych i sposób 

znakowania broni pozbawionej cech użytkowych oraz zakres informacji 
umieszczanych w ewidencji tej broni,

b) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych  
i zatwierdzenia specyfikacji technicznej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, jednostką uprawnioną do potwier-
dzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, typu  
i modelu i nanoszenia na niej stosownych oznaczeń jest Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji. Tak więc w chwili obecnej nie ma 
możliwości zarejestrowania broni pozbawionej cech użytkowych w innym pań-
stwie Unii Europejskiej o ile nie zostanie ona pozbawiona również cech użytko-
wych według krajowych standardów zgodnych z rozporządzeniem i nie zostanie 
to potwierdzone przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne.

Streszczenie
Autor omawia problematykę używania broni w rekonstrukcji historycznej. 
Przedstawia trudności związane z brakiem definicji ustawowej pojęcia repliki. 
Wskazuje na trudności interpretacyjne i niespójności ustawowe związane z bro-
nią czarnoprochową. Na koniec autor odnosi się do problematyki sprowadzania 
do Polski i rejestracji broni pozbawionej cech użytkowych w innym państwie 
Unii Europejskiej.

9 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2011roku  
(II Sa/Wa 1085/10), system informacji prawnej LEX nr 755050.
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Summary
The author discusses the issue of using weapons in historical reconstruction. 
Author discusses the difficulty with lack of definition of the statutory concept of 
a replica. Author indicates the interpretative difficulties and legal inconsistencies 
associated with the black gun. Finally, the author refers to the problem of bringing 
to Poland and registration of deactivated weapons in another EU country.
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Wybór terenu w czasie inscenizacji  
historycznych na przykładzie imprez  
organizowanych przez  
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Według Małej Encyklopedii Wojskowej teren w znaczeniu wojskowym to do-
wolna część powierzchni Ziemi wraz z jej rzeźbą i pokryciem, stanowiąca podstawę i tło 
działań bojowych1. W nieunikniony sposób teren odgrywa ważną rolę podczas 
inscenizacji historycznych, stając się obok rekonstruktorów, sprzętu wojskowe-
go i pirotechniki ważnym elementem każdej imprezy. Poniższy tekst prezentu-
je doświadczenia Muzeum Wojsk Lądowych w doborze terenu, nasze sukcesy, 
ale także pomyłki oraz porażki i powstał na podstawie osobistych doświadczeń 
podczas organizacji widowisk historycznych. 

Większość inscenizacji organizowanych przez MWL związana była z bitwą 
o Bydgoszcz w 1945 roku. Pod koniec stycznia 1945 roku doszło do tygodnio-
wego starcia w mieście i jego okolicach. Był to bój bardzo zróżnicowany tereno-
wo. Walczono na ulicach miasta, także z wykorzystaniem sprzętu pancernego, 
przeprawiano się przez zamarznięte rzeki, zdobywano i tracono wsie, miasta  
i miasteczka. Z jednej strony nacierali żołnierze Armii Czerwonej i Wojska Pol-
skiego, a z drugiej broniły się oddziały niemieckie oraz łotewskie należące do 
Waffen-SS. Podczas tych walk poległo około 2000 żołnierzy sowieckich, 1000 
niemieckich i 100 polskich2. 

1 Mała Encyklopedia Wojskowa. Tom 3, red. J. Urbanowicz, Warszawa 1971, s. 317.
2 Bitwa o Bydgoszcz 1945. Walki, wspomnienia, relacje, red. Ł.M. Nadolski, Bydgoszcz 1945, s. 37-132.
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MWL chciało przybliżyć mieszkańcom Bydgoszczy historię tej bitwy, która 
stanowi ważny element dziedzictwa naszego miasta. Pierwsza inscenizacja miała 
miejsce 6 lutego 2011 roku. Na miejsce imprezy wybrana została ulica Grodz-
ka, a także dwa place oddzielone budynkami. Teren z jednej strony ograniczała 
Brda, a od południa barierki ochronne, za którymi znajdowali się widzowie. Wy-
darzenia na polu bitwy można było obserwować także z drugiego brzegu rzeki. 

Inscenizacja miała zaprezentować różne wydarzenia z 1945 roku. Można było 
zobaczyć punkt rekrutacyjny Volkssturmu, ucieczkę niemieckiej administracji 
z miasta, a następnie szturm Armii Czerwonej i Wojska Polskiego zakończony 
zatknięciem polskiej flagi na pospiesznie przygotowanej barykadzie. W interesu-
jący sposób zostały wykorzystane budynki. Jeden został „zamieniony” w budy-
nek administracji niemieckiej. Natomiast z okna poczty po drugiej stronie Brdy 
ostrzał prowadził (ponad głowami widzów) niemiecki snajper. Przeprowadzenie 
inscenizacji w centrum miasta napotkało na pewne problemy. Przede wszystkim 
pomimo umieszczenia znaków zakazu parkowania na kilka dni przed imprezą 
na jej terenie znalazły się współczesne samochody. Nie można było ich wywieźć 
ani zakryć siatką maskującą (występowało ryzyko uszkodzenia pojazdów). Bez 
wątpienia negatywnie wpływało to na odbiór widowiska. Część widzów na ulicy 
Grodzkiej miało problem z obserwacją końcowej fazy inscenizacji, gdyż widok 
przesłaniały im budynki, które zapewniały osłonę podczas natarcia Polaków  
i Rosjan. Czasami realizm pola walki może negatywnie wpływać na odbiór in-
scenizacji. Problem ten zostanie omówiony szerzej w dalszej części materiału.

Fot. 1. Teren inscenizacji bitwy o Bydgoszcz w 1945 roku, 2011 rok. Zwracają uwagę bu-
dynki rozdzielające oba place. Utrudniały one obserwację końcowej fazy inscenizacji przez 
widzów znajdujących się we wschodniej części ulicy Grodzkiej. Źródło: google map.
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Fot. 2. Na pierwszym planie niemiecka barykada. Zwracają uwagę współczesne 
samochody, które psuły imersje inscenizacji. Na drugim planie budynek Urzędu 
Pocztowego, z którego strzelał rekonstruktor odtwarzający niemieckiego snajpera. 
Fot. Grzegorz Kotlarz.

Fot. 3. Obsługa armaty przeciwpancernej 45 mm podczas boju. W czasie insceniza-
cji widoczni na zdjęciu żołnierze byli celem dla niemieckiego snajpera strzelającego 
z budynku poczty. Niestety współczesne znaki drogowe nie zostały zamaskowane.  
Fot. Grzegorz Kotlarz.
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Zaledwie kilka miesięcy  później (28 sierpnia 2011 roku) Muzeum zorgani-
zowało kolejną inscenizację, której tematem były walki 1. Dywizji Pancernej pod 
Falaise. Oczywiście dobór terenu był tym razem zupełnie inny. Na miejsce insce-
nizacji wybrano rozległe pole o wymiarach  300 na 100-200 metrów ograniczone 
z jednej strony małymi jeziorami. Teren miał zapewnić bezpieczeństwo uczest-
ników w warunkach wykorzystania sprzętu ciężkiego, a z drugiej strony pokazać 
odległości zbliżone do tych, na których walczyła broń pancerna w czasie II woj-
ny światowej. W imprezie była zaangażowana znaczna ilość pojazdów, w tym re-
plika czołgu PzKpfw V Pantera i czołg M4 Sherman, transportery opancerzone, 
ciężarówki, samochody terenowe i motocykle oraz około 100 rekonstruktorów.  
Scenariusz zakładał ukazanie walk 1. Dywizji Pancernej w rejonie słynnej „Ma-
czugi.” Nie było możliwości wykorzystania odpowiedniego terenu (wzgórza), ale 
dążono do zaprezentowania losów polskich żołnierzy, którzy blokowali drogę 
ucieczki niemieckim wojskom z Normandii. Po początkowych walkach pancer-
niacy zostali okrążeni w centralnym punkcie inscenizacji i odpierali kontrataki 
nieprzyjaciela. Punkt opatrunkowy, prowadzony przez autentycznego lekarza, 
został umieszczony blisko widowni, która mogła obserwować dramatyczną wal-
kę o życie i zdrowie polskich żołnierzy, ale także rannych jeńców. Bez wątpie-
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nia najciekawszym elementem inscenizacji był bój pancerny, w którym Pantera 
spotkała się z Shermanem. Ze względów bezpieczeństwa czołgi działały w wy-
dzielonych pasach terenowych. Należy pamiętać o słabej widoczności ich załóg 
i konieczności zapewnienia ochrony piechocie przed tymi groźnymi gigantami. 
Duże odległości negatywnie wpłynęły na odbiór niektórych scen. Cześć rekon-
sktruktorów była tak daleko, że ich udział w bitwie był słabo zauważalny. Bez 
wątpienia olbrzymie wrażenie robiła ilość zaangażowanego sprzętu, jak również 
efekty pirotechniczne, zwłaszcza ostrzał artyleryjski polskich pozycji. Przetacza-
jące się przez rozległe pole ataki i kontrataki czyniły inscenizację bardziej realną, 
gdyż odległości były zbliżone do historycznych. Wymagało to oczywiście odpo-
wiedniej kondycji u rekonstruktorów.

             Fot. 4. Polska piechota pod ogniem niemieckiej artylerii. Po drugiej stronie można 
dostrzec widzów, którzy ze wzgórza mieli dobry widok na teren inscenizacji. Większość 
widzów (kilka tysięcy) znajdowała się na południe od pola, w rejonie, z którego wykona-
no zdjęcie. Fot. Grzegorz Kotlarz.

Fot. 5. Jeden z epizodów inscenizacji. Obok siebie stoją dwa rozbite transportery opancerzone: 
niemiecki Sd.Kfz 251 (w rzeczywistości czechosłowacki OT-810) i polski Universal Carrier.  
Fot. Grzegorz Kotlarz.
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W 2012 roku Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zdecydowało się 
ponownie przybliżyć mieszkańcom miasta walki z 1945 roku. Nadal dążyliśmy 
do ukazania miejskiego charakteru bojów. Poszukiwania odpowiedniego terenu 
zaprowadziły nas do zakładów Makrum S.A., których przemysłowy charakter  
i budowle dobrze oddawały czasy wojny. Nie było to możliwe bez zgody i współ-
pracy dyrekcji Makrum. Na szczęście uzyskaliśmy od niej daleko idącą pomoc. 
Warto zwrócić uwagę na ten problem. Można znaleźć doskonałą „miejscówkę”, 
ale trzeba mieć zezwolenie, żeby ją wykorzystać. 

Fot. 6. Na pierwszym planie widać polskich żołnierzy w obronie. Ze względu na warunki tere-
nowe, manewrowy charakter boju, mogli oni wykorzystać do osłony tylko stojące pojazdy. Hi-
storycznie Polacy bronili się na wzgórzu z wykorzystaniem okopów. Na drugim planie widać 
atakujący Pz.Kpfw V Pantera. Rozległy teren zwiększał bezpieczeństwo inscenizacji. Zwra-
ca uwagę, że w pobliżu czołgu nie ma piechoty, która mogłaby znaleźć się pod gąsienicami.  
Fot. Grzegorz Kotlarz.
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Inscenizacja (29 stycznia 2012 roku) odbywała się w pobliżu kluczowych dla 
zakładu instalacji, a co za tym idzie nie można było wykorzystać materiałów 
pirotechnicznych. Rekonstruktorzy używali amunicji ślepej, a także granatów 
dymnych. W czasie bitwy ukazano także udział miejscowej ludności w walkach 
o Bydgoszcz – działania ruchu oporu, jak również rolę przewodników Wojska 
Polskiego, którzy wskazywali najlepszą drogę nacierającym oddziałom (w przy-
padku tej inscenizacji możliwość oskrzydlenia pozycji niemieckich). Fabryczne 
budynki były doskonałym tłem dla toczących się walk, a odbijające się od ścian 
odgłosy wystrzałów potęgowały wojenny klimat. Boje obejmowały: rozpozna-
nie, walkę, wykorzystanie pojazdów pancernych, ataki i kontrataki. Żołnierze 
jako osłonę wykorzystywali barykady, pojazdy, a także narożniki budynków, co 
doskonale oddawało warunki działań miejskich. 

Fot. 7. Teren inscenizacji z 2012 roku. Widzowie byli oddzieleni od rekonstruktorów płotem, 
który jednak umożliwiał obserwacje przebiegu starcia. Ponieważ inscenizacja była na zamknię-
tym, chronionym, terenie, nie istniało niebezpieczeństwo wtargnięcia osób postronnych. 
 Źródło: Google map.
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Fot. 8. Niemcy w czasie obrony jednej z barykad. Zwracają uwagę plakat, napisy na ścianie  
i flaga, które oddają klimat styczniowych dni 1945 roku. Fot. Grzegorz Kotlarz.

Fot. 9. Niemiecki kontratak. Żołnierze obu stron wykorzystują barykadę jako osłonę. 
Zwraca uwagę teren ukazany na zdjęciu. Doskonale oddaje warunki miejskie w 1945 roku. 
Podczas działań bojowych na pewno wybite byłyby szyby, ale z oczywistych powodów nie 
można było tego ukazać w czasie inscenizacji. Fot. Grzegorz Kotlarz.

378

Łukasz Nadolski



Kolejna inscenizacja miała miejsce w 2013 roku. Ponowie MWL rozpoczę-
ło poszukiwanie odpowiedniego miejsca na jej przeprowadzenie. Początkowo 
rozważaliśmy wykorzystanie mostu Królowej Jadwigi. Był on jedynym, który 
przetrwał wojnę. W 1945 roku został zaminowany, ale kable do detonatora prze-
cięli członkowie polskiego ruchu oporu, a most opanowali żołnierze 1. Brygady 
Pancernej3. 

Historia była warta opowiedzenia. Niestety most jest obecnie częścią ru-
chliwej ulicy, ważnego ciągu komunikacyjnego w Bydgoszczy. Nie było możli-
we uzyskanie zamknięcia ulicy na 60-90 minut, pomimo patronatu Prezydenta 
Bydgoszczy nad inscenizacją. 

3 Ł. M. Nadolski, Wojsko Polskie w walkach o Bydgoszcz w 1945 roku, [w:] Militaria Pomorskie. 
Zbiór studiów, t. I, red. M. Gietkowski, Ł. Nadolski i A. Smoliński, Bydgoszcz 2011, s. 164-166; Bitwa  
o Bydgoszcz…, s. 64.

Fot. 10. Most Królowej Jadwigi stan z 2010 roku. Zabudowa nie jest idealna jako tło insceni-
zacji. Współczesne budynki gastronomiczne, czy też duże reklamy psują klimat terenu, po-
mimo historycznego charakteru samego mostu. Wyraźnie widać duży ruch samochodów. 
Fot. Grzegorz Kotlarz.
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Rozważaliśmy także inne miejsca, ale nie byliśmy w stanie znaleźć terenu, 
który oddawałby dobrze miejski charakter walk. Ostatecznie zdecydowaliśmy 
się jeszcze raz wykorzystać Makrum. Tym razem mogliśmy zaprezentować wi-
dowisko na zdecydowanie większym obszarze zakładów. Jego część została wy-
burzona, tworząc otwartą przestrzeń. Kluczowe znaczenie dla nas miał jednak 
znajdujący się tam samotny budynek. Umożliwiał on stworzenie punktu oporu, 
a także ukazanie, przynajmniej w pewnym zakresie, bojów miejskich.

Inscenizacja, która miała miejsce 27 stycznia 2013 roku, rozpoczęła się od 
ukazania pracy przymusowej Polaków w niemieckiej fabryce. Następnie miało 
dojść do sabotażu wykonanego przez członka polskiego ruchu oporu. Pirotech-
nicy napotkali jednak na poważny problem i nie mogli zdetonować odpowied-
niego ładunku. Jak się później okazało w temperaturze około -8°C zamarzły 
przewody! Musieliśmy zrezygnować z tego epizodu i improwizując przejść do 
kolejnego.

Fot. 11. Zdjęcie wykonane podczas rekonesansu na kilka miesięcy przed inscenizacją. 
Wyrównany teren po wyburzonych budowlach nie zapewniał dobrej osłony dla żołnierzy,  
z wyjątkiem widocznych hałd ziemi. W tle widoczny budynek, który miał odegrać klu-
czową rolę podczas inscenizacji, doskonale oddający przemysłową zabudowę Bydgoszczy  
w czasie II wojny światowej. Fot. Grzegorz Kotlarz.
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Wkrótce później pojawiła się kolumna niemieckich pojazdów, a następnie 
oddziały Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Rozgorzały zacięte walki. Wi-
dzowie mieli dobry widok na inscenizację. Z jednej strony stali za barierkami,  
a z drugiej za płotem. Zapewniało to bezpieczeństwo i umożliwiało wykorzysta-
nie widowiskowej pirotechniki, która tym razem nie zawiodła, pomimo niskiej 
temperatury.

Fot. 12. Polskie kobiety w czasie pracy przymusowej. Budynek świetnie odgrywa rolę fabryki 
z czasów wojny. Z prawej członek Armii Krajowej, któremu nie udało się „wysadzić w powie-
trze” niemieckiego zakładu przemysłowego. Fot. Grzegorz Kotlarz.
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Dalej widzowie obejrzeli natarcie sowieckiej broni pancernej, użycie armaty 
przeciwpancernej 7,5 cm PaK 40 (która wykorzystała do osłony jedną z hałd), 
a także ostrzał polskich moździerzy. Ostatnim etapem inscenizacji był szturm 
polskiej piechoty na budynek obsadzony przez Niemców. Widzowie mogli ob-
serwować, co się działo na zewnątrz, ale i tak powstała dynamiczna i bardzo 
dramatyczna scena, doskonale oddająca charakter walk w mieście.

Fot. 13. Widowiskowa eksplozja podczas inscenizacji. Niestety nowoczesne budynki stano-
wią słabe tło dla odtwarzania wydarzeń z 1945 roku. Uwagę zwracają widzowie obserwują-
cy imprezę po drugiej stronie płotu.  
Fot. Grzegorz Kotlarz.
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Powyższy tekst doskonale ukazuje jak trudno dobrać teren w czasie insce-
nizacji historycznej, zwłaszcza próbując odtworzyć walki miejskie. Pod uwagę 
trzeba wziąć wiele kwestii. 

1. Bezpieczeństwo widzów:
- odpowiednia odległość do terenu walk i pirotechniki,
- zabezpieczenie terenu,
- wykorzystywanie naturalnych  przeszkód do odgrodzenia terenu insceni-
zacji od widzów (płoty, rzeki, jeziora itd.).
2. Bezpieczeństwo rekonstruktorów:
- odpowiednie oznaczenie stref pirotechnicznych,
- wprowadzenie stref bezpiecznego działania sprzętu ciężkiego,
- łatwość dostępu karetki pogotowia, straży pożarnej oraz policji do miejsca 
imprezy, a także możliwość szybkiej ewakuacji poszkodowanych z terenu in-

Fot. 14. Polska i sowiecka piechota szturmuje budynek obsadzony przez Niemców. Po krót-
kiej walce opór nieprzyjaciela został złamany, a inscenizacja zakończona.  
Fot. Grzegorz Kotlarz.
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scenizacji.
3. Dobra widoczność dla widzów – inscenizacje są przecież organizowane 
właśnie dla nich:
- brak przeszkód terenowych ograniczających widoczność, 
- dobrym, chociaż trudnym do osiągnięcia, rozwiązaniem jest umieszczenie 
widzów na wzniesieniu, powyżej inscenizacji, tworząc naturalny amfiteatr.
4. „Historyczność” terenu:
- dobieranie miejsca inscenizacji by przypominało teren prawdziwych walk.
-wykorzystywanie, jako tła dla inscenizacji budynków z epoki lub budynków 
przypominających historyczne,
- maskowanie współczesnych elementów ulic i budynków (znaki drogowe, 
reklamy itd.).
- usuwanie z terenu inscenizacji współczesnych pojazdów.
- wykorzystywanie trójwymiarowości terenu – prowadzenia ognia z wyż-
szych pięter lub budynków znajdujących się poza nominalnym terenem in-
scenizacji.
Zaprezentowane wnioski, wynikające z doświadczeń MWL w organizowa-

niu inscenizacji historycznych, nie zamykają oczywiście tego problemu. Jestem 
przekonany, że wielu rekonstruktorów doda do powyższych punktów własne 
przemyślenia. Wszyscy jednak na pewno się zgodzimy, że odpowiednio dobrany 
i przygotowany teren jest jednym z kluczy do udanej i bezpiecznej inscenizacji 
historycznej. 

Streszczenie
W teksie omówiono problematykę wyboru terenu w czasie inscenizacji historycznych 
organizowanych w ostatnich kilku latach przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz-
czy. Doświadczenia z tych imprez posłużyły do przedstawienia  specyfiki takich rekon-
strukcji oraz problemów wynikających z ich organizacji, szczególnie w terenie miejskim.

Summary
The article describes the issue of the choice of location during historical staging that have 
been organized by The Museum of Land Forces in Bydgoszcz over the past few years. The 
experience gained during the events were the basis for presenting the specificity of such 
reenactments as well as the problems emerging from its organization, especially on the 
urban location.
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