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Aleksander Szwichtenberg
Katedra Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Gospodarka turystyczna na polskim wybrzeżu 
w drugiej połowie XX w. i na początku XXI w.

Abstrakt
Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej z nich pokazano wpływ pa-

nujących w Polsce w latach 1950–2018 doktryn społeczno-ekonomicznych (nakazowo-
-rozdzielcza – do 1990 r. oraz rynkowa – do dzisiaj) na stan przyrodniczych walorów 
turystycznych wybrzeża, a także – proces transformacji modelu wypoczynku na tym te-
renie, tj. z „turystyki biernej” na „turystykę bierno-czynną”. Wszechobecnie dominujący 
w okresie gospodarki socjalistycznej produkt turystyczny wczasowo-wypoczynkowy 
oparty był jedynie na rdzeniu, który można określić jako 3xS (sea, sand, sun) i produkcie 
rzeczywistym w postaci bazy noclegowej oraz żywieniowej. W okresie transformacji, 
a właściwie – w drugim jej etapie (2005–2018), atrakcyjność wybrzeża znacznie wzrosła 
w wyniku dynamicznie tworzonych nowych produktów (wellness&spa, ponadregio-
nalne eventy kulturalne, jachting i inne), które przyczyniły się do „czynnego spędza-
nia czasu wolnego”, a także – do wydłużenia sezonu turystycznego. W drugiej części 
pracy uwagę zwrócono także na inne pozytywne procesy w rozwoju turystyki, m.in.: 
dynamiczny wzrost potencjału noclegowego w pasie nadbrzeżnym, tj. zarówno w pa-
sie technicznym wybrzeża (0,02–0,2 km od linii brzegowej), jak i w pasie ochronnym 
(0,1–2,5 km), oraz na wyraźną poprawę dostępności komunikacyjnej nadmorskiego 
Obszaru Recepcji Turystycznej (ORT). Pokazano również negatywne następstwa boomu 
budowlanego, mającego swoje umocowanie w obowiązujących regulacjach prawnych 
w zakresie planowania przestrzennego w Polsce w odniesieniu do obszarów przyrodni-
czo wrażliwych, do których należy Nadmorska Strefa Rekreacyjna (NSR). Niepokojący 
jest także przyspieszony proces erozji brzegowej w wyniku prowadzonych tam działań 
inwestycyjnych – hydrotechnicznych, mających na celu ochronę miejscowości nadmor-
skich, w których m.in. lokalizowane są obiekty hotelarskie na samym wale wydmowym. 
W niniejszym opracowaniu, ze względu na małą jego objętość, pokazano jedynie resu-
me z przeprowadzonych case study.

Słowa kluczowe:  Nadmorska Strefa Rekreacyjna, model wypoczynku, planowanie przestrzenne, 
erozja brzegowa, boom budowlany.
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Wstęp
Działalność turystyczna (gospodarka turystyczna) w swej naturze winna być 

głównym narzędziem ochrony przyrodniczych walorów turystycznych, dzięki którym 
ona faktycznie istnieje, szczególnie na wybrzeżach morskich, pojezierzach i w gó-
rach. W siedemdziesięcioletniej historii turystyki nad Bałtykiem władze państwowe 
i samorządowe różnie rozumiały wyżej pokazaną zależność zwrotną. Tę problema-
tykę, w odniesieniu do tego obszaru, autor prezentował w wielu opracowaniach. 
W niniejszym jednak pokazano, że w prawie trzydziestoletnim okresie transformacji 
społeczno-ekonomicznej w Polsce odniesienie władz do walorów ma dwa oblicza: 
pozytywne (1990–2003) i negatywne (2004–2018).

W związku z powyższym zdefiniowano następującą tezę: polityka samorządów 
gmin nadmorskich względem walorów turystycznych pasa nadbrzeżnego była po-
dobnie agresywna zarówno w gospodarce nakazowo-rozdzielczej, jak i w drugim 
etapie transformacji społeczno-ekonomicznej (2004–do dzisiaj). Na marginesie – 
najszczęśliwszym okresem sprzyjającym ochronie walorów turystycznych wybrzeża 
było kilkanaście pierwszych lat transformacji. Wówczas, dzięki środkom pomocowym 
z Zachodu, głównie UE, i determinacji samorządów nadmorskich, w dużym stopniu 
opanowano katastrofę ekologiczną wód Bałtyku, a także zapewniono wodę pitną dla 
gospodarki turystycznej polskiego wybrzeża. 

Dziwić może fakt przyjęcia „tak ostrych” granic wyróżnionych okresów, szcze-
gólnie – roku 2003. Badania jednak wykazały, że zmiana ustawy o planowaniu prze-
strzennym z 1984 r. na ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 2003 r. (Ustawa…, 1984; Ustawa…, 2003) doprowadziła do wręcz rewolucyjnych 
zmian w zarządzaniu pasem nadbrzeżnym przez samorządy i inne instytucje, w tym 
Urząd Morski. W końcu wspomnianego roku ostatecznie przestały obowiązywać „pla-
ny zagospodarowania przestrzennego” – PZP, na miejsce których wprowadzono nową 
kategorię „miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” – MPZP. Pierwsze 
z ww. dokumentów, w przeciwieństwie do drugich, ujmowały bowiem kompleksowo, 
a przede wszystkim – długofalowo, politykę przestrzenną w gminach. 

Z powyższego wynika kolejna teza, a mianowicie, że funkcjonowania tak wraż-
liwego przyrodniczo obszaru, wyjątkowo obciążonego wieloma funkcjami gospo-
darczymi, nie można opierać głównie na MPZP, a także na ułomnych programach 
ochrony brzegu morskiego, m.in. na „Programie ochrony brzegów morskich” (POBM). 

Ważną częścią niniejszego opracowania jest pokazanie wręcz rewolucyjnych 
zmian w wykorzystaniu walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Nad-
morskiej Strefy Rekreacyjnej – NSR (Szwichtenberg, 1991, 2006) w przyjętej cezurze 
czasowej 1950–2018, w tym także tworzenia nowych produktów turystycznych. 
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Uwypuklono także wręcz rewolucyjne zmiany jakie zaszły na mapie dostępno-
ści komunikacyjnej w odniesieniu do nadmorskiego Obszaru Recepcji Turystycznej 
(ORT). Do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. wybrzeże Bałtyku faktycznie było 
poza tą dostępnością. Dynamiczny rozwój sieci drogowych w Polsce północnej i na 
samym wybrzeżu oraz transportu lotniczego otworzył kurorty nadmorskie nie tylko 
dla turystów krajowych, ale także z całego kontynentu. Nadal jednak nie rozwiązano 
tego problemu w skali większości nadmorskich jednostek osadniczych.

W odniesieniu do wyżej zaproponowanej tematyki badawczej, przede wszystkim 
procesów zachodzących w okresie transformacji gospodarczej, istnieje dość uboga 
literatura przedmiotu. Pozwolę sobie jedynie przytoczyć opracowania kilku autorów, 
którym problemy te były szczególnie bliskie w okresie gospodarki rynkowej w Polsce. 
Na uwagę zasługuje wiele prac wykonanych w Instytucie Morskim w Gdańsku, a także 
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Zakładu Geomorfologii Morskiej (ZGM), koncentrującego się głównie na 
morfodynamice strefy brzegowej południowego Bałtyku, oraz Zakładu Teledetekcji 
i Kartografii Morskiej (ZTiKM) – zajmującego się problematyką badawczą związaną 
z wykorzystaniem teledetekcji, kartografii oraz Systemów Informacji Geograficznej 
(SIG) do rozwiązywania problemów zachodzących w strefie brzegowej. 

Większość prowadzonych prac w ww. jednostkach (z zakresu hydrotechniki, mor-
fodynamiki, SIG i innych), bardzo cennych z punktu widzenia ochrony brzegów mor-
skich, jakby pośrednio uwzględnia aspekty związane z samą gospodarką turystyczną, 
a także – nie ujmuje analizowanych tutaj zjawisk w odniesieniu do całego wybrzeża. 
Kompleksową analizę oddziaływania gospodarki turystycznej na walory przyrodnicze 
przedstawili przede wszystkim A. Szwichtenberg w opracowaniach zwartych (1982, 
1991, 1995, 2006, 2008) oraz kilkuset innych opracowaniach, a także T. Łabuz, pra-
cownik wspomnianego ZGM, autor ponad stu artykułów naukowych z tego zakresu, 
oraz cennego raportu wykonanego dla Fundacji WWF Polska (Łabuz, 2013). Z punktu 
widzenia problematyki niniejszego artykułu na uwagę zasługują także badania pod-
stawowe, dotyczące ruchu turystycznego na wybrzeżu, realizowane na wybranych 
jego obszarach przez M. Miedzińskiego (2013, 2015, 2016). 

Prowadząc, przez prawie pół wieku, badania nieskromnie pozwoliłem sobie na 
pokazanie etapów rozwoju turystyki na wybrzeżu od lat pięćdziesiątych (początek 
rozwoju turystyki masowej) do dzisiaj. Jestem przekonany, że ich wstępne zdefinio-
wanie, być może subiektywne, dla prawie siedemdziesięcioletniej historii, pozwoli 
na szeroką dyskusję innych autorów. A jest taka potrzeba. 
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Etapy rozwoju turystyki na polskim wybrzeżu  
w latach 1950–2018

Przyjmując za kryterium stopień presji turystycznej (inwestycje, ruch turystyczny itd.) 
na przyrodnicze walory turystyczne, wyróżniono w strefie nadmorskiej trzy okresy, tj.:

– 1950–1989, silnie degradujący dla walorów turystycznych;
– 1990–2003, główne narzędzie ochrony tych walorów;
– od 2004 do dzisiaj, agresywny stosunek do zasobów przyrodniczych (ryc. 1 i 2).

Gospodarka nakazowo-rozdzielcza (dyrektywna) 1950–1989
Przyjęto założenie, że w tym okresie przemysł i turystyka były głównymi czyn-

nikami dewaloryzującymi polskie wybrzeże. W odniesieniu do pierwszej z tych 
działalności w Polsce, w tym okresie dominowały dwie strategie: „industrializacji” 
(1950–1970) oraz druga – „przyspieszonego i harmonijnego rozwoju kraju” (lata sie-
demdziesiąte XX w.). Obie jednoznacznie faworyzowały przemysł, uznając go jako 
główny czynniki sukcesu gospodarczego wybrzeża, i to na całej jego długości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc.  1.  Stosunek  władz  państwowych  i  lokalnych  (samorządowych)  do  przyrodniczych 
walorów turystycznych w NSR w latach 1950–2018.

Źródło: opracowanie własne.

W  gospodarce  socjalistycznej  zdefiniowano  także  dwie  główne  ideologie  w 

odniesieniu  do  turystyki,  tj.:  najpierw  –  „turystyki  ludowej”,  później  –  „turystyki 

socjalistycznej”.  Założenia  obu  tych  nurtów  charakteryzowała  absolutna  megalomania, 

głównie w procesach planistycznych. Plany zagospodarowania przestrzennego dla Wybrzeża 

i  jego fragmentów w latach osiemdziesiątych i  dziewięćdziesiątych XX w. w zasadzie były 

dobre, oprócz wspomnianej „megalomanii”, jednak służby planistyczne nie miały większego 

wpływu na egzekwowanie zawartych tam założeń, a władze lokalne, przeważnie pod presją 

władz  wyższych,  nagminnie  ignorowały  ich  założenia  podczas  wydawania  decyzji 

lokalizacyjnych.  Przyjmowano  wówczas  we  wszystkich  dokumentach  planistycznych, 

począwszy od centralnych, a skończywszy na lokalnych, bardzo wysokie wskaźniki rozwoju 

ruchu turystycznego zgodnie z tezą o stałym wzroście czasu wolnego i dochodów ludności, i 

to niezależnie od okresu i koniunktury w polskiej gospodarce. Państwo zapewniało jedynie 

Ryc. 1.  Stosunek władz państwowych i lokalnych (samorządowych) do przyrodniczych 
walorów turystycznych w NSR w latach 1950–2018

Źródło: opracowanie własne.
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W gospodarce socjalistycznej zdefiniowano także dwie główne ideologie w odnie-
sieniu do turystyki, tj.: najpierw – „turystyki ludowej”, później – „turystyki socjalistycz-
nej”. Założenia obu tych nurtów charakteryzowała absolutna megalomania, głównie 
w procesach planistycznych. Plany zagospodarowania przestrzennego dla wybrzeża 
i jego fragmentów w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. w zasadzie 
były dobre, oprócz wspomnianej „megalomanii”, jednak służby planistyczne nie miały 
większego wpływu na egzekwowanie zawartych tam założeń, a władze lokalne, prze-
ważnie pod presją władz wyższych, nagminnie ignorowały ich założenia podczas wy-
dawania decyzji lokalizacyjnych. Przyjmowano wówczas we wszystkich dokumentach 
planistycznych, począwszy od centralnych, a skończywszy na lokalnych, bardzo wysokie 
wskaźniki rozwoju ruchu turystycznego zgodnie z tezą o stałym wzroście czasu wolnego 
i dochodów ludności, i to niezależnie od okresu i koniunktury w polskiej gospodarce. 
Państwo zapewniało jedynie bazę noclegową i żywieniową, której standard zależał od 
ważności branży przemysłowej, bądź znaczenia instytucji państwowych w utrzymaniu 
ideologii socjalistycznej. Uprzywilejowani byli m.in. członkowie PZPR, ZSL, SD, tj.: mili-
cjanci, służby specjalne, wojskowi, górnicy, hutnicy i inni.

bazę noclegową i  żywieniową,  której  standard  zależał  od ważności  branży  przemysłowej, 

bądź  znaczenia  instytucji  państwowych  w  utrzymaniu  ideologii  socjalistycznej. 

Uprzywilejowani  byli  m.in.  członkowie  PZPR,  ZSL,  SD,  tj.:  milicjanci,  służby  specjalne, 

wojskowi, górnicy, hutnicy i inni.

 

Objaśnienia: „TAK” – zjawisko wystąpiło; „NIE” – nie wystąpiło.

Ryc.  2.  Miejsce  turystyki  w  planowaniu  przestrzennym  w  nadmorskich  jednostkach 
samorządowych w latach 1950–2018

Źródło: opracowanie własne.

W  obu  ideologiach  zupełnie  pomijano  realizację  infrastruktury  komunalnej 

(kanalizację, oczyszczalnie ścieków, wodociągi i inne), chociaż w projektach planistycznych 

wspominano o jej potrzebie, oraz infrastruktury towarzyszącej i dostępności komunikacyjnej 

(zewnętrznej i wewnętrznej).  Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. Bałtyk był najbardziej 

zanieczyszczonym morzem świata (Szwichtenberg, 1991). Już w 1973 r. zamknięto plaże w: 

Pucku,  Władysławowie,  Gdyni  i  na  Mierzei  Wiślanej.  Do  1980  r.  zamknięto  wszystkie 

kąpieliska województwa gdańskiego i elbląskiego oraz przy ujściach rzek morza otwartego 

(Łeby, Regi, Słupi). Inne nad morzem otwartym zamykano w sezonie na czas określony, m.in.: 

w Grzybowie, Mrzeżynie, Sarbinowie, Ustroniu Morskim, czy też znajdujące się na wyspie 

Wolin). W 1991 r. małe kompleksowe oczyszczalnie były w Dąbkach, Jastrzębiej Górze, Łebie, 

Objaśnienia: „TAK” – zjawisko wystąpiło; „NIE” – nie wystąpiło.

Ryc. 2.  Miejsce turystyki w planowaniu przestrzennym w nadmorskich jednostkach 
samorządowych w latach 1950–2018

Źródło: opracowanie własne.
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W obu ideologiach zupełnie pomijano realizację infrastruktury komunalnej (kana-
lizację, oczyszczalnie ścieków, wodociągi i inne), chociaż w projektach planistycznych 
wspominano o jej potrzebie, oraz infrastruktury towarzyszącej i dostępności komuni-
kacyjnej (zewnętrznej i wewnętrznej). Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. Bałtyk 
był najbardziej zanieczyszczonym morzem świata (Szwichtenberg, 1991). Już w 1973 r. 
zamknięto plaże w: Pucku, Władysławowie, Gdyni i na Mierzei Wiślanej. Do 1980 r. za-
mknięto wszystkie kąpieliska województwa gdańskiego i elbląskiego oraz przy ujściach 
rzek morza otwartego (Łeby, Regi, Słupi). Inne nad morzem otwartym zamykano w se-
zonie na czas określony, m.in.: w Grzybowie, Mrzeżynie, Sarbinowie, Ustroniu Morskim, 
czy też znajdujące się na wyspie Wolin). W 1991 r. małe kompleksowe oczyszczalnie 
były w: Dąbkach, Jastrzębiej Górze, Łebie, Mielnie i Tolkmicku. Kilka miejscowości po-
siadało tylko oczyszczalnie mechaniczne – przestarzałe i przeciążone. 

Efektem tej polityki była katastrofa ekologiczna na wybrzeżu i upadek funkcji 
turystycznej (ryc. 1). Nie można jednak pomijać faktu, że w tym okresie dominująca 
wówczas turystyka socjalna (społeczna) pozwoliła na prawie „powszechny” udział 
polskiego społeczeństwa w wypoczynku, niezależnie od zamożności turystów. 

Gospodarka turystyczna wolnorynkowa – I etap (1990–2003)
Władze samorządowe, z prawdziwego zdarzenia, przyjęły wyjątkowo przemyślaną 

politykę proekologiczną, popartą ogromnymi funduszami europejskimi i pozaeuropej-
skimi. Nastąpiła diametralna zmiana ich działań w odniesieniu do walorów turystycz-
nych środowiska przyrodniczego. Gminy nadmorskie przede wszystkim podjęły starania 
eliminacji dwóch głównych barier rozwoju gospodarki turystycznej, tj. sezonowego 
zanieczyszczenia wód morskich i braku wody pitnej na prawie całym wybrzeżu.

Powstało wówczas kilkanaście tzw. związków miast i gmin obejmujących całe do-
rzecza rzek wpadających do Bałtyku, gdzie kompleksowo realizowano kanalizację, bu-
dowę oczyszczalni oraz sieci wodociągowych. Badania autora wykazały, że do 2005 r. 
w zasadzie opanowano oba te problemy, budując kompleksowe oczyszczalnie ścieków 
o przepustowości 540 tys. m3 na dobę, o 53% większej niż wynosiła wielkość ścieków 
produkowana na wybrzeżu w szczycie sezonu. Podobny sukces także osiągnięto w od-
niesieniu do wody pitnej. Produkcja jej wynosiła w tym roku 373 tys. m3 na dobę, 
tj. o 115 tys. m3 na dobę więcej niż wynosiło maksymalne na nią zapotrzebowanie.

Samorządy tym samym, poprzez stworzenie tzw. technicznego uzbrojenia terenu, 
przygotowały korzystne otoczenie przyrodnicze i infrastrukturalne dla funkcjonowania 
przedsiębiorstw turystycznych. Znacznie wzrosła atrakcyjność ekonomiczna podejmowa-
nych inwestycji prywatnych na tym terenie. Z jednej strony, wielki sukces (ryc. 1), a z dru-
giej – ogromne straty dla środowiska przyrodniczego, jakie zaszły w kolejnym z wcześniej 
pokazanych etapów rozwoju wybrzeża, m.in. w postaci niekontrolowanej urbanizacji wy-
brzeża. Problematyce tej szerszą analizę poświęcono w drugiej części niniejszego artykułu.
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Gospodarka turystyczna wolnorynkowa – II etap (2004–do dzisiaj)
We wstępie opracowania przyjęto tezę, że polityka samorządów gmin nadmor-

skich względem walorów turystycznych pasa nadbrzeżnego była podobnie agresywna 
zarówno w gospodarce nakazowo-rozdzielczej, jak i w niniejszym etapie transformacji 
społeczno-ekonomicznej (ryc. 1, 2). We wcześniejszym etapie wynikało to z przyję-
tej wówczas strategii rozwoju państwa socjalistycznego, a w tym – z agresywnego 
anektowania terenów pod inwestycje turystyczne przez kapitał prywatny, któremu 
sprzyjało przygotowane w drugim etapie otoczenie przyrodnicze i infrastrukturalne 
dla funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na wybrzeżu oraz błędna polityka 
państwa zarówno planistyczna (wprowadzenie w 2005 r. kategorii planów – MPZP), 
jak i odnosząca się do realizacji obiektów hydrotechnicznych, mających chronić pas 
nadbrzeżny (zarówno techniczny, jak i ochronny) polskiego wybrzeża.

Zmiana modelu wypoczynku nad Bałtykiem;  
z biernego na bierno-czynny

Monopolistyczny produkt wczasowo-wypoczynkowy, oparty na rdzeniu 3xS (mo-
rze, plaża, „korzystne” warunki pogodowe), królujący niepodzielnie przez cały okres 
gospodarki nakazowo-rozdzielczej, w okresie transformacji został wsparty m.in. przez 
produkt, który można określić jako wellness&spa (ryc. 3). W połowie lat dziewięćdzie-
siątych XX w. autor zdefiniował pięć walorów przyrodniczych na polskim wybrzeżu, 
tj. 5xS (sea – morze; sand – plaża i wał wydmowy; sun – uwarunkowania klimatyczne 
ze szczególnym uwzględnieniem bioklimatu hartującego; scenery – nadmorski bór so-
snowy wraz z „krajobrazowością” strefy brzegowej, mające oddziaływanie fizjologiczne 
oraz psychoemocjonalne; salt-spring – surowce lecznicze, szczególnie solanki i borowi-
na) – Szwichtenberg (2006, s. 23–24). W epoce turystyki biernej bioklimat hartujący był 
uznawany za antywalor. Liczyła się tylko „słoneczna pogoda”. Także w tamtym modelu 
wypoczynku w bardzo ograniczonym stopniu wykorzystywano kolejne dwa walory, 
tj. scenery i salt-spring. To właśnie te trzy walory stały się głównym rdzeniem produktu 
leczniczo-uzdrowiskowego i są obecnie wykorzystywane przez cały rok.

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. na polskim wybrzeżu w ogóle nie było 
hoteli wellness&spa, natomiast w 2017 r. było ich 200 (21,0% tego typu bazy uzdrowi-
skowej w Polsce). Są to obiekty o dużej pojemności noclegowej i wysokim standardzie 
świadczonych usług. W ten sposób skutecznie został wydłużony sezon turystyczny.

Oprócz produktu uzdrowiskowego wellness&spa, do aktywności gości w polskiej 
strefie nadmorskiej (NSR) przyczyniają się także inne produkty turystyczne, tworzone 
w ostatnich kilkunastu latach (ryc. 3). Dynamikę tego procesu najjaskrawiej obrazuje 
żeglarstwo. Śmiało można postawić tezę, że polskie wybrzeże dołączyło do żeglarskiej 
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Europy. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. na polskim wybrzeżu istniały trzy 
mariny (Gdańsk – 2 i Łeba – 1), dysponujące 300 miejscami postojowymi (m.p.) oraz 
kilkoma małymi przystaniami o niskim i bardzo niskim standardzie. W pierwszym pięt-
nastoleciu tego wieku zbudowano 53 mariny, w tym osiem dużych, z ponad 100 m.p., 
o łącznej pojemności 2,5 tys. miejsc. Na całym wybrzeżu istnieje więc gęsta sieć portów 
jachtowych o średnim i wysokim standardzie. 

można postawić tezę, że polskie Wybrzeże dołączyło do żeglarskiej Europy. Pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych XX w. na polskim Wybrzeżu istniały trzy mariny (Gdańsk – 2 i Łeba – 1),  

dysponujące 300 miejscami postojowymi (m.p.) oraz kilkoma małymi przystaniami o niskim i 

bardzo niskim standardzie. W pierwszym piętnastoleciu tego wieku zbudowano 53 mariny, w 

tym  osiem  dużych,  z  ponad  100  m.p.,  o  łącznej  pojemności  2,5  tys.  miejsc.  Na  całym 

Wybrzeżu istnieje więc gęsta sieć portów jachtowych o średnim i wysokim standardzie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc.  3.  Wykorzystanie  walorów turystycznych  na  polskim Wybrzeżu  w epoce  gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej i transformacji

Źródło: opracowanie własne.

W ten sposób model wypoczynku, w tym także zagospodarowania turystycznego, na 

wybrzeżach  położonych w zasięgu klimatu umiarkowanego morskiego i  przejściowego,  w 

tym  również  południowobałtyckich,  określany  przez  autora  jako  „północny”,  w  Polsce 

zmierza do modelu „południowego” (położonego w klimacie podzwrotnikowym) – ryc. 4. Na 

marginesie  warto  podkreślić,  że  boom budowlany w ostatnich  kilkunastu  latach  w pasie 

technicznym wybrzeża,  a  także w pasie ochronnym, nie dotyczy tylko ww. obiektów, ale 

także  apartamentowców,  hoteli  i  innych  wielkokubaturowych  obiektów  hotelarskich.  Z 

Ryc. 3.  Wykorzystanie walorów turystycznych na polskim wybrzeżu w epoce 
gospodarki nakazowo-rozdzielczej i transformacji

Źródło: opracowanie własne.

W ten sposób model wypoczynku, w tym także zagospodarowania turystycznego, 
na wybrzeżach położonych w zasięgu klimatu umiarkowanego morskiego i przejścio-
wego, w tym również południowobałtyckich, określany przez autora jako „północny”, 
w Polsce zmierza do modelu „południowego” (położonego w klimacie podzwrotniko-
wym) – ryc. 4. Na marginesie warto podkreślić, że boom budowlany w ostatnich kilku-
nastu latach w pasie technicznym wybrzeża, a także w pasie ochronnym, nie dotyczy 
tylko ww. obiektów, ale także apartamentowców, hoteli i innych wielkokubaturowych 
obiektów hotelarskich. Z faktem tym wiąże się eliminacja nadmorskiego boru sosno-
wego, a także wałów wydmowych, głównych naturalnych barier chroniących brzeg 
morski (ryc. 4). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 26% (140 km) otwartego brzegu 
morskiego podlega ochronie poprzez stosowanie hydrotechnicznych budowli brzego-
wych. W dużym stopniu jest to następstwem procesów globalnych – efektu cieplarnia-
nego. Lokalizacja obiektów turystycznych na samym brzegu w znaczny jednak sposób 
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przyspiesza budowanie obiektów hydrotechnicznych. Osłabione brzegi morskie są więc 
wzmacniane budowanymi, w coraz to większej skali i coraz to szybszym tempie, umoc-
nieniami brzegowymi,, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania.

faktem tym wiąże się eliminacja nadmorskiego boru sosnowego, a także wałów wydmowych, 

głównych  naturalnych  barier  chroniących  brzeg  morski  (ryc.  4).  Należy  w  tym  miejscu 

zaznaczyć,  że  26%  (140  km)  otwartego  brzegu  morskiego  podlega  ochronie  poprzez 

stosowanie hydrotechnicznych budowli brzegowych. W dużym stopniu jest to następstwem 

procesów globalnych – efektu cieplarnianego. Lokalizacja obiektów turystycznych na samym 

brzegu  w  znaczny  jednak  sposób  przyspiesza  budowanie  obiektów  hydrotechnicznych. 

Osłabione brzegi morskie są więc wzmacniane budowanymi, w coraz to większej skali i coraz 

to  szybszym  tempie,  umocnieniami  brzegowymi,,  o  czym  będzie  mowa  w  dalszej  części 

opracowania.

 
Lp. 

ANALIZOWANE 
ELEMENTY 

MODEL 
POŁUDNIOWYa/ 

MODEL PÓŁNOCNYb/ 
druga połowa XX w. aktualnie 

1. 
Warunki 
bioklimatyczne 

Wybitne Przeciętne 

2. Warunki kąpielowe Wybitne Przeciętne 

3. Roślinność 
Sztuczne nasadzenia 

+ makhia 

Nadmorski bór 
sosnowy 

+ roślinność 
wydmowa 

Nadmorski bór 
sosnowy 

+ roślinność 
wydmowa (jego 

sukcesywna 
eliminacja) 

4. Odporność wybrzeża Duża Bardzo mała 

5. 
Predyspozycje dla 
turystyki 

Biernej Czynnej Czynnej 

6. 
Dominujący typ 
turystyki 

Bierno-czynny Bierny Bierno-czynny 

7. 
Zainwestowanie 
dostosowane dla 
turystyki 

Bierno-czynnej Biernej Bierno-czynnej 

8. 
Oddalenie pasma 
zainwestowania 
turystycznego od plaży 

Bardzo bliskoc/ Dość bliskod/ 
Dość 

bliskod//bardzo 
bliskoc/ 

 

Objaśnienia:  a/Model  „południowy”  –  wybrzeża  morskie  położone  w  zasięgu  klimatu 
podzwrotnikowego (śródziemnomorskiego);  b/położone w zasięgu klimatu umiarkowanego 
morskiego  i  przejściowego;  c/„bardzo  blisko”  oznacza,  że  w  wielu  przypadkach 
zainwestowanie łączy się z plażami; d/„dość blisko” oznacza, że na wielu odcinkach wybrzeża 
zainwestowane są wały wydmowe lub krawędzie klifu. 

Ryc. 4. Zmiana modelu wypoczynku i zagospodarowania turystycznego na polskim Wybrzeżu 
na tle wybrzeży śródziemnomorskich

Źródło: opracowanie własne.

Rewolucyjna dynamika zmiany w zagospodarowaniu turystycznym na polskim Wybrzeżu 

oraz w dostępności komunikacyjnej tego obszaru recepcji turystycznej

Objaśnienia: a/Model „południowy” – wybrzeża morskie położone w zasięgu klimatu podzwrotnikowego 
(śródziemnomorskiego); b/położone w zasięgu klimatu umiarkowanego morskiego i przejściowego; 
c/„bardzo blisko” oznacza, że w wielu przypadkach zainwestowanie łączy się z plażami; d/„dość blisko” 
oznacza, że na wielu odcinkach wybrzeża zainwestowane są wały wydmowe lub krawędzie klifu. 

Ryc. 4.  Zmiana modelu wypoczynku i zagospodarowania turystycznego na polskim 
wybrzeżu na tle wybrzeży śródziemnomorskich

Źródło: opracowanie własne.
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Rewolucyjna dynamika zmiany w zagospodarowaniu 
turystycznym na polskim wybrzeżu oraz w dostępności 
komunikacyjnej tego obszaru recepcji turystycznej

A priori można przyjąć tezę, że w ostatnich kilkunastu latach obserwuje się boom 
budowlany zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, odnoszący się do 
wszystkich form zagospodarowania turystycznego, tj. bazy noclegowej, gastronomicznej, 
komunikacyjnej i towarzyszącej. W niniejszym opracowaniu dynamikę zmian w zakresie 
infrastruktury turystycznej wybrzeża określono, badając: potencjał noclegowy badanego 
obszaru, dostępność komunikacyjną NSR (zewnętrzną i wewnętrzną) oraz pojemność 
marin morskich. Ponieważ państwowa statystyka bardzo mocno odbiega od wyników 
uzyskiwanych z badań empirycznych naukowców, w pierwszym rzędzie ustosunkowano 
się do zdelimitowanych przez obie strony turystycznych obszarów nadmorskich. 

Powierzchnia nadbałtyckiego polskiego regionu turystycznego
Autor niniejszego opracowania w 2006 r., analizując walory przyrodnicze, bariery 

fizjograficzne rozwoju, a także istniejące i potencjalne zainwestowanie miejsc noclego-
wych związane z Morzem Bałtyckim, zdelimitował tzw. Nadmorską Strefę Rekreacyjną 
(Szwichtenberg, 2006). NSR o szerokości od 1,0 km do 1,5 km i powierzchni 1,0 tys. km2 
jest prawie ośmiokrotnie mniejsza niż przyjęta przez GUS (tab. 1). Badacze wybrzeży 
morskich (Bałtyckiego, Północnego i Śródziemnego), tacy jak: W.P. Stauskas, D. Pearce, 
J.P. Lozato-Giotart, określili podobny zasięg zainwestowania turystycznego (Szwichten-
berg, 2006). Badania autora także wykazały, że w miejscowościach turystycznych, które 
nie leżą bezpośrednio nad samym morzem, a należą do gmin typowo nadmorskich, 
znajdowało się zaledwie 2,5% ogólnej liczby miejsc noclegowych położonych w gmi-
nach nadmorskich i nadzalewowych. Jak wykazują obecne badania autora, zainwe-
stowanie turystyczne na polskim wybrzeżu nie oddala się od linii brzegowej, a wręcz 
przeciwnie, przybliża do niej, zgodnie z zasadą: im obiekt położony bliżej morza, tym 
wyższa cena za świadczone w nim usługi. Pozwala na to liberalne prawo i nonszalanckie 
do niego podejście władz lokalnych oraz instytucji „rządzących” na polskim wybrzeżu.

Według GUS, w gminach nadmorskich, określanych jako „obszar nadmorski” o po-
wierzchni 7,9 tys. km2, w 2017 r. było 2,5 tys. obiektów turystycznych, tj. 23,5% wszyst-
kich w Polsce, w których znajdowało się 208,0 tys. miejsc noclegowych (26,9%) – Tury-
styczne obiekty…, 2017. Dane powyższe są obarczone dużymi błędami statystycznymi 
z trzech powodów: po pierwsze – uwzględniono imputację, po drugie – analizowano 
tylko obiekty noclegowe posiadające 10 lub więcej miejsc, po trzecie – do obszaru nad-
morskiego włączono siedem gmin nie związanych z linią brzegową, np. Słupsk (oddalo-
ny 16 km od morza) i Koszalin, tłumacząc się przyjętą metodologią Eurostatu (tab. 1).
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Tab. 1.  Powierzchnia nadbałtyckiego polskiego regionu turystycznego i jego potencjał 
noclegowy wg GUS i autora

Lp. Badany aspekt

Według GUS 
(„obszar 

nadmorski”) 
2017

Według autora  
(Nadmorska Strefa 

Rekreacyjna) 2005 (2017)

1 2 3 4

1 Liczba gmin  55
39 (w tym 

5 – nadzalewowych)

2
Maksymalny zasięg od 

strony odlądowej (w km)
 16 2,0

3
Powierzchnia analizowanego 

terenu (w tys. km2)
 7,9 1,0

4
Liczba miejsc noclegowych 

(w tys.)
 208,0

409,3 – w 2005 r.;
550,0 – w 2017 r. (szacunek)

Źródło: Turystyczne obiekty noclegowe…, 2017, Szwichtenberg, 2006.

Potencjał noclegowy badanego obszaru
A. Szwichtenberg w 2006 r. po raz pierwszy w Polsce obliczył bazę noclegową 

organicznie związaną z wybrzeżem Bałtyku (Szwichtenberg, 2006). Autor w latach 
1975–2006 wykonał kilkadziesiąt opracowań teoretycznych i empirycznych z tego 
zakresu. Nie mając jednak zaufania do danych GUS i urzędów gmin, biur projekto-
wych i innych instytucji, zawsze przeprowadzał badania podstawowe. Nigdy jednak 
nie dotyczyły one całego polskiego wybrzeża. Pisząc monografię turystyczną tego 
regionu, został zmuszony do podjęcia badań podstawowych dla całego wybrzeża. 
Zastosowano kilka metod badawczych, w tym m.in. badania terenowe (empirycz-
ne) we wszystkich gminach i miejscowościach nadmorskich. Dane te weryfikowano, 
analizując dokumenty planistyczno-strategiczne oraz przeprowadzając wywiady po-
głębione z osobami prowadzącymi komórki urzędów gmin, odpowiedzialne za pro-
blematykę finansową, planistyczną, ewidencyjną itp. W kilkunastu miejscowościach 
nadmorskich przeprowadzono także własne badania empiryczne bazy (m.in. analizę 
danych katastralnych, ewidencję działek i budynków, wywiady z ich właścicielami 
itd.), a także w celach porównawczych zastosowano opracowaną w 1995 r. własną 
metodę pośrednią na podstawie zużycia wody i zrzutu ścieków, którą wykorzystano 
do obliczeń w kilkudziesięciu miejscowościach (Szwichtenberg, 2006). 

Wyżej wspomnianej części bazy noclegowej, a także innej, nie bada GUS. Stąd 
też dla 34 gmin, w których według obliczeń własnych w 2005 r. wykazano 409,3 tys. 
miejsc noclegowych, GUS w 2003 r. podaje zaledwie 170,0 tys., tj. 31,5% rzeczywistej 
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wielkości. Powyższą tezę o bardzo dużym niedoszacowaniu bazy noclegowej w strefie 
nadmorskiej przez statystykę państwową, a tym samym – konieczności prowadzenia 
badań podstawowych, podkreśla M. Miedziński (2013, 2015, 2016), badając tę bazę 
zarówno we wszystkich nadmorskich powiatach, jak również – we wszystkich miej-
scowościach Wybrzeża Środkowego. Rzetelnie przeprowadzone badania podstawowe 
przez tego autora w 2012 r. w szesnastu miejscowościach Wybrzeża Środkowego (od 
Dźwirzyna do Jarosławca) wykazały, że znajdowało się tam 5,5 tys. obiektów tury-
stycznych, a więc ponad dwukrotnie więcej niż wykazały to badania GUS w 2017 r. 
dla całego polskiego obszaru nadmorskiego. Liczba miejsc noclegowych, według ww. 
autora, na Wybrzeżu Środkowym natomiast wynosiła 154 tys., podczas gdy GUS wy-
kazał – 208,0 tys. w odniesieniu do całego wybrzeża. Potężne paradoksy statystyczne! 
Takie zafałszowania, wprowadzane do Studiów uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gmin (SUiKZP), Miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) oraz innych dokumentów planistyczno-strategicznych, bądź 
projektowych, bardzo mocno podważają ich znaczenie w konstruowaniu polityki 
społeczno-ekonomicznej jednostek samorządowych.

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, pominięto w dalszej części opracowania 
dane statystyczne GUS. Jak wcześniej wspomniano, jedyne badania w odniesieniu do 
liczby miejsc na całym wybrzeżu wykonane zostały przez A. Szwichtenberga w 2005 r. 
Wówczas wykazano 409,3 tys. miejsc noclegowych, z czego 38,7%, będących w szarej 
strefie, głównie w kwaterach prywatnych (tab. 1). Nie ma więc możliwości obliczenia 
dynamiki zmian en bloc dla całej NSR. Stąd też dla okresu 2005–2012 obliczono ją, 
przyjmując tylko dane dla Wybrzeża Środkowego uzyskane przez autora opracowania 
w 2005 r. oraz podane przez M. Miedzińskiego w 2012 r. W pierwszym przypadku licz-
ba miejsc noclegowych wynosiła 110,5 tys., zaś w drugim – 154,0 tys.; stąd dynamika 
zmian – 129,2%. Przyjmując taki wskaźnik, można określić, że na polskim wybrzeżu 
znajduje się około 550 tys. miejsc noclegowych (tab. 1). Warto podkreślić, że jest to 
wielkość ponad dwuipółkrotnie większa niż wynika z badań GUS.

W rejonie Kołobrzegu (Dźwirzyno – Ustronie Morskie) w latach 1986–2012 dyna-
mika zmian bazy noclegowej, według M. Miedzińskiego, wynosiła 258,6%, zaś w re-
jonie Mielna (Gąski – Łazy) – 147,8%. Takie tempo rozwoju bazy noclegowej, a tym 
samym liczby gości, musi mieć istotny wpływ zarówno na przyrodnicze walory tury-
styczne, określane jako 5xS, jak również na kondycję psychiczną wypoczywających. 
W połowie lat osiemdziesiątych XX w. autor obliczył, według własnej metodologii, 
pojemność turystyczną wszystkich miejscowości nadmorskich uwzględniającą dwa 
ww. elementy (Szwichtenberg, 1991). Badania M. Miedzińskiego w 2012 r. wykazały, 
że w większości jednostek osadniczych została ona przekroczona (Miedziński, 2013). 
Dla przykładu w rejonie turystycznego Kołobrzegu o 20% (wybrzeże od Dźwirzyna 
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do Ustronia Morskiego), przy czym do 2025 r. – przekroczy 50%. Można już mówić 
o niekontrolowanej urbanizacji turystycznej znacznych fragmentów wybrzeża.

Powyższa analiza porównawcza wyników, uzyskanych przez M. Miedzińskiego 
i A. Szwichtenberga, stanowi jasny dowód na wręcz rewolucyjne zmiany w wielkości 
bazy noclegowej wybrzeża w ostatnim dziesięcioleciu, będącej podstawą prawdziwego 
boomu turystycznego, wyrażającego się także w wielkości ruchu turystycznego, którego 
analizę pominięto w tym opracowaniu. Z drugiej strony, udowodniono małą wartość 
wyników uzyskiwanych przez GUS. Do końca XX w. analizy, przeprowadzane przez tę 
instytucję, wręcz udowadniały sukcesywne zmniejszanie się liczby miejsc noclegowych 
w strefie nadmorskiej (Szwichtenberg, 2006). Wprawdzie obecnie zanotowano wzrost 
(np. w latach 2012–2017 o 18,9%), jednak gigantyczne niedoszacowanie, na tle zapre-
zentowanych badań empirycznych, nie pozwala na przyjmowanie ich w ustalaniu poli-
tyki społeczno-gospodarczej gmin i kierunków rozwoju turystyki na polskim wybrzeżu.

Dostępność komunikacyjna polskiego wybrzeża
A. Szwichtenberg w 2002 r., analizując dostępność komunikacyjną wybrzeża, 

udowodnił tezę, że ten ważny na mapie europejskiej obszar turystyczny faktycznie 
znajduje się poza głównymi trasami drogowymi kontynentu, a jego skomunikowanie 
z obszarami generującymi turystykę w Polsce i za granicą jest znikome (Szwichten-
berg, 2002). Stwierdzono także, że system komunikacji w polskiej strefie brzegowej 
jest swego rodzaju korkiem w dynamicznie rozwijającej się turystyce europejskiej 
(Szwichtenberg, 1991). W niniejszym opracowaniu poddano analizie dwa problemy 
udowadniające rewolucyjne zmiany w procesie skomunikowania polskiego nadmor-
skiego obszaru recepcji z europejskimi obszarami generującymi turystykę, tj. połą-
czenia lotnicze tego terenu ze światem oraz tempo budowy sieci dróg ekspresowych 
łączących Bałtyk z aglomeracjami środkowo- i południowopolskimi, zarówno zorien-
towanymi równoleżnikowo, jak i południkowo.

Powyższą tezę potwierdzają m.in. statystyki odnoszące się do dwóch portów lot-
niczych funkcjonujących nad morzem (Gdańsk, Gdynia – z powodów proceduralnych 
nieczynne), oraz położonego w dużej od niego odległości (Goleniów) na początku tego 
wieku i obecnie. Miały one wówczas charakter lotnisk regionalnych. Nie odgrywały 
większej roli w rozwoju ruchu turystycznego. Były raczej związane z obsługą wyjazdów 
Polaków „za chlebem” do Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Port lotniczy w Rębiechowie 
w 2002 r. odprawił zaledwie 0,32 mln pasażerów. Obecnie, obok warszawskiego portu 
Okęcie im. Chopina oraz krakowskiego – Balice, jest trzecim co do wielkości lotniskiem 
pasażerskim w Polsce. Znaczenie turystyczne gdańskiego portu najlepiej charakteryzuje 
skok w przyjazdach turystycznych związanych z wielkim eventem turystycznym – Mi-
strzostwami Europy w Piłce Nożnej w 2012 r., kiedy to zwiększyła się liczba pasażerów 
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o 15,2% względem roku poprzedniego. W 2017 r. port obsłużył 4,6 mln osób, utrzymu-
jąc kontakty z 50 lotniskami świata, przede wszystkim, oprócz Warszawy, z Londynem, 
Oslo, Sztokholmem i Monachium. Lotnisko w Goleniowie w 2002 r. obsłużyło zaledwie 
0,078 mln osób. Terminal pasażerski oddano bowiem dopiero w 2006 r. Ze względu na 
dużą odległość od Szczecina (50 km) oraz wybrzeża (65–75 km) nadal jest lotniskiem 
regionalnym (2017 r. – 0,58 mln pasażerów). 

Jeszcze większy skok w budownictwie infrastruktury komunikacyjnej obserwuje 
się w ostatnich latach w realizacji dróg ekspresowych i obwodnic miast w obu woje-
wództwach nadmorskich. Na początku tego tysiąclecia zrezygnowano z budowy dwóch 
autostrad południkowych A1 i A3, także rezygnując z połączenia wybrzeża z Polską środ-
kową, południową i państwami południowej Europy. Zrezygnowano także z budowy 
drogi szybkiego ruchu, przebiegającej w sąsiedztwie wybrzeży Bałtyku, S6, łączącej Eu-
ropę Zachodnią ze Wschodnią. Jedyną drogą z prawdziwego zdarzenia, łączącą Europę 
Zachodnią ze Wschodnią, przebiegającą najbliżej Bałtyku, była wówczas realizowana 
autostrada A2: Świecko – Terespol. Należy jednak podkreślić, że przebiega ona w odle-
głości 200–250 km od linii brzegowej. Komunikacyjnie wówczas najbardziej zaniedbane 
było Wybrzeże Zachodnie, a szczególnie w zasięgu Zatoki Koszalińskiej, które z dosko-
nałym produktem wczasowo-wypoczynkowym, wykształconym na podstawie rdzenia 
5xS, pozbawione wielkich aglomeracji przemysłowych, jest niekwestionowanym waż-
nym ORT Europy. Jednak dopiero obecnie uzyskuje drogę ekspresową S6, łączącą się 
z siecią autostrad Europy Zachodniej. Docelowo o długości 330 km Szczecin – Rusocin 
(połączenie z autostradą A1), na odcinku Szczecin – Koszalin (łącznie z obwodnica-
mi tych miast), zostanie oddana do użytku w 2019 r. (Zachodniopomorskie…, 2017). 
Droga przebiegająca w sąsiedztwie Bałtyku na odcinku Kołobrzeg – Ustronie Morskie 
już nie jest okienkiem na świat, ale wielką witryną przybliżającą turystów z bogatych 
krajów, określanych jako obszary generujące turystykę (OGT), będących w ścisłej czo-
łówce światowej jak: Niemcy, Holandia, Dania, Belgia, Szwecja i inne. Na marginesie, 
realizowana jest także droga ekspresowa S3 na odcinku od trasy S6 do Świnoujścia, 
obsługująca kurorty położone nad Zatoką Pomorską.

Pewne problemy występują jedynie na wschodnim odcinku S6 (Sławno – Rusocin). 
Nie będą one jednak ograniczały strumienia ruchu turystycznego z Europy Zachodniej, 
a jedynie utrudniały przepływ ze wschodu Europy, który faktycznie nie odgrywa większej 
roli na mapie turystycznej świata. Ponadto fragment wybrzeża, od Łeby do Krynicy Mor-
skiej, położony jest w strefie oddziaływania Trójmiejskiej Aglomeracji, z istniejącą i realizo-
waną siecią drogową (m.in. odcinek S6 Gdynia – Lębork), a także – lotniskami w Gdańsku 
i Gdyni oraz bazą promową. Ze względu na brak funduszy, w najbliższych latach prawdo-
podobnie nie będzie budowany dalszy odcinek trasy w kierunku Słupska i Koszalina. 

Dostępność komunikacyjną Wybrzeża Środkowego istotnie poprawi także budo-
wana droga ekspresowa S11. Będzie jednym z głównych szlaków Polski w układzie 



Gospodarka turystyczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX w. i na początku XXI w.

21

południkowym, łączącym Śląsk z Pomorzem Środkowym przez Poznań. Obecnie w bu-
dowie jest odcinek wspólnego przebiegu dróg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina, 
natomiast na etapie projektowania jest kolejny odcinek drogi ekspresowej między Ko-
szalinem i Piłą, którego realizację zaplanowano na lata 2020–2024 (Zawadzki, 2018).

Jednym z najtrudniejszych problemów w strefie nadmorskiej jest brak rozwią-
zań komunikacyjnych wewnątrz prawie wszystkich jednostek osadniczych. Badania 
prowadzone przez autora w latach dziewięćdziesiątych XX w. pokazały, że większość 
miejscowości nadmorskich Pobrzeża Koszalińskiego miała wybitnie niekorzystny 
układ komunikacyjny (Szwichtenberg, 1996a). W Chłopach, Sianożętach, Ustroniu 
Morskim, Łazach, Dąbkach – trasy te przebiegały przez środek strefy rekreacyj-
nej, w Sarbinowie – pomiędzy brzegiem morskim a strefą rekreacyjną, w Mielnie-
-Unieściu – w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rekreacyjnego i wzdłuż linii brze-
gowej jeziora itd. Generalnie bowiem wsie nadmorskie są ulicówkami. Zazwyczaj 
jedynym głównym szlakiem, przeważnie o bardzo małej przepustowości, przejeżdżało 
dziennie kilka tysięcy pojazdów mechanicznych. W efekcie w wielu punktach poszcze-
gólnych miejscowości warunki pobytu były o wiele bardziej uciążliwe pod względem 
hałasu i stężenia spalin niż w dużych miastach (Szwichtenberg, 2002). 

Obecnie tylko niektóre miejscowości zdołały wyprowadzić ruch samochodów 
z samych jednostek osadniczych, ale nie z ich stref rekreacyjnych. Tak zwane ob-
wodnice, które mają m.in. Międzyzdroje, Kołobrzeg, Darłowo, Wolin, w nieznacz-
nym stopniu wyprowadzają ruch ze stref. Należy jednak pamiętać, że w NSR jest aż 
79 jednostek osadniczych! Na wielu odcinkach wybrzeży także modernizuje się drogi 
łączące miejscowości turystyczne, np. droga wojewódzka nr 215 z Władysławowa do 
Karwi. Nadal jednak Chłapowo, Rozewie, Jastrzębia Góra, Karwia, Karwieńskie Błoto 
Pierwsze i Sławoszyno pozostaną „ulicówkami”.

Istnieje także pilna konieczność poprawy dostępności komunikacyjnej kilku waż-
nych odcinków polskiego wybrzeża. Dotyczy to przede wszystkim Półwyspu Helskiego. 
Autor w 1992 r., w ramach projektu celowego Komitetu Badań Naukowych pod nazwą: 
„Wybrane zagadnienia ekorozwoju Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej”, przedstawił 
koncepcję turystycznego zagospodarowania Półwyspu i Zatoki Puckiej. Zapropono-
wał wówczas odciążenie północnych części Półwyspu, które są wyjątkowo cenne pod 
względem przyrodniczym, poprzez bezpośrednie połączenie promowe Trójmiasta z po-
łudniowym cyplem Półwyspu, tj. Helem (Szwichtenberg, 1992, 1996b). 

Przez 15 lat idea ta nie znalazła poparcia samorządów położonych nad Zato-
ką Gdańską. Dopiero w 2006 r. Gdańsk, Gdynia, Hel, Jastarnia, Sopot oraz Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku podpisały projekt połączenia Trójmiasta z Półwyspem 
Helskim, gwarantując cenę biletów trzykrotnie niższą niż w rejsach komercyjnych. 
W tym samym roku z rejsów tramwajami wodnymi skorzystało 0,46 mln osób. Już 
w 2011 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku, uznając że projekt ten ma charakter 
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komercyjny – typowo wycieczkowy, turystyczny – zapowiedział wycofanie się z do-
finansowania. Wielki boom przewozowy, trwający sześć lat, skończył się w 2013 r., 
kiedy to dwie ostatnie gminy (Gdynia i Jastarnia) wycofały się z dofinansowania (rok 
wcześniej – inne samorządy). Dla przykładu, w tamtym roku na linii Gdynia – Jastar-
nia sprzedano 94,5 tys. biletów, przewieziono około 7,0 tys. rowerów (Karendys, 2018).

Po upadku idei współfinansowania przewozów przez bogate gminy, funkcjonują 
trzy linie komercyjnie z Gdyni, Gdańska i Sopotu na Hel, obsługiwane przez Żeglugę 
Gdańską. Nastąpił gwałtowny spadek przewozów wynoszący np. w 2015 r. jedynie 
0,13 mln pasażerów. Osłabiło to, rozbudowaną w okresie prosperity, działalność han-
dlową, gastronomiczną, a także turystykę rowerową na Półwyspie Helskim. Samo-
rządy uznały, że osiągnęły cel, jakim było ożywienie ruchu turystycznego w Zatoce 
Gdańskiej. Jest to jednak błędne podejście, chociażby ze względu na ochronę śro-
dowiska przyrodniczego. Przy półmilionowym przewozie tramwajami wodnymi, jaki 
następował każdego roku, w latach 2006–2012 dla przykładu nie przejechało przez 
Półwysep co najmniej 1,0 mln samochodów! 

Należy także zadać sobie pytanie, jak wyżej przedstawione problemy mają się do 
politycznej decyzji budowy z funduszy państwowych w 2022 r. nowej drogi krajowej Via 
Maris, łączącej Władysławowo z Obwodnicą Trójmiasta (Jamroż, 2018). Obecna droga 
216 jest istotnym korkiem ograniczającym dostęp do Półwyspu. Nowa inwestycja przyczy-
ni się do całkowitej eliminacji funkcji turystycznej na tym najcenniejszym skrawku Polski.

Niedostosowanie regulacji prawnych  
i działań inwestycyjnych do aktualnych  
procesów zachodzących w pasie nadbrzeżnym

Niniejszy rozdział poświęcono problematyce „chorego” prawa odnoszącego się 
do gospodarowania na polskim wybrzeżu pasem nadbrzeżnym, w ramach którego 
wyróżnia się dwa pasy, tj.: techniczny oraz ochronny. Prowadzi to do groźnych na-
stępstw zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego, jak i dużych 
strat finansowych. Case study pt. „Prawo w Polsce i jego realizacja w odniesieniu 
do gospodarowania pasem technicznym” autor opracował technikę badawczą typu 
desk research. W tym celu przeanalizowano istniejące dane pochodzące z raportów 
analitycznych (głównie dokumenty NIK) oraz z prasy, Internetu i innych opracowań. 
Przede wszystkim jednak skorzystano z własnego kilkudziesięcioletniego dorobku 
naukowego w tym względzie. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu, dużą 
stratą dla tego opracowania jest brak części tabelarycznej.

Sformułowano następującą tezę główną: Niepełna znajomość prawa i mierne kom-
petencje, z jednej strony, urzędników urzędów morskich, a z drugiej – pracowników 
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instytucji i urzędów zarówno państwowych, jak i samorządowych, funkcjonujących 
w pasie technicznym, jest istotną przyczyną degradacji polskiego wybrzeża. Z tym 
zagadnieniem istotnie wiąże się rezygnacja w 2003 r. w polskim prawie o planowa-
niu przestrzennym z instytucji „planów zagospodarowania przestrzennego” na rzecz 
„miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” (Ustawa…, 2003).

Prawa przyrody rzecz jasna są najważniejszym sprawcą w procesach erozji brze-
gowej. Jednak nie miałyby one takiego rozmiaru, gdyby nie wspomniane nieumie-
jętne zarządzanie tym najcenniejszym, z punktu widzenia turystyki i innych form 
gospodarowania, pasem technicznym, jak i ochronnym.

Analizie poddano trzy dokumenty oceniające finansowe i przedmiotowe działa-
nia związane z kondycją polskiego brzegu morskiego, z czego dwa wykonane przez 
Naczelną Izbę Kontroli, a jeden – przez Ministerstwo Środowiska. Pierwszy z nich do-
tyczy wykorzystania środków publicznych na inwestycje przez administrację morską 
(Wykorzystanie środków…, 2017), drugi – ochrony brzegów morskich na Półwyspie 
Helskim i Mierzei Wiślanej (Ochrona brzegów…, 2015), zaś trzeci – efektów realizo-
wanych projektów zabezpieczających brzegi morskie zagrożone erozją (Efekty pro-
jektów…, 2016). Wszystkie wyżej wymienione dokumenty potwierdzają postawioną 
w niniejszej pracy tezę zarówno o niedociągnięciach polskiego prawa na badanym 
polu, a także, w dużym stopniu – o nieprzestrzeganiu tych przepisów przez powołane 
do ochrony brzegu instytucje i urzędy, a także gminy.

Pierwszy z analizowanych dokumentów wskazuje na karygodne realizowanie 
inwestycji przez Urząd Morski, przede wszystkim spowodowane brakiem kontroli 
nad nim Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM). 
Urząd ten także przez wiele lat nie zdefiniował pojęcia: „linia brzegowa 2000 r.”, jako 
podstawowego miernika osiągnięcia celów (miernikiem miało być utrzymanie linii 
brzegowej według stanu z 2000 r.) niezbędnego do właściwego realizowania „Pro-
gramu Ochrony Brzegów Morskich” (POBM), finansowanego z budżetu państwa. 
Strategia Ochrony Brzegów Morskich obejmuje lata 2004–2023; środki przeznaczone 
na jego realizację z budżetu państwa wynoszą 911 mln zł. Z programu tego mogą 
być realizowane następujące zadania: sztuczne zasilanie (w niektórych przypadkach 
z budowlami wspomagającymi), budowa i modernizacja umocnień brzegowych, 
odwadnianie klifów oraz monitoring i badania dotyczące aktualnego stanu brzegu 
morskiego. Warto podkreślić, że skutki nieprawidłowości obliczone dla lat 2012–2013 
wyniosły 39,2 mln zł, w tym 98,2% wydatkowano z naruszeniem prawa.

Drugi z ww. dokumentów, opracowany przez NIK, jednoznacznie pokazuje, że dzia-
łalność Urzędu Morskiego w Gdyni w latach 1997–2013 skupiała się przede wszystkim 
na zabezpieczeniu brzegów morskich Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej przed 
erozją brzegową. Nie podejmowano natomiast skutecznych działań zapobiegających 
sukcesywnemu nasypywaniu plaż przy polach kempingowych na Półwyspie Helskim, 
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tym samym doprowadzając do dużych zmian w środowisku przyrodniczym. W wyniku 
prowadzonych robót ziemnych oraz presji turystycznej doszło do szkód znacznych roz-
miarów w gatunkach chronionych, siedliskach przyrodniczych, wyznaczonych do ochro-
ny obszarów Natura 2000, wodach i powierzchni ziemi. Urząd ten nie informował 
organów ochrony środowiska o samowolnym powiększeniu przez właścicieli pięciu 
pól kempingowych w latach 1997–2013, powierzchni plaż o 7,1 ha przez przesuwanie 
linii brzegowej w głąb morza na odległość od 1,5 m do 60 m, o łącznej długości około 
3830 m. Także nie podejmował żadnych działań w stosunku do 34 obiektów budowla-
nych powstałych bez zgody w pasie technicznym.

Naczelna Izba Kontroli także skierowała liczne uwagi do innych instytucji, które 
prowadziły niewłaściwą gospodarkę w pasie technicznym Półwyspu Helskiego i na 
Mierzei Wiślanej, szczególnie samorządów. W analizowanym okresie w większości 
przypadków, w sposób niezgodny z przepisami prawa, dokonywano m.in. obrotu 
gminnymi nieruchomościami położonymi w tym pasie, przeznaczając je do celów 
innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska.

Trzeci badany dokument dotyczy oceny wykonanych projektów z zakresu ochrony 
brzegów morskich zagrożonych erozją, zrealizowanych w ramach działania Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2007–2013, zawiera on tak-
że ocenę ex ante części działania tego samego typu programu na czas 2014–2020. 
W jego ramach zrealizowano osiem projektów, będących wsparciem dla „Programu 
ochrony brzegów morskich”, finansowanego z budżetu państwa. Ocena dokonana 
przez Ministerstwo Środowiska w 2016 r. jest wręcz peanem na cześć zrealizowanych 
ośmiu projektów ochrony brzegów. Analizując ewentualne negatywne następstwa 
tych inwestycji, wcale nie zidentyfikowano (jedynie – zaanonsowano!) ewentualne 
straty dla linii brzegowej jakie mogą powstać w następstwie ich realizacji. 

Aby faktycznie poznać negatywne efekty budowanych ośmiu obiektów, autor 
przeprowadził study case jednego z nich, tj. „Modernizacja i odbudowa brzegów 
morskich, ochrona Mierzei Jamneńskiej” w latach 2008–2013, wykonanego za sumę 
20,7 mln zł. W tym okresie były „łatwe” środki finansowe na wykonanie takich in-
westycji, więc nawet samorządy mogły proponować ich realizację, jak w tym przy-
padku – gmina Mielno. Wyniki tych badań, ze względu na ograniczoną objętość ni-
niejszego artykułu, zostaną pokazane w innym opracowaniu. Warto nadmienić, że 
realizatorzy tej inwestycji popełnili liczne, wręcz kardynalne błędy.

Prawda o tym, że większość typów budowli ochrony brzegu morskiego (opaski i ostro-
gi brzegowe, falochrony brzegowe, progi podwodne, okładziny, wały przeciwsztormowe 
i inne), a szczególnie konstrukcje typu ostrogi i falochrony zatopione mogą blokować 
wzdłużbrzegowy transport osadów i przyczyniać się do erozji zaprądowej, na wschód od 
obiektów, znana jest od ponad 100 lat, a na pewno – od momentu oddania w 1938 r. 
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portu we Władysławowie, kiedy w następstwie tego zaczęły się intensywne procesy ero-
zyjne na północnym brzegu Półwyspu Helskiego (Furmańczyk, 2005a).

Aby udowodnić postawioną w tej części opracowania tezę o ułomności przepisów 
prawa w odniesieniu do pasa nadbrzeżnego, poddano także analizie opracowanie na-
ukowe wykonane w 2013 r. przez Instytut Morski, dotyczące oceny skuteczności syste-
mów ochrony brzegu morskiego zrealizowanych w okresie obowiązywania wieloletniego 
„Programu ochrony brzegów morskich”. Autorzy tego opracowania, aby kompleksowo 
zaprezentować wpływ inwestycji ochrony brzegu na realia społeczno-ekonomiczne i prze-
strzenne gmin, w których były realizowane, dokładnie przestudiowali najważniejsze ich 
dokumenty planistyczno-strategiczne, tj. SUiKZP oraz MPZP, odnoszące się do pasa nad-
brzeżnego. Jest to nowatorskie, jak na obecne czasy, podejście do tego zagadnienia. 

Autorzy wspomnianego dokumentu sceptycznie podchodzą do zapisów w SUiKZP 
badanych gmin. Piszą m.in.: „[…] Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gmin wykonane przed 2007 r. zostały opracowane na różnym 
poziomie szczegółowości, często z mało czytelnymi celami i kierunkami rozwoju. 
Bardziej zadowalające są studia wykonane w czasie późniejszym. Jednak często te-
reny rozwojowe wyznaczane są na wyrost – zwłaszcza dla funkcji mieszkaniowo-
-usługowych” (Monitoring i badania…, 2013). 

Gminy nadmorskie albo wcale nie posiadają MPZP dla pasa nadbrzeżnego (np. 
Mielno i Ustronie Morskie), albo dokonują częściowej zmiany tych planów dotyczących 
fragmentów gminy. W takich przypadkach plany te są realizowane głównie w celu udo-
stępnienia nowych terenów inwestycyjnych (pod funkcję mieszkaniową, rekreacyjną 
i gospodarczą) lub na terenach umożliwiających intensyfikację istniejącego zagospoda-
rowania (dopuszczenie nowych, wyższych, niż w stanie istniejącym, parametrów zabu-
dowy i zagospodarowania). Rzadziej plany są nakierowane na ograniczenia zabudowy 
i zagospodarowania pasa nadbrzeżnego. Świadczy to, zdaniem autorów opracowania, 
o małej stabilności polityki przestrzennej gminy…” (Monitoring i badania…, 2013). 
Przede wszystkim są one słabo zintegrowane z planami ochrony pasa technicznego 
i ochronnego, które nie uwzględniają granic bezpiecznego inwestowania i lokalizowa-
nia zabudowy poza zasięgiem brzegu objętego erozją. Do 2006 r. problematyką tą na 
wybrzeżu zajmował się A. Szwichtenberg (2006). Jak widać, prezentowane badania 
przez Instytut Morski wyraźnie potwierdzają postawione wówczas tezy.

Wielu autorów, m.in. K. Furmańczyk (2005a, b), A. Szwichtenberg (1991, 2006, 2008), 
uważa, że efektywność procesów zagospodarowania i zarządzania pasem technicznym 
oraz pasem ochronnym wymaga pilnego, natychmiastowego wdrożenia zasad Zintegro-
wanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi (ZZOP), którego głównym propagatorem 
jest wspomniany wyżej K. Furmańczyk, a szczególnie – opracowania studium zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów przybrzeżnych oraz większej dbałości o środowisko 
przyrodnicze władz samorządowych, sporządzających MPZP dla pasa nadbrzeżnego.



Aleksander Szwichtenberg

26

Literatura
Efekty projektów zabezpieczania brzegów morskich zagrożonych erozją – perspektywa 

PO IiŚ 2007–2013, raport końcowy – wersja ostateczna, Ministerstwo Środowiska; 
https://www.mos.gov.pl/.../Raport, 2016, s. 1–148.

Furmańczyk K. 2005a. Erozja brzegu problemem europejskim, [w:] ZZOP w Polsce – stan 
obecny i perspektywy. Problemy erozji brzegu, red. K. Furmańczyk, US, Szczecin, s. 69–70.

Furmańczyk K. 2005b. Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi a zrówno-
ważony rozwój, [w:] ZZOP w Polsce – stan obecny i perspektywy. Problemy erozji 
brzegu, red. K. Furmańczyk, US, Szczecin, s. 15–20.

Jamroż M. Budowa Via Maris w 2022 r. Przebieg i koszty wciąż nieznane, „Wyborcza”, 
(data dostępu: 16.05.2017); http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto.

Karendys E. Tramwaj wodny odpłynął. Koniec rejsów dofinansowanych przez samorządy, 
„Wyborcza” (data dostępu; 09.04.2014); www.trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/
tramwaj_wodny.

Łabuz T. 2013. Raport ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze 
polskiego wybrzeża Bałtyku, Raport WWF Polska, s. 1–149.

Miedziński M. 2013. Baza noclegowa polskiego wybrzeża od Dźwirzyna po Jarosławiec 
w latach 1986–2012 oraz perspektywy jej rozwoju do 2025 roku, [w:] Warsztaty 
z Geografii Turyzmu, s. 271–286.

Miedziński M. 2015. Niedoskonałości GUS w zakresie turystyki na przykładzie bazy noc-
legowej polskich powiatów nadmorskich, [w:] Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 6, 
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101–116.

Miedziński M. 2016. Kolonizacja i urbanizacja turystyczna polskiego wybrzeża na przy-
kładzie miejskiego obszaru funkcjonalnego Kołobrzegu, „Konwersatorium Wiedzy 
o Mieście”, 1 (29), s. 51–56.

Monitoring i badania dotyczące aktualnego stanu brzegu morskiego – ocena skuteczno-
ści systemów ochrony brzegu morskiego zrealizowanych w okresie obowiązywania 
wieloletniego „Programu ochrony brzegów morskich”, Wydawnictwa Wewnętrzne 
Instytutu Morskiego nr 6793, Gdańsk, październik 2013, s. 90–124.

Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej, NIK Delega-
tura w Gdańsku; 2015; https://www.nik.gov.pl/.../wyniki...nik/pobierz,nik-p-
-13-141-brzegi-morskie,typ,kk.p., s. 1–46.

Szwichtenberg A. 1982. Ochrona walorów turystycznych – na przykładzie województwa 
koszalińskiego, Wydaw. KONB, Koszalin, s. 1–137.

Szwichtenberg A. 1991. Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej 
strefie nadmorskiej, Wydaw. KONB, Koszalin, s. 1–226.

Szwichtenberg A. 1992. Kierunki rozwoju ekoturystyki na Półwyspie Helskim i w Zatoce 
Puckiej, Instytut Problemów Ekorozwoju Fundacja Ecobaltic, Raport 5, Gdańsk, s. 1–42.

Szwichtenberg A. 1995. Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Wyd. WSI, 
Koszalin, s. 1–181.



Gospodarka turystyczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX w. i na początku XXI w.

27

Szwichtenberg A. 1996a. Planistyczne przesłanki rozwoju ekoturystyki w nadmorskiej stre-
fie rekreacyjnej, [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w makroregionie 
Bałtyk-Pomorze. Szanse i zagrożenia, red. A. Szwichtenberg, WK, PTE Koszalin, s. 109–115.

Szwichtenberg A. 1996b. Nowe spojrzenie na zagospodarowanie turystyczne Półwyspu 
Helskiego, Turyzm z. 1, s. 77–87.

Szwichtenberg A. 2002. Ograniczona dostępność komunikacyjna polskiego wybrzeża, 
[w:] Wybrane zagadnienia geografii transportu, red. J. Wendt, Wyd. Carta Blanca, 
Szczecin, s. 119–125.

Szwichtenberg A. 2006. Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki 
Koszalińskiej, Koszalin, s. 1–371.

Szwichtenberg A. 2008. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w gospodarce turystycznej, 
Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 1–180.

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym. No-
tatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017, s. 1–8.

Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, Dz.U. z 1984 r. Nr 35, poz. 185.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 

2003 nr 80, poz. 717.
Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską, (data 

dostępu: 09.07.2014), NIK, www.nik.gov.pl.,01.03.2017, s. 2–39.
Zachodniopomorskie wielkim placem budowy dróg ekspresowych i obwodnic, conadro-

gach.pl; GDDKiA (data dostępu: 31.12.2017).
Zawadzki M. 2018. Do 2023 roku 300 km nowych dróg w Zachodniopomorskiem, 

conadrogach.pl.



Aleksander Szwichtenberg

28

Aleksander Szwichtenberg

Tourism economy on the Polish coast in the second half  
of the 20th century and the beginning of the 21st century

Summary
This work consists of two parts. The first of them illustrates the in-

fluence of socio-economic doctrines prevailing in Poland in 1950–2018 
(command-and-distribution economy – until 1990 and market economy – un-
til today) on the state of coastal tourism’s natural values, as well as on the pro-
cess of transforming the resting model in this area, i.e. from „passive tourism” to 
„passive-active tourism”. A holiday and leisure tourist product, which was ubiqui-
tously dominant during the socialist economy period, was based only on the core, 
which can be described as 3 x S (sea, sand, sun) and on the real product that was 
tourist accommodation and gastronomic facilities. During the transformation period, 
or rather – in its second stage (in years 2005–2018), the attractiveness of the coast 
increased significantly through dynamically creating new products (wellness&spa, 
supra-regional cultural events, yachting and others) that contributed to „active lei-
sure time spending” and to extension of the tourist season. In the second part of 
this study, attention was also paid to other positive processes resulting from the 
development of tourism, i.e. a dynamic growth of accommodation potential in the 
coastal zone (mainly technical) and a clear improvement in the communication ac-
cessibility of the seaside Tourist Reception Area (ORT). In this study there have also 
been shown the negative consequences that the construction boom (resulting from 
the existing legal regulations in the field of spatial planning in Poland) is having on 
the naturally sensitive areas, including the Seaside Recreational Zone (NSR). What 
is also disturbing is the accelerated process of coastal erosion as a result of hydro-
technical investment activities aiming to protect coastal towns and villages, where, 
among others, hotel facilities are located on the dune shaft itself. In this study, due 
to its small volume, only the resume from the case study was shown.

Keywords:  Seaside Recreational Zone, leisure model, spatial planning, coastal erosion, 
construction boom.
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Współpraca transgraniczna w regionie  
Morza Bałtyckiego jako element kreowania 
przestrzeni turystycznej

Abstrakt
Region bałtycki już od wczesnego średniowiecza był obszarem intensywnych 

kontaktów politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Jednak region ten poważnie 
ucierpiał podczas drugiej wojny światowej, a w okresie 1945–1989 (1991) był po-
dzielony na dwie wyraźnie odmienne części. Już od połowy lat dziewięćdziesiątych 
zaczęły powstawać inicjatywy, programy i organizacje promujące współpracę w re-
gionie Morza Bałtyckiego, a dodatkowo, wraz z rozszerzaniem się Unii Europejskiej, 
przybywało możliwości (zarówno organizacyjnych, jak też finansowych) współpracy 
transgranicznej. Artykuł przybliża problematykę współpracy transgranicznej w regio-
nie Morza Bałtyckiego i kluczowe aspekty kreowania transgranicznej przestrzeni tu-
rystycznej. Przedstawiono kilka przykładów współpracy transgranicznej w dziedzinie 
turystyki w obszarze Morza Bałtyckiego, które zostały sfinansowanie ze środków UE. 

Słowa kluczowe:  region Morza Bałtyckiego, współpraca transgraniczna, fundusze europejskie, 
turystyka.

Wstęp
Morze Bałtyckie już od wczesnego średniowiecza było obszarem intensywnych 

kontaktów politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Był to obszar zarówno rozwoju 
wymiany handlowej (Wikingowie, Hanza), jak i rywalizacji gospodarczej i politycznej. 
W XX w., w latach 1945–1989, nastąpiło osłabienie więzi gospodarczych w regio-
nie, co było spowodowane nowym podziałem geopolitycznym świata na tzw. blok 
wschodni i blok zachodni. Żelazna kurtyna oddzieliła wschodnią i południową część 
Bałtyku od jej północnej i zachodniej części. Transport pomiędzy krajami obydwu blo-
ków był zminimalizowany do pojedynczych połączeń, a dodatkowo prawie nie istniała 
wymiana osobowa i handlowa pomiędzy krajami socjalistycznymi. Kontakty dwóch 
bloków państw ograniczały się jedynie do kwestii ekologicznych, i to nie zawsze 
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ukierunkowanych na ich pozytywne rozwiązywanie. W latach zimnej wojny wielu 
Europejczyków uważało obszar Bałtyku za peryferie Europy, a w najlepszym razie był 
on postrzegany za coś niezmiernie odległego i niedostępnego. Dopiero przemiany ge-
opolityczne w latach 1989–1991 miały olbrzymie konsekwencje dla całego obszaru. 
Przemiany te zachęciły do rozwoju integracji funkcjonalnej, np. handlu, inwestycji, 
ruchu drogowego i itd. (Nilsson, 2018). Stopniowo zwiększała się dostępność regionu 
i poszczególnych jego części zarówno dzięki transportowi morskiemu, jak i lotniczemu 
(Nilsson i in., 2010; Nilsson, 2018). Już w połowie lat dziewięćdziesiątych istniały 
setki inicjatyw, programów i organizacji promujących współpracę w regionie Morza 
Bałtyckiego (Stålvant i Westermann, 1996). Pojawiały się nowe hasła przypominające 
potrzebę integracji państw mających dostęp do Morza Bałtyckiego. Warto przytoczyć 
jedno z nich: Bałtyk ma łączyć, a nie dzielić! – hasło z 1992 r. (za Zaleski, 2001). Znacz-
nymi impulsami do integracji regionu było stopniowe rozszerzanie Unii Europejskiej 
i powstanie strefy Schengen. Najpierw, w 1995 r., włączono do Unii Europejskiej 
Finlandię i Szwecję, co „stworzyło ramy operacyjne dla tej współpracy i ponownie 
zmieniło rolę granic” (Jauhiainen 2000, s. 103). W 2004 r. wystąpiło największe jed-
norazowe rozszerzenie UE, dzięki czemu w tej strukturze znalazła się Polska oraz 
trzy państwa należące wcześniej do ZSRR – Litwa, Łotwa i Estonia. Była to zmiana 
nie tylko ilościowa, ale też jakościowa, która spowodowała, że do sojuszu dołączyły 
kraje słabiej rozwinięte pod względem społecznym i ekonomicznym. Po powiększeniu 
Unii Europejskiej w 2004 r., Morze Bałtyckie stało się wewnętrznym morzem Unii 
Europejskiej, za wyjątkiem części rosyjskiej. Wszystkie państwa sąsiadujące z Morzem 
Bałtyckim (za wyjątkiem Rosji) znajdują się także w strefie Schengen.

Począwszy od 2009 r., Unia Europejska rozwija koncept makroregionów i realizuje 
go poprzez tworzenie specyficznych strategii dla konkretnych obszarów geograficz-
nych. Pierwsza makroregionalna strategia UE była postrzegana jako nowa formacja 
polityczna i instrument wdrażający, który umożliwia przekształcenie peryferyjnego 
regionu bałtyckiego w model głębszej integracji, eksperymentalną formę realizacji 
polityki unijnej, której nie da się porównać z żadną formą współpracy w przeszłości 
(Zitkus, 2013; Studzieniecki, 2016). Z uwagi na fakt, że wewnętrzne regiony graniczne 
są kluczowe w polityce terytorialnej UE (Prokkola i Lois, 2016), staje się ona także 
głównym aktorem i jednostką finansującą we współpracy w regionie Morza Bałtyc-
kiego, zwłaszcza po tym, jak kraje bałtyckie i Polska stały się członkami Unii Europej-
skiej w 2004 r. (Nilsson i in., 2010). Polityka UE, dotycząca integracji transgranicznej 
i regionów transgranicznych, jest realizowana poprzez programy Interreg, których 
celem jest promowanie rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej. Program 
i inicjatywy są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale 
wymagane jest również finansowanie z innych źródeł, co okazuje się szczególnie 
trudne dla krajów biedniejszych, które nie zawsze są w stanie zabezpieczyć tzw. wkład 



Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni...

31

własny. Przeznaczanie środków finansowych Unii Europejskiej na współpracę trans-
graniczną i integrację regionów nadbałtyckich jest istotnym instrumentem rozwoju 
przestrzeni Morza Bałtyckiego. Współpraca ta jest inna niż na obszarach lądowych, 
dlatego może wydawać się trudniejsza, droższa i mniej efektywna. W koncepcji inte-
gracji bałtyckiej istotną rolę odgrywa mobilność ludzi, transport ładunków oraz tury-
styka. Ta ostatnia ma znaczenie zarówno z punktu widzenia podaży, jak i popytu. Jest 
szansą na zbliżanie się regionów i państw, pomaga w uwypukleniu roli dziedzictwa 
(zwłaszcza wspólnych cech, przyrody i historii regionu), stwarza potencjał do rozwoju 
obszarów pełniących funkcje turystyczne zarówno jako główne, jak też uzupełniające. 
Turystyka jest również tą częścią działalności człowieka, na którą przeznacza się coraz 
więcej środków finansowych. Jednocześnie z punktu widzenia dofinansowania ze 
środków UE, wstępne wsparcie rozwoju turystyki jest relatywnie tańsze niż wsparcie 
wielu innych dziedzin (np. rozwoju infrastruktury transportowej).

Mimo istotności opisywanych zagadnień, problematyka ta wydaje się ciągle nie-
wystarczająco zbadana, opisana i wyjaśniona. Szczególny brak dotyczy badań nauko-
wych związanych z turystyką. Z uwagi na fakt, że wiedza o transgranicznej współpracy 
terytorialnej jest ogólnie niewystarczająca i brak ten jest ewidentny zarówno w teorii, 
jak i praktyce, zwłaszcza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (Dołzbłasz i Raczyk, 
2015), istotą niniejszych badań jest pogłębienie wiedzy w tym zakresie, szczegolnie 
identyfikacja czynników efektywności współpracy transgranicznej w przestrzeni tu-
rystycznej Morza Bałtyckiego. 

Cel artykułu
Niniejszy artykuł dotyczy wybranych aspektów kształtowania się transgranicz-

nej przestrzeni turystycznej w regionie Morza Bałtyckiego. Celem artykułu jest za-
równo charakterystyka problematyki współpracy transgranicznej w regionie Morza 
Bałtyckiego, jak i określenie kluczowych aspektów kreowania transgranicznej prze-
strzeni turystycznej. Autorzy podjęli próbę wyznaczenia podstawowych elementów 
mających znaczenie w tworzeniu transgranicznej przestrzeni turystycznej na Morzu 
Bałtyckim. Wykorzystują w tym celu analizy dotyczące funkcjonowania turystyki, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli projektów finansowanych z funduszy UE – Interreg. 
Do analizy wzięto pod uwagę, jako przykład, przede wszystkim projekty programu 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IV-B, współfinansowane z funduszy 
Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i realizowane w regionie bałtyckim. Źródłem 
danych są oficjalne raporty dofinansowanych projektów, raporty ogólne i strate-
gie UE. Obszar badań obejmuje region bałtycki rozumiany jako terytorium wspar-
cia unijnego programu Interreg B w latach 2007–2013, który dotyczy współpracy 
między partnerami przez Morze Bałtyckie. Oczywiście należy mieć świadomość, 
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że wyznaczony w ten sposób region jest tworem administracyjno-politycznym, a wy-
znaczone granice regionu bałtyckiego nie są jednoznaczne i mają charakter umowny.

Autorzy postawili sobie za cel przede wszystkim ujęcie jakościowe. Podejście 
ilościowe w tym artykule skupia się jedynie na ukazaniu skali projektów unijnych. 
Natomiast podejście jakościowe pokazuje mechanizmy działalności i uwypukla typy 
projektów mających wpływ na kreowanie transgranicznej przestrzeni turystycznej. 
W tym celu wykorzystano kilka wybranych studiów przypadku.

Kształtowanie się transgranicznej  
przestrzeni turystycznej nad morzem 

Przestrzeń turystyczna jest przede wszystkim częścią przestrzeni geograficznej, 
w której zachodzą zjawiska turystyczne (Warszyńska i Jackowski, 1979, s. 31). Pod-
stawowym elementem ją wyróżniającym jest ruch turystyczny (Włodarczyk, 2014). 
Przestrzeń turystyczna jest niewątpliwie czymś więcej niż tylko fragmentem Ziemi 
pełniącym funkcje turystyczne; to istna sieć powiązań elementów występowania 
turystów, infrastruktury, z której korzystają, miejsc, które odwiedzają, ich oznaczeń, 
obsługi (usługodawców, właścicieli, zarządców i kreatorów), ale też wyobrażeń, do-
świadczeń i przeżyć; przestrzeń turystyczna jest […] zmienna, nieuchwytna i trudno 
definiowalna (Więckowski, 2014). Być może przestrzeń turystyczną można pojmo-
wać jako sieć; w tym rozumieniu istotne są węzły tej sieci (np. centra turystyczne, 
konkretne i relatywnie zlokalizowane atrakcje). Nie ma w niej stałych powiązań, bo 
są one zmienne, sezonowe, a tworzą je, obsługują i korzystają z nich różni ludzie 
(często jednokrotnie) – te wymienione powyżej elementy będą coraz bardziej istotne 
w badaniach związanych z turystyką (Więckowski, 2014). Nad Morzem Bałtyckim 
mamy do czynienia z dwoma dodatkowymi aspektami przestrzeni turystycznej – jej 
specyfiką nadmorską i morską oraz transgraniczną. Zdaniem L. Butowskiego (2014), 
morska przestrzeń turystyczna jest to realna przestrzeń geograficzna obejmująca 
akweny morskie oraz związane z nimi funkcjonalnie obszary lądowe, które ze wzglę-
du na występujące w ich obrębie specyficzne walory morskie są odwiedzane przez 
turystów (Butowski, 2014). Z kolei przestrzeń transgraniczna to obszar pełniący funk-
cje turystyczne, leżący po dwóch stronach granicy otwartej i charakteryzujący się 
istnieniem powiązań funkcjonalnych (Więckowski, 2010).

Przestrzeń transgraniczna ma ścisły związek z występowaniem turystyki transgra-
nicznej, gdzie turysta, zagospodarowanie turystyczne, atrakcje turystyczne itp. mu-
szą mieć charakter transgraniczny, czyli przekraczający granice (Więckowski, 2010). 
Turystyka transgraniczna jest elementem turystyki międzynarodowej, a transgranicz-
na przestrzeń turystyczna występuje po obydwu stronach granicy i jest dostępna wza-
jemnie dla osób przybywających z sąsiedniego kraju (Więckowski, 2010). Turystykę 
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transgraniczną można rozumieć jako turystykę wewnątrz regionu, który wchodzi 
w skład dwóch lub więcej państw położonych po obu stronach granicy państwa, 
której motywację stanowi produkt turystyczny tego regionu (Studzieniecki, 2004).

Współpraca transgraniczna  
a rozwój przestrzeni turystycznej 

Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego została przedstawiona 
m.in. w pracach następujących badaczy: T. Palmowski (2002), E.K. Prokkola (2007), 
J. Nilsson, L. Eskilsson i R. Ek (2010), E. Escach i L. Vaudor (2014), E.-K. Prokkola i M. Lois 
(2016), T. Studzieniecki (2016) oraz M. Więckowski i D. Cerić (2016). W przypadku 
współpracy transgranicznej i tworzenia się regionów wokół Bałtyku znacznego przeło-
mu dokonała praca T. Palmowskiego (2000). Warto dodać też prace naukowe o sieci 
współpracy transgranicznej: E. Escach i L. Vaudor (2014), S. Dołzbłasz i A. Raczyk (2015) 
oraz S. Dołzbłasz (2017). Program dofinansowania UE – Interreg IV był przedmiotem 
prac naukowych m.in.: I. Ozimek, A. Bobola, J. Szlachciuk (2012), D. Milewski (2014), 
A. Gardzińska (2015), S. Snarski (2017), T. Studzieniecki i B. Meyer (2017). Coraz wię-
cej prac naukowych za przedmiot badań przyjmuje badanie zakończonego programu 
Interreg IV. Praca S. Snarskiego (2017) jest uznawana za pierwsze opracowanie, w któ-
rym przedstawiono szczegółową analizę efektywności wsparcia turystyki w ramach 
programu Interreg. Jednakże autor posłużył się w niej tylko wskaźnikami zmian ruchu 
turystycznego oraz dotyczyła tylko jednego województwa w Polsce.

Ze względu na to, że można podać liczne przykłady morskiej współpracy trans-
granicznej w obszarze Morza Bałtyckiego (Więckowski i Cerić, 2016), należy stwier-
dzić, że ma ona rosnące znaczenie. Na obszarze Morza Bałtyckiego transgraniczna 
przestrzeń turystyczna rozwija się głównie poprzez łączenie istniejących już krajo-
wych przestrzeni turystycznych – przede wszystkim nadmorskich miast lub regionów. 
D.J. Timothy i J. Saarinen (2013) twierdzą, że współpraca ponad lądowymi granicami 
międzynarodowymi jest codziennym zjawiskiem, natomiast współpraca transgra-
niczna poprzez morze jest mniej popularna. Tym samym literatura na temat lądowej 
współpracy transgranicznej jest bogata. W ramach wyjaśniania procesu kształtowania 
się transgranicznego regionu turystycznego (regionów turystycznych), M. Więckowski 
i D. Cerić (2016) zaproponowali cztery etapy integracji przestrzeni turystycznej, które 
można podzielić na przestrzeń: rozdzieloną, koegzystującą, otwartą i zintegrowaną. 
Ma to uzasadnienie w ogólnej koncepcji rozwoju przestrzeni transgranicznej Morza 
Bałtyckiego, która rozwija się od krajowej przestrzeni do międzynarodowej (Nilsson, 
2018). Jednakże T. Studzieniecki (2016) uznaje, że w regionie Morza Bałtyckiego 
brakuje systemu nadzoru nad współpracą terytorialną, zwłaszcza transgraniczną. 
Współpraca turystyczna na obszarach transgranicznych nie jest łatwa i rzadko jest 
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spontaniczna (Faby, 2016), a zatem wsparcie finansowe Unii Europejskiej jest znaczą-
cym czynnikiem stymulującym jej rozwój (Jerabek, 2015; Stoffelen i Vanneste, 2017). 
Środki europejskie wspomagają rozwój turystyki transgranicznej. Należą do nich za-
równo środki z budżetów krajowych, jak też środki przeznaczone specjalnie na współ-
pracę transgraniczną. Składają się na nie trzy poziomy współpracy: transgraniczna 
(Interreg A), międzynarodowa (Interreg B) oraz międzyregionalna (Interreg C). Każdy 
z programów Interreg ma zidentyfikowane priorytety, którym podporządkowane są 
poszczególne zadania. T. Studzieniecki i B. Mayer (2017) twierdzą, że większość prio-
rytetów pośrednio dotyczy kwestii związanych z turystyką, podczas gdy poszczególne 
zadania są z nią związane bardziej bezpośrednio i dotyczą takich kwestii, jak: rozwój 
współpracy w zakresie turystyki, marketing, rozwój infrastruktury, poprawa dostęp-
ności transportowej, rozwój i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
kształcenie i zatrudnianie zasobów ludzkich, rozwój turystyki szeroko rozumianej. 

M. Więckowski i D. Cerić (2016) zidentyfikowali kilka przykładów transgra-
nicznych projektów, które miały znaczenie w pierwszej fazie integracji przestrzeni 
turystycznej na Bałtyku (Więckowski i Cerić, 2016). Obecna analiza projektów fi-
nansowanych z programu Interreg IV (2007–2013) wykazała, że łączna liczba pro-
jektów wyniosła 631. Spośród wspomnianych 631 projektów, 70 jest bezpośrednio 
związanych z turystyką, a ich całkowity budżet wynosi 107,5 mln euro, co stanowi 
12,5% całkowitego budżetu programu Interreg IV dla projektów w regionie Morza 
Bałtyckiego (tab. 1).

Tab. 1.  Projekty w regionie Morza Bałtyckiego współfinansowane z programu Interreg IV
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wspomnianych 631 projektów, 70 jest bezpośrednio związanych z turystyką, a ich całkowity 
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dla projektów w regionie Morza Bałtyckiego (tab. 1).

Tab. 1. Projekty w regionie Morza Bałtyckiego współfinansowane z programu Interreg IV

liczba całkowity budżet

nr w euro nr % w euro %

Botnia Atlantica 64 56 082 731 6 9,4 4 405 594 7,9

Nord 139 66 553 954 12 8,6 2 853 048 4,3

Central Baltic 122 127 701 376 12 9,8 13 547 679 10,6

Öresund - Kattegat - Skagerrak 128 257 403 874 12 9,4 28 985 500 11,3

South Baltic 88 75 040 976 13 14,8 9 334 521 12,4

Interreg IV-B Baltic Sea Region 90 278 348 116 15 16,7 48 416 980 17,4

Interreg IV-C** - 0 0 0 0,0 0 0,0

631 861 131 027 70 11,1 107 543 322 12,5

Interreg IV-A*

TOTAL

projekty związane z turystyką
programy

wszystkie projekty

liczba całkowity budżet

* nie obejmuje następujących programów Interreg IV-A 2007–2013: 1) Meklemburgia 
Pomorze Przednie/ Brandenburgia – Zachodniopomorskie, 2) Łotwa – Litwa, 3) Estonia 
–  Łotwa.
** dot. tylko projektów powiązanych z turystyką na obszarze regionu Morza 
Bałtyckiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://2007-2013.botnia-atlantica.eu/, 
http://2007-2013.interregnord.com/, http://projects.centralbaltic.eu/, http://interreg-
oks.eu/, http://2007-2013.southbaltic.eu/index/, http://eu.baltic.net/, 
http://www.interreg4c.eu/

Pogłębiona  analiza  części  projektów  finansowanych  z  tego  samego  programu  na 

poziomie  regionalnym  (Interreg  IV-B)  wykazała,  że  według  opisów  projektów  wśród 

wszystkich  dziewięćdziesięciu znalazło się 16 bezpośrednio związanych z turystyką. Projekty 

*     nie obejmuje następujących programów Interreg IV-A 2007–2013: 1) Meklemburgia Pomorze 
Przednie/ Brandenburgia – Zachodniopomorskie, 2) Łotwa – Litwa, 3) Estonia – Łotwa.

**   dot. tylko projektów powiązanych z turystyką na obszarze regionu Morza Bałtyckiego
Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://2007-2013.botnia-atlantica.eu/, 

http://2007-2013.interregnord.com/, http://projects.centralbaltic.eu/, http://
interreg-oks.eu/, http://2007-2013.southbaltic.eu/index/, http://eu.baltic.net/, 
http://www.interreg4c.eu/
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Pogłębiona analiza części projektów fi nansowanych z tego samego programu na 
poziomie regionalnym (Interreg IV-B) wykazała, że według opisów projektów wśród 
wszystkich dziewięćdziesięciu znalazło się 16 bezpośrednio związanych z turysty-
ką. Projekty „turystyczne” stanowiły aż 17,5% całkowitego budżetu programu In-
terreg IV-B dla projektów w regionie Morza Bałtyckiego. Średnio projekty te liczyły 
16,4 partnera, trwały 38,1 miesiąca oraz miały budżet 3 mln euro. Ogólna liczba 
partnerów, która uczestniczyła w „turystycznych” projektach według państw re-
gionu Morza Bałtyckiego, wahała się między 4 (Białoruś) a 55 (Niemcy). Procent 
liczby partnerów w projektach turystycznych wahał się między 10% a 23,7% liczby 
partnerów wszystkich projektów programu Interreg IV-B regionu Morza Bałtyckiego 
(ryc. 1). W Polsce ogólnie 32 jednostki przedstawiali partnerzy projektów „turystycz-
nych”, co stanowiło 19,5% wszystkich polskich partnerów programu Interreg IV-B dla 
obszaru regionu Morza Bałtyckiego. 

„turystyczne” stanowiły aż 17,5% całkowitego budżetu programu Interreg IV-B dla projektów 

w regionie Morza Bałtyckiego. Średnio projekty te liczyły 16,4 partnera, trwały 38,1 miesiąca 

oraz  miały  budżet  3  mln  euro.  Ogólna  liczba  partnerów,  która  uczestniczyła  w 
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„turystycznych”, co stanowiło 19,5% wszystkich polskich partnerów programu Interreg IV-B 

dla obszaru regionu Morza Bałtyckiego. 

Ryc. 1. Liczba partnerów w projektach programu Interreg IV-B regionu Morza Bałtyckiego 
według kraju (liczba, % w projektach turystycznych).

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://eu.baltic.net/

Analiza wykazała, że współpracujące podmioty (przy tworzeniu atrakcji i produktów 

turystycznych)  z  bardziej  rozwiniętej  części  regionu są zazwyczaj  liderami projektów oraz 

otrzymują większą kwotę dofinansowania środków od partnerów z mniej rozwiniętej części. 

Partnerów projektów „turystycznych” Interreg IV-B w regionie Morza Bałtyckiego podzielono 

Ryc. 1.  Liczba partnerów w projektach programu Interreg IV-B regionu Morza 
Bałtyckiego według kraju (liczba, % w projektach turystycznych).

Źródło: opracowanie własne na podstawie htt p://eu.balti c.net/

Analiza wykazała, że współpracujące podmioty (przy tworzeniu atrakcji i pro-
duktów turystycznych) z bardziej rozwiniętej części regionu są zazwyczaj liderami 
projektów oraz otrzymują większą kwotę dofi nansowania środków od partnerów 
z mniej rozwiniętej części. Partnerów projektów „turystycznych” Interreg IV-B w re-
gionie Morza Bałtyckiego podzielono na dwie grupy państw: grupę państw „stara” 
Unia (Belgia, Dania, Finlandia, Niemcy, Norwegia – spoza UE Szwecja oraz Wielka 
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Brytania) i „nowa” Unia (Estonia, Litwa, Łotwa, Polska. Białoruś – spoza UE). „Stara” 
Unia otrzymała 40,2 mln euro na dofinansowanie projektów turystycznych, a „nowa” 
Unia – 14,4 mln euro, co oznacza, że państwa „starej” Unii otrzymały prawie 3/4 prze-
znaczonych środków. Ponadto analiza wskazała, że liderzy wszystkich projektów „tu-
rystycznych” są rozmieszczeni w państwach „starej” Unii. 

Ze wstępnej analizy tych projektów wynika, że są to zadania, które kreują oraz 
kształtują transgraniczną przestrzeń turystyczną w regionie Morza Bałtyckiego. Pro-
jekty, które za zadanie ogólne mają rozwój turystyki w regionie Morza Bałtyckiego, 
pogrupowano na cztery typy: integracja transportu, zarządzanie turystyką, wytwo-
rzenie produktów turystycznych oraz wytworzenie regionalnej tożsamości (tab. 2).

Tab. 2. Przykłady transgranicznych projektów bałtyckich

Lp. Grupa Przykład

1

Transgraniczne rozwiązania 
zintegrowanego systemu 

transportowego przyjazne 
użytkownikom

InterCombi ticket, portlink.eu

2
Wspólne zarządzanie turystyką/

schematy marketingowe
The Craftland Partnership, Enjoy the 

South Baltic!, Cruise Baltic

3
Studia, których celem jest wytworzenie 

transgranicznych produktów 
turystycznych

badania nad rozwojem ruchu 
pasażerskiego między Bornholmem 

i Polską

4
Wytworzenie regionalnej tożsamości 

transgranicznej
Telling the Baltic, South Baltic Maritime 

Heritage Atlas

Źródło: Więckowski i Cerić, 2016.

Analiza studiów przypadku dotyczy projektów realizowanych w latach 2007–2013. 
Należy mieć świadomość, że obecnie przedstawiane zagadnienia są już dużo bardziej 
zaawansowane, a często powszechne. W momencie gdy się pojawiały, były jednymi 
z pierwszych takich rozwiązań w regionie lub na świecie.

Integracja transportu
O ile sam transport funkcjonujący na Bałtyku jest w przeważającej części obsługi-

wany przez sektor prywatny, o tyle jego funkcjonowanie w systemie zintegrowanym 
wymaga wsparcia oraz nieco innej organizacji. Sektor publiczny ma w tej materii po-
trzebę wytworzenia rozwiązań integracyjnych, informacyjnych, synchronizacyjnych itp. 

W ramach Interreg IV projektu INTERFACE i jego spin-off INTERFACE PLUS, mul-
timodalny bilet transgraniczny, znany jako „bilet InterCombi”, został zaprojektowany 
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w celu wygodnego łączenia usług promowych i autobusowych obsługiwanych przez 
różnych przewoźników ponad granicami. Projekty te zgromadziły władze lokalne, 
porty, operatorów promów i organizacje turystyczne z ambicją osiągnięcia nowych 
poziomów łączności transgranicznej poprzez połączenie różnych rodzajów trans-
portu w wygodne pojedyncze rozwiązanie. Dzięki projektowi, przejazdy pasażerów 
z południowego Bałtyku, podróżujących z Nykøbing Falster (Dania) przez Gedser do 
Rostocku (Niemcy) i vice versa, stały się bardziej komfortowe. Ustanowiono dyna-
miczny system informacji pasażerskiej, który jest monitorowany w autobusach, ter-
minalach i na dworcach autobusowych. Celem jest dostarczanie w czasie rzeczywi-
stym informacji o harmonogramach, opóźnieniach lub czasach transferu. W 2018 r. 
bilet InterCombi nadal jest dostępny, a jego cena obejmuje wszystkie środki trans-
portu publicznego w Nykøbing oraz Rostocku, przejazd autobusem z Nykøbing do 
Gedser oraz przeprawę przez Morze Bałtyckie promem Scandlines pomiędzy Gedser 
i Rostockiem (https://www.intercombi-ticket.de/). 

Kolejnym przykładem integracji transportu w ramach projektów Interreg IV jest 
„Portlink” – serwis informacyjny o transporcie publicznym pomiędzy terminalami 
promowymi a miastami. Po wybraniu konkretnego portu użytkownik uzyskuje dostęp 
do wszystkich istotnych informacji w trzech krokach. Interaktywna mapa pokazuje 
szczegóły dotyczące ścieżki dla pieszych i odległości między terminalem promowym 
a stacjami transportu publicznego. Usługa oblicza wszystkie istotne informacje doty-
czące planowania trasy, takie jak: dostępny operator transportu publicznego, rozkład 
jazdy, stosowana waluta, cena biletu (jeśli dotyczy), odległość, czas trwania, liczba 
przystanków, dostępność dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej itp. Obecnie 
usługa ta obejmuje 14 destynacji w sześciu państwach regionu bałtyckiego (http://
www.portlink.eu).

Wspólne zarządzanie
Istnieją próby wspólnego zarządzania w turystyce. Dzięki projektowi „The 

Craftland Partnership”, trzy gminy z Polski, Litwy oraz Szwecji przez trzy lata podej-
mowały próbę popularyzacji i zachowania południowego bałtyckiego dziedzictwa 
kulturowego poprzez wspólne transgraniczne wydarzenia – imprezy typu targi rze-
mieślnicze oraz koncerty muzyki ludowej. Ich marketingowa koncepcja miała na celu 
przedłużenie sezonu turystycznego. Tworzenie transgranicznych sojuszy i korzystanie 
ze wspólnego zasobu, zamiast konkurowania z powiązanymi ośrodkami turystyczny-
mi, okazało się skuteczną strategią dla regionalnych i lokalnych działań marketingo-
wych – wspólnie zorganizowana seria wydarzeń przez trzy gminy przyciągnęła około 
13 500 gości. Niestety, wraz z zakończeniem dofinansowania w 2014 r., wydarzenia 
te nie były kontynuowane (http://craftland.foteviken.se/). 
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Jednak kolejne przykłady projektów „Enjoy South Baltic!” oraz „Baltic Cruise Project” 
są dowodem na to, że wspólne zarządzanie w turystyce może być trwałe nawet po zakoń-
czeniu zewnętrznego dofinansowania. W obliczu zażartej międzynarodowej konkurencji, 
zainteresowane strony z południowego Bałtyku (Polska, Litwa, Niemcy) podjęły działania 
mające na celu wzmocnienie wizerunku i konkurencyjności obszaru południowego Bałtyku 
jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Rezultatem jest platforma marketingu interne-
towego, gdzie pod hasłem „Destynacja Morze Bałtyckie” region południowego Bałtyku 
jest promowany jako pojedynczy region turystyczny łączący kulturę, przyrodę, dziedzictwo 
morskie i orientację usługową w wyjątkowy cel transgraniczny. Te sekcje są dalej eksplora-
cyjne, przedstawiając użytkownikom miasta obszary chronione i miejsca UNESCO, ośrodki 
wypoczynkowe i różnorodność kulinarną, aktywną turystykę i wydarzenia itp. Specjalny ka-
talog touroperatorów służy jako wirtualne narzędzie rynkowe i promocyjne. Sekcja ma na 
celu ułatwienie transgranicznych pakietów i partnerstw biznesowych z branżą turystyczną 
poza obszarem południowego Bałtyku (https://balticsea.travel/). Projekt ten skończył się 
w 2014 r., platforma internetowa pozostała i połączono ją w 2018 r. z platformą w budowie 
„The Baltic Sea Tourism Center”, która obejmie obszar całego regionu Morza Bałtyckiego 
(https://bstc.eu/). 

Trzecim przykładem wspólnego zarządzania turystyką jest „Baltic Cruise Pro-
ject” – przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, mające na 
celu zwiększenie atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego zarówno wśród armato-
rów, jak i turystów. Projekt był aktywny w latach 2004–2007, a jego celem było 
osiągnięcie 20-procentowego wzrostu liczby pasażerów na statkach wycieczkowych 
pływających w rejonie Morza Bałtyckiego w ciągu trzech najbliższych lat. Do projektu 
dołączyło 16 bałtyckich portów, do których przybyły statki wycieczkowe. Ponad 10 lat 
od skończenia projektu przedsięwzięcie nadal istnieje, jest rozbudowane – obejmuje 
29 bałtyckich portów i obsługuje ponad 5 mln pasażerów rocznie (2017 r. – dwa razy 
więcej pasażerów niż w roku, kiedy skończyło się dofinansowanie projektu https://
www.cruisebaltic.com/).

Produkty turystyczne
Wytworzenie produktów turystycznych jest póki co najwyższą formą rozwoju tu-

rystyki transgranicznej w regionie Bałtyku, co szczególnie można zauważyć w Polsce. 
Same atrakcje istnieją, ale są one najczęściej „oderwane od siebie”, często nawet nie 
są właściwie oznaczone i udostępnione dla ruchu międzynarodowego (np. kwestie 
językowe, informacyjne). W krajach skandynawskich rozwój turystyki jest oczywiście 
na wyższym poziomie. Pierwszą fazą w rozwoju produktów wydają się być badania 
i planowanie możliwości utworzenia tego typu inicjatyw. Jako przykład można wska-
zać badanie dotyczące rozwoju ruchu pasażerskiego między Bornholmem a Polską, 
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dofinansowane programem Interreg IV. W 2011 r. doszło do zawieszenia usług promo-
wych z Darłowa i Ustki (Polska) do Nexø (Dania). Z oferty jednodniowych transgranicz-
nych pakietów turystycznych łączących polskie wybrzeże z wyspą Bornholm korzystało 
co roku około 1,1 miliona turystów. Podczas badań przeanalizowano rynek, następnie 
przedstawiono koncepcję połączenia promowego, zaoferowano scenariusze wsparcia 
publicznego, rozważono prawne aspekty systemów wsparcia oraz nakreślono rachunki 
zysków i strat. Dzięki badaniu lokalna i regionalna administracja oraz władze portowe 
dostały wsparcie w procesie podejmowania decyzji dotyczących ponownego otwarcia 
lub modernizacji linii promów pasażerskich. Linia promowa z Darłowa do Nexø została 
otwarta ponownie w 2013 r. (http://www.interfaceproject.eu/). 

Wytworzenie regionalnej tożsamości transgranicznej
Tożsamość jest elementem brandingu, a szerzej – marketingu miejsca i wpływa 

na rozpoznawalność regionów turystycznych, a w konsekwencji na wzrost ruchu tu-
rystycznego. Projekt „Telling the Baltic” („Opowiadanie o Bałtyku”) pozwolił ponad 
227 000, podróżującym na pokładach promów Stena Line pomiędzy Gdynią (Polska) 
a Karlskroną (Szwecja), na poznanie dziedzictwa kulturowego południowego Bałtyku. 
Na pokładzie przygotowano instalację przygotowaną przez 14 organizacji artystycz-
nych i kulturalnych z Polski, Szwecji, Niemiec, Litwy i Rosji. Składała się ona z interak-
tywnych treści, wystaw fotografii, obiektów artystycznych i instalacji dźwiękowych 
otoczenia zarówno w kabinach, jak i na pokładzie rufowym, manifestując uczucia 
miejscowych i podróżujących w kierunku Morza Bałtyckiego. Wspólna tożsamość 
morska stanowiła powracający temat w całym okresie trwania projektu transgranicz-
nego, tzn. do końca 2013 r. (http://www.ttb.artline-southbaltic.eu/). 

W ramach projektu „SeaSide”, który miał na celu zbudowanie wspólnej tożsa-
mości i rozwoju destynacji turystycznych na południu Bałtyku, powstał Atlas morski 
południowego Bałtyku. Atlas ten jest internetową usługą informującą o kultural-
nym i przyrodniczym dziedzictwie obszaru południowego Bałtyku. Atlas ma na celu 
promowanie i wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz zachęcanie turystów do 
odwiedzenia tego regionu. Wbudowane filtry na interaktywnej mapie upraszczają 
nawigację wśród zasobów dziedzictwa morskiego, takich jak: atrakcje przyrodnicze 
i kulturalne, muzea i akwaria, latarnie morskie i tradycyjne statki, porty i place, wra-
ki i podwodna archeologia, historyczne konstrukcje i zabytki. Atlas ten był jednym 
z największych przedsięwzięć i wyzwań projektu, w którym uczestniczyło trzynastu 
partnerów z czterech krajów. Ponad siedem lat od zakończenia projektu Atlas jest 
nadal aktywny i pełni swoją funkcję (http://www.maritimeatlas.eu/). 
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Wnioski
Artykuł przedstawia jedną z nielicznych prób przedstawienia i zrozumienia roli 

współpracy transgranicznej i środków europejskich w kreowaniu transgranicznej 
przestrzeni turystycznej nad Morzem Bałtyckim. Autorzy mają pełną świadomość, 
że przedstawiona praca i wyniki stanowią jedynie drobny wkład do zainicjowania 
większych badań na ten temat. Kilka wskazanych kierunków badawczych warto 
podjąć w najbliższych latach, gdyż wyniki mogą mieć wpływ na zrozumienie wielu 
procesów: kształtowania się transgranicznej morskiej przestrzeni turystycznej, roli 
współpracy transgranicznej w tym procesie, roli i znaczenia funduszy europejskich 
w procesie integracji oraz trwałości zainicjowanych zjawisk oraz procesów. Autorzy 
mają świadomość, że artykuł nie przedstawia pełnego obrazu współpracy transgra-
nicznej, a jedynie skupia się na kilku wybranych przykładach.

Rozwój współpracy transgranicznej przez morze jest możliwy po przezwyciężeniu 
ogromnej bariery fizycznej, którą stanowi samo morze i znaczne odległości pomiędzy 
jego brzegami. Szczególne znaczenie w nawiązaniu kontaktów i występowaniu prze-
pływów ma rozwój odpowiedniej sieci transportu i połączeń: morskich i lotniczych 
(Nilsson, 2018). Wykorzystywane są one również w ruchu turystycznym, który uła-
twia informacja (reklama) oraz przygotowanie przestrzeni turystycznej. Kreowanie 
tej przestrzeni poprzez morze jest procesem, który zależy znacząco od wsparcia fi-
nansowego UE. Projekty europejskie, które wspomagają łączenie narodowych prze-
strzeni turystycznych, wydają się być podstawowym elementem mającym znaczenie 
w tworzeniu transgranicznej przestrzeni turystycznej na Morzu Bałtyckim. Z łącznej 
liczby – 631 projektów, finansowanych z programu Interreg IV (2007–2013), 70 było 
bezpośrednio związanych z turystyką, a ich całkowity budżet wyniósł 107,5 mln euro 
(12,5% całkowitego budżetu). Współpracujące podmioty (przy tworzeniu atrakcji 
i produktów turystycznych) z bardziej rozwiniętej części regionu („starej” Unii) są lide-
rami projektów oraz otrzymują większą kwotę (40,2 mln euro) dofinansowania środ-
ków od partnerów z mniej rozwiniętej części („nowa” Unia – 14,4 mln euro). Projekty, 
które za zadanie ogólne mają rozwój turystyki w regionie Morza Bałtyckiego, można 
podzielić na cztery typy, które dotyczą: integracji transportu, zarządzania turystyką, 
wytworzenia produktów turystycznych oraz wytworzenia regionalnej tożsamości.

Wstępna analiza pokazuje, że projekty UE nie sprzyjają wyrównywaniu różnic po-
między „starą” a „nową” Unią, ale wspierają kreowanie wspólnej przestrzeni i mogą 
mieć znaczenie w łączeniu potencjałów.

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2017/27/N/
HS4/02773 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Denis Cerić, Marek Więckowski

Cross-border cooperation in the Baltic Sea region  
as an element of creating tourism space

Summary
The Baltic region has been an area of   intense political, economic and cultural 

contacts since the early Middle Ages. However, the region suffered severely during 
the Second World War and in the years 1945-1989. Since the mid-1990s, initia-
tives, programs and organizations promoting cooperation in the Baltic Sea region 
have been created, and in addition to the expansion of the European Union, there 
have been more opportunities (both organizational and financial) for cross-border 
cooperation. The article contains an approximation of the issues of cross-border 
cooperation in the Baltic Sea region and key aspects of creating cross-border tourism 
space. Several examples of cross-border cooperation in the field of tourism in the 
area of the Baltic Sea, which have been financed from EU funds, will be presented. 

Keywords: Baltic Sea Region, cross-border cooperation, European funds, tourism.
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Walory turystyczne źródeł na Pomorzu 

Abstrakt
Na podstawie materiałów opublikowanych i własnych badań wyszczególniono 

25 źródeł najbardziej znanych pod względem turystycznym na Pomorzu. Opisano naj-
ważniejsze ich walory przyrodnicze i antropogeniczne, wykorzystując bogaty materiał 
fotograficzny, zebrany podczas badań terenowych. Szczególnie zwrócono uwagę na 
rzeźbę wypływu wody podziemnej, barwę podłoża źródła, właściwości lecznicze wód, 
dokładne usytuowanie, nazwy cieków, szlaków turystycznych czy regionów geogra-
ficznych, w których występowały źródła.

Słowa kluczowe: źródła, walory przyrodnicze i antropogeniczne, Pomorze.

Wstęp
Źródła są nie tylko ważnymi obiektami hydrologicznymi zaopatrującymi miejscową 

ludność w wodę, ale także ciekawymi elementami krajobrazu wzbudzającymi zainte-
resowanie turystów. Przy źródłach często powstawały ośrodki kultu religijnego, jak: 
kapliczki, kościoły czy sanktuaria, stąd stawały się obiektami zainteresowania pielgrzy-
mów i pątników. Przypisywano bowiem tym wodom lecznicze właściwości. Przeważnie 
źródła o większej wydajności, odznaczające się wartościami naukowymi, krajobrazowy-
mi czy historycznymi objęte zostały ochroną prawną jako pomniki przyrody.

Źródło, to naturalny, skoncentrowany (punktowy) i samoczynny wypływ wody 
podziemnej na powierzchnię ziemi pod wpływem siły ciężkości (spływowe) lub ci-
śnienia hydrostatycznego (podpływowe). Woda źródlana pochodzi z opadów, któ-
re infiltrując tworzą warstwę wodonośną zbudowaną z utworów przepuszczalnych 
(piaski, żwiry), podścieloną utworami nieprzepuszczalnymi (gliny, iły; por. Dynowska 
i Tlałka, 1982; Choiński i Kaniecki, 1996; Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski, 2013). Jest 
wiele kryteriów, na podstawie których można sklasyfikować źródła, jak: siła powodu-
jąca wypływ wody, rodzaj przewodów hydrogeologicznych, położenie morfologiczne 
(rzeźba terenu), przyczyna powodująca podziemne piętrzenie wody, charakter li-
tologiczny utworów, tektoniczny układ warstw wodonośnych, stopień mineralizacji 
wody, temperatura i pochodzenie wody (Dynowska i Tlałka, 1982). Z punktu widzenia 
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walorów krajobrazowych istotne jest kryterium rzeźby terenu, które dzieli źródła na: 
dolinne, terasowe, przykorytowe, zboczowe (podzboczowe), stokowe (podstokowe), 
klifowe i krawędziowe.

Na Pomorzu wydajność źródeł jest niewielka i przeważnie mniejsza od 0,5 dm3·s-1, 
a maksymalnie – kilkadziesiąt dm3·s-1 (Herbich, 1998). Są to głównie źródła warstwowe 
spływowe, drenujące wodę z warstw utworów okruchowych jak piaski i żwiry. Naj-
częściej występują one na obszarze wysoczyzn morenowych o urozmaiconej rzeźbie 
terenu, zwłaszcza w głęboko wciętych dolinach rzecznych i rynnach polodowcowych.

Informacje o źródłach zawarte są w wielu różnorodnych publikacjach. Są to pra-
ce opisujące źródła jako obiekty hydrologiczne (Dynowska i Tlałka, 1982; Polesz-
czuk i in., 1997; Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski, 2013; Moniewski i in., 2006; Jokiel 
i in., 2007); obiekty zróżnicowania przestrzennego (Dynowska, 1986; Chełmicki i in., 
2010); czy jako obiekty ochrony (Alexandrowicz i in., 1975; Baścik i Urban, 2007). 
Ogólna informacja o źródłach zawarta jest w monografiach (Choiński i Kaniecki, 1996; 
Starkel, 1999; Maik, 2000; Lijewski i in., 2008), leksykonach (Kwiatek i Lijewski, 1993; 
Matysiak, 2012) czy w encyklopediach i słownikach (Pociask-Karteczka, 1997; Milew-
ska, 1998; Białecki, 2000; Ressel, 2012). Niewiele jest prac, w których opisywane są 
walory turystyczne źródeł. Jedynie pewne informacje o tych walorach można znaleźć 
w pracach Łęckiego (2005), Olaczka (2008), Pasiecznego i in. (2008), Głąbińskiego 
(2009), Domiana i Kupca (2010) czy Girjatowicza (2013). Podobne informacje o źró-
dłach można znaleźć również w monografiach o tematyce religijnej (Kubajak, 1997; 
Jackowski, 1998; Wiśniewski, 1998; Żelawski, 2010, 2014) i w innych publikacjach 
poświęconych litodynamice brzegów morskich (Subotowicz, 1982), ochronie szaty 
roślinnej (Herbich, 1998) czy informatyce turystycznej (Sapała i Bełch-Rucińska, 
2013). W obszernych przewodnikach turystycznych również niewiele jest informacji 
o walorach turystycznych źródeł (Kosacki i Kucharski, 2001; Lodzińska i Wieczorek, 
2011, 2012; Kociuba, 2012). Są tam informacje dotyczące głównie źródełek (studzie-
nek) św. Ottona w Pyrzycach i Cerkwicy.

Celem pracy jest opisanie walorów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych źródeł 
występujących na Pomorzu na podstawie przeprowadzonych w terenie rekonesan-
sów i dostępnej literatury. 

W opisie podano nazwy źródeł, ich dokładną lokalizację, najbliższą miejscowość, 
rzeźbę miejsca samego wypływu wody podziemnej (nisza źródliskowa, studzienka, 
zbocze, podnóże zbocza). Opisano: charakter obudowania źródła, obiekty tam posa-
dowione, barwy podłoża źródła, szatę roślinną, a także w miarę możliwości podano 
wydajność i temperaturę wody. Ponadto zwrócono uwagę na ciekawe obiekty przy-
rodnicze (jary, głazy, wzgórza), obiekty kultu religijnego (krzyże, sanktuaria, stacje 
Drogi Krzyżowej) czy ciekawostki historyczne związane ze źródłem. Podano status 
ochrony źródła (pomnik przyrody nieożywionej) i otoczenia (rezerwat przyrody, park 
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krajobrazowy) oraz rodzaj trasy prowadzącej do źródła (szlak turystyczny, rodzaje 
dróg). Ważne były też nazwy cieków odprowadzających wodę źródlaną, do czego 
posłużyły atlasy hydrologiczne (Stachy, 1987; Czarnecka, 2005). Regiony geograficzne, 
w których występowały źródła, podano według nomenklatury Kondrackiego (2012).

W pracy przydatne były wykonywane w terenie kolorowe fotografie źródeł uka-
zujące ich walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Spośród wielu zdjęć wybrano 36, 
które według autora najlepiej przedstawiały specyfikę danego źródła. Opisy źródeł 
rozpoczęto od tych położonych w zachodniej części Pomorza, a kończąc na tych poło-
żonych w jego wschodniej części. Przyjęto zatem obszar rozciągający się między Odrą 
od strony zachodniej i Wisłą od wschodniej, natomiast od strony północnej – brzeg 
Bałtyku, a od południa – ograniczony Notecią i Wartą.

Źródła na Pomorzu
Na obszarze Pomorza wyszczególniono 25 źródeł o wysokich walorach turystycz-

nych. Ich rozmieszczenie przedstawiono na ryc. 1. Źródła zostały ponumerowane 
w tekście pracy tak samo jak i na ryc. 1, co umożliwi ich szybkie zlokalizowanie.

Źródło Chojnówki, zwane Oczkiem Marzanny, a także Oczkiem Luizy (niem. Luisen 
Teich), występuje w północno-zachodniej części, na północnym skłonie Wzgórz Buko-
wych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym Puszcza Bukowa. Jest to oczko o długości 
około 90 m i szerokości kilkunastu metrów, powstałe na skutek przegrodzenia zaporą 
kamienną niszy źródliskowej (ryc. 2). Na ryc. 2 widoczny jest fragment zapory ka-
miennej zbudowanej w 1899 r., obecnie częściowo zniszczonej. Za zaporą rozciąga się 
płytki staw, a dalej obszar mulisty. Woda o temperaturze około 9°C wypływa głównie 
po stronie zachodniej stawu, gdzie w wyniku erozji wstecznej utworzyło się kilka nisz. 
Woda ze stawu wypływa między kamieniami zniszczonej zapory i po przepłynięciu 
około 200 m zasila główny strumień Chojnówki. Do źródła można się dostać szosą 
prowadzącą ze Szczecina-Podjuchy (ul. Smocza) w kierunku Kołowa. W połowie tej 
drogi w rejonie Przełęczy Trzech Braci należy skręcić w lewo (na północ) i drogą 
brukowaną (Droga Chojnowska) po przebyciu około 800 m po lewej stronie drogi 
znajduje się to źródło. Przełęcz Trzech Braci występuje między trzema wzgórzami: 
Bukowcem, Kopytnikiem i Klasztornym. Źródło występuje na południowym skraju 
rezerwatu Bukowe Zdroje. Jest to rezerwat chroniący kompleksy buków, łęgów i ol-
sów o urozmaiconej rzeźbie terenu i warunków siedliskowych. Do źródła prowadzą 
dwa piesze szlaki turystyczne – niebieski (Szlak Równiny Wełtyńskiej) i zielony (Szlak 
Woja Żelisława). Strumień Chojnówka o długości 6 km zasila od prawobrzeża kanał 
Cegielinkę (prawe ramię boczne Regalicy). Wzgórza Bukowe jako mezoregion stano-
wią część makroregionu Pobrzeże Szczecińskie, które wchodzi w skład podprowincji 
Pobrzeży Południowobałtyckich.
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Ryc. 2.  Źródło Chojnówki z zaporą kamienną 
tworzącą oczko wodne 
(Wzgórza Bukowe, 21.03.2012 r.)

Ryc. 3.  Nisza Źródła Worpickiego 
(Wzgórza Bukowe, 27.12.2017 r.)

Ryc. 4.  Źródło Ponikwy z zaporą kamienną 
tworzącą oczko wodne
(Wzgórza Bukowe, 23.03.2012 r.)

Ryc. 5.  Czoło niszy Źródła pod Bukowcem 
(Wzgórza Bukowe, 16.08.2016 r.)

Ryc. 1.  Rozkład przestrzenny 
źródeł o walorach tu- 
rystycznych na Pomorzu
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Źródło Worpickiego (niem. Worpitzky Quelle), zwane też Ciurkadełkiem, a także 
Wyciekiem, występuje w północno-zachodniej części, na północnym skłonie Wzgórz 
Bukowych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym Puszcza Bukowa. Jest to dość wy-
dajne źródło o temperaturze wody około 8°C. Wypływa ona z dna niszy źródliskowej 
o średnicy około 10 m. Dno niszy, zwłaszcza w części środkowej, zabarwione jest rdza-
wymi związkami żelaza (ryc. 3). Na ryc. 3 widoczna jest nisza źródliskowa z wypływem 
wody podziemnej w jej części środkowej. W głębi widać strome wschodnie zbocze 
niszy z drzewostanem bukowym. Na północnym zboczu niszy występuje pozostałość 
po dawnych betonowych schodach z 1894 r. Nisza źródliskowa położona jest na pra-
wobrzeżu doliny Chojnówki. Struga ze źródła po przepłynięciu kilkudziesięciu metrów 
zasila od strony wschodniej Chojnówkę. Źródło znajduje się po prawej (wschodniej) 
stronie Drogi Chojnowskiej, około 1,5 km na północ od wspomnianej już Przełę-
czy Trzech Braci. Znajduje się ono w obrębie rezerwatu Bukowe Zdroje, z wieloma 
pomnikami przyrody i głazami (np. pobliski Szwedzki Kamień). Do źródła prowadzi 
szlak turystyczny zielony (Szlak Woja Żelisława). Chojnówka, wypływając z Puszczy 
Bukowej, w rejonie Szczecin-Zdrojów płynie krytym kanałem i od prawobrzeża zasila 
kanał Cegielinki, stanowiący prawe ramię Regalicy. Mezoregion Wzgórza Bukowe jest 
częścią makroregionu Pobrzeża Szczecińskiego.

Źródło Ponikwy, zwane też Oczkiem Ponikwy (niem. Gold Bach), występuje 
w środkowej części na południowym skłonie Wzgórz Bukowych (Szczeciński Park 
Krajobrazowy Puszcza Bukowa). Nazwa tego oczka i wypływającego z niego stru-
mienia Ponikwa pochodzi od słowa „zanikanie”, bowiem po przepłynięciu Czajczej 
Góry (127 m n.p.m.) strumień zanika, wpływając na bardziej przepuszczalne podłoże. 
Woda podziemna o temperaturze około 10°C wypływa z dna niszy źródliskowej, która 
od strony południowej jest przegrodzona kamiennym murkiem z przepustem (wodo-
spad) w jego górnej części, zbudowanym na początku XX w. Ta zapora kamienna spo-
wodowała spiętrzenie wody i utworzenie się oczka o rozmiarach 20x30 m otoczonego 
zboczami o wysokości dochodzącej do 4 m (ryc. 4). Na ryc. 4 widoczny jest fragment 
oczka z przegrodą kamienną z przepustem. Po lewej stronie na ryc. 4 znajdują się 
betonowe schody prowadzące do wodospadu. Źródło to znajduje się w szerokiej 
dolinie – u wylotu doliny Świstówki. Jej zbocza są bardzo strome o wysokościach 
dochodzących do 50 m. Znad oczka Ponikwy unosi się zapach gazu błotnego (me-
tan). Do źródła można się dostać szosą prowadzącą ze Szczecina-Podjuch w kierunku 
Kołowa. W połowie tej drogi w rejonie Przełęczy Trzech Braci należy skręcić w prawo 
(na południe) i po przebyciu 1 km drogą piaszczystą osiąga się cel. Źródło to leży na 
trasie pieszego szlaku turystycznego – niebieski (Droga Graniczna). Jest to obszar 
bezodpływowy znajdujący się w dorzeczu strumienia Krzekna. Krzekna uchodzi do je-
ziora Będgoszcz i krótkim odcinkiem – do jeziora Miedwie. Wzgórza Bukowe wchodzą 
w skład Pobrzeża Szczecińskiego, które jest częścią Pobrzeży Południowobałtyckich.
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Źródełko Pod Bukowcem występuje w środkowej części, na północnym skłonie 
Wzgórz Bukowych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym Puszcza Bukowa. Źródełko 
to swoją nazwę zawdzięcza Bukowcu (148 m n.p.m.), najwyższemu wzniesieniu 
głównego grzbietu Wzgórz Bukowych i całego Pobrzeża Szczecińskiego. Jest ono 
oddalone od Bukowca zaledwie 600 m. Woda podziemna wypływa spod skarp 
dwóch nisz źródliskowych u podnóża stromego i wysokiego wzniesienia. Większa 
nisza o szerokości 13 m położona jest bardziej na północ od pierwszej i charakte-
ryzuje się większym widocznym odpływem. Wypływający ze źródeł strumyk zasila 
od prawobrzeża rzekę Rudziankę. Ciek ten swą nazwę zawdzięcza żółtordzawym 
kolorom dna niszy źródliskowej (ryc. 5). Na ryc. 5 widoczne jest czoło niszy, spod 
której wypływa woda podziemna. Początkowo płynie ona na zachód, by po połącze-
niu się z Rudzianką zmienić kierunek na północny. Rudzianka, zwana też Sosnówką 
(niem. Hochendorfer Bach), jest strumieniem o długości 6 km. W dolnym odcin-
ku w obszarze zabudowanym płynie przeważnie podziemnym kanałem, zasilając 
w Szczecinie-Dąbiu od lewobrzeża rzekę Płonię, która wpada do jeziora Dąbie. 
Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa, to lasy liściaste, głównie buczyna 
o walorach naturalnych z bogatą rzeźbą o dużych deniwelacjach. Obszar ten wystę-
puje na obszarze mezoregionu Wzgórz Bukowych, części Pobrzeża Szczecińskiego 
w obrębie Pobrzeży Południowobałtyckich.

Źródło Lwia Paszcza (niem. Gené Quelle) występuje w północno-wschodniej 
części, na północnym skłonie Wzgórz Bukowych (Szczeciński Park Krajobrazowy 
Puszcza Bukowa). Nazwa tego źródła związana jest z żeliwnym odlewem lwiej pasz-
czy, z której wypływał w przeszłości strumień wody. Ten żeliwny odlew, wykonany 
w 1893 r., zdobił to źródło jeszcze do 1998 r. Woda spływała do niewielkiego be-
tonowego zbiornika o wymiarach 1,5x2,0 m. Obecnie pozostały resztki betonowe-
go obmurowania, a woda o temperaturze 9°C wypływa spod niewielkiej skarpy 
umocnionej polnymi kamieniami (ryc. 6). Po prawej stronie na ryc. 6 widać resztki 
betonowego obmurowania, a po lewej – betonowe obmurowania mostku (grobla 
z przepustem) nad strumieniem Lisiego Potoku. Źródło usytuowane jest na lewym 
brzegu, około 2 m od strumienia i otoczone jest wysokimi wzgórzami. Od strony 
północnej występują strome zbocza Odyńca (101,2 m n.p.m.), a od południowego 
wschodu – stok Zamczyska (103,4 m n.p.m.). Od strony zachodniej znajduje się 
miejsce wydzielone na biwak. Do źródła można dostać się utwardzoną drogą o na-
zwie Kira z Kołowa w kierunku północno-wschodnim. Na terenie Puszczy Bukowej 
droga ta skręca na północ, łącząc się ze szlakiem turystycznym (żółty), który pro-
wadzi do źródła. Odległość od Kołowa do źródła wynosi około 2 km. Lisi Potok jest 
prawobrzeżnym dopływem strumienia Trawny, a ta jest prawobrzeżnym dopływem 
Niedźwiedzianki, która od lewobrzeża wpada do Płoni. Wzgórza Bukowe wchodzą 
w skład makroregionu Pobrzeża Szczecińskiego.
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Ryc. 6.  Źródło Lwia Paszcza przy mostku
(Wzgórza Bukowe, 28.03.2012 r.)

Ryc.  7.  Źródło Dobropolskie wypływające 
spod murku 
(Wzgórza Bukowe, 16.08.2016 r.)

Dobropolskie Źródło występuje na obszarze Szczecińskiego Parku Krajobrazowe-
go Puszcza Bukowa, we wschodniej części Wzgórz Bukowych. Nazwa źródła pochodzi 
od najbliższej miejscowości Dobropole Gryfińskie, które położone jest 1,5 km na po-
łudniowy wschód od źródła. Źródło występuje na lewym brzegu Kłobuckiego Potoku 
(niem. Keller Bach). Woda ze źródła wypływa z otworu umiejscowionego w dolnej 
części kamiennego murku o wysokości 1 m, szerokości 2–4 m i długości około 6 m. 
Murek ten porośnięty jest mchem i okalają go duże drzewa liściaste. Na przedpolu 
źródła dno ma kolor rudy, zabarwiony związkami żelaza (ryc. 7). Na ryc. 7 po prawej 
stronie widoczny jest wypływ wody podziemnej, natomiast od strony zachodniej 
(lewa część ryciny) widoczne są wycieki dające wspólny odpływ. Źródło to występuje 
w zakolu Drogi Bieszczadzkiej. Około 0,6 km na północ występuje rezerwat przyrody 
Buczynowe Wąwozy, do którego prowadzi pieszy szlak turystyczny (żółty) o tej samej 
nazwie. Dobropolskie Źródło zasila Kłobucki Potok o długości 8 km, który przepły-
wa przez Wielecki Staw i wpada do Płoni z jej lewego brzegu. Źródło znajduje się 
na obszarze Wzgórz Bukowych, w obrębie makroregionu Pobrzeża Szczecińskiego 
wchodzącego w skład Pobrzeży Południowobałtyckich.

Studnia Świętego Ottona, zwana też Źródłem Świętego Ottona, a także Świętym 
Źródłem (Sanctum fonten), występuje w środkowej części parku we wschodniej czę-
ści Pyrzyc. Jest to pomnik, włącznie ze studzienką i krzyżem, upamiętniający chrzest 
Pomorzan przez biskupa Ottona z Bambergu (Bawaria) w 1124 r. Jak podają źródła 
historyczne, ochrzczono wówczas 7000 Pyrzyczan. Obecnie w miejscu chrztu (bapty-
sterium) znajduje się studzienka (basenik) w połowie wypełniona wodą o głębokości 
3 m, w kształcie prostokąta (1,2x3,5 m), przykryta stalową kratownicą. Miejsce to, wraz 
ze studzienką, wyłożone jest płytami oraz kamieniami i otoczone jest kamiennym mur-
kiem (8x11 m). Wewnątrz znajduje się sześć granitowych ławek. Od czoła posadowiony 
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jest krzyż łaciński ośmiokątny o wysokości około 3,5 m z polerowanego różowo-szarego 
granitu (ryc. 8). Nad studnią, na płycie wyryta jest inskrypcja w języku łacińskim, która 
po przetłumaczeniu brzmi: Spieszcie do źródła życia, Chrystus da wam chrzest, drzwi 
zbawienia wiecznego uchyli. Studnia ta leży na trasie turystycznego Szlaku Ziemi Py-
rzyckiej im. Stanisława Jansona – czerwony prowadzący do Przelewic (Ogród Dendro-
logiczny) i dalej do Morzyczyna (jez. Miedwie). Kiedyś w miejscu studzienki wybijało 
źródło, dając początek strumieniowi, zasilającemu od lewobrzeża rzekę Płon. Obszar 
ten należy do mezoregionu Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej, wchodzącej w skład ma-
kroregionu Pobrzeża Szczecińskiego w podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich.

Źródło z Żabą (z pomnikiem żaby) występuje w Golczewie, pow. Kamień Pomorski. 
Usytuowane jest ono na północno-wschodnim brzegu jeziora Szczucze, przy miejskiej 
plaży. Wody ze źródła wypływają spod skarpy, kilkanaście metrów od brzegu jeziora. 
Obudowane jest ono kamienną cembrowiną (studzienka z wodą) z odpływem do jeziora 
kamienną rynną o długości 14 m. Od strony skarpy źródło osłania postument zbudowany 
z kostki granitowej, nad którym posadowiona jest żółta kamienna kula, a na niej siedząca 
zielona żaba ze „złotą” koroną na głowie (ryc. 9). Na ryc. 9 pokazano obudowania źródła – 
ze studzienką, rynienką oraz z cokołem i rzeźbą. W głębi ryc. 9 widoczne jest miejsce do 
rekreacji (pole biwakowe), a dalej piaszczysta plaża nad brzegiem jeziora Szczucze. Prze-
biegają tu piesze turystyczne szlaki – czerwony i żółty oraz rowerowy – zielony. W rejonie 
Golczewa występuje rezerwat przyrody Golczewskie Uroczysko – ekosystemy torfowisk 
wysokich i bagien śródleśnych oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Las Golczewski 
i Las Samliński. Obszary te położone są w mezoregionie Równina Gryficka na Pobrzeżu 
Szczecińskim, w obrębie Pobrzeży Południowobałtyckich. Poprzez jeziora Szczucze i Okunie 
przepływa rzeka Niemica, która, łącząc się ze Świńcem, wpada do Zalewu Kamieńskiego.

Źródełko Ottona występuje około 0,5 km na wschód od wsi Brzesko w gminie i po-
wiecie Pyrzyce. Źródło usytuowane jest na północnej krawędzi Wysoczyzny Pojezie-
rza Myśliborskiego z Równiną Pyrzycką. Wypływ wody podziemnej o temperaturze 

Ryc. 8.  Źródło Świętego Ottona obudowane 
basenikiem w Pyrzycach 
(09.04.2012 r.)

Ryc. 9.  Źródło z Żabą obudowane studzienką 
(Golczewo, 10.09.2016 r.)
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około 10°C występuje w niszy źródliskowej o kształcie zbliżonym do prostokąta o wy-
miarach 30x35 m. Głębokość niszy w miejscach wypływu wody, uwzględniając głę-
bokość rowów (1 m), wynosi 2,5 m. W niszy znajduje się dziewięć bocznych rowów 
prowadzących wodę koncentrycznie do środkowego rowu, odprowadzającego wodę 
w kierunku północnym, dającym początek strumieniowi Jordan (ryc. 10). Na ryc. 10 wi-
doczna jest porośnięta gęstą roślinnością nisza źródliskowa z systemem rowów. W dol-
nym prawym rogu ryciny widoczny jest fragment drewnianych schodków. Na polnej 
drodze z Brzeska do Kosina, naprzeciwko niszy źródliskowej (100 m), stoi krzyż z tablicą 
upamiętniającą chrzest Brzeszczan w dniu 03.06.1124 r. (ryc. 11). W tym dniu biskup 
Otton z Bambergu w źródle ochrzcił kilkadziesiąt osób. Źródło to stało się powszech-
nie znane, począwszy od 2010 r., kiedy zostało ono poświęcone przez Metropolitę 
Szczecińsko-Kamieńskiego. Corocznie w pierwszą sobotę czerwca odbywa się święcenie 
źródlanej wody przez metropolitę lub Jego delegata, połączone z pielgrzymką, zawo-
dami i pokazami sportowo-pożarniczymi. Brzesko leży na szlaku turystycznym Ziemi 
Pyrzyckiej im. Stanisława Jansona – niebieski, który prowadzi do rezerwatu roślinności 
stepowej (Grędziec), Ogrodu Dendrologicznego (Przelewice) i jeziora Miedwie. Źródło 
dające początek strumieniowi Jordan łączy się z systemem cieków i rowów (Stróżewski 
Rów), które zasilają od lewobrzeża rzekę Płonię. Występuje on w mezoregionie Równi-
ny Pyrzycko-Stargardzkiej, na obszarze makroregionu Pobrzeża Szczecińskiego.

Studnia Świętego Ottona w Cerkwicy, gm. Karnice, pow. Gryfice położona jest 
niedaleko kościoła, około 100 m na północny wschód od stadionu Klubu Sportowego 
Bizon. Studnia ta, wraz z pomnikiem z XIX w., upamiętnia chrzest Pomorzan w 1124 r. 
(baptysterium), którego dokonał biskup Otton z Bambergu (Bawaria). Studnia wraz 
z kamiennym postumentem, zwieńczonym granitowym krzyżem, otoczona jest mur-
kiem o wymiarach 11x16 m. Na postumencie o wysokości 3 m, a wraz z krzyżem 
o wysokości 5 m, widnieje inskrypcja w języku niemieckim i polskim informująca 

Ryc. 10.  Święcenie wody Źródełka Ottona 
w Brzesku przez biskupa
(02.06.2012 r.)

Ryc. 11.  Widok ze wzgórza na niszę Źródełka 
Ottona i przydrożny krzyż upamięt- 
niający chrzest Brzeszczan 
(Brzesko, 15.08.2013 r.)



Józef P. Girjatowicz

54

o fakcie chrztu. Studnia, w której nie ma już wody, wraz z cembrowiną, ma głębokość 
3,5 m i jest przykryta stalową kratownicą. Do studni od strony stadionu prowadzi 
alejka (ryc. 12). Przez Cerkwicę przebiegają dwa szlaki turystyczne: czarny i zielony 
prowadzący do Trzęsacza. Studnia położona jest w dorzeczu Liwki, prawobrzeżnego 
dopływu Kanału Lądkowskiego, który uchodzi do jeziora przymorskiego Liwia Łuża. 
Obszar ten znajduje się w mezoregionie Równiny Gryfickiej, makroregionu Pobrzeża 
Szczecińskiego, w obrębie Pobrzeży Południowobałtyckich.

Źródełko w Przelewicach występuje w Ogrodzie Dendrologicznym w Przele-
wicach, pow. Pyrzyce. Usytuowane jest w zachodniej części tego ogrodu przy Alei 
Źródliskowej – w ogrodzie źródlanym (źródlisko). Woda podziemna wypływa z ni-
szy źródliskowej o średnicy 4 m, spod stromej skarpy o wysokości około 4 m. Na 
skarpie dobudowano kamienne schody z barierką prowadzące do źródła. Na środku 

Ryc. 12.  Alejka do studni Świętego Ottona 
w otoczeniu okazałych dębów 
w Cerkwicy (10.09.2016 r.)

Ryc. 13.  Źródełko w Przelewicach wypływające 
spod skarpy 
(Ogród Dendrologiczny, 09.04.2012 r.)

Ryc. 14.  Zabagniony obszar Źródła Boży Dar 
(Moczkowo, 23.08.2011 r.)

Ryc.  15.  Źródło Ptasie obudowane kamien- 
nymi kręgami 
(Połczyn Zdrój, 28.11.2009 r.)

Fot. Joanna Girjatowicz.
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niszy występuje niewielka, płytka sadzawka o średnicy około 2 m, o rdzawocegla-
stym zabarwieniu dna. W niszy znajdują się również głazy o średnicy dochodzącej 
do 1 m (ryc. 13). Niżej występuje sadzawka o intensywnym rdzawoceglastym zabar-
wieniu dna, wraz z okalającymi ją głazami. Wypływająca woda źródlana o wydajności 
około 1 dm3·s-1 i temperaturze 10°C, strużką o długości kilkudziesięciu metrów, zasila 
od lewobrzeża strumień Przelewiczankę. W ogrodzie źródlanym występuje jeszcze 
ponad 20 wycieków linijnych. Jest to teren bagnisty, bogaty w zbiór bylin błotnistych. 
Przelewice znajdują się na trasie pieszego Szlaku Ziemi Pyrzyckiej im. Stanisława 
Jansona (Pyrzyce-Morzyczyn). Strumień Przelewiczanka bezpośrednio wpływa od 
lewobrzeża do jeziora Płoń, przez które przepływa rzeka Płonia. Obszar ten znajduje 
się w mezoregionie Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej (makroregion Pobrzeże Szcze-
cińskie) w pobliżu krawędzi wysoczyzny Pojezierza Myśliborskiego. 

Źródło Boży Dar znajduje się na południowo-zachodnim krańcu Jeziora Barlinec-
kiego, w ujściu Lodowatego Strumienia, około 2 km na południowy wschód od wsi 
Moczkowo, gm. Barlinek, pow. Myślibórz. Wody te nawet latem są bardzo chłodne, 
stąd ciek ten nazwano Lodowatym Strumieniem. Są to wysięki i wycieki występujące 
na szerokim i zabagnionym obszarze ujściowym Lodowatego Strumienia (ryc. 14). 
Przez obszar przepływa Lodowaty Strumień z wypływami wody podziemnej, często 
o rdzawym zabarwieniu. Obszar źródliskowy występuje u podnóża moreny czołowej, 
których wysokość zboczy dochodzi do 40 m. Źródło to jest pomnikiem przyrody na 
północno-zachodnim skraju Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Obszar 
chroniony jest ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturalne czy wa-
lory krajobrazowe (m.in. jeziora rynnowe, zagłębienia bezodpływowe, wąwozy). 
Do źródła prowadzi pieszy szlak turystyczny – zielony, przebiegający wokół Jeziora 
Barlineckiego, z wkomponowaną tam ekologiczną ścieżką dydaktyczną. Źródło to, 
zasilające Lodowy Strumień wraz z Jeziorem Barlineckim, jest obszarem źródlisko-
wym rzeki Płoni uchodzącej do jeziora Dąbie. Obszar ten występuje w mezoregionie 
Pojezierze Myśliborskie w makroregionie Pojezierze Zachodniopomorskie.

Ptasie Źródło występuje w Połczynie-Zdroju (pow. Świdwin) przy sanatorium Bor-
kowo, jednego z obiektów sanatoryjnych uzdrowiska Połczyn-Zdrój. Źródło usytuowane 
jest na skraju lasu (północno-zachodni skraj otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego), 
na prawym zboczu Jaru Kamiennego Potoku. Jego wody posiadają wysoką mineralizację 
(szczawy żelaziste), stąd na kamieniach występuje zabarwienie ceglastobrunatne. Źródło 
obmurowane jest kamiennymi kręgami, u wierzchołka których wypływa woda źródlana 
(ryc. 15). Na ryc. 15 widoczne są koliste obmurowania źródła. Między zewnętrznym a we-
wnętrznymi kręgami występuje płytki basenik z wodą. Źródło to o niewielkiej wydajności 
(<0,5 dm3·s-1) zasila od prawobrzeża Kamienny Potok, który jest dopływem Wogry. Wogra 
zaś jest lewobrzeżnym dopływem Dębnicy, a ta z kolei lewobrzeżnym dopływem Parsęty. 
Północno-zachodnia część Drawskiego Parku Krajobrazowego (Pojezierze Drawskie) jest 
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bardzo urozmaicona pod względem krajobrazowym (Szwajcaria Połczyńska). Występują 
tam liczne pagórki i jary porośnięte buczyną, a 6 km na południowy wschód od Połczyna-
-Zdroju znajduje się rezerwat krajobrazowy Dolina Pięciu Jezior. Źródło położone jest na 
szlaku turystycznym Zwiniętych Torów (ścieżka rowerowa) oraz na szlaku pieszym Wokół 
Połczyna-Zdroju – żółty. Jest to obszar mezoregionu Pojezierza Drawskiego występują-
cy w środkowej części makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego, wchodzącego 
w skład Pojezierzy Południowobałtyckich.

Leśne Źródła występują w rezerwacie leśno-florystycznym, usytuowanym na po-
łudniowym brzegu jeziora Tuczno, w odległości około 1,5 km na południowy zachód 
od miasta Tuczno, pow. Wałcz. Są to obfite wypływy spod stromych zboczy o deni-
welacjach dochodzących do kilkunastu metrów. Woda podziemna spływa po terasie 
akumulacyjnej o szerokości kilkunastu metrów, nieznacznie wzniesionej powyżej tafli 
jeziora. Spływ wody odbywa się przez cały rok, co nie pozwala na zarastanie niektó-
rych obszarów (ryc. 16). Na ryc. 17 widoczna jest stroma skarpa, spod której wypływa 
woda podziemna. Poniżej rozpościera się pokryta roślinnością terasa akumulacyjna. 
Wypływająca woda podziemna ma stałą temperaturę około 7°C, toteż nawet zimą 
występują tam zielone płaty mchów źródliskowych i rzęsy trójrowkowej. Woda pod-
ziemna wypływa nie tylko wzdłuż skarpy (pasmowo), ale też z nisz źródliskowych, 
które występują poza tym rezerwatem przyrody. Wzdłuż podnóża skarpy, w wyniku 
erozji wstecznej wypływającej wody podziemnej, zostało podmytych i przewróconych 
wiele drzew. Na obszarze rezerwatu chronione są nie tylko liczne źródła wraz z terasą 
akumulacyjną, ale także rzadkie okazy flory i fauny. Około 0,3 km na południe od 
jeziora drogą do harcówki przebiega szlak turystyczny (żółty). Na zachód od rezer-
watu położona jest stanica harcerska, a poniżej nad brzegiem jeziora – pole biwako-
we z niezbędną infrastrukturą. Ten rezerwat przyrody występuje na terenie obszaru 
chronionego krajobrazu Puszcza nad Drawą. Przez jezioro Tuczno przepływa rzeka 

Ryc. 16.  Leśne Źródła z powierzchniowym 
(pasmowym) odpływem wody 
(Tuczno, 03.09.2016 r.)

Ryc. 17.  Leśne Źródła z porośniętą terasą 
akumulacyjną 
(Tuczno, 03.09.2016 r.)

Fot. Łukasz Girjatowicz.
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Runica, która od lewobrzeża wpada do Płocicznej, a ta do Drawy, która z kolei jest 
prawobrzeżnym dopływem Noteci. Obszar ten występuje w mezoregionie Pojezie-
rza Wałeckiego, części makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego w obrębie 
Pojezierzy Południowobałtyckich.

Źródełko w Skrzatuszu występuje we wsi o tej samej nazwie w gminie Szydłowo, 
pow. Piła. Historia tego źródełka rozpoczyna się 11.01.2014 r. (w wigilię Chrztu 
Pańskiego), kiedy dowiercono się do wód podziemnych, wybudowano studnię 
i zainstalowano pompę zasilającą wypływ wody podziemnej. Woda wypływa ze 
wzgórza spod usypanych kamieni (druzgotu) i spływa siedmioma wybetonowa-
nymi rynienkami (ryc. 18) do niżej położonego owalnego basenu o wymiarach 
3,4x5,4 m (ryc. 19). Przy basenie posadowiono figurę Matki Bożej, a dookoła tego 
miejsca wzdłuż alei wybudowano Drogę Krzyżową. Obecnie wokół basenu posa-
dowiono wiele granitowych głazów. Na wzgórzu w miejscu wypływu wody pod-
ziemnej zainstalowano żelazną kolumnę z kranikiem do pobierania wody (ryc. 18). 
Opodal źródła znajduje się sanktuarium maryjne z barokowym kościołem pw. 
Wniebowzięcia NMP, z figurą Skrzatuskiej Piety. Jak głosi historia, przed tą Pietą 
w 1690 r. modlił się król Jan III Sobieski. Wieś Skrzatusz położona jest na Pojezie-
rzu Wałeckim, w połowie odległości między Piłą a Wałczem. Z Piły do Skrzatusza 
prowadzą szlaki turystyczne: pieszy (niebieski i żółty) oraz rowerowy (zielony). 
Rejon źródełka odwadniany jest przez skanalizowany podziemny ciek, który ucho-
dzi do niewielkiego jeziora położonego w południowo-zachodniej części Skrzatu-
sza. Jest to jezioro położone na obszarze bezodpływowym w dorzeczu rzeki Ruda, 
prawostronnego dopływu Gwdy, która uchodzi do Noteci. Źródełko położone jest 
na obszarze mezoregionu Pojezierza Wałeckiego, części makroregionu Pojezierza 
Południowopomorskiego w obrębie Pojezierzy Południowobałtyckich.

Ryc. 18.  Źródełko w Skrzatuszu z hydrancikiem 
ogrodowym i siedmioma rynienkami 
odprowadzającymi wodę podziemną 
spod rumoszu (23.10.2014 r.)

Ryc. 19.  Basenik zasilany wodą siedmioma 
rynienkami pochodzącą ze źródełka 
(Skrzatusz, 23.10.2014 r.)
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Źródło Rużycy, zwane też Diabelskim Źródłem, położone jest w leśnym rezerwa-
cie przyrody Diabelski Skok (niem. Teufelsprung), utworzonym jeszcze przed drugą 
wojną światową. Źródło to występuje w rejonie źródliskowym rzeki Rurzycy, zasilając 
jej główny strumień od strony zachodniej (prawobrzeże). Woda podziemna wypływa 
głównie od czoła niszy źródliskowej, której zbocza są bardzo strome o wysokości około 
20 m (ryc. 20). Na ryc. 20 pokazano niszę źródliskową od strony północnej z wypływa-
jącym z niej strumieniem. Jest to źródło bardzo wydajne, tworzące wyraźny strumień. 
W rejonie źródliskowym Rurzycy jest wiele nisz źródliskowych i jarów o wysokich i stro-
mych zboczach. Do rezerwatu, jak i do źródła, prowadzą dwa piesze szlaki turystyczne – 
zielony i żółty. Miejsce to znajduje się w połowie trasy (szosy) między miejscowościami 
Szwecja i Sypniewo w gm. Jastrowie, pow. Złotów. Przy szosie po stronie zachodniej 
(naprzeciwko rezerwatu) w lesie jest parking dla samochodów. Rezerwat Diabli Skok 
utworzony został w celu ochrony lasu mieszanego z drzewami pomnikowymi, pora-
stający zbocza stromego jaru, z licznymi źródłami. Liczne źródła, wycieki i wysięki wy-
stępują również poniżej rezerwatu, a zwłaszcza na lewobrzeżu doliny Rurzycy. Około 
4 km poniżej źródła w Trzebieszkach rozpoczyna się szlak kajakowy im. Jana Pawła II. 
Rzeka Rurzyca jest prawobrzeżnym dopływem Gwdy, która uchodzi do Noteci. Źródło 
położone jest na obszarze mezoregionu Pojezierza Wałeckiego, części Pojezierza Połu-
dniowopomorskiego w obrębie Pojezierzy Południowobałtyckich.

Źródło Polanów, zwane też Źródłem Opieki NMP, a także Studnią Zdrowia, występu-
je na zboczu Świętej Górki, potocznie zwanej Świętą Górą Polanowską (156 m n.p.m.), 
położonej w odległości 2 km na południowy zachód od Polanowa (pow. Koszalin). 
Od parkingu przy szosie do źródła, jak i na szczyt góry, prowadzi leśna droga z rzeź-
bami ludowymi. Są to kapliczki rzeźbione w drewnie obrazujące tajemnice Różańca 
Świętego. Na głównej trasie na szczyt, po jej lewej stronie, jest tablica pokazująca kie-
runek do źródła. Historia tego źródła sięga czasów pogańskich, kiedy czerpano wodę ze 

Ryc. 20.  Nisza źródliskowa Źródła Rurzycy 
(Trzebieszki N, 03.05.2016 r.)

Ryc. 21.  Zadaszona studzienka Źródełka 
Polanów u podnóża skarpy 
(Góra Polanowska, 25.06.2011 r.)
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świętego źródła i oddawano cześć słowiańskim bogom. Dopiero w XII w., za sprawą św. 
Ottona, zaczął rozwijać się tam kult chrześcijański. Obecnie obok szczytu góry znajduje 
się zbudowana z drewna Pustelnia Franciszkańska z kaplicą Matki Boskiej Królowej 
Niebios. Mieści się tu również Franciszkańskie Centrum Pielgrzymkowe. Źródło ob-
murowane jest polnymi kamieniami. Jest to płytka studzienka, zadaszona drewnia-
ną wiatą (ryc. 21). Na ryc. 21 widoczna jest studzienka z wiaderkiem do pobierania 
wody oraz końcówka rury żeliwnej odprowadzającej wodę ze źródła. Źródło znajduje 
się w dorzeczu rzeki Grabowej (od lewobrzeża), przepływającej przez Polanów, która 
jest lewobrzeżnym dopływem Wieprzy uchodzącej do Bałtyku. Na Świętą Górę Pola-
nowską prowadzi szlak pielgrzymkowy im. Jana Pawła II – Szlak Świętych Gór. Obszar 
ten znajduje się w mezoregionie Wysoczyzny Polanowskiej, jako części makroregionu 
Pojezierza Zachodniopomorskiego w obrębie Pojezierzy Południowobałtyckich.

Źródełko Górka Klasztorna występuje w sanktuarium maryjnym we wsi o tej samej 
nazwie, oddalonej 2 km na północny zachód od Łobżenicy, pow. Piła. Źródełko to znane 
było jeszcze przed 1079 rokiem. W tym miejscu powstało najstarsze (XII w.) sanktuarium 
maryjne w Polsce z cudownym obrazem Matki Boskiej Grójeckiej. Obok znajduje się 
dom pielgrzyma, ogródek jordanowski, skansen maszyn rolniczych, Górecki Gaj, muzeum 
i wiele innych atrakcji turystycznych i obiektów sakralnych. Co roku odbywa się tam wie-
le festiwali, jak np. Festiwal Piosenki Religijnej, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych czy Misterium Męki Pańskiej. Obecnie źródełko jest obudowane stu-
dzienką występującą wewnątrz kościoła pw. Nawiedzenia NMP (ryc. 22). Wodę pątnicy 
i pielgrzymi mogą pobierać z dwóch kranów na zewnątrz kościoła (ryc. 23). Źródełko po-
łożone jest w dorzeczu strumienia Kruszek, lewobrzeżnego dopływu Łobżanki. Łobżanka 
zaś jest prawobrzeżnym dopływem Noteci. Przez Górkę Klasztorną przebiega szlak tury-
styczny – czerwony z Piły do Złotowa. Obszar ten występuje w mezoregionie Pojezierza 

Ryc. 22.  Studzienka Źródełka w Górce 
Klasztornej występującego 
wewnątrz kaplicy 
(07.08.2015 r.)

Ryc. 23.  Kranik i  przed kapl icą  do 
pobierania wody ze Źródełka 
Górka Klasztorna 
(12.08.2016 r.)
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Krajeńskiego, stanowiącego część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego 
wchodzącego w skład Pojezierzy Południowobałtyckich.

Wodogrzmoty Krasnoludków występują około 13 km na północny wschód od 
Tucholi i około 4 km na północ od wsi Kowalskie Błota w północnej części gminy 
Cekcyn. Z Kowalskich Błot do źródeł, w kierunku północno-wschodnim, początkowo 
prowadzi droga asfaltowa (na Okociny). Po kilkuset metrach należy skręcić w lewo 
na drogę leśną (przy słupku kamiennym) i po przejechaniu około 1 km znajduje się 
postój dla samochodów. Dalej należy iść pieszo przez las sosnowy, kierując się w kie-
runku zachodnim (na lewo) i tak dochodzi się do doliny źródłowego odcinka rzeki 
Stążki (ryc. 24). W połowie odcinka, między Jeziorem Okierskim od południa a czołem 
niszy doliny rzeki Stążki, od północy występuje na lewobrzeżu doliny wypływ wody 
podziemnej (ryc. 25). Na zboczu o wysokości 6–7 m i długości 18 m spod niewielkiej 
niszy wybija źródło z wyraźnym pulsującym „gejzerkiem”. Tworzy on wyraźny stru-
mień w otoczeniu świerków na wschodnim zboczu doliny. Ponadto woda podziemna 
wypływa jeszcze w ponad trzydziestu miejscach spod zboczy, występujących głów-
nie od lewobrzeża doliny. Źródła są pomnikiem przyrody nieożywionej. Występują 
one w Tucholskim Parku Krajobrazowym (Bory Tucholskie), w rezerwacie przyrody 
o nazwie Źródła Rzeki Stążki. Rezerwat ten chroni wyjątkowe walory hydrograficzne, 
geomorfologiczne i florystyczne, o wysokim stopniu naturalności. Do Wodogrzmo-
tów Krasnoludków ze wsi Biała (gm. Tuchola) prowadzi w kierunku południowo-
-wschodnim pieszy szlak (niebieski) Partyzantów AK, upamiętniający miejsce walk 
oddziałów Armii Krajowej „Jedliny 102”. Rzeka Stążka w ujściowym odcinku zmienia 
nazwę na Ruda i uchodzi od lewobrzeża do Brdy. Źródła, jak i rezerwat występują 
w mezoregionie Bory Tucholskie w obrębie Pojezierza Południowopomorskiego. 

Ryc. 24.  Źródłowy odcinek rzeki Stążki 
(Kowalskie Błota, 02.05.2017 r.)

Ryc. 25.  Pulsujący wypływ źródła – 
Wodogrzmoty Krasnoludków 
(Kowalskie Błota, 02.05.2017 r.)

Fot. Tomasz Piekarski.
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Źródła Staniszewskie występują w rezerwacie źródliskowo-krajobrazowym Staniszew-
skie Zdroje na Wysoczyźnie Staniszewskiej Pojezierza Kaszubskiego. Jest tam największy 
w Polsce północnej kompleks obfitych wypływów wód podziemnych o wydajności kilku-
dziesięciu dm3·s-1. Źródła te występują głównie w dolnej części zboczy doliny górnej Łeby. 
Zbocza te porozcinane są głębokimi jarami. W niektórych jarach płynie źródlana woda 
(ryc. 26). Na jego dnie występują głazy, między którymi przesącza się woda. Najbardziej 
wydajny wypływ wody podziemnej występuje w południowej części rezerwatu. Znajduje 
się tam obszerna zabagniona nisza źródliskowa o średnicy około 70 m i wysokości zbo-
czy od zachodu około 40 m (ryc. 27). Spod jej zboczy wypływa szereg strumyków, które, 
łącząc się u jej wylotu, tworzą strumień z wodospadem na ruinach starej betonowej 
zapory wodnej (ryc. 28). Źródliska te, wraz z urzeźbionymi stromymi zboczami wysoczy-
zny morenowej (jarami) i unikatowymi zbiorowiskami roślinnymi, podlegają ochronie, 
tworząc ścisły rezerwat Staniszewskie Zdroje. Ten rezerwat przyrody występuje w obrębie 

Ryc. 26.  Jar z wodą źródlaną w rezerwacie 
Staniszewskie Zdroje 
(Mirachowo, 10.07.2016 r.)

Ryc. 27.  Obszerna nisza źródliskowa w rezer-
wacie Staniszewskie Zdroje 
(Staniszewo, 03.05.2017 r.)

Ryc. 28.  Ruiny zapory spiętrzającej wodę 
z najwydajniejszego źródła w rezer-
wacie Staniszewskie Zdroje 
(Staniszewo, 03.05.2017 r.)

Ryc. 29.  Czoło niszy Źródliska Czarnej 
Wody 
(Świecino, 21.08.2016 r.)
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Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat położony jest na wschód od drogi mię-
dzy Mirachowem (ul. Kożyczkowa) a Kożyczkowem w obrębie Lasów Mirachowskich. 
Tą drogą z Mirachowa początkowo przebiega pieszy czerwony szlak turystyczny (Szlak 
Kaszubski), a następnie skręca w kierunku wschodnim, wzdłuż strefy krawędziowej doliny 
Łeby i dalej w kierunku Sianowa. Płynące ze Źródeł Staniszewskich strumyki od lewo-
brzeża zasilają rzekę Łebę, która bezpośrednio uchodzi do Bałtyku. Należy tu również 
wspomnieć, że w okolicach Mirachowa, w obrębie Lasów Mirachowskich, występują 
inne rezerwaty przyrody, jak: Staniszewskie Błoto (leśno-torfowiskowy) i Kurze Grzędy 
(torfowiskowo-faunistyczny). Źródła znajdują się w rejonie wsi Staniszewo w gminie Kar-
tuzy na obszarze mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego, części makroregionu Pojezierza 
Wschodniopomorskiego występującego w obrębie Pojezierzy Południowobałtyckich.

Źródliska Czarnej Wody jest to obszar źródliskowy małej rzeki (strugi) przymorskiej 
Czarnej Wody (20 km), uchodzącej do Bałtyku w rejonie Karwi. Źródła te znajdują się 
w odległości około 1 km na północny wschód od wsi Świecino, w gm. Krokowa, pow. 
Puck i zasilają główny ciek od prawobrzeża. Woda podziemna wypływa z licznych nisz 
źródliskowych o dość zróżnicowanych rozmiarach – o średnicy od kilku do kilkudziesię-
ciu metrów. Nisze te położone są na zróżnicowanych wysokościach. Wyraźny odpływ 
wody podziemnej widoczny jest u czoła najniżej położonych nisz, których dno jest zaba-
gnione, ze skąpą roślinnością (ryc. 29). Nieco powyżej na zboczu przebiega leśna droga. 
Źródła te wraz z licznymi głębokimi niszami i jarami oraz rzadką roślinnością (roślinność 
źródliskowa, niektóre gatunki roślin podgórskich, łęgi jesionowo-olszowe) objęte są 
ochroną. Jest to rezerwat przyrody leśno-florystyczny o tej samej nazwie – Źródliska 
Czarnej Wody – położony na północnym skraju Puszczy Darżlubskiej. Górny odcinek 
rzeki Czarnej Wody jest głęboko wcięty w Wysoczyznę Żarnowiecką o ciekawych walo-
rach krajobrazowych. W rejonie tym znajdują się znane głazy narzutowe jak Diabelski 
Kamień i Boża Stopka. W pobliżu źródliska (wieś Świecino) przebiega ścieżka rowerowa, 

Ryc. 30.  Nisza Źródła Przypomnienia obudo-
wana kamieniami polnymi 
(Ostrowo, 26.08.2014 r.)

Ryc. 31.  Źródło Przypomnienia z widocznym 
odpływem wody na zewnątrz 
(Ostrowo, 26.08.2014 r.)

Fot. Stanisław Anioł.
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na trasie której znajduje się m.in. Jezioro Żarnowieckie, młyn wodny na Czarnej Wodzie 
i pałac w Krokowej. Źródliska występują na obszarze mezoregionu Wysoczyzny Żarno-
wieckiej, części Pobrzeża Koszalińskiego w obrębie Pobrzeży Południowobałtyckich.

Źródełko Przypomnienia, zwane też Małym Źródełkiem, a przez Kaszubów – 
Zdróikiem, o wydajności około 1 dm2·s-1 znane jest z właściwości leczniczych. Wy-
bija ono z niewielkiej półkolistej niszy o głębokości dochodzącej do 4 m i o średnicy 
6 m w części wewnętrznej do 12 m z częścią zewnętrzną (wzdłuż górnej krawędzi). 
Nisza źródliskowa występuje u podnóża zbocza w północno-zachodniej części Kępy 
Ostrowskiej na obszarze wysoczyzny morenowej Pobrzeża Kaszubskiego. Występuje 
ono w odległości 0,5 km na zachód od wsi Ostrowo przy polnej drodze (ul. Karwiń-
ska), po jej wschodniej stronie, biegnącej z Ostrowa do Karwi w gminie Władysławo-
wo, w powiecie Puck. Wody ze źródła wypływają ze studzienki w części środkowej 
niszy, której krawędź betonowej cembrowiny jest na poziomie gruntu (ryc. 30). Na 
ryc. 30 pokazano niszę źródliskową ze źródłem, tablice informacyjne oraz kamienne 
tablice Mojżeszowe. Dookoła niszy rośnie kilkanaście tui. Dno niszy umocnione jest 
głównie kamieniami polnymi. Ze źródła wypływa mały strumyk w kierunku północ-
nym i przez polną drogę płynie ku łąkom (ryc. 31). Od lewobrzeża wody te zasilają 
rzekę Czarną Wodę, która uchodzi do Bałtyku w rejonie Karwi. Źródło położone jest 
w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Około 2 km na południe od Ostrowa 
występuje rezerwat przyrody Bielawa. Są to głównie mokradła, bagna, trzęsawiska 
i torfowiska z chronioną fauna i florą, do których prowadzi niebieski turystyczny 
szlak Nadmorski – Zatokowy (Krokowa-Jurata). Występuje tam 5-kilometrowa ścieżka 
dydaktyczna z dwunastoma przystankami i dwoma platformami widokowymi. Źró-
dełko znajduje się na obszarze mezoregionu Pobrzeża Kaszubskiego, części Pobrzeża 
Gdańskiego w obrębie Pobrzeży Południowobałtyckich.

Ryc. 32.  Źródło Świętego Rocha wypływające 
strumieniem spod skarpy 
(Topolno, 12.08.2016 r.)

Ryc. 33.  Źródło Marii z owalną niszą 
i pomnikiem NMP 
(Gdynia, 03.08.2011 r.)

Fot. Stanisław Anioł.
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Źródło Świętego Rocha występuje w Topolnie, gm. Pruszcz, pow. Świecie, 
woj. kujawsko-pomorskie. Nazwa źródła pochodzi od XIV-wiecznego świętego, któ-
remu przypisywano dar uzdrowień. Źródło znajduje się w zachodniej części Topolna, 
w lesie liściastym, u podnóża wzgórza morenowego. Jest to strefa krawędziowa Wy-
soczyzny Świeckiej i Doliny Dolnej Wisły. Wypływająca punktowo woda podziemna 
spod skarpy formuje strugę o szerokości 20–30 cm, o rudawym zabarwieniu dna spo-
wodowanym dużą zawartością żelaza i manganu (ryc. 32). Obok posadowiony jest 
krzyż metalowy na żelbetonowej kolumnie o wysokości około 3 m. Jest też tam tablica 
informująca o źródle oraz kładka z bali nad strugą. Na Wzgórze Świętego Rocha prowa-
dzi Droga Krzyżowa w wyrytymi na kamieniach stacjami (liczbami rzymskimi), a także 
przez to wzgórze i źródło przebiega ścieżka dydaktyczna im. Jana Pawła II. Licznie od-
wiedzane jest również Sanktuarium NMP Uzdrowienia Chorych w Topolnie z XVII w., 

Ryc. 34.  Źródło Marii u podnóża skarpy 
z widocznym na dole poidełkiem 
(Gdynia, 03.08.2011 r.)

Ryc. 35.  Studzienka z kołowrotem do pobie-
rania wody ze Źródełka Piaseczno 
(06.08.2011 r.) 

Fot. Krzysztof Kochanowski.

Ryc. 36.  Wysięki wody podziemnej przed 
Klifem Wolińskim 
(Międzyzdroje, 21.09.2013 r.)

Ryc. 37.  Jeziorko ze słodką wodą przed 
Klifem Wolińskim 
(Międzyzdroje, 21.09.2013 r.)
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z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ze względu na walory krajobrazowe 
Źródło Świętego Rocha jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Położone jest ono na 
szlaku rowerowym Doliny Dolnej Wisły. Płynący ze źródła strumyk, po przepłynięciu 
kilkudziesięciu metrów, kończy swój bieg na terenie pól uprawnych w dolinie lewo-
brzeża Strugi Niewieścińskiej, lewobrzeżnego dopływu Wisły. Źródło to występuje na 
granicy mezoregionów Doliny Fordońskiej (Dolina Dolnej Wisły) i Wysoczyzny Świeckiej 
(Pojezierze Południowopomorskie).

Źródło Marii (kaszub. Brzãczka) występuje w południowej części dzielnicy Wielki 
Kack w Gdyni na terenie Lasów Oliwskich. Wypływa ono ze strefy krawędziowej wy-
soczyzny morenowej Pobrzeża Kaszubskiego, z kolistej niszy źródliskowej. Na środku 
tej niszy występuje wysepka z kamiennym postumentem z figurą NMP (ryc. 33). 
Woda z niszy źródliskowej wypływa od strony południowej przez przepust (ryc. 34). 
Na ryc. 34 u góry widoczna jest skarpa, poniżej nisza źródliskowa wraz z przepustem, 
a na dole kamienne poidełko przypominające wyglądem pień drzewa. Nazwa źródła 
związana jest z groźnym wypadkiem podczas budowy linii kolejowej Gdynia – Koście-
rzyna. Wypływający ze źródła niewielki potok o tej samej nazwie – Potok Źródła Ma-
rii – jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Kaczej, która uchodzi do Zatoki Gdańskiej 
w Gdyni-Orłowie. Źródło położone jest w rezerwacie przyrody Kacze Łęgi, chroniącym 
głównie las łęgowy z wieloma drzewami pomnikowymi. Do źródła prowadzą dwa 
szlaki piesze – czarny, o tej samej nazwie co źródło (Szlak Źródło Marii), oraz szlak żół-
ty (Trójmiejski). Źródło leży też obok szlaku rowerowego – czerwonego Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. Obszar ten leży na terenie mezoregionu Pobrzeże Kaszubskie, 
części makroregionu Pobrzeże Gdańskie.

25. Źródełko Piaseczno, zwane też Źródełkiem Matki Bożej, występuje w od-
ległości około 0,5 km na południe od Piaseczna (gm. Gniew, pow. Tczew). Historia 
tego źródełka sięga XIV w. Obecnie jest tam dość głęboka studzienka z kołowro-
tem i wiadrem do pobierania wody (ryc. 35). W miejscu tym znajduje się kaplica 
oraz wieża z dzwonem i krzyżem, 15 stacji Drogi Krzyżowej, a także miejsce na 
wypoczynek. W Piasecznie w sierpniu odbywa się Międzynarodowy Przegląd Ze-
społów Folklorystycznych Polski Północnej i Krajów Nadbałtyckich ku czci Królowej 
Pomorza (Najświętszej Maryi Panny). Przy źródełku jest parking przy trasie (E75) 
Tczew – Bydgoszcz. Źródełko znajduje się na wschodnim zboczu doliny strumie-
nia Piaseczno, prawobrzeżnego dopływu rzeki Wieżycy, która z kolei wpada do 
Wisły. Obszar ten występuje w mezoregionu Pojezierza Starogardzkiego, części 
makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego, który wchodzi w skład Poje-
zierzy Południowobałtyckich. 

Ciekawe źródła i inne wypływy wody podziemnej, choć mało znane, można spo-
tkać także w innych rejonach Pomorza, np. wzdłuż brzegu morskiego. Najczęściej 
występują tam wysięki, zwłaszcza na brzegach klifowych (ryc. 36). Atrakcyjności tego 
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miejsca dodają nie tylko morze, plaża, strome zbocza klifu, ale także głazy o różnym 
zabarwieniu i płytkie podłużne jeziorka ze słodką wodą (ryc. 37). Zjawiska te uwi-
daczniają się zwłaszcza po opadach atmosferycznych.

Podsumowanie
Na obszarze nizinnym Polski, Pomorze jest krainą o dość urozmaiconym krajobra-

zie. Począwszy od Pojezierza Myśliborskiego od zachodu, po Pojezierze Kaszubskie 
od wschodu rozciąga się pas najwyższych wysoczyzn morenowych na Pomorzu. Są 
to obszary przeważnie o powierzchni pagórkowatej, o dość dużych deniwelacjach, 
zwłaszcza na ich obrzeżach. U ich podnóża wybija najwięcej źródeł. Stosunkowo dużo 
źródeł występuje również pod zboczami dolin, zwłaszcza w ich górnych odcinkach. 
Choć są to źródła przeważnie o niewielkich wydajnościach, to jednak występowa-
nie ich w krajobrazie młodoglacjalnym (pagórki morenowe, wały moren czołowych, 
strome zbocza, głębokie doliny, rynny), czy towarzyszące im rzadkie gatunki flory 
i fauny, czynią je atrakcyjnymi pod względem turystycznym. Przedstawione źródła 
w większości są dobrze przystosowane dla potrzeb ruchu turystycznego. Przeważnie 
występują one na szlakach turystycznych, postawione są tam tablice informacyjne 
o źródle, mostki, wiaty, ławki czy inne obiekty infrastruktury turystycznej.

Rozmieszczenie źródeł na Pomorzu nie jest równomierne. Największe zagęszczenie 
występuje na obrzeżach wysoczyzn morenowych, u podnóża dolin rzecznych czy rynien 
jeziornych. Źródła te dają przeważnie początek rzekom, występują w naturalnym śro-
dowisku w otoczeniu bujnej roślinności. Charakteryzują się cennymi walorami przyrod-
niczymi – hydrologicznymi, geomorfologicznymi, geologicznymi czy florystycznymi, to-
też przeważnie objęte są ochroną. Spośród 25 opisanych źródeł, 15 z nich objętych jest 
ochroną prawną: 7 – występuje w rezerwatach przyrody, 4 – w parkach krajobrazowych, 
3 – stanowią pomniki przyrody, 2 – znajdują się w otulinie parków krajobrazowych, 1 źró-
dło w ogrodzie dendrologicznym i 1 źródło przy plaży miejskiej. Źródła te często znajdują 
się w rezerwacie i jednocześnie w parku krajobrazowym, będąc pomnikami przyrody nie-
ożywionej. Ponadto uwzględniono też źródełka usytuowane przy sanktuariach maryjnych 
i innych obiektach sakralnych (7); obecnie występują tam przeważnie jako studzienki. 
W związku z obniżaniem się poziomu wód podziemnych, zanikały tam źródła, a w ich 
miejscach posadawiano studzienki, niektóre nawet z instalacją kraników do pobierania 
wody. Woda pobierana przy sanktuariach czy przy innych miejscach związanych z kultem 
religijnym nadal uważana jest przez pielgrzymów i turystów jako cudowna (lecznicza).

Podsumowując, należy stwierdzić, że zmniejsza się wydajność, a nawet postępuje 
zanik źródeł, zwłaszcza przy sanktuariach. Temperatura źródeł jest przeważnie zmienna, 
bowiem drenują one płytkie warstwy wodonośne – przypowierzchniowe (podskórne) 
i gruntowe, na które ma wpływ sezonowa zmienność temperatury powietrza. Zmienia się 
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także infrastruktura wokół źródeł. Przy źródłach pojawiają się tablice informacyjne, wiaty, 
ławki, schody czy miejsca na ognisko, a przy źródłach związanych z kultem religijnym – 
krzyże, figury, obrazy czy inne obiekty sakralne. Można zauważyć także, że infrastruktura 
ta zwłaszcza drewniana ulega niszczeniu, a także dewastacji i nie zawsze jest odnawiana.
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Józef P. Girjatowicz

Touristic values of springs in the Pomerania

Summary
On the basis of available published materials, and his own research, the author 

identifies the 25 most well-known springs in the Pomerania. Author describes their 
paramount natural and anthropogenic assets, using ample photographic materials, 
collected during the author’s own field work. Particularly, the author highlighted the 
relief of the spring outlet area, color of groundwork spring, medicinal properties, 
their exact locations, appellation of a water-course, a tourism trail and a geographical 
region in which springs occurred.

Keywords: springs, natural and anthropogenic values, Pomerania.
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Analiza głównych obszarów recepcji turystycznej 
województwa zachodniopomorskiego

Abstrakt
Ze względu na sąsiedztwo Bałtyku, występowanie licznych jezior, parków na-

rodowych i parków krajobrazowych oraz wielu miast wyróżniających się walorami 
kulturowymi, wydzielono na obszarze województwa zachodniopomorskiego pięć 
głównych obszarów recepcji turystycznej. Dominującym kierunkiem ruchu są wyjazdy 
nad morze – gdzie przebywało średnio 65,3% wszystkich turystów przebywających 
w województwie, a udzielone im noclegi wynosiły 85,8%. Zwiększony ruch notuje 
się także do dwóch stołecznych miast: w Szczecinie – 19,6% ogółu turystów i w Ko-
szalinie – 1,9%. Jednak udzielone im noclegi kształtują się na niskim poziomie: 6,8% 
i 1,7%. Niewielki ruch turystyczny występuje na kierunku pojezierza, odpowiednio: 
6,0% i 3,3 % oraz na obszarze siedmiu powiatów – 6,9% i 2,9% a także do parków na-
rodowych i parków krajobrazowych – 3,8% turystów. W badanych latach 2006–2015 
wystąpił wysoce istotny trend wzrostu liczby turystów i udzielonych im noclegów, 
przy równoczesnym skróceniu czasu pobytu z 5,9 do 5,2 doby oraz zmniejszenie się 
sezonowości ruchu z 4,3 do 3,4 wartości wskaźnika VI-VIIIXII-II . Wobec zwiększającej się 
liczby turystów na wybrzeżu Bałtyku oraz presji inwestorów w budowaniu obiektów 
hotelowych przy brzegu morza, wzrasta przeciążenie środowiska przyrodniczego, 
zwłaszcza latem. Z tych względów należałoby poszerzyć bazę noclegową w przyle-
głej do morza strefie na odległość do kilku kilometrów i polepszyć drogi dojazdowe, 
a także wybudować odpowiednią liczbę parkingów na wybrzeżu.

Słowa kluczowe: czasowy i przestrzenny rozkład, trendy, czas pobytu, sezonowość. 

Wstęp
Sąsiedztwo Bałtyku, liczne jeziora i duże powierzchnie lasów oraz młoda polodow-

cowa rzeźba terenu, a także atrakcyjne pod względem kulturowym miasta stanowią 
o znacznym potencjale turystycznym województwa zachodniopomorskiego. Dodatko-
wym atutem są bogate złoża borowiny i zasoby wód mineralnych (w tym termalnych), 
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wykorzystywane w kilku ośrodkach uzdrowiskowych, co sprzyja rozwojowi turystyki 
zdrowotnej (Kozłowska-Szczęsna i in., 2002; Koźmiński i Michalska, 2016c).

Wody Bałtyku i setek jezior na lądzie w obrębie województwa sprzyjają rozwojowi 
różnych form turystyki wodnej, zwłaszcza że postępujące ocieplenie klimatu powoduje 
m.in. wzrost temperatury wody i wydłużenie sezonu kąpielowego (Koźmiński i Michalska, 
2016a). W ubiegłym stuleciu średnia roczna temperatura wody w strefie polskiego wy-
brzeża Bałtyku wzrosła od około 0,9°C w zachodniej do około 1,2°C we wschodniej części. 
W efekcie średnia miesięczna temperatura wody przy plaży w Bałtyku wynosi w ostatnich 
latach w lipcu – od około 18,0°C do 20,0°C i w sierpniu – od około 18,0°C do 19,5°C, a w je-
ziorach na pojezierzach w województwie od około 21,0°C do 22,0°C. Najwyższa dobowa 
temperatura wody w strefie przybrzeżnej jezior na tym terenie może osiągać w lecie nawet 
ponad 27,0°C (Koźmiński i Michalska, 2016a).

Temat kierunków ruchu turystycznego w Polsce podejmowany był w literaturze 
fachowej wielokrotnie, bowiem wiąże się nie tylko ze zmianą miejsca stałego pobytu 
i rytmu życia turystów, ale także z infrastrukturą turystyczną, występującymi walora-
mi i ze strategią rozwoju gospodarczego danego obszaru (Alejziak, 2000; Bott-Alama, 
2005; Koźmiński i Michalska, 2016b; Liszewski i Włodarczyk, 2011; Milewski, 2005; 
Kierunki…, 2008).

W turystycznej przestrzeni województwa notuje się okresowo nadmierne prze-
ciążenie środowiska przyrodniczego na wybrzeżu podczas lata i niedostateczne wyko-
rzystanie w tym okresie setek atrakcyjnie położonych jezior i miejscowości wiejskich 
(Koźmiński i Michalska, 2016b).

Celem pracy jest ilościowa ocena czasowego i przestrzennego rozkładu ruchu 
turystycznego oraz trendów i czasu pobytu turystów w województwie zachodniopo-
morskim przy wykorzystaniu danych statystycznych GUS z lat 2006–2015. 

Materiały i metody
W pracy wykorzystano miesięczne i roczne liczby turystów ogółem oraz udzielo-

nych im noclegów według powiatów i trzech wydzielonych miast (Świnoujście, Ko-
szalin i Szczecin) za dostępny okres 2006–2015 (Turystyka w województwie zachod-
niopomorskim w latach 2007–2009, 2010–2012 i 2013–2015, Urząd Statystyczny 
w Szczecinie). Ze względu na występujące w niektórych gminach i latach braki w spra-
wozdaniach, ograniczono się do analizy danych statystycznych z powiatów. Do oceny 
ruchu turystycznego na pojezierzach: Myśliborskim, Drawskim, Wałeckim i Chosz-
czeńskim posłużono się danymi z powiatów, na terenie których występuje co najmniej 
90% wszystkich jezior z danego pojezierza. Należy jednak podkreślić, iż nie wszyscy 
turyści wykazani w sprawozdaniach z danego powiatu przebywali tam z racji wystę-
powania jezior, aczkolwiek, jak wynika z analizy danych z gmin powiatów drawskiego 
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i szczecineckiego, stanowili zdecydowaną większość. Dla Pojezierza Myśliborskiego 
zebrano dane o liczbie turystów i udzielonych im noclegów z powiatów gryfińskiego 
i myśliborskiego, dla Pojezierza Drawskiego – drawskiego i szczecineckiego, dla Poje-
zierza Wałeckiego – wałeckiego i dla Pojezierza Choszczeńskiego – choszczeńskiego.

O ruchu turystycznym w ciągu roku na obszarze Wolińskiego Parku Narodowe-
go i Drawieńskiego Parku Narodowego, a także w pięciu parkach krajobrazowych: 
Cedyńskim, Doliny Dolnej Odry, Szczecińskim, Drawskim i Barlinecko-Gorzowskim 
oraz rezerwatów przyrody uzyskano szacunkowe dane o liczbie turystów ocenia-
ne na około 80–100 tys. (Wielkość…, 2017). Dodatkowo zebrano liczbę turystów 
i udzielonych im noclegów w zakładach uzdrowiskowych za lata 2006–2015.

Należy nadmienić, iż od 2011 r. w sprawozdaniach Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego uwzględnia się zalecenia UE dotyczące danych o pokojach gościnnych 
i kwaterach agroturystycznych posiadających co najmniej 10 miejsc noclegowych, co 
mogło mieć wpływ na pewien wzrost liczby wykazywanych turystów w następnych 
latach. W sprawozdaniach GUS nie uwzględnia się osób wyjeżdżających na jeden dzień 
lub przebywających w obiektach o liczbie miejsc noclegowych poniżej 10 (Turystyka…, 
2013). Z tych względów rzeczywista liczba turystów przebywających na danym obsza-
rze, zwłaszcza nad morzem w okresie lata, może być znacznie większa w porównaniu 
z urzędowym zestawieniem GUS.

Analiza wyników
W badanym wieloleciu 2006–2015 wystąpił w województwie zachodniopomor-

skim znaczny wzrost liczby turystów i udzielonych im noclegów, zwłaszcza po 2011 r., 
na co mogły mieć wpływ zarówno zmiany kryteriów sprawozdań GUS, jak i korzystny 
przebieg pogody oraz nasilenie weekendowych i świątecznych wyjazdów, a także 
występujące zagrożenia w kilku krajach arabskich w północnej Afryce. W 2006 r. 
przebywało w województwie około 1,5 mln zarejestrowanych turystów, to w 2015 r. 
już około 2,4 mln, co daje wzrost o 53,9%, a w odniesieniu do udzielonych noclegów 
znacznie mniej – o 35,3% (tab. 1, ryc. 1). Dzieląc liczbę udzielonych noclegów przez 
liczbę turystów ogółem (krajowych i zagranicznych) w danym roku, uzyskano śred-
ni czas ich pobytu w województwie, który wyniósł 5,5 doby, zmniejszając się z 5,9 
w 2006 r. do 5,2 doby w 2015 r., głównie z powodu wzrostu krótkoterminowych 
wyjazdów weekendowych i świątecznych, zwłaszcza poza sezonem letnim (tab. 1). 
O ile wzrost liczby turystów ogółem w lecie (VI–VIII) wyniósł w analizowanych la-
tach w województwie 46,0%, o tyle w zimie (XII–II) wyniósł 86,0%, co spowodowało 
zmniejszenie wartości wskaźnika sezonowości ruchu turystycznego w ciągu roku z 4,3 
w 2006 r. do 3,4 w 2015 r. (tab. 5). Wymieniony ujemny trend wskaźnika sezonowości 
ruchu turystycznego w badanym województwie potwierdza występujące tendencje 
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zmian w pozostałych województwach w kraju (Koźmiński i Michalska, 2016d). Nie 
zmieniły się natomiast wartości stosunku liczby turystów jesienią (IX–XI) do wiosny 
(III–V), utrzymując się w kolejnych latach na poziomie 1,1. Jednakże panujące w kraju 
warunki klimatyczne oraz związana z nimi organizacja wypoczynku i nauki powodują 
wyraźne nasilenie ruchu turystycznego w okresie lata (VI–VIII), kiedy to w całym 
województwie przebywało 46,5% ogólnej liczby turystów, a udzielone im noclegi 
wyniosły 51,7%, tymczasem zimą (XII–II) odpowiednio 12,4% i 10,5%. Średni czas 
pobytu turystów w województwie od kwietnia do października wyniósł ≥5,0 doby 
z maksimum w lipcu – 6,3, a minimum w styczniu – 4,5 (tab. 2).

W ruchu turystycznym coraz większy udział mają seniorzy podejmujący wyjazdy 
turystyczne i rekreacyjne z reguły poza sezonem letnim, co sprzyja zmniejszeniu się 
sezonowości (Głąbiński, 2016).

Tab. 1.  Liczba turystów (a) i udzielonych noclegów (b) oraz czas ich pobytu w dobach ( ba ) 
według lat w województwie zachodniopomorskim 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Średnia
w latach

2006-2015
a

w tys.
1544 1673 1743 1773 1747 1863 1943 2090 2248 2377 1900

b
w tys.

9116 9564 10034 9766 9945 9928 10656 11221 11919 12330 10448

b
a 5,9 5,7 5,7 5,5 5,7 5,3 5,5 5,4 5,3 5,2 5,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Szczecinie.

Tab. 2.  Średnia liczba turystów (a) i udzielonych noclegów (b) oraz czas ich pobytu 
w dobach ( ba ) według miesięcy w województwie zachodniopomorskim; 
lata 2006–2015

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

a
w tys.

71 83 97 116 162 211 351 321 174 131 101 82

b
w tys.

320 399 472 580 818 1215 2186 1979 965 661 476 376

b
a 4,5 4,8 4,8 5,0 5,1 5,8 6,3 6,2 5,5 5,1 4,7 4,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Szczecinie.
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Dla potrzeb ekonomicznych i planowania przestrzennego oraz wymagań środowiska 
ze względu na chłonność i pojemność turystyczną, a także bieżące działania organizacyj-
ne, istotna jest znajomość głównych obszarów recepcji turystycznej w województwie, 
w którym w ostatnich latach zarejestrowano ponad 2,2 mln turystów w ciągu roku.

Spośród kilku ważniejszych obszarów i związanych z nimi kierunków ruchu tury-
stycznego w województwie zachodniopomorskim, jakimi są: wybrzeże, miasta, po-
jezierza, uzdrowiska oraz parki narodowe i parki krajobrazowe, dominują wyjazdy na 
wybrzeże, gdzie w latach 2006–2015 przebywało średnio rocznie około 1,3 mln za-
rejestrowanych turystów ogółem, co stanowi około 65% wszystkich turystów, w tym 
w lecie (VI–VIII) – około 900 tys., czyli około 46%. Udzielono im w ciągu roku około 
9,0 mln noclegów, czyli około 86% wszystkich noclegów w województwie (tab. 3). 
Średni czas pobytu turystów na wybrzeżu Bałtyku wyniósł 7,2 doby, wahając się od 
6,1 w powiecie kamieńskim do 8,9 doby w powiecie sławieńskim (tab. 3). W rozpa-
trywanych latach wystąpiło wyraźne skrócenie czasu pobytu turystów nad morzem 
od 7,9 doby w 2006 r. do 6,3 doby w 2015 r., na co mogły mieć wpływ zwiększone 
weekendowe i świąteczne wyjazdy. Spośród pięciu wydzielonych obszarów recepcji 
turystycznej w województwie, wyjazdy nad morze wykazują największy wzrost, od 
994 353 w 2006 r. do 1 700 380 turystów w 2015 r., co daje przyrost o 71,2%. Bardzo 
duże nasilenie ruchu turystycznego na wybrzeżu w lecie powoduje wiele negatyw-
nych skutków, jak przekroczenie chłonności i pojemności turystycznej, przeciążenie 
tras dojazdowych, wzrost uciążliwości podczas pobytu turystów i degradacja środo-
wiska przyrodniczego. Pewną pozytywną cechą ruchu turystycznego na tym kierunku 
jest postępujący wzrost liczby turystów poza sezonem, szczególnie zimą. 
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Tab. 3.  Średnia liczba turystów (a) i udzielonych noclegów (b) oraz średni czas ich 
pobytu w dobach według kierunków ruchu turystycznego w województwie 
zachodniopomorskim; lata 2006–2015 

Kierunki ruchu turystycznego
Średnia liczba

Średni czas 
pobytu ( ba ) turystów (a) udzielonych 

noclegów (b)

Województwo 
zachodniopomorskie 1 899 972 10 448 067 5,5

Powiaty nadmorskie:
Świnoujście (m)

Kamień Pomorski
Gryfice

Kołobrzeg
Koszalin
Sławno 

Ogółem
Udział (%) w województwie

159 825
217 992
171 427
435 170
140 461
115 061

1 239 936
65,3

1 15 042
1 328 461
1 116 064
3 435 312

916 359
1 024 334

8 970 572
85,8

7,2
6,1
6,5
7,9
6,5
8,9

7,2

Pojezierza wg powiatów:
Pojezierze Myśliborskie: – 

Gryfino – Myślibórz 
Ogółem

Udział (%)

25 553
19 852

45 405
2,4

64 462
43 541

108 003
1,0

2,5
2,2

2,4

Pojezierze Drawskie: – 
Drawsko – Szczecinek

Ogółem
Udział (%)

19 000
18 328

37 328
2,0

78 100
53 484

131 584
1,2

4,1
2,9

3,5

Pojezierze Wałeckie: – Wałcz
Udział (%)

24 586
1,3

88 261
0,8

3,6

Pojezierze 
Choszczeńskie: – Choszczno

Udział (%)
7 539

0,4
21 071

0,2
2,8

Ogółem pojezierza
Udział (%)

114 858
6,0

348 919
3,3

3,0

Pozostałe 7 powiatów – ogółem
Udział (%) 131 678

6,9
299 972

2,9
2,3

Szczecin (m)
Udział (%)

372 367
19,6

714 275
6,8

1,9

Koszalin (m)
Udział (%)

37 172
1,9

62 586
0,6

1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Szczecinie.
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Przedstawiony powyżej dominujący ruch turystyczny na kierunku wybrzeże Bałtyku 
uwarunkowany jest m.in. występowaniem tam kilku dużych uzdrowisk w: Świnoujściu, 
Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Dąbkach, gdzie w latach 2006–2015 przebywa-
ło średnio rocznie 196 630 kuracjuszy stanowiących 10,2% ogólnej liczby turystów 
w województwie. Udzielono im średnio 2 403 286 noclegów, co daje 23,0% wszystkich 
noclegów. Średni czas pobytu kuracjuszy w uzdrowiskach wynosił 12,2 doby, zmieniając 
się w niewielkim zakresie w kolejnych latach, od 11,3 do 13,3 doby (tab. 4). W uzdro-
wiskach, w przeciwieństwie do ogólnego ruchu turystycznego, występuje mniejsza se-
zonowość w ciągu roku, gdyż stosunek liczby kuracjuszy latem do zimy wyniósł w ba-
danych latach 1,9, a w przypadku udzielonych noclegów 1,7.

Drugim, pod względem liczby turystów, obszarem destynacji ruchu turystycznego 
w województwie zachodniopomorskim są większe miasta i miasteczka atrakcyjne pod 
względem walorów kulturowych i przyrodniczych. Wyróżniają się stołeczne miasta 
Szczecin i Koszalin (tab. 3). W badanych latach 2006–2015 Szczecin odwiedziło śred-
nio rocznie 372 367 osób, co stanowi 19,6% ogólnej liczby turystów w województwie, 
lecz udzielona liczba noclegów jest bardzo mała – 714 275, co daje 6,8% ogólnej 
liczby noclegów w województwie, a średni czas pobytu wyniósł zaledwie 1,9 doby. 
Przeważają turyści zwiedzający miasto w ciągu jednego lub dwóch dni, rzadziej dłu-
żej, a następnie osoby załatwiające sprawy administracyjne, finansowe i handlowe. 
Według Mejer i in. (2016), wiodącą aktywnością turystyczną w Szczecinie w okre-
sie letnim jest udział w imprezach okolicznościowych, a wśród miejsc do rekreacji 
ruchowej cieszą się szlaki miejskie, szlaki rowerowe oraz stadiony. Zdecydowanie 
mniejszy udział w ruchu turystycznym w województwie posiada Koszalin – 1,9%, 
a w udzielonych noclegach zaledwie 0,6% (tab. 3).

Trzecim kierunkiem ruchu turystycznego są pojezierza obejmujące około 25% po-
wierzchni województwa, gdy tymczasem udział turystów tam przebywających wynosi 
6,0%, a w zakresie udzielonych noclegów tylko 3,3%. Średni czas ich pobytu wyniósł 
3,0 doby, przy czym najkrócej przebywali w powiecie myśliborskim – 2,2 doby, a naj-
dłużej w powiecie drawieńskim – 4,1 doby (tab. 3). W udostępnionych dla turystów 
jeziorach na ogół oferuje się pełny zestaw sprzętu do uprawiania turystyki wodnej, 
zaś pobliskie pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne lub zajazdy udostępniają 
noclegi i wyżywienie, a niekiedy i zabiegi rehabilitacyjne, co jednak nie zawsze speł-
nia oczekiwania turystów, zwłaszcza w młodym i średnim wieku. Dostępne jeziora 
są przedmiotem penetracji przez turystów, głównie w weekendy i święta. Poza tym 
sąsiedztwo Bałtyku stanowi dla jezior silną konkurencję pod względem warunków re-
kreacji, bowiem nad morzem występuje w lecie korzystny bioklimat obejmujący m.in. 
zwiększone stężenie aerozoli emitowanych z wody morskiej w postaci jodu, magnezu, 
selenu, wapnia, bromu i wielu innych istotnych dla zdrowia mikroelementów (Marks, 
2016). Wielu turystów nie jest zorientowanych, iż maksymalna temperatura wody 
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w jeziorach jest wyższa od temperatury wody w morzu średnio od 2 do 4°C, a niekie-
dy nawet o około 6°C, zaś czas trwania sezonu kąpielowego dłuższy od 10 do 20 dni 
(Koźmiński i Michalska, 2016a). Dodatkowymi atutami są urozmaicone przyrodniczo 
otoczenia jezior, cisza, mniejsze nasilenie ruchu turystycznego, większa możliwość 
złowienia ryb i z reguły niższe ceny pobytu. Duże skupiska polodowcowych głazów na 
terenie pojezierzy przyciągają także turystów zainteresowanych tą formą geoturysty-
ki (Katalog…, 2012). Pomimo wymienionych zalet, do czasu utworzenia wokół jezior 
ośrodków oferujących wielorakie zabiegi rekreacyjne i zdrowotne, a także atrakcje 
kulturalne – jeziora będą przedmiotem zainteresowań głównie turystów weekendo-
wych i świątecznych oraz osób uprawiających turystykę wodną i wędkarstwo.

Rozwój turystyki na danym obszarze uzależniony jest nie tylko od zdolności wy-
korzystywania kulturowych i środowiskowych atutów kraju i regionu, ale także od 
umiejętności tworzenia i promowania nowych atrakcji (Kierunki…, 2008). 

Czwartym obszarem recepcji turystycznej jest zwiedzanie dwóch parków naro-
dowych i pięciu parków krajobrazowych oraz około stu rezerwatów przyrody i sześć-
dziesięciu czterech obszarów Natura 2000 (Rezerwaty…, 2016; Duda, 2015). Według 
szacunkowych danych pozyskanych z dyrekcji, wymienione parki i rezerwaty odwie-
dza średnio rocznie od 80 do 100 tys. turystów, czyli od 4,2% do 5,2% ogólnej liczby 
turystów w województwie, preferujących turystykę pieszą, rowerową, konną i spływy 
kajakowe. Najczęściej odwiedzane są: Woliński Park Narodowy, następnie Szczeciński 
Park Krajobrazowy i Drawski Park Krajobrazowy oraz Drawieński Park Narodowy.

 
Ryc. 1. Liczba turystów (w tys.) w ciągu roku oraz w lecie (VI–VIII) i zimie (XII–II) według  
lat w województwie zachodniopomorskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Szczecinie.

Tab.  4. Średni czas pobytu turystów (w dobach) w zbiorowych obiektach zakwaterowania 
według lat i kierunków ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim
 

OBSZAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Średnia 

2006–

2015
Ogółem 

w województwie

5,9 5,7 5,7 5,5 5,4 5,3 5,5 5,4 5,3 5,2 5,5

Powiaty nadmorskie, 

w tym:

Zakłady uzdrowiskowe

Pojezierza

7,9

12,3

3,4

7,7

12,2

3,3

7,6

12,0

3,1

7,2

12,0

3,1

7,1

11,6

2,9

7,6

11,3

3,0

7,0

13,3

2,9

6,8

12,9

2,9

6,6

12,0

2,8

6,3

12,1

2,7

7,2

12,2

3,0

Pozostałe 7 powiatów 2,4 2,2 2,8 2,3 2,2 2,0 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3

Miasto Szczecin 1,8 1,8 1,8 1,7 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,2 1,9

Miasto Koszalin 1,6 1,9 2,0 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,7 1,6 1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Szczecinie.

Tab.  5.  Liczba  turystów  w  lecie  (VI–VIII)  i  w  zimie  (XII–II)  oraz  wartości  wskaźnika 

sezonowości  według lat w województwie zachodniopomorskim

Ryc. 1.  Liczba turystów (w tys.) w ciągu roku oraz w lecie (VI–VIII) i zimie (XII–II) 
według lat w województwie zachodniopomorskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Szczecinie.
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Tab. 4.  Średni czas pobytu turystów (w dobach) w zbiorowych obiektach 
zakwaterowania według lat i kierunków ruchu turystycznego w województwie 
zachodniopomorskim

OBSZAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Średnia 
2006–
2015

Ogółem 
w województwie

5,9 5,7 5,7 5,5 5,4 5,3 5,5 5,4 5,3 5,2 5,5

Powiaty 
nadmorskie, 

w tym:
Zakłady 

uzdrowiskowe
Pojezierza

7,9

12,3
3,4

7,7

12,2
3,3

7,6

12,0
3,1

7,2

12,0
3,1

7,1

11,6
2,9

7,6

11,3
3,0

7,0

13,3
2,9

6,8

12,9
2,9

6,6

12,0
2,8

6,3

12,1
2,7

7,2

12,2
3,0

Pozostałe  
7 powiatów

2,4 2,2 2,8 2,3 2,2 2,0 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3

Miasto Szczecin 1,8 1,8 1,8 1,7 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,2 1,9

Miasto Koszalin 1,6 1,9 2,0 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,7 1,6 1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Szczecinie.

Tab. 5.  Liczba turystów w lecie (VI–VIII) i w zimie (XII–II) oraz wartości wskaźnika 
sezonowości VI-VIII( )XII-II  według lat w województwie zachodniopomorskim

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VI-VIII 746 902 795 448 795 744 825 621 803 786 869 266 859 772 961 090 1 024 236 1 089 116

XII–II 173 226 199 222 220 308 222 248 218 523 237 162 255 209 275 360 295 017 322 841
VI-VIII( )XII-II 4,3 4,0 3,6 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,5 3,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Szczecinie.

Piątym kierunkiem ruchu turystycznego, nie w pełni zdefiniowanym, jest zwiedzanie 
miast i miasteczek wyróżniających się pod względem walorów antropogenicznych i przyrod-
niczych, a także miejscowości wiejskich występujących na obszarze pozostałych siedmiu nie-
opisanych powiatach w województwie tj.: polickim, goleniowskim, łobeskim, świdwińskim, 
białogardzkim, stargardzkim i pyrzyckim. Na terenie wymienionych powiatów przebywało 
w badanych latach średnio 6,9% wszystkich turystów w województwie, a udzielone noclegi 
wyniosły zaledwie 2,9%, zaś średni czas pobytu wyniósł tylko 2,3 doby (tab. 3). Najkrótszy 
czas pobytu turystów wystąpił w powiecie pyrzyckim – 1,1 doby, a najdłuższy w powiecie 
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świdwińskim – 6,1 doby, głównie z racji położonego tam uzdrowiska Połczyn-Zdrój. Spośród 
siedmiu powiatów najczęściej odwiedzany był powiat policki – średnio rocznie 37 413 tu-
rystów, następnie stargardzki – 33 587, a najrzadziej pyrzycki – 2482. W podanych liczbach 
turystów pewien udział mają osoby przybywające do miast powiatowych w celu załatwie-
nia spraw administracyjnych, finansowych i handlowych. Uzyskanie danych statystycznych 
według gmin i miast pozwoli w przyszłości bardziej zdefiniować ten kierunek ruchu tury-
stycznego w województwie. Należy podkreślić, iż dynamicznie rozwijająca się turystyka 
wiejska może stanowić w przyszłości odrębny kierunek w ruchu turystycznym na mapie 
województwa zachodniopomorskiego (Bott-Alama, 2005; Drzewiecki, 2009).

Podsumowanie
Analiza zebranych i opracowanych materiałów dała podstawę do sformułowania 

następujących wniosków:
– W badanym wieloleciu 2006–2015 wystąpił w województwie zachodniopomor-

skim wysoce istotny trend wzrostu liczby turystów i udzielonych noclegów, przy 
jednoczesnym skracaniu średniego czasu pobytu turystów w zbiorowych ośrod-
kach noclegowych. Średnio (poza Szczecinem) rocznie wzrasta liczba turystów 
w województwie o około 5%, stanowiąc istotny czynnik rozwoju gospodarczego 
oraz potrzebę nowych rozwiązań strategicznych w ruchu turystycznym.

– Ze względu na liczbę zarejestrowanych w latach 2006–2015 turystów i udzielo-
nych im noclegów oraz na czas ich pobytu, wyróżniono w województwie pięć 
głównych obszarów recepcji turystycznej w ciągu roku:

1. wyjazdy nad morze, których udział w ogólnej liczbie turystów w wojewódz-
twie wyniósł średnio około 65%;

2. zwiedzanie stołecznego miasta Szczecina, w którym uczestniczyło średnio 
około 20% wszystkich turystów;

3. zwiedzanie pojezierzy, na których przebywało około 6% wszystkich turystów;
4. zwiedzanie dwóch parków narodowych i pięciu parków krajobrazowych oraz 

około stu rezerwatów przyrody i sześdziesięciu czterech obszarów Natura 
2000, w których uczestniczyło około od 4,2% do 5,2% ogółu turystów;

5. zwiedzanie wyróżniających się pod względem kulturowym i przyrodniczym 
miast i miasteczek, w których brało udział średnio około 7% wszystkich 
turystów w województwie.

– Panujące warunki klimatyczne i związana z nimi organizacja pracy, życia i wy-
poczynku powodują, iż w województwie zachodniopomorskim wartości wskaź-
nika sezonowości ruchu turystycznego są nader wysokie średnio – 3,7, lecz 
powoli zmniejszają się od 4,3 w 2006 r. do 3,4 w 2015 r. w wyniku wzrostu 
wyjazdów turystów w weekendy i święta w ciągu całego roku.



Analiza głównych obszarów recepcji turystycznej województwa zachodniopomorskiego

81

– Wobec zwiększającej się liczby turystów na wybrzeżu Bałtyku oraz presji in-
westorów w budowaniu obiektów hotelowych przy brzegu morza, wzrasta 
przeciążenie środowiska przyrodniczego, zwłaszcza latem. Z tych względów 
należałoby poszerzyć bazę noclegową w przyległej do morza strefie na odle-
głość kilku kilometrów i polepszyć drogi dojazdowe a także wybudować odpo-
wiednią liczbę parkingów na wybrzeżu.

– Ze względu na wyższą, średnio od 2 do 4°C temperaturę wody w jeziorach, 
w porównaniu z temperaturą wody w morzu, w lecie i dłuższy od dziesięciu do 
dwudziestu dni sezon kąpielowy, a także atrakcyjne walory przyrodnicze wokół 
jezior, należałoby skoordynować wysiłki samorządów, organizacji turystycz-
nych i środków masowego przekazu w celu upowszechnienia zalet rekreacji 
w rejonie jezior, zwłaszcza wśród turystów spoza województwa oraz potrzeby 
poprawy bazy wypoczynkowej i bazy turystycznej.

– Postępujący w województwie wzrost wyjazdów weekendowych i świątecznych 
w ciągu roku sprzyjać będzie zmniejszaniu się sezonowości ruchu turystyczne-
go i zmianę kierunków nasilenia krótkoterminowych wyjazdów, zamiast nad 
morze, na pojezierza i do parków.
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Czesław Koźmiński

Analysis of the main tourist destination areas  
of Zachodniopomorskie voivodship

Summary
Owing to location in the vicinity of the Baltic sea, the presence of numerous 

lakes, National and Landscape parks and cultural values of many cities located in 
Zachodniopomorskie voivodship, 5 main areas of tourist destination in a year were 
identified. The dominant tourist destination is the Baltic sea – on average 65.3% of 
all the tourists in the voivodship, and overnight accommodation provided for them 
accounts for 85.5%. Increased tourist flow is recorded with respect of two capital 
cities of the voivodship: Szczecin – 19.6% of the total number of tourist, and Ko-
szalin – 1.9%, and the overnight accommodation provided for them is at a low rate 
of 6.8% and 1.7%. Low tourist traffic is recorded in the direction to the Lakeland, 
respectively 6.0% and 3.3%, the area of 7 counties 6.9% and 2.9%, as well as to 
National and Landscape parks – 3.1% of the total number of tourists in the voivod-
ship. In the analysed period 2006 – 2015, there has been a highly significant trend 
showing an increase in the number of tourists and accommodation provided for 
them and shortening of the stay from 5.9 to 5.2 days with a decrease of seasonality 
of tourist flow from 4.3 to 3.4 of the VI-VIIIXII-II  index. Due to excessive pressure on the 
natural environment of the Baltic sea shoreline resulting from tourist traffic during 
summer, it is recommended that accommodation base in the zone adjacent to the 
sea is developed to the distance of approx. 30 km. Moreover, access routes and 
parking facilities on the coast should be improved.

Keywords: temporal and spatial distribution, trends, duration of stay, seasonality.
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Stymulowanie aktywności turystycznej seniorów 
jako sposób łagodzenia zjawiska sezonowości  
na polskim wybrzeżu Bałtyku

Abstrakt
Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań polityki turystycznej jest pro-

blem niwelowania negatywnych skutków sezonowości w turystyce. Szczególnym 
przykładem obszaru, gdzie problem ten występuje w klasycznej postaci, jest polskie 
wybrzeże Bałtyku. Zjawisko sezonowości ma dwojakiego rodzaju uwarunkowania, 
z jednej strony – środowiskowe, a z drugiej – społeczne. W związku ze znacznym 
stopniem wzrostu poziomu aktywności turystycznej seniorów, w najbardziej roz-
winiętych krajach świata, w tym w Polsce, władze i biznes turystyczny dostrzegają 
szansę wykorzystania tego zjawiska do ograniczenia niepożądanych efektów sezo-
nowości ruchu turystycznego. Próby wdrożenia tego typu działań uwarunkowane 
są wieloma czynnikami zarówno przyrodniczymi, jak i politycznymi oraz społeczno-
-ekonomicznymi. W artykule, na podstawie przeglądu literatury światowej oraz wła-
snych badań empirycznych, zaprezentowano główne problemy związane ze stymulo-
waniem aktywności turystycznej seniorów w kontekście zjawiska sezonowości.

Słowa kluczowe: sezonowość ruchu turystycznego, aktywność turystyczna seniorów.

Wprowadzenie
Zagadnienie aktywności turystycznej seniorów jest w ostatnich latach obszer-

nie omawiane w literaturze międzynarodowej (Callan i Bowman, 2000; Fleischer 
i Pizam, 2002; Glover i Prideau, 2009; Jang Wu, 2006; Le Serre i Chevalier, 2012; 
Nimrod i Rotem, 2010; Patterson i Pegg, 2009), a także polskiej (Głąbiński, 2014, 
2016a, 2018, 2018a; Górna, 2015; Graja-Zwolińska i Spychała, 2012; Kociszewski, 
2016, 2017; Kowalczyk-Anioł, 2013; Parzych, 2014; Seweryn, 2011; Śniadek, 2007; 
Śniadek i Górka, 2016). Głównym powodem wzmożonego zainteresowania tym te-
matem jest problem coraz bardziej powszechnego zjawiska jakim jest starzenie się 
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społeczeństwa oraz zmiana wzorców zachowań społecznych wśród osób starszych. 
Ze względu na wzrost zamożności społeczeństw oraz poprawę stanu zdrowia i kon-
dycji osób starszych, turystyka, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, staje się 
coraz bardziej powszechną formą spędzania wolnego czasu wśród tej części popula-
cji. Seniorzy uważani są coraz częściej za bardzo dynamicznie rozwijający się segment 
rynku turystycznego.

Zjawisko sezonowości w turystyce jest postrzegane jako jeden z najważniejszych 
problemów współczesnej gospodarki turystycznej zarówno w Polsce (Borzyszkowski, 
2014; Kowalczyk, 2013; Kosmaczewska, 2010; Koźmiński i Michalska, 2016a; Koź-
miński i Michalska, 2016b), jak i na świecie (Amelung i in., 2007; Bender i in., 2005; 
Bigovič, 2011; Butler, 2001; Cannas, 2012; De Cantis i in., 2011; Fernandez-Morales, 
2003; Karamustafa i Ulama, 2010; Kastenholz i Almeida, 2008; Lee i in., 2008; Pegg 
i in., 2012). W sposób szczególny dotyczy ono obszarów nadmorskich, w tym pol-
skiego wybrzeża Bałtyku zarówno pod względem ekonomicznym, społecznym, jak 
i środowiskowym. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest próba 
odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy wzrost aktywności turystycznej polskich i europejskich seniorów może być 
czynnikiem łagodzącym niektóre negatywne skutki sezonowości na polskim 
wybrzeżu Bałtyku?

2. Jakie działania powinny podjąć władze odpowiedzialne za kreowanie polityki 
turystycznej w celu ukierunkowania zainteresowań seniorów przyjazdami nad 
Bałtyk?

3. Jakie działania powinna podjąć branża turystyczna w celu dostosowania pro-
duktów turystycznych do współczesnych oczekiwań osób starszych? 

W niniejszym rozdziale podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytania. W tym 
celu dokonano analizy literatury związanej zarówno z problematyką aktywności 
turystycznej seniorów, jak i zagadnienia sezonowości ruchu turystycznego. Zapre-
zentowano również wyniki badań własnych, zrealizowanych w ramach projektu ba-
dawczego „Uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów w Polsce w świetle 
badań słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku”. Ponadto wykorzystano wyniki 
badań ankietowych dotyczących stanu świadomości ekologicznej turystów i miesz-
kańców gmin nadmorskich oraz ich oczekiwań w zakresie tworzenia oferty turystyki 
poznawczej (Głąbiński, 2014, 2015). 

Szczegółowe odniesienia do poglądów zawartych w literaturze oraz wyników ba-
dań przedstawiono w poszczególnych podrozdziałach. Na zakończenie sformułowano 
wnioski wynikające z przeprowadzonych rozważań. 
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Sezonowość turystyczna w literaturze przedmiotu
Istnieje wiele definicji opisujących sezonowość. Jolliffe i Farnsworth (2003, s. 312) 

stwierdzają, że sezonowość, to cykliczne wahania popytu turystycznego. Z kolei Allcock 
(Hudson i Cross, 2005, s. 189) definiuje omawiane zjawisko jako tendencję koncentracji 
ruchu turystycznego w pewnych, relatywnie krótkich okresach roku. W jego opinii czyn-
niki wpływające na to zjawisko związane są nie tylko z miejscami docelowymi podró-
ży turystycznych, ale również obszarami generującymi ruch turystyczny. Inni badacze 
twierdzą (Bender i in., 2005, s. 303; Borzyszkowski, 2014, s. 168), że jest to nierówno-
mierne wykorzystanie w czasie, które powoduje nieefektywne wykorzystanie zasobów, 
utratę potencjalnych zysków oraz obciążenia społeczne i ekologiczne. Butler (2001, s. 5) 
stwierdza, że sezonowość wyraża się zróżnicowaniem następujących elementów: liczby 
odwiedzających, ich wydatków, obciążenia dróg oraz środków transportu, poziomu 
zatrudnienia i dostępności do atrakcji turystycznych. 

W literaturze dominuje pogląd o tym, że sezonowość ma przede wszystkim ne-
gatywne skutki przyrodnicze, społeczno-kulturowe i ekonomiczne (Bigovič, 2011; 
Borzyszkowski, 2014; Cannas, 2012; Jolliffe i Farnsworth, 2003; Kastenholz i Almeida, 
2008; Pegg i in., 2012). Badacze wymieniają szereg negatywnych skutków sezono-
wości, a wśród nich:

– ekonomiczne (niestabilność przychodów w ciągu roku, ponoszenie wysokich 
kosztów stałych, szczególnie w hotelarstwie, przekraczanie pojemości infra-
struktury turystycznej, co powoduje jej przyspieszoną dekapitalizację;

– społeczne (sezonowe bezrobocie, wzrost cen towarów codziennego użytku, 
komercjalizacja kultury i sztuki, zniechęcenie i irytacja mieszkańców wobec 
wzrastającej liczby turystów itd.);

– środowiskowe (przekraczanie naturalnej pojemności środowiska, zanieczyszcze-
nie powietrza, degradacja szlaków i ścieżek turystycznych, zaśmiecenie terenu). 

Z drugiej jednak strony, część badaczy twierdzi, że sezonowość ma także swoje 
dobre strony (Cannas, 2012; Chung, 2009; Kastenholz i Almeida, 2008; Pegg i in., 
2012), gdyż okres zmniejszonego natężenia ruchu turystycznego umożliwia prze-
prowadzenie remontów i modernizacji infrastruktury, szkolenie pracowników, czas 
na odpoczynek dla osób zatrudnionych w turystyce, powrót do codzienności, czy 
wreszcie regenerację środowiska przyrodniczego. 

Niektórzy autorzy twierdzą, że kwestią dyskusyjną jest to, czy dążenie do zrów-
noważenia rozwoju turystyki, poprzez ograniczanie zjawiska sezonowości, powin-
no polegać na redystrybucji liczby turystów przyjeżdżających w szczycie sezonu na 
okres całego roku lub próby zainteresowania dodatkowych turystów przyjazdami 
poza okresem letnim (Farsari i in., 2007, s. 71). Popierają m.in. pogląd Butlera (2001), 
który twierdzi, że ciągle nie znamy w wystarczającym stopniu czynników i skutków 
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zjawiska sezonowości w turystyce. Dlatego też niezbędne są dalsze badania nad sezo-
nowością w turystyce, oraz precyzyjne określanie priorytetów i celów, które w danej 
sytuacji mają być osiągnięte.

Pojęcie sezonu turystycznego jest różnie opisywane w literaturze. Słowo sezon 
pochodzi od francuskiego „saison”, które oznacza idealny bądź najbardziej odpowiedni 
okres w gospodarce, a wywodzi się z łacińskiego słowa „satio”, oznaczającego czas zbio-
rów (Bender i in., 2005, s. 303). Z kolei Fernandez-Morales (2003, s. 944) zwraca uwagę, 
że sezon jest to okres uwarunkowany bardziej czynnikami społecznymi niż naturalnymi. 
Jako argument przedstawia tezę, że wyróżnienie okresu nazywanego sezonem tury-
stycznym nawiązuje do zmian w natężeniu ruchu turystycznego, które warunkowane są 
cyklem aktywności społecznej. W polskim piśmiennictwie prezentowane są oba ujęcia. 
Pierwsze pojęcie sezonu turystycznego odnosi się do czynników o charakterze natu-
ralnym, w którym występują sprzyjające warunki klimatyczne do uprawiania różnych 
form rekreacji (Koźmiński i Michalska, 2016a; Lijewski i in., 2002; Szwichtenberg, 2006; 
Wykrętowicz i in., 1988). Na wpływ warunków przyrodniczych zwracają też uwagę 
Warszyńska i Jackowski (1978, s. 49) i wyróżniają trzy sezony turystyczne: ogólnorekre-
acyjny (średnia temperatura dobowa powietrza powyżej 5°C), kąpielowy (temperatura 
wody wyższa od 18°C) i zimowy (średnia dobowa temperatura niższa od 0°C).

Jednak większość badaczy przychyla się do opinii, że sezonowość wynika nie tylko 
z przesłanek o charakterze przyrodniczo-klimatycznym, ale także kulturowym i insty-
tucjonalnym (Bender i in., 2005; Borzyszkowski, 2014; Cannas, 2012; Chung, 2009; 
Karamustafa i Ulama, 2010; Pegg i in., 2012). Wśród tych drugich wymieniane są: 
terminy i długość trwania wakacji, tradycje, inercja, obowiązujące wzory zachowań. 
Jak twierdzą Amelung i in. (2007, s. 287), zjawiska naturalne wywołujące zjawisko 
sezonowości uważane są za względnie przewidywalne i stabilne, dlatego działania 
marketingowe sektora biznesowego oraz administracyjne instytucji rządowych bądź 
samorządowych próbują wpływać na zmianę zachowań turystów poprzez wydłużenie 
sezonu turystycznego lub tworzenie nowych, całorocznych produktów turystycznych.

Czynniki przyrodniczo-klimatyczne, związane ze zmiennością warunków pogo-
dowych, umożliwiają uczestnictwo w określonych formach turystyki w ciągu roku. 
W krajach basenu Morza Śródziemnego wyraźnie widoczna jest tendencja do szczy-
tu sezonu turystycznego, który przypada na miesiące letnie (czerwiec-sierpień). 
Pozostały czas określany jest jako okres poza sezonem lub okres martwy. W krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej wyraźnie widoczne są dwa sezony turystyczne – let-
ni i zimowy. Jest to związane z rosnącą modą na uprawianie sportów zimowych, 
a więc wyraźnie na ten rodzaj sezonowości wpływają nie tylko uwarunkowania 
przyrodniczo-krajobrazowe (ciepłe lata i chłodne zimy), ale także uwarunkowania 
społeczne i ekonomiczne. Wzajemne przenikanie się oddziaływań różnych czynni-
ków potwierdza również fakt, że niektóre regiony turystyczne nie podlegają dużym 
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zmianom warunków przyrodniczo-klimatycznych w ciągu roku (np. rejony Pacyfiku 
czy Karaibów), a jednak i tu można zaobserwować sezonowość popytu turystycznego. 
Wyjaśniając to zjawisko, uwzględnić należy oddziaływanie czynników społecznych 
i ekonomicznych związanych z miejscami stałego pobytu turystów. Turyści z boga-
tych krajów świata (leżących zazwyczaj w centralnych i północnych szerokościach 
geograficznych) przejawiają nawyki i przyzwyczajenia, które wynikają z warunków 
istniejących w ich stałym miejscu zamieszkania, a więc zgodnie z podziałem na mie-
siące letnie i zimowe (Warszyńska i Jackowski, 1978).

Mieszkańcy Unii Europejskiej najczęściej wybierają podróże w trzecim kwar-
tale roku (Skrzeszewska, 2012, s. 141). Na to skupienie o charakterze czasowym 
nakłada się zjawisko koncentracji przestrzennej, ponieważ aż 65% Europejczyków 
w 2011 r. spędziło swoje wakacje nad morzem (Rosa, 2012, s. 129). Jest to zjawisko 
powszechne. Co więcej, w krajach UE, położonych na Bałtykiem (Dania, Estonia, Li-
twa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja) największą popularnością, jako miejsca letniego 
wypoczynku, także cieszą się obszary nadmorskie. Ten fakt wynika przede wszystkim 
z postrzegania obszarów nadmorskich jako kierunków podróży związanych przede 
wszystkim z wypoczynkiem biernym na plaży (kąpiel, plażowanie), a dotyczy to aż 
61% Europejczyków (Rosa, 2012, s. 129).

W odniesieniu do uwarunkowań występujących w Polsce, Liszewski (2009, 
s. 25–26) wykazał istnienie trzech typów regionów turystycznych: 1. metropolitalny, 
2. wypoczynkowo-rekreacyjny oraz 3. turystyki poznawczej, edukacyjnej i religijnej. Każ-
dy z wyróżnionych przez tego autora regionów różni się m.in. sposobem występowania 
zjawiska sezonowości. Obszary nadmorskie w Polsce, ze względu na dominującą formę 
turystyki wypoczynkowej, cechuje występowanie jednego, letniego okresu koncentracji 
ruchu turystycznego (Liszewski, 2009, s. 28; Wykrętowicz i in., 1988, s. 235).

Tę opinię potwierdzają wyniki badań, które wskazują, że w Polsce najwyższymi 
wskaźnikami sezonowości charakteryzują się województwa nadmorskie, czyli po-
morskie i zachodniopomorskie (Dudziak i Borzyszkowski, 2016; Dusza i in., 2013; 
Koźmiński i Michalska, 2016a, 2017; Szwichtenberg, 2006; Oestreich, 2013). Zdaniem 
Kowalczyk (2013, s. 93), główną przyczyną tego zjawiska jest brak możliwości korzy-
stania z plażowania i kąpieli poza sezonem letnim. 

To zjawisko ma szerszy kontekst, ponieważ regiony specjalizujące się w określonych 
formach aktywności turystycznej cechują się najwyższymi wskaźnikami sezonowości 
(Cannas, 2012, s. 45; Hudson i Cross, 2005, s. 191). Jako przykłady podawane są obsza-
ry związane z uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard). Wskazywane 
są też inne tereny, na których istnieją ograniczone możliwości podejmowania różnych 
form rekreacji. Na związek sezonowości oraz uwarunkowań geograficznych w kurortach 
górskich i kąpieliskach nadmorskich zwraca uwagę m.in. Fischbach (1989, s. 13). Autor 
ten twierdzi, że miejscowości tego typu cechują się dominacją funkcji turystycznej nad 
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innymi formami działalności społeczno-ekonomicznej. W przypadku regionów nad-
morskich znaczący wzrost przyjazdów turystów w okresie letnim sprzyja koncentracji 
obiektów hotelarskich w wąskiej strefie przybrzeżnej (Dudziak i Borzyszkowski, 2016; 
Fernandez-Morales, 2003; Oestereich, 2013). Na przykładzie polskiego wybrzeża Bałtyku 
Szwichtenberg (2006) stwierdza, że mamy do czynienia z obszarem monofunkcyjnym, 
gdzie zdecydowanie dominujące znaczenie ekonomiczne ma turystyka, a w szczegól-
ności hotelarstwo. Dlatego obszar piętnastu gmin nadmorskich z terenu województwa 
zachodniopomorskiego i dziewiętnastu gmin z pomorskiego nazywa Nadmorską Strefą 
Rekreacyjną. Ten fakt znajduje potwierdzenie we wskaźniku Baretje’a-Deferta, który okre-
śla liczbę miejsc noclegowych do liczby stałych mieszkańców i wynosi 155,5 dla siedem-
dziesięciu siedmiu miejscowości nadmorskich w Polsce (Szwichtenberg, 2006). 

Badania wskaźnika sezonowości turystycznej przeprowadzone przez Koźmińskiego 
i Michalską (2016a, s. 19) wskazują, że województwa zachodniopomorskie i pomorskie 
cechowały się w latach 2004–2014 najwyższymi wartościami w całej Polsce. Dotyczyło 
to zarówno stosunku liczby turystów między zimą i latem (od 3,6 do 4,5), jak i udzielo-
nych noclegów (od 5,6 do 7,5). Autorzy ci stwierdzili także statystycznie istotny spadek 
tych wskaźników na przestrzeni badanych lat. Dane te wskazują na utrzymywanie tego 
trendu od dłuższego czasu, gdyż we wcześniejszych badaniach (lata 2000–2003) stosu-
nek korzystających z bazy hotelowej w styczniu i lipcu wynosił 6,6, a w odniesieniu do 
udzielonych noclegów 15,8 (Szwichtenberg, 2006, s. 139). Można zatem stwierdzić, że od 
początku XXI w. obserwujemy występowanie pozytywnego trendu zmniejszania zjawiska 
sezonowości na wybrzeżu Bałtyku. Jedną z przyczyn może być obserwowany od lat wzrost 
poziomu jakości nadmorskiej bazy hotelowej i tego, że hotele wyższych kategorii są mniej 
podatne na wahania stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w ciągu roku (Dudziak 
i Borzyszkowski, 2016, s. 86–87).

Seniorzy jako ważny segment współczesnego  
rynku turystycznego

Niespotykany w dotychczasowej historii wzrost liczby osób starszych w skali globalnej 
jest zjawiskiem coraz częściej uświadamianym wśród badaczy, polityków i całego społe-
czeństwa. Jak wynika z raportu przygotowanego dla Senatu RP, jednym z głównych pro-
blemów odczuwanych przez ludzi starszych jest nadmiar wolnego czasu i problem jego 
wykorzystania (Dragan, 2001, s. 6). Co więcej, liczba osób, które mogą dzisiaj cieszyć się 
dużą ilością wolnego czasu, ciągle wzrasta i już obecnie jest największa w historii istnienia 
naszej cywilizacji. Jest to m.in. wynikiem procesu wzrostu liczby osób zdobywających 
uprawnienia emerytalne w najbardziej rozwiniętych krajach świata (Linskog, 2001, s. 78).

Czas wolny przez osoby starsze może być postrzegany jako zaleta czy nawet nagro-
da. Jednak istnieje potrzeba wypełnienia go aktywnością zastępującą dotychczasowe 
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role społeczne (praca, obowiązki rodzinne). Jak twierdzi Ostrowski (www.pastoralna.
pl, 10.06.2017), wzrost ilości czasu wolnego może wiązać się z trudnością w jego 
zagospodarowaniu i nie musi przekładać się na wzrost aktywności turystycznej. 
Jedną z przyczyn może być brak nawyków, związanych z uczestnictwem w turystyce, 
ukształtowanych w ciągu wcześniejszych lat życia (Panek, 2007, s. 162). Mimo róż-
nych czynników ograniczających, w najbardziej rozwiniętych krajach świata obser-
wuje się zdecydowany wzrost znaczenia rynku turystycznego seniorów. Jak podają 
Dziedzic i Skalska (2012 s. 48), w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. w USA stwierdzono 
podwojenie wydatków seniorów na turystykę. Z kolei we Francji turystyka postrzega-
na jest przez seniorów jako główny cel życia na emeryturze i ma większe znaczenie 
niż troska o mieszkanie bądź ubiór (Le Serre i Chevalier, 2012, s. 262). 

W opinii autorów raportu „Future Traveller Tribes 2020” (21.04.2018), w najbliż-
szej przyszłości najważniejsze będą cztery segmenty rynku turystycznego: aktywni 
seniorzy, globalne rodziny, kosmopolityczni dojeżdżający pracownicy i międzynaro-
dowi menedżerowie. Ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństw, 
ten pierwszy segment postrzegany jest jako najbardziej obiecujący. Japonia, Wielka 
Brytania, Francja, Kanada to społeczeństwa o najszybciej wzrastającej liczbie senio-
rów w stosunku do całej populacji. Raport Komisji Europejskiej „Europe, the best 
destination for seniors” (2014) zwraca uwagę, że liczba osób powyżej 55. roku życia 
w UE przekroczyła 128 mln i stanowi ona 25% całej ludności Wspólnoty. 

Jak wskazują wyniki badań, poziom konsumpcji turystycznej polskich seniorów 
jest niższy niż w krajach Europy Zachodniej i USA, ale w związku z rosnącym po-
ziomem życia i zmianami wzorców zachowań turystycznych ta różnica będzie się 
zmniejszać (Alejziak, 2012; Głąbiński, 2014, 2016; Kociszewski, 2016; Napierała, 
2004; Niemczyk, 2010, 2011; Parzych, 2014). W sposób szczególny jest to związa-
ne z wchodzeniem w wiek emerytalny kolejnego pokolenia seniorów, w literaturze 
anglojęzycznej określanego jako Baby Boomers (Chen i Shoemaker, 2014; Glover 
i Prideaux, 2009; Möller i in., 2007; Patterson i Pegg, 2009), a w Polsce pokoleniem 
wyżu demograficznego (Kowalczyk-Anioł, 2013; Kociszewski, 2016; Niemczyk, 2010; 
Śniadek, 2007). Jak podkreślają badacze, istnieją dość poważne różnice pomiędzy 
tymi generacjami w USA i zachodniej Europie oraz w Polsce. Przyczyną są odmienne 
doświadczenia życiowe, ale w zakresie poziomu wykształcenia, znajomości nowych 
technologii, stosunku do stanu zdrowia i kondycji fizycznej czy urody, polscy seniorzy 
z tego pokolenia nie odbiegają od swoich zachodnich rówieśników.

Powyższe opinie potwierdzają, że obecni i przyszli seniorzy są i będą bardzo waż-
nym segmentem rynku turystycznego. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że 
turystyczne preferencje przestrzenne seniorów nie odbiegają znacząco od ogólne-
go trendu obserwowanego w Europie, związanego z wyjazdami do obszarów nad-
morskich (Rosa, 2012, s. 129). Badania przeprowadzone wśród polskich seniorów 
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wskazują, że zdecydowanie najchętniej wybierają pobyty w regionach nadmorskich 
(Niemczyk, 2010, s. 85; Preferencje…, 2011, s. 26). 

Badania własne, metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki an-
kiety audytoryjnej, dotyczące uwarunkowań aktywności turystycznej osób w wieku 
powyżej 55 lat zostały przeprowadzone wiosną i jesienią 2013 r. Uczestnikami byli 
słuchacze dwudziestu ośmiu uniwersytetów trzeciego wieku z siedmiu województw 
(dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie, zachodniopomorskie). W każdym województwie przebadano słucha-
czy UTW zlokalizowanych w trzech miejscowościach o różnej liczbie mieszkańców: 
miasto powyżej 100 001 mieszkańców, pomiędzy 20 001 a 100 000 mieszkańców i do 
20 000 mieszkańców. W trzech województwach (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie 
i zachodniopomorskie) udało się zrealizować badanie również wśród słuchaczy UTW, 
zlokalizowanych na wsiach. Przyjęto założenie, że dobór miejscowości o różnej liczbie 
mieszkańców i odmiennym statusie administracyjnym pozwoli na uchwycenie różnic 
pomiędzy turystycznymi zachowaniami respondentów. Łącznie udało się zebrać 1526 
poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, które zostały poddane analizie statystycz-
nej. Wyniki tych badań również potwierdzają, że największym zainteresowaniem 
wśród polskich seniorów cieszą się podróże do województw nadmorskich (tab. 1). 

Tab. 1.  Kierunki krajowych podróży turystycznych polskich seniorów w latach 2011–2013

Nazwa województwa Liczba wskazań [%]
Dolnośląskie 31,5

Kujawsko-pomorskie 16,0
Lubelskie 9,8
Lubuskie 4,2 
Łódzkie 2,7

Małopolskie 41,8
Mazowieckie 18,0

Opolskie 0,7
Podkarpackie 6,4

Podlaskie 6,8
Pomorskie 47,9

Śląskie 9,8
Świętokrzyskie 6,0

Warmińsko-mazurskie 12,5
Wielkopolskie 10,1

Zachodniopomorskie 75,0
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych wśród słuchaczy 

UTW w Polsce (n = 1526). Suma odpowiedzi przekracza 100%, gdyż można było 
zaznaczyć więcej niż jedno województwo.
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Tak duże zainteresowanie wśród osób starszych wyjazdami nad Bałtyk skłania do 
zwrócenia uwagi na motywy, jakimi kierowali się respondenci. Najwięcej badanych 
wskazywało, że bardzo ważnym motywem podróży jest poznanie atrakcji turystycz-
nych i wypoczynek (tab. 2 i 3). 

Tab. 2.  Wypoczynek jako deklarowany cel podróży turystycznych polskich seniorów 
w latach 2011–2013

Wypoczynek
Kobiety Mężczyźni Ogółem

liczba [%] liczba [%] liczba [%]

Nieważny 173 12,8 16 9,0 189 12,4

Mało ważny 174 12,9 22 12,4 196 12,8

Średnio ważny 189 14,0 30 16,9 219 14,3

Bardzo ważny 813 60,3 109 61,6 922 60,4

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród słuchaczy UTW w Polsce (n = 1526).

Tab. 3.  Poznanie jako deklarowany cel podróży turystycznych polskich seniorów 
w latach 2011–2013

Poznanie atrakcji 
turystycznych

Kobiety Mężczyźni Ogółem
liczba [%] liczba [%] liczba [%]

Nieważny 99 7,3 13 7,3 112 7,3

Mało ważny 81 6,0 10 5,6 91 6,0

Średnio ważny 96 7,1 17 9,6 113 7,4

Bardzo ważny 1073 79,5 137 77,4 1210 79,3

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych wśród słuchaczy 
UTW w Polsce (n = 1526).

Zaprezentowane wyniki badań są zbieżne z prezentowanymi w raporcie „Prefe-
rencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych” (2011, s. 49), w których 
cel turystyczno-wypoczynkowy zadeklarowało 77,0% badanych. Podobne wyniki 
dotyczące celów wyjazdów seniorów w dużych miastach (Łódź, Poznań, Warszawa) 
uzyskał Kociszewski (2016, s. 230). Odpowiednio cel krajoznawczy wskazało od 42,0% 
do 53,0% i wypoczynkowy od 25,6 % do 34,9%. Również inne badania, m.in. Instytutu 
Turystyki, prezentują, że cel turystyczno-wypoczynkowy był najczęściej wymienianym 
motywem wyjazdów wśród osób w wieku 50–59 lat (Sawińska, 2014, s. 175). Podob-
ne wyniki uzyskali także inni badacze (Graja-Zwolińska i Spychała, 2012, s. 57–58; 
Gryszel i in., 2012, s. 185; Parzych, 2014, s. 314). Zauważono, że ważnym celem 
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podróży były ponadto odwiedziny u krewnych i znajomych (od 13,0% do 44,0%) oraz 
aspekt zdrowotny (od 29,0% do 33,0%) (Kociszewski, 2016, s. 230; Niemczyk, 2010, 
s. 86; Preferencje…, 2011, s. 50; Sawińska, 2014, s. 175). Na poprawę kondycji fizycz-
nej i utrzymanie stanu zdrowia jako trzeci, co do ważności, motyw podróży wskazali 
również uczestnicy badań przeprowadzonych przez autora (tab. 4).

Tab. 4.  Poprawa kondycji fizycznej jako deklarowany cel podróży turystycznych 
polskich seniorów w latach 2011–2013

Poprawa 
kondycji

Kobiety Mężczyźni Ogółem
Liczba [%] liczba [%] liczba [%]

Nieważny 268 19,9 38 21,50 306 20,0

Mało ważny 211 15,6 28 15,80 239 15,7

Średnio ważny 207 15,3 34 19,20 241 15,8

Bardzo ważny 663 49,1 77 43,50 740 48,5

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych wśród słuchaczy 
UTW w Polsce (n = 1526).

Poza preferencjami przestrzennymi i motywami podróży, bardzo ważnym wskaź-
nikiem wpływającym na ocenę znaczenia segmentu seniorów jest wielkość wydatków 
deklarowanych na wyjazdy turystyczne. W powszechnej ocenie kwestia popytu turystycz-
nego jest ściśle uzależniona od wysokości dochodów i poziomu cen na rynku (Alejziak, 
2012, s. 201). Jak wskazują liczne badania, istnieje silny pozytywny związek między po-
ziomem dochodów a aktywnością turystyczną osób starszych (Fleischer i Pizam, 2002; 
Górna, 2015; Jang i Wu, 2006). Jako jedną z głównych barier uczestnictwa w turystyce 
seniorzy wymieniają ograniczenia wydatków na turystykę (Graja-Zwolińska i Spychała, 
2012, s. 57; Gryszel i in., 2012, s. 186; Preferencje…. 2011, s. 17; Seweryn 2011, s. 632). 

Badania własne, przeprowadzone wśród słuchaczy UTW w Polsce, wskazują na 
trend wzrostowy – średnie wydatki na osobę wyniosły w 2011 r. 2449 zł, w 2012 r. – 
2567 zł i w 2013 r. – 2755 zł. Zaobserwowany przez trzy lata wzrost sumy wydatków 
na wyjazdy turystyczne o około 12,5% pozwala przewidywać, że wzrost liczby osób 
starszych w polskim społeczeństwie może wskazywać na dalszy wzrost znaczenia 
segmentu starszych konsumentów usług turystycznych.

Prezentowane wyniki należy oczywiście traktować z pewną ostrożnością, gdyż doty-
czą słuchaczy UTW, a jak twierdzą Śniadek i Górka (2016, s. 115) osoby te charakteryzują 
się wyższym niż przeciętnym poziomem aktywności turystycznej, co wiąże się z wyższym 
poziomem dochodów oraz prowadzonym wcześniej bardziej aktywnym stylem życia.
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Turystyka społeczna jako narzędzie ograniczania 
negatywnych skutków sezonowości

Władze różnych państw podejmują działania na rzecz ograniczenia negatywnych 
skutków sezonowości w turystyce, m.in. poprzez tworzenie regulacji umożliwiających 
mniej uprzywilejowanym ekonomicznie grupom społecznym korzystanie z usług tu-
rystycznych. Jednym z tego typu rozwiązań jest tzw. turystyka społeczna, rozumiana 
jako: Rodzaj całkowicie lub częściowo dotowanej bądź organizowanej na zasadach 
wolon tariatu aktywności, mającej na celu realizację prawa powszechnego dostępu do 
tury styki, będącej także narzędziem do osiągania innych, ważnych z punktu widzenia 
jej beneficjentów celów o charakterze społecznym (np. patriotycznych, wychowaw
czych, edukacyjnych, poprawy jakości życia) (Stasiak i Włodarczyk, 2012, s. 169). 
Autorzy ci zwracają uwagę, że jedną z grup, beneficjentów turystyki społecznej, mogą 
być osoby starsze zarówno aktywne zawodowo, jak i emeryci bądź renciści. 

Innym z narzędzi wpływających na ograniczenie zjawiska sezonowości w skali 
międzynarodowej są działania Unii Europejskiej. Zgodnie z opinią Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Społecznego, turystyka społeczna powinna obejmować przede 
wszystkim cztery grupy społeczne: dzieci i młodzież, rodziny w trudnej sytuacji, osoby 
niepełnosprawne i ich opiekunów oraz osoby starsze. Jednym z pierwszych przykła-
dów konkretnych działań był program, realizowany przez hiszpański instytut IMERSO 
od 1993 r., dotyczący aktywizacji turystycznej seniorów (Górska, 2010). Program 
dzięki dofinansowaniu ze strony państwa i podmiotów komercyjnych oferował po-
byty poza sezonem osobom w wieku powyżej 55 lat oraz wyjazdy uzdrowiskowe dla 
osób w wieku powyżej 60 lat. Ponadto mogły w nim uczestniczyć osoby niepełno-
sprawne oraz osoby samotne w okresach świątecznych, gdyż problem samotności 
i izolacji osób starszych dotyczy coraz większej liczby osób. Efektem tego programu 
było ograniczenie ważnego, negatywnego skutku związanego z sezonowością jaką 
było utrzymanie miejsc pracy przez cały rok. 

Zebrane w Hiszpanii doświadczenia zaowocowały chyba najbardziej znanym przed-
sięwzięciem w Unii Europejskiej, dotyczącym turystyki społecznej jakim był program 
Calypso, adresowany m.in. do osób starszych powyżej 65 lat lub emerytów. Celem pro-
gramu było m.in. ułatwienie udziału w turystyce osobom, którym warunki finansowe 
lub zdrowotne utrudniały, bądź całkowicie uniemożliwiały podejmowanie aktywności 
turystycznej. Z drugiej strony, program Calypso miał wpłynąć m.in. na ograniczenie 
zjawiska sezonowości oraz zwiększenie liczby nowych liczby miejsc pracy (Mokras-
-Grabowska, 2010, s. 74; Starczewska, 2015, s. 167). Program zaczął funkcjonować 
w 2009 r. i rozwijany był w postaci czterech projektów (Starczewska, 2015):

– S.O. WELL (Social Tourism Opportunities in Wellness and Leisure Activities 
w południowej Francji – dostęp poza sezonem do obiektów wellness i spa;
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– URTS (Una Rete di Turuimso Sociale) – Włochy – wymiana pomiędzy ośrodka-
mi turystycznymi we Włoszech i na Malcie;

– A.A.A.E – (Able-Access for All Exchange) wyjazdy poza sezonem osób 
niepełnosprawnych;

– Europe Senior Tourism – przyjazdy z różnych krajów UE (m.in. z Polski) osób 
powyżej 55. roku życia do Hiszpanii.

Wszystkie wyjazdy były realizowane w okresie od października 2009 r. do kwiet-
nia 2012 r. Największym powodzeniem cieszył się projekt Europe Senior Tourism. Już 
w pierwszym roku jego działania udzielono 370 tys. noclegów poza sezonem, a dzięki 
temu udało się utrzymać 100 tys. miejsc pracy w szeroko rozumianej gospodarce 
turystycznej (Górska, 2010, s. 139). Korzyści ekonomiczne odniosły także kraje wy-
syłające w postaci wygenerowania miejsc pracy związanych z organizacją wyjazdów.

Możliwości realizacji podobnych programów na polskim wybrzeżu Bałtyku mu-
szą opierać się na innych założeniach, choćby ze względu na inne uwarunkowania 
klimatyczne. Pośrednim dowodem na to mógł być program OFF 2013 (http://calypso-
-off2013.eu/pl/, 24.04.2018), który zakładał wymianę turystyczną pomiędzy Polską 
a Węgrami. Niestety, działania nie rozwinęły się poza fazę koncepcji i nawiązania 
współpracy pomiędzy instytucjami koordynującymi. 

Jak wykazano, najważniejszymi motywami związanymi z podejmowaniem aktyw-
ności turystycznej wśród seniorów są potrzeby związane z poznaniem, wypoczynkiem 
oraz utrzymaniem dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Wśród głównych czyn-
ników ograniczających wyjazdy turystyczne są bariery finansowe oraz stan zdrowia. 
Obecnie wiele miejsca poświęca się koncepcji pomyślnego starzenia się (succesfull 
ageing), która utożsamiana jest z aktywnym starzeniem się (active ageing) społe-
czeństwa (Kowalczyk-Anioł, 2013). Ponieważ turystyka jest jedną z najlepszych form 
uczestniczenia w życiu społecznym, która umożliwia aktywność poznawczą, wpły-
wa korzystnie na poprawę kondycji fizycznej i zachowanie stanu zdrowia, a także 
przyczynia się do utrzymywania więzi społecznych. W związku z tym wsparcie osób, 
które mają ograniczone możliwości finansowe, przez instytucje państwa wydaje się 
jak najbardziej uzasadnione. Zaprezentowane przykłady wymagają oczywiście odpo-
wiedniej adaptacji instytucjonalnej i organizacyjnej do warunków polskich.

W przypadku południowego wybrzeża Bałtyku należy dodatkowo zwrócić uwagę 
na zbieżność dwóch kwestii. Z jednej strony, istnieją niezaspokojone w dużym stopniu 
potrzeby poznawcze wśród osób starszych, a z drugiej, jak wskazują wyniki badań, 
świadomość ekologiczna turystów przyjeżdżających nad morze jest bardzo niska (Głą-
biński, 2015). Jednakże turyści odwiedzający obszary nadmorskie deklarują duże zain-
teresowanie walorami turystycznymi o charakterze przyrodniczym, ale stwierdzają, że 
dostępność informacji na ten temat jest bardzo niewielka (Głąbiński, 2015, s. 64–65). 
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To zjawisko można wykorzystać z podwójną korzyścią dla społeczeństwa, a w szcze-
gólności dla obszarów nadmorskich. Po pierwsze, wdrożenie programu edukacji 
środowiskowej wśród turystów-seniorów spowodowałoby wzrost ich świadomości 
ekologicznej, a po drugie, zaspokoiłoby ich potrzeby poznawcze. Wzorem, od wie-
lu lat organizowanych pobytów dla dzieci i młodzieży w postaci tzw. zielonych szkół, 
można by wdrożyć projekt organizacji „zielonych tygodni” czy „tygodni zdrowia” dla 
seniorów w sezonie jesiennym i wiosennym. Program pobytu mógłby łączyć wiele ce-
lów. Elementy wiedzy o środowisku przekazywane w trakcie wycieczek poznawczych, 
m.in. po nadmorskich obszarach Natura 2000 (odsetek w strefie nadmorskiej w Polsce 
jest najwyższy w Europie), podnosiłyby poziom świadomości ekologicznej (Głąbiński, 
2014b). Ponadto stanowiły istotny element polityki społecznej państwa wspierającej 
osoby starsze znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. 

Na podkreślenie także zasługuje fakt, że taki program spełniałby dwa główne 
priorytety obecnie realizowanej w całej UE strategii Europa 2020, a mianowicie: 
wzrost zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Źródłem finan-
sowania programu mógłby być Europejski Fundusz Społeczny (przeciwdziałanie zja-
wisku wykluczenia społecznego), jak i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(rentowne inwestycje umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrud-
nienia). Zupełnie osobnym zagadnieniem jest kwestia opracowania szczegółowego 
programu takich działań zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym. 

Działania branży turystycznej służące ograniczeniu 
sezonowości a kwestia dostosowania produktów 
turystycznych do oczekiwań osób starszych

Problem dostosowania produktów turystycznych do potrzeb i oczekiwań seniorów 
jest coraz częściej poruszany w literaturze. Stwierdzono m.in., że osoby w wieku powy-
żej 75 lat oczekują udogodnień związanych z ograniczeniami mobilności wynikającymi 
ze stanu zdrowia oraz zwracają szczególną uwagę na życzliwe nastawienie persone-
lu hotelowego do osób starszych (Callan i Bowman, 2000). Zaobserwowano również, 
że seniorzy o najwyższych dochodach zainteresowani byli aktywnym wypoczynkiem, 
rozrywką i aktywnością fizyczną w trakcie trwania wyjazdów turystycznych (Nimrod 
i Rotem, 2010), a osoby starsze o niższych możliwościach finansowych wybierały spacery 
i kąpiele oraz raczej nie uczestniczyły w wycieczkach krajoznawczych (Lehto i in., 2001). 

Badania przeprowadzone wśród osób 55+ w Hiszpanii, dotyczące preferencji 
w zakresie wyboru miejsca zakwaterowania, wykazały, że najchętniej korzystają oni 
z usług hoteli, rzadziej zatrzymują się u rodziny lub przyjaciół, a najmniejszym po-
wodzeniem cieszą się „drugie domy”, apartamenty oraz kwatery agroturystyczne 



Zbigniew Głąbiński

98

(Losada i in., 2017, s. 28). Wśród czynników związanych z miejscem pobytu tury-
stycznego, które miały największe znaczenie jako bodziec przyciągający (pull), se-
niorzy wymieniali walory, w tym klimat, infrastrukturę oraz możliwość korzystania 
z bezpłatnych atrakcji. 

Odpowiedzią na zaprezentowane oczekiwania ze strony osób starszych są dzia-
łania podejmowane m.in. przez organizatorów turystyki, hotele i władze regionów. 
Analiza działań marketingowych światowych sieci hotelowych wykazała, że próbują 
stosować one różnego rodzaju metody m.in.: szczególne sposoby komunikacji z klien-
tami (nieużywanie określenia senior, większa czcionka w materiałach reklamowych 
i na wyposażeniu pokoi), zniżki posezonowe i grupowe, serwis bagażowy, łatwy do-
jazd do recepcji hotelowej, wyposażenie pokoi dostosowane do potrzeb osób star-
szych, a także programy lojalnościowe (Marvel, 1999).

W literaturze polskiej zagadnienie eliminowania skutków sezonowości poprzez 
aktywizację turystyczną seniorów jest prezentowane przede wszystkim w odniesieniu 
do doświadczeń krajów basenu Morza Śródziemnego związanych z programami tury-
styki społecznej (Górna, 2015; Górska, 2010; Mokras-Grabowska, 2010; Starczewska, 
2015). Z kolei problemy ograniczania sezonowości nad Bałtykiem analizowano raczej 
w odniesieniu do ogólnych zasad funkcjonowania sektora hotelarskiego (Dudziak 
i Borzyszkowski, 2016; Orfin i in. 2012). Hotelarze stosują najczęściej obniżki pose-
zonowe oraz oferty specjalne związane z wykorzystaniem coraz lepszego zaplecza 
hoteli usytuowanych na polskim wybrzeżu, m.in. nieograniczone korzystanie z zaple-
cza wellness i spa. Często stosowane są pakiety związane z pobytami świątecznymi 
czy weekendowymi. Na coraz większe zainteresowanie poprawą stanu zdrowia oraz 
utrzymaniem kondycji wskazują wyniki dotyczące różnic w stopniu wykorzystania 
miejsc w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych, położonych w miejscowo-
ściach nadmorskich. Najwyższy poziom wykorzystania miejsc poza sezonem zaobser-
wowano w hotelach pięciogwiazdkowych, a więc tych, które posiadają najbardziej 
rozbudowaną strefę odnowy biologicznej (Dudziak i Borzyszkowski, 2016).

Zagadnienie dostosowania produktów turystycznych do potrzeb seniorów 
w aspekcie turystyki kulturowej prezentował Kociszewski (2016, 2017). Stwierdził, 
że te osoby najczęściej zainteresowane są zwiedzaniem muzeów i zabytków oraz 
udziałem w wydarzeniach kulturalnych. Zwrócił również uwagę na dostosowanie 
stylu narracji pilota lub przewodnika do potrzeb osób starszych i stwierdził, że coraz 
więcej podmiotów branży turystycznej rozumie szczególne potrzeby seniorów. Do po-
dobnych wniosków doszedł autor artykułu (Głąbiński, 2014). Seniorzy coraz częściej 
dobrze oceniają standard polskiej bazy hotelowej oraz poziom usług organizatorów 
turystyki.
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Podsumowanie
W odpowiedzi na postawione pytania badawcze można stwierdzić, że:
1. Obserwowany coraz wyższy poziom aktywności osób starszych w Polsce za-

równo w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym może wpływać znacząco na ogra-
niczenie, szczególnie w odniesieniu do branży hotelarskiej, zjawiska sezonowości na 
wybrzeżu Bałtyku. Jak wskazują prognozy demograficzne, odsetek osób starszych 
w społeczeństwie będzie coraz większy. Dlatego ta grupa społeczna, dysponująca 
wyższym poziomem wykształcenia oraz uświadomionymi potrzebami turystyczny-
mi związanymi szczególnie z aspektami poznawczymi oraz utrzymaniem kondycji 
fizycznej i stanu zdrowia, jest i będzie strategicznym segmentem rynku turystycznego 
dla obszarów nadmorskich w Polsce. W sposób szczególny dotyczy to miejscowości 
uzdrowiskowych położonych nad morzem (Świnoujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, 
Ustka, Sopot), gdyż oferują one swoje usługi przez cały rok i spełniają w szerokim 
zakresie oczekiwania osób starszych. 

2. W związku m.in. z realizacją strategii Europa 2020 władze regionalne, jak 
i lokalne mogą wykorzystać sprzyjające okoliczności w celu łagodzenia skutków 
sezonowości również w aspekcie społecznym i środowiskowym. Szczególne zna-
czenie ma to, że polskie wybrzeże Bałtyku jest w najwyższym stopniu w skali Euro-
py objęte ochroną w postaci obszarów Natura 2000. Dlatego należy wykorzystać 
istniejące walory oraz możliwości sfinansowania ich atrakcyjnego udostępnienia 
nie tylko w aspekcie turystycznym, ale również podnoszenia poziomu świadomości 
ekologicznej odwiedzających. Jak stwierdzono, osoby starsze w miejscu pobytu 
turystycznego zwracają uwagę na walory kulturowe i przyrodnicze oraz bezpłat-
ne atrakcje. Z tego powodu władze regionalne i lokalne powinny we współpracy 
z branżą turystyczną dążyć do takiego stworzenia kalendarza wydarzeń kultural-
nych i innych, który byłby czynnikiem wpływającym na podniesienie atrakcyjności 
również poza sezonem letnim.

3. Polska branża turystyczna, szczególnie sektor hotelarski, poprzez ogólny 
wzrost jakości obsługi, rozbudowę infrastruktury oraz wachlarza usług, szczególnie 
w zakresie wellness i spa, podejmuje działania ograniczające zjawisko sezonowo-
ści. Jednym z docelowych segmentów rynku są niewątpliwie osoby starsze. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z działaniami marketingowymi, prowadzonymi 
przez światowe sieci hotelowe, kwestia wieku nie jest i raczej nie będzie w sposób 
szczególny eksponowana.
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Stimulating tourist activity of seniors as a way  
of mitigating the phenomenon of seasonality  
on the Polish coast of the Baltic Sea

Summary
The issue of eliminating the negative effects of seasonality in tourism consti-

tutes one of the most significant contemporary challenges of the tourism policy. The 
problem occuring in its classic form is particularly exemplified on the Polish coast 
of the Baltic Sea. The phenomenon of seasonality has two types of determinants: 
the environmental one on the one hand and the social one on the other. Due to 
a significant increase in the tourist activity level of seniors the authorities and tourist 
business in the world’s most developed countries, including Poland, see the oppor-
tunity to use this phenomenon to reduce the undesirable effects of seasonality of 
tourism. The attempts to implement this type of action are conditioned by many 
factors, both natural and political as well as socio-economic ones. The article, based 
on a review of world literature and the author’s own empirical research, presents 
the main problems related to stimulating tourist activity of seniors in the context of 
the seasonality phenomenon.

Keywords: seasonality of tourist traffic, tourist activity of seniors.
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Koncepcja połączenia kolejowego  
Kamień Pomorski – Dziwnów dla rozwoju 
turystycznego obszaru nadmorskiego

Abstrakt
W ostatnich latach zauważyć można proces wzrostu znaczenia transportu kole-

jowego w przewozach pasażerskich zarówno w obsłudze aglomeracji, jak i regionów. 
Występuje proces (zwany rewitalizacją) przywracania ruchu pasażerskiego na za-
mkniętych dotychczas lokalnych liniach kolejowych. Buduje się również nowe odcin-
ki, usprawniające obsługę transportową regionów. Przedmiotem rozważań zawartych 
w artykule jest omówienie (w ogólnym zarysie) koncepcji przedłużenia funkcjonują-
cej normalnotorowej linii kolejowej nr 407 (Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski), 
poprzez budowę nowego odcinka biegnącego z Kamienia Pomorskiego do Dziwnowa. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu polepszy się dostępność transportowa tego obszaru i tym 
samym wzrośnie jego atrakcyjność turystyczna. W artykule przedstawiono zgodność 
proponowanej koncepcji z dokumentami programowymi zarówno unijnymi, jak i kra-
jowymi oraz omówiono korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji tego projektu.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, linia kolejowa, rozwój turystyki, region nadmorski.

Wstęp
W ostatnim okresie zauważyć można zjawisko wzrostu znaczenia transportu kole-

jowego w przewozach pasażerskich zarówno w obsłudze regionów, jak i aglomeracji. 
Zaobserwować można zjawisko rewitalizacji, czyli przywracania przewozów pasażerskich 
na zamkniętych wcześniej dla tego ruchu lokalnych liniach kolejowych. Buduje się rów-
nież nowe odcinki, mające za zadanie usprawnienie regionalnej obsługi transportowej. 
Proces ten określa się jako regionalizację transportu kolejowego, czyli przekazanie kom-
petencji w zakresie organizacji i finansowania przewozów pasażerskich do władz samo-
rządowych. Działanie takie jest przejawem realizacji wytycznych unijnej polityki zrów-
noważonego rozwoju transportu w odniesieniu do zmniejszenia kosztów zewnętrznych 
transportu i wzrostu udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich ogółem.
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Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest przedstawienie koncepcji do-
tyczącej przedłużenia istniejącej normalnotorowej linii kolejowej nr 407 (Wysoka 
Kamieńska – Kamień Pomorski), poprzez budowę nowego odcinka z Kamienia 
Pomorskiego do Dziwnowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu polepszy się dostępność 
transportowa tego obszaru i tym samym wzrośnie jego atrakcyjność turystyczna. 
Nowe połączenie przechodziłoby przez gminę Kamień Pomorski oraz gminę Dziw-
nów. Obie gminy, w związku ze swoim położeniem, koncentrują się na obsłudze ruchu 
turystycznego i uzdrowiskowego, co powoduje, że liczba osób przybywających na wy-
poczynek do tych miejscowości wzrasta przede wszystkim w sezonie letnim.

Linia kolejowa nr 407 – charakterystyka
Normalnotorowa linia kolejowa nr 407 Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski 

jest częścią sieci linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Swój począ-
tek ma na stacji Wysoka Kamieńska, odgałęziając się od linii nr 401 (Szczecin-Dąbie – 
Świnoujście Port), a kończy się na stacji Kamień Pomorski. Linia znajduje się w całości 
na terenie województwa zachodniopomorskiego i powiatu kamieńskiego. Przechodzi 
przez tereny dwóch gmin: Golczewo i Kamień Pomorski. Długość linii to 17,534 km 
(odległość taryfowa – 17 km). Jest to linia jednotorowa, drugorzędna i zelektryfiko-
wana. Nie należy do wykazu linii o znaczeniu państwowym. Aktualnie na linii obowią-
zuje prędkość rozkładowa w przedziale 40–80 km/h. Wjazd na linię na stacji Wysoka 
Kamieńska możliwy jest z torów położonych przy peronie 1. Z obu torów możliwy 
jest również wyjazd w kierunku Szczecina-Dąbia (bez konieczności zmiany kierunku 
jazdy). Po wyjeździe z Wysokiej Kamieńskiej na linii zlokalizowane są trzy przystanki 
osobowe (w kolejności: Stawno, Górki Pomorskie i Jarszewo). Przed stacją Kamień 
Pomorski znajduje się bocznica szlakowa Miłachowo. Na stacji Kamień Pomorski znaj-
dują się dwa perony oraz czynny budynek stacyjny. Na linii dominuje ruch pasażerski, 
a ruch towarowy dotyczy wyłącznie obsługi bocznicy szlakowej Miłachowo.

Obecny stan techniczny linii określić można jako niezadowalający. Nie są również 
aktualnie planowane żadne prace remontowe (poza interwencyjnymi). Linia ta nie 
była jak dotąd brana pod uwagę do ewentualnego wyłączenia z eksploatacji (lub 
zawieszenia ruchu pasażerskiego), co świadczy o względnej stabilności przewozów 
i zadowalającym poziomie pokrycia kosztów jej eksploatacji, dzięki opłatom pobie-
ranym od przewoźników przez zarządcę infrastruktury.
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Obsługa transportowa relacji Szczecin –  
Kamień Pomorski – Dziwnów

Obsługa transportowa Kamienia Pomorskiego w przejazdach z/do aglomeracji 
szczecińskiej wykonywana jest zarówno przez publiczny transport kolejowy, jak i sa-
mochodowy. W odniesieniu do transportu kolejowego przewozy pasażerskie do Ka-
mienia Pomorskiego obsługuje spółka Przewozy Regionalne (pod marką Polregio), 
a realizuje Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych.

Obsługa taborowa linii nr 407, z uwagi na jej elektryfikację, prowadzona jest 
z wykorzystaniem elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Zgodnie z aktualnym 
rozkładem jazdy pociągów (stan na wrzesień 2018 r.), wykonywane są połączenia 
bezpośrednie Szczecin Gł. – Kamień Pomorski (są to dwie pary pociągów dziennie, 
w tym poranny tylko w dni robocze). Łącznie na odcinku Wysoka Kamieńska – Kamień 
Pomorski kursuje: w dni robocze (pn. – pt.) – sześć par pociągów, a w soboty i niedzie-
le – pięć par. Pociągi, które kursują tylko na linii 407, mają dobre skomunikowanie na 
stacji Wysoka Kamieńska z pociągami regionalnymi z/do Szczecina Głównego (obsłu-
gującymi relacje Szczecin – Świnoujście). Czasy przesiadek kształtują się w granicach 
5–13 min (średnio 7,7 min). Czasy jazdy na linii 407 (w obu kierunkach) są zbliżone 
i wynoszą od 19 do 21 min, co daje średnią prędkość handlową pociągów kursujących 
na tym odcinku wynoszącą 51,2 km/h. Czas przejazdu (średni) pociągiem bezpośred-
nim w relacji Szczecin Główny – Kamień Pomorski to 83 min (1 godz. 23 min).

Cena biletu kolejowego na przejazd pociągiem REGIO na odcinku Szczecin Głów-
ny – Kamień Pomorski (zgodnie z tabelą opłat) wynosi 18,60 zł (odległość – 82 km, 
klasa 2., bilet jednorazowy). Jednakże w przejazdach w tej relacji wprowadzono 
ofertę specjalną (ulgę handlową) pod nazwą „Połączenie w dobrej cenie”. Oferta ta 
polega na wprowadzeniu opłaty zryczałtowanej (niższej do taryfowej) za przejazd 
w określonej relacji. Według tej oferty cena za bilet w relacji Szczecin Gł. – Kamień 
Pomorski wynosi 12,50 zł.

Przewoźnicy samochodowi (autobusy/mikrobusy) obsługujący trasę Szczecin – 
Kamień Pom. – Dziwnów:

– PKS Szczecin;
– PKS Kamień Pomorski;
– Benko Bus (obsługujący przewozy na trasie: Szczecin – Kamień Pomorski –  

Dziwnówek – Dziwnów – Międzywodzie);
– KSK Bus (wykonujący przewozy na trasach: 

– Szczecin – Kamień Pomorski – Dziwnówek – Pobierowo – Trzęsacz – Rewal;
– Szczecin – Kamień Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów – Międzywodzie).
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Udział PKS Szczecin w przewozach w tej relacji jest marginalny. Realizowany jest 
(tylko w okresie wakacji szkolnych) jeden kurs dziennie (w obie strony) w relacji 
Szczecin – Kamień Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów – Międzywodzie. PKS Kamień 
Pomorski na trasie Szczecin – Kamień Pomorski w sezonie wakacyjnym oferuje cztery 
kursy, a po sezonie jeden kurs w dni robocze. Natomiast zdecydowanie więcej kursów 
prowadzonych jest z Kamienia Pomorskiego w kierunku Dziwnowa. W dni robocze 
jest to około 15 kursów, a w dni świąteczne – 8 kursów.

Główną obsługę przewozów transportem samochodowym w relacji Szczecin – Ka-
mień Pomorski zapewniają przewoźnicy mikrobusowi (tzw. busy). Oferta przedstawia 
się następująco (liczba kursów w obie strony jest jednakowa):

– Benko Bus (cztery kursy dziennie),
– KSK Bus (do Kamienia Pomorskiego i dalej do Rewala – cztery kursy dziennie 

/ do Kamienia Pom. i dale do Dziwnowa – dwa kursy dziennie).

Ceny biletów oferowanych przez przewoźników mikrobusowych przedstawiono 
w tab. 1.

Tab  1  Ceny biletów oferowanych przez przewoźników mikrobusowych

Przewoźnik
Relacja

Szczecin – Kamień 
Pom 

Szczecin – Kamień 
Pom. – Dziwnów

Kamień 
Pom. – Dziwnów

Benko Bus 16 zł 22 zł 4 zł

KSK Bus 16 zł 22 zł 5 zł
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Porównania oferty: przewoźnik kolejowy  
i przewoźnicy samochodowi 

W odniesieniu do liczby kursów, cen biletów i czasów jazdy.
1. Liczba kursów przewoźników pasażerskich samochodowych i kolejowych 

w omawianych relacjach (tab. 2);

Tab. 2.  Liczba kursów przewoźników pasażerskich samochodowych i kolejowych 
w omawianych relacjach

Trasa

Przewoźnik

PKS Kamień Pom.
Benko Bus

KSK Bus
Przewozy Regionalne

Szczecin – Kamień 
Pomorski

11 (10) 6 (5)

Szczecin – Dziwnów 6 (6) X

Kamień Pom. – Dziwnów 21 (14) X

Objaśnienie: w nawiasie podano liczbę kursów w dni świąteczne.

2. Ceny biletów [zł] na wybranych trasach (tab. 3).

Tab. 3. Ceny biletów [w zł] na wybranych trasach

Trasa

Przewoźnik

PKS Kamień Pom.
Benko Bus

KSK Bus
(„busy”)

Przewozy 
Regionalne

Szczecin – Kamień 
Pomorski

 12,70 16 12,50

Szczecin – Dziwnów - 22 X

Kamień 
Pom. – Dziwnów

 5,10 5(4) X
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Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawia Polregio spośród ww. przewoźni-
ków w przejazdach w relacji Szczecin – Kamień Pomorski, natomiast przewoźnicy 
samochodowi przeważają w liczbie kursów w omawianej relacji.

Cena za przejazd kombinowany (kolejowo-samochodowy) jest konkurencyjna 
w odniesieniu do oferty „busów” i przedstawia się następująco: Szczecin – Kamień 
Pomorski (PR) + Kamień Pomorski – Dziwnów (12,50 + 5,00 = 17,50 zł). 

3. Czas jazdy (średni) na wybranych trasach (tab. 4).

Tab. 4. Średni czas jazdy na wybranych trasach

Trasa

Przewoźnik

PKS Kamień Pom.
Benko Bus

KSK Bus
(„busy”)*

Przewozy 
Regionalne

Szczecin – Kamień 
Pomorski

1 godz  54 min
(kursuje przez 

Goleniów)
1 godz  30 min 1 godz  23 min

Szczecin – Dziwnów - 1 godz  50 min x

Kamień 
Pom. – Dziwnów

20 min 20 min x

*     Trasa do Kamienia Pom.: Szczecin D.A. – Szczecin-Dąbie – (dk S3) – Przybiernów – (dk S3) – 
Parłówko – (dw 107) – Kamień Pomorski.

Czas jazdy pociągiem na trasie Szczecin – Kamień Pomorski jest porównywal-
ny z przejazdem „busem”, ale atrakcyjniejszy w stosunku do oferty PKS Kamień 
Pomorski.

Orientacyjny przebieg nowego odcinka linii
Dla potrzeb prezentowanych rozważań można przyjąć, że długość budowanego 

odcinka linii kolejowej (Kamień Pomorski – Dziwnów) zbliżona byłaby do drogowej, 
czyli wynosiłaby w granicach około 13–15 km. Możliwe warianty przebiegu nowego 
odcinka przedstawia ryc. 1.
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Ryc. 1.  Możliwe warianty (I, II) przebiegu odcinka linii kolejowej Kamień Pomorski –  
Dziwnówek – Dziwnów

Koncepcję przedłużenia linii 407 z Kamienia Pomorskiego do Dziwnowa można 
powiązać z wykonywaną obecnie, jak i przewidywaną w dalszej perspektywie mo-
dernizacją linii 401 (Szczecin-Dąbie – Świnoujście). W ramach tych działań można 
dokonać modernizacji już istniejącego odcinka linii 407 (do Kamienia Pomorskiego) 
w zakresie przywrócenia nominalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii, 
poprawy stanu infrastruktury obsługi podróżnych, modernizacji urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym w celu obniżki kosztów prowadzenia ruchu pociągów.
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Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE 
i dokumentami programowymi na szczeblu unijnym, 
krajowym i regionalnym

Możliwość skorzystania ze środków unijnych znacząco zwiększa szansę na urze-
czywistnienie tej koncepcji. W województwie zachodniopomorskim wykonano już 
z powodzeniem dwa projekty modernizacji i rewitalizacji lokalnych linii kolejowych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007–2013. Dotyczyło to linii 402 (na odcinku Goleniów – Kołobrzeg) 
oraz linii 403 (na odcinku Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo). Dofinansowanie wy-
niosło do 75% kosztów kwalifikowanych.

Koncepcja ta jest zgodna z trzema głównymi politykami horyzontalnymi UE:
– Polityka zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z zapisami tej polityki, transport 

jest szczególnie ważnym sektorem gospodarczym ze względu na zadania, jakie 
spełnia we współczesnym życiu społecznym i gospodarczym i w związku z tym 
spójna i dobrze rozwinięta sieć stanowi istotny element umożliwiający rozwój 
gospodarczy i społeczny regionów. Budowa nowego odcinka linii pozwoli na 
zwiększenie spójności transportowej regionu, co w znaczny sposób zapewni 
dogodniejsze dojazdy do pracy, szkół, ośrodków zdrowia, urzędów administra-
cyjnych, ośrodków kulturalnych, wypoczynkowych i innych dla mieszkańców 
tych terenów oraz łatwiejszy dojazd dla przybywających turystów.

– Polityka równości szans. Projekt mógłby dać możliwość zwiększenia udziału 
w życiu zawodowym lub społecznym grupom marginalizowanym, jak i zwięk-
szyłby możliwości osobom bezrobotnym na podjęcie zatrudnienia poza ich 
miejscami zamieszkania.

– Polityka ochrony środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie byłoby pozytyw-
ne z punktu widzenia polityki ochrony środowiska naturalnego. Budowa tego 
odcinka linii może przyczynić się do wzrostu liczby przewożonych pasażerów. 
Daje to możliwość częściowego ich „przejęcia” z transportu samochodowego, 
i to nie tylko w relacji Kamień Pomorski – Dziwnów, ale również w relacjach 
z aglomeracji szczecińskiej, jak i dalszych regionów, gdy mamy do czynienia 
z bezpośrednim przejazdem transportem kolejowym. Przewozy transportem 
kolejowym względem transportu samochodowego wiążą się z kilkakrotnie 
mniejszymi kosztami zewnętrznymi dla środowiska niż ich wykonywanie przez 
transport samochodowy. Wprowadzanie do eksploatacji szynobusów przyczyni 
się do ograniczenia szkodliwych spalin emitowanych przez pojazdy trakcyjne 
do atmosfery.



Koncepcja połączenia kolejowego Kamień Pomorski – Dziwnów dla rozwoju turystycznego...

115

Koncepcja ta jest także zgodna z podstawowymi wytycznymi unijnej polityki 
transportowej określonej w Białej księdze (Biała księga, 2011), gdzie stwierdza się, 
że rozwój transportu kolejowego i dążenie do zmniejszania udziału transportu drogo-
wego jest w centrum uwagi wszystkich programów rozwoju transportu publicznego 
w Unii Europejskiej.

Na szczeblu krajowym proponowana idea wpisywałaby się w zapisy następują-
cych dokumentów programowych:

– Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025. (Polityka transportowa 
państwa, 2005). W dokumencie podkreśla się, że podstawowym celem poli-
tyki transportowej państwa w tym okresie jest zdecydowana poprawa jakości 
systemu transportowego kraju i jego rozbudowa zgodnie z zasadami polityki 
zrównoważonego rozwoju. 

Cel główny osiągnięty ma zostać przez wykonanie następujących celów 
cząstkowych:

1. poprawa dostępności transportowej i jakości transportu,
2. wspieranie konkurencyjności gospodarki,
3. poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego,
4. integracja systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym,
5. poprawa bezpieczeństwa w transporcie,
6. ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Budowa połączenia kolejowego Kamień Pomorski – Dziwnów przyczyni się bez-
pośrednio lub pośrednio do spełnienia każdego z ww. celów: zostaną poprawione 
warunki życia mieszkańców obszaru ciążenia linii poprzez podniesienie jakości 
usług kolejowych (cel 1); zwiększy się konkurencyjność (cel 2) i efektywność funk-
cjonowania (cel 3) pasażerskiego transportu kolejowego w stosunku do innych 
środków transportu, a w szczególności transportu indywidualnego; zwiększy się 
integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i terytorialnym (cel 
4); dzięki podniesieniu konkurencyjności oferty kolejowej, zmniejszy się udział 
transportu drogowego, przez co zmniejszy się liczba wypadków drogowych oraz 
ich skutków, a także niekorzystny wpływ transportu na środowisko (transport ko-
lejowy jest jednym z najbezpieczniejszych i bardziej ekologicznych środków trans-
portu – cel 5 i 6);

– Strategia rozwoju kraju 2020 (Strategia rozwoju kraju, 2012)
 (Celem głównym tej strategii średniookresowej jest wzmocnienie i wykorzysta-

nie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających 
szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności).
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W SRK wyróżniono trzy obszary strategiczne, w tym obszar strategiczny II – Kon-
kurencyjna gospodarka, a w ramach niego cel II. 7 – Zwiększenie efektywności trans-
portu, w tym działanie II.7.2. – Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych.

W aspekcie zapewnienia spójności terytorialnej konieczna jest rozbudowa powią-
zań infrastrukturalnych łączących ośrodki miejskie, położone na obszarach peryferyj-
nych z siecią metropolii. Oprócz priorytetu inwestycyjnego dla dróg i linii kolejowych 
o znaczeniu krajowym, wspierane mają być inwestycje transportowe dla tych ob-
szarów oraz wybrane projekty lokalne, stanowiące dodatkowe połączenia pomiędzy 
miejscowościami i uzupełniające transportowe układy krajowe i wojewódzkie). 

– Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (Koncepcja prze-
strzennego zagospodarowania kraju, 2013). Cel strategiczny polityki prze-
strzennego zagospodarowania kraju określa, że efektywne wykorzystanie 
przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych 
dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia 
zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie.

Wyróżniono sześć celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w ho-
ryzoncie do 2030 r. Trzeci cel mówi o poprawie dostępności terytorialnej kraju w róż-
nych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i tele-
komunikacyjnej. Wśród kierunków działań określa się m.in.: 

3.1. Poprawa dostępności polskich miast i regionów,
3.1.3. Poprawa dostępności ośrodków subregionalnych oraz obszarów wiejskich,
3.2. Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu). 
– Krajowa strategia rozwoju regionalnego: regiony, miasta, obszary wiejskie 

(Krajowa strategia rozwoju regionalnego, 2010). W tej strategii określono trzy 
podstawowe cele polityki regionalnej do 2020 r., w tym m.in. wspomaganie 
wzrostu konkurencyjności regionów oraz budowanie spójności terytorialnej 
regionów. W ramach obu celów przewiduje się podejmowanie działań w za-
kresie zwiększania dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów oraz za-
pewnienie efektywnej infrastruktury transportowej i poprawę funkcjonowania 
lokalnych systemów transportu zbiorowego (kolejowego i drogowego), w tym 
połączeń zapewniających dostęp do obszarów o specyficznych potencjałach, 
np. turystycznym, środowiskowym, kulturowym itp.

– Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 
(Strategia rozwoju transportu, 2013). Misją SRT jest tworzenie w Polsce, zgod-
nie z zasadą zrównoważonego rozwoju, optymalnych warunków dla przewozu 
osób i rzeczy, sprzyjających podniesieniu konkurencyjności gospodarczej kraju 
i poprawie jakości życia obywateli.
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Za cel główny SRT przyjęto zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, przez 
tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu trans-
portowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Wykonanie celu głównego do 2020 r. (i w dalszych latach) wymaga osiągnięcia 
m.in. następujących celów szczegółowych: 

– stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej;
– bezpieczeństwo i niezawodność;
– ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Za priorytetowe kierunki interwencji w zakresie modernizacji i przestrzennego 
rozmieszczenia infrastruktury uznaje się w SRT:

– rozwijanie połączeń transportowych między ośrodkami subregionalnymi i ob-
szarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi i wojewódzkimi oraz poprawę połą-
czeń lokalnych;

– wzmacnianie powiązań transportowych zapewniających dostęp z miast woje-
wódzkich do obszarów o specyficznych walorach i potencjałach rozwojowych 
(turystyka, przemysł, kultura, środowisko itp.).

Na szczeblu regionalnym omawiany projekt jest zgodny z zapisami m.in. nastę-
pujących dokumentów:

– Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego (Strategia rozwoju 
województwa zachodniopomorskiego, 2010). W ramach celu kierunkowego – 
3.6. Poprawa dostępności do obszarów o walorach turystycznych i uzdrowisko-
wych, przewidziane jest działanie B, czyli rozwijanie połączeń kolejowych, po-
prawiających dostęp do obszarów o walorach turystycznych i uzdrowiskowych.

– Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskie-
go (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomor-
skiego, 2010). W ramach kierunków i celów zagospodarowania przestrzennego 
województwa dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej określa się 
kierunek 3. – Kształtowanie systemu zewnętrznych i wewnętrznych kolejowych 
powiązań transportowych. W ramach zaleceń dla tego kierunku w pkt. 7. wy-
mienia się poprawę dostępności do pasa nadmorskiego poprzez przedłużenie 
linii kolejowej z Kamienia Pomorskiego do Dziwnówka i Rewala.

– Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego 
do roku 2020 (Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodnio-
pomorskiego, 2010). Cel generalny strategii w zakresie systemu transportu 
kolejowego do 2020 r. ma zapewnić pełne pokrycie popytu (pod względem 
ilościowym, strukturalnym i jakościowym) na kolejowe przewozy pasażerskie 
i towarowe oraz stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej pozwalającej na 
pozyskanie pasażerów i ładunków do transportu kolejowego, przy uwzględ-
nieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
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Korzyści z realizacji projektu
Do podstawowych korzyści wynikających z wykonania projektu zaliczyć można:

‒ podtrzymanie istniejących, jak i rozwinięcie funkcji systemu transportowego 
w regionie, w tym w szczególności transportu kolejowego;

‒ zwiększenie spójności poszczególnych obszarów w regionie;
‒ zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego – redukcja 

kosztów zewnętrznych transportu w przejściu na transport kolejowy części 
pasażerów z transportu samochodowego (autobusy i mikrobusy) oraz indy-
widualnego (samochody osobowe);

‒ zmniejszenie liczby wypadków drogowych – zarówno na odcinku Kamień 
Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów, jak i drogach dojazdowych;

‒ zmniejszeniem kongestii – zarówno na odcinku Kamień Pomomorski – Dziw-
nówek – Dziwnów, jak i na pozostałych drogach dojazdowych;

‒ poprawa standardu obsługi pasażerów i wizerunku transportu kolejowego – 
budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejącej (a zwłaszcza po-
prawa stanu infrastruktury stacyjnej) daje efekt w postaci poprawy standardu 
obsługi pasażerów oraz wizerunku transportu kolejowego. Zmodernizowane 
stacje i przystanki osobowe, odpowiednio wyposażone (np. wiaty, ławki), dają 
podróżnym możliwość oczekiwania na pociąg w dobrych warunkach. Z punktu 
widzenia pasażerów jest to odbierane pozytywne;

‒ zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do 
samochodowego;

‒ dla kolejowego przewoźnika pasażerskiego – wzrost wpływów wynikających 
ze wzrostu przewozów pasażerów;

‒ dla zarządcy infrastruktury PKP PLK:
– wzrost przewozów – budowa nowego odcinka linii kolejowej i uruchomie-

nie przewozów pasażerskich może przyczynić się do zwiększenia liczby 
kursujących pociągów pasażerskich głównie na linii 407 i 401, jak i innych 
liniach (w przypadku innych relacji w przewozach regionalnych czy między-
regionalnych). Dzięki temu PKP PLK zwiększa wielkość przychodów z tytułu 
udostępniania swoich linii przewoźnikom pasażerskim oraz przychodów 
z pozostałej działalności podstawowej, świadczonej na rzecz przewoźników,

– w przypadku modernizacji istniejącego odcinka linii 407:
– poprawa stanu technicznego linii kolejowej,
– poprawa w zakresie należytego utrzymania linii kolejowej,
– zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej,
– likwidacja ograniczeń prędkości,
– poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów,
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– skrócenie czasów jazdy pociągów,
– zmniejszenie kosztów prowadzenia ruchu (w przypadku zastosowania 

zdalnego prowadzenia ruchu);
– dla pasażera: 

– oszczędność czasu, dzięki budowie nowego odcinka oraz modernizacji ist-
niejącego odcinka linii – skrócenie czasu przejazdu transportem kolejowym; 

– dla mieszkańców aglomeracji szczecińskiej:
– większy wybór miejscowości nadmorskich, do których można bezpośred-

nio dojechać pociągiem w ramach przejazdów okazjonalnych (np. week-
endowych) w sezonie lub poza nim. Obok istniejących już połączeń ze 
Świnoujściem, Międzyzdrojami czy Kołobrzegiem nowa inwestycja dałaby 
możliwość bezpośredniego dojazdu koleją do Dziwnowa oraz do miejsco-
wości leżących w pobliżu nowej linii (Międzywodzie, Pobierowo, Trzęsacz, 
Rewal). Bezpośrednie połączenie da możliwość częściowego rozbicia ist-
niejących potoków podróżnych na linii do Świnoujścia i Międzyzdrojów na 
kierunek do Dziwnowa. Daje to również możliwość zwiększenia częstotli-
wości tego rodzaju przejazdów – budowę nowego odcinka i modernizację 
istniejącej linii 407 można powiązać z rozwojem szczecińskiej kolei aglo-
meracyjnej, co w powiązaniu z dalszą modernizacją linii 401 dałoby szanse 
na szybkie połączenia dla mieszkańców aglomeracji szczecińskiej (Szczecin, 
Stargard, Gryfino, Police) do miejscowości nadmorskich;

– dla turystów przyjeżdżających na wypoczynek/kurację z różnych części kraju 
(również z zagranicy – np. Niemcy):

– osoby przyjeżdżające na pobyt wypoczynkowy do Dziwnowa pociągiem da-
lekobieżnym mogłyby odbyć całą podróż tylko koleją (niższe koszty przejaz-
du) z jedną przesiadką w Szczecinie (Szczecin-Dąbie, Szczecin Główny) lub 
Wysokiej Kamieńskiej na pociąg regionalny do Dziwnowa. Dzięki temu nie 
musieliby korzystać z komunikacji samochodowej (PKS-y, busy). Dotyczy to 
także turystów, którzy całą trasę pokonują własnym samochodem – mając 
wybór mogą zdecydować się na transport kolejowy;

– można rozważyć możliwość wprowadzenia pociągów dalekobieżnych na 
tę trasę, które swój bieg mogą kończyć w Dziwnowie (np. w relacjach do 
Poznania, Zielonej Góry, Wrocławia itp.);

– dla mieszkańców gminy Dziwnów i miejscowości położonych przy nowej linii:
– wzrost dostępności komunikacyjnej (alternatywna gałąź transportu),
– możliwość bezpośredniego dojazdu koleją do stolicy województwa, miej-

scowości pośrednich jak i innych),
– ułatwienie dojazdów do pracy, szkół, ośrodków zdrowia, urzędów admini-

stracyjnych, ośrodków kulturalnych i innych;
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– dla mieszkańców innych miejscowości i okolicznych obszarów:
– lepszy dostęp do transportu kolejowego (od strony Dziwnowa – Między-

wodzie; od strony Dziwnówka – Pobierowo, Trzęsacz, Rewal) – bliżej do 
alternatywnej gałęzi transportu;

– dla mieszkańców Kamienia Pomorskiego:
– wzrost liczby turystów w mieście, jak i zainteresowanie podróżnych jadą-

cych nad morze tą miejscowością,
– polepszenie obsługi transportowej miejscowości (wzrost liczby połączeń 

wynikający z dodatkowych pociągów kursujących na nowym odcinku w re-
lacjach z/do Szczecina).

Zagrożenia dla realizacji projektu
Pomijając zagrożenia związane z uruchomieniem inwestycji (np. finansowanie, 

koszty budowy, ewentualne opóźnienia itp.), można wskazać inne zagrożenia z tym 
związane:

– możliwości zapewnienia poza sezonem letnim wystarczającej frekwencji pa-
sażerów w pociągach kursujących na tym odcinku;

– prowadzone modernizacje dróg wojewódzkich 102 i 107, co zwiększa ich stan-
dard (w tym zwłaszcza przepustowość) i polepsza warunki funkcjonowania 
przewoźników samochodowych, jak i może zachęcać do korzystania z samo-
chodów osobowych; 

– ostra walka konkurencyjna pomiędzy funkcjonującymi przewoźnikami samo-
chodowymi a przewoźnikiem kolejowym. Zajdzie tu konieczność interwencji 
władz samorządowych w odniesieniu do swoich kompetencji, określonych 
w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym – można rozważyć możliwość 
współpracy wszystkich przewoźników, poprzez włączenie przewoźników samo-
chodowych w nowy system obsługi transportowej tego obszaru.

Wskazane zagrożenia wymagają dalszych, pogłębionych analiz w tym zakresie. 
Obecnie trudno precyzyjnie stwierdzić na ile są one poważne w kontekście rozpa-
trywanej koncepcji.

Wnioski
Przeprowadzone w artykule rozważania, dotyczące koncepcji przedłużenia linii 

kolejowej nr 407 z Kamienia Pomorskiego do Dziwnowa, choć w sposób ogólny i poglą-
dowy, to jednak, zdaniem autorów, przemawiają za podjęciem dalszych, pogłębionych 
analiz w tym zakresie, które powinny być przeprowadzone na poziomie zainteresowa-
nych samorządów różnego szczebla.
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The concept of the railway connection Kamień Pomorski – 
Dziwnów for the development of the tourist seaside area

Summary
In recent years, the process of increasing the importance of rail transport in 

passenger transport, both in servicing agglomerations and regions, can be noticed. 
There is a phenomenon called revitalization, ie restoring passenger transport on 
previously disused local railway lines. New sections are also being built to improve 
transport services for regions. The subject of the discussion contained in the article 
is to outline the concept of extending the existing standard gauge railway line No. 
407 (Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski), through the construction of a new 
section from Kamień Pomorski to Dziwnów. Thanks to such a solution, the transport 
availability of this area will improve and thus its tourist attractiveness will increase. 
The article presents the compliance of the proposed concept with both EU and na-
tional program documents and discusses the benefits and threats resulting from the 
implementation of this project.

Keywords: railway transport, railway line, tourism development, seaside region.
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Porty morskie w krajach nadbałtyckich

Abstrakt
Głównym celem badań była klasyfikacja portów bałtyckich na podstawie ich 

dostępu od strony morza (maksymalne głębokości przy nabrzeżach) i do kolei oraz 
zakresu przeładowywanych towarów i wielkości przeładunków. W niniejszej pracy 
uwzględniono jedynie porty przystosowane do przeładunku towarów i ważniejsze 
przystanie promowe, natomiast pominięto porty rybackie i żeglarskie. Obszar badań 
objął dziewięć państw bałtyckich (Dania, Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, 
Finlandia, Szwecja). Uwzględniono porty morskie położone zarówno nad Bałtykiem, 
jak i Morzem Północnym w tych krajach. Omówiono uwarunkowania żeglugi w regio-
nie Morza Bałtyckiego, rozmieszczenie i kooperację portów w krajach nadbałtyckich 
oraz ich powiązania z siecią kolejową, a także wielkość przeładunków i specjalizację 
portów. Na badanym obszarze zidentyfikowano 269 portów morskich posiadają-
cych nabrzeża przeładunkowe. Analizowane porty były zróżnicowane pod wieloma 
względami. Dostęp do kolei miało 116, a około 50 portów mogło obsługiwać statki 
o zanurzeniu ponad 10 m. Pod względem wielkości przeładunków największe były 
porty rosyjskie w Zatoce Fińskiej. Badane porty podzielono na cztery grupy (klasy). 
Do portów pierwszo- i drugorzędnych (głównych i wspomagających) zaliczono 34 po-
jedyncze porty i 8 zespołów portowych. Natomiast ponad połowa badanych portów 
miała znaczenie lokalne – porty czwartorzędne.

Słowa kluczowe: porty morskie, Bałtyk, dostęp do kolei, kolej w portach.

Wstęp
Porty morskie niewątpliwie stanowią multimodalne węzły transportu, następuje 

w nich zmiana środka transportu. Wszystkie badane porty morskie posiadały dostęp 
do mniej lub bardziej rozwiniętej sieci drogowej, znaczna część do kolei, a niektóre 
także do śródlądowych dróg wodnych. W pracy szczególną uwagę zwrócono na do-
stęp ośrodków portowych i samych portów morskich do sieci kolejowej. Kolej jest bo-
wiem wskazywana jako najbardziej ekologiczna, ze względu na koszty zewnętrzne, 
gałąź transportu lądowego. Ponadto Europa charakteryzuje się stosunkowo gęstą siecią 
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kolejową. Zgodnie z przyjętą polityką Unii Europejskiej, kolej w ciągu najbliższych lat 
ma przejąć znaczną część przewozów ładunków od transportu drogowego (Biała księga 
transportu…, 2011). Porty morskie generują zaś znaczne potoki ładunków.

Głównym celem badań była klasyfikacja portów w państwach nadbałtyckich. 
Uwzględniono w niej następujące czynniki: maksymalne głębokości przy nabrzeżach, 
dostęp do kolei, zakres obsługiwanych towarów i wielkość przeładunków. Podzielono 
także ośrodki portowe na podstawie ich dostępu do sieci kolejowej. Skoncentrowano 
się na analizie portów, które posiadały nabrzeża umożliwiające przeładunek towa-
rów oraz przystani promowych. Były to zarówno duże porty handlowe, jak i małe 
porty, gdzie funkcja przeładunkowa była zanikająca. Pominięto natomiast porty słu-
żące wyłącznie obsłudze rybołówstwa i żeglarstwa. W badaniach dostępu do kolei 
analizowano czy dany ośrodek portowy miał połączenie z siecią kolejową oraz czy 
port w tym ośrodku posiadał własną bocznicę. Scharakteryzowano sieć kolejową 
w krajach nadbałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem linii służących do obsługi 
ośrodków portowych. Zwrócono także uwagę na powiązania ośrodków portowych 
z liniami kolejowymi objętymi umową AGCT – są to główne linie dla towarowych 
przewozów międzynarodowych w Europie. W zakresie specjalizacji i zakresu obsłu-
giwanych ładunków, skupiono się jedynie na większych portach bałtyckich.

Obszar badań objął dziewięć państw bałtyckich (Dania, Niemcy, Polska, Litwa, Ło-
twa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja). Ponieważ Niemcy i Dania posiadały również 
porty na wybrzeżu Morza Północnego, one także zostały uwzględnione w analizie. 
W zestawieniu liczby portów w poszczególnych krajach (tab. 2) wyodrębniono kilka 
akwenów: Morze Północne, Skagerrak, Kattegat, Bałtyk Właściwy oraz kanał Trollhätte 
i jezioro Vänern. W przypadku dostępu do kolei przedstawiono stan z przełomu 2017 
i 2018 r. zaś w zakresie wielkości przeładunków odwołano się do danych z 2015 r.

Identyfikacji portów posiadających nabrzeża przeładunkowe oraz badania dostę-
pu do kolei dokonano na podstawie portali Google Maps (2018) i Open street map 
(2018) oraz Eisenbahnatlas EU (2017). W analizie specjalizacji portów korzystano 
głównie z map i informacji publikowanych przez Baltic Press (m.in. w czasopismie 
Baltic Transport Journal) oraz raportów Baltic Port Organization. Korzystano tak-
że z informacji publikowanych przez zarządy poszczególnych portów – szczególnie 
w odniesieniu do portów skandynawskich. Natomiast w przypadku portów polskich 
głównym źródłem były publikacje T. Bocheńskiego i T. Palmowskiego (2015) oraz 
M. Plucińskiego (2013), zaś w przypadku portów rosyjskich: T. Palmowskiego (2013 
i 2017) i M. Pacuk (2015). Cenny okazał się także artykuł M. Grzybowskiego (2011) 
dotyczący portów bałtyckich.
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Uwarunkowania żeglugi w regionie Morza Bałtyckiego
Morze Bałtyckie połączone jest z Morzem Północnym przez cieśniny duńskie oraz 

Kanał Kiloński, a także szlak wodny obejmujący kanały Trollhätte i Göta. Trasa przez 
cieśniny duńskie wiodła przez Mały Bełt lub Wielki Bełt i Fehmarn Bełt albo przez 
Oresund. Dostęp dla statków wpływających na Bałtyk tą drogą był ograniczony, ponie-
waż najgłębsza cieśnina – Wielki Bełt, miała w najpłytszym miejscu na torze wodnym 
głębokość 17 m. Kanał Kiloński łączy Kiel z Brunsbüttel, ma długość 99 km i głębokość 
11 m. Skraca on drogę wodną między Bałtykiem i Morzem Północnym o około 700 km 
(Encyklopedia PWN, 07.2018). Droga wodna pomiędzy Kattegat a Slätbaken na Bałtyku 
przez kanały Trollhätte i Göta oraz jeziora Vänern i Vättern liczyła 387 km (Encyklopedia 
PWN, 07.2018). Kanał Göta łączył jez. Vänern przez jez. Vättern z fiordem Slätbaken 
na Morzu Bałtyckim na trasie: Sjötorp – Karlsborg – Motala – Mem. Natomiast rzeka 
Göta wraz z kan. Trollhätte zapewniały połączenie żeglugowe z jez. Vänern do Kattegat 
(tab. 1). Przecięcia wymienionych dróg wodnych z drogami lądowymi miały formę 
tuneli oraz mostów ruchomych lub wysokowodnych, co zapewniało swobodę żeglu-
gi. Współcześnie kanał Göta ma przede wszystkim znaczenie turystyczne. Natomiast 
połączenie jez. Vänern z Kattegat było nadal wykorzystywane w żegludze towarowej. 
W cieśninach duńskich i Kanale Kilońskim obowiązywała wolność żeglugi. Ze względów 
geopolitycznych najbardziej ograniczony dostęp do morza na badanym obszarze miał 
polski port w Elblągu, gdyż jedyna droga morska prowadziła przez Cieśninę Piławską 
na terenie Rosji. Żegluga z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską przez tą cieśninę wy-
magała każdorazowej zgody strony rosyjskiej i była możliwa wyłącznie dla jednostek 
polskich i rosyjskich (Bocheński i Palmowski, 2015). Powyższe uwarunkowania deter-
minowały żeglugę na Bałtyku i dostęp do portów od strony morza.

Tab. 1. Charakterystyka dróg wodnych prowadzących na Bałtyk

Nazwa drogi wodnej
Min. głębokość 
toru wodnego 

[m]

Długość
[km]

Liczba
śluz

Liczba
mostów

Wielki Bełt [Store Bælt] 17,0  110 - 1
Mały Bełt [Lille Bælt] 11,9  125 - 2

Sund [Øresund] 8,0  110 - 1
Kan. Kiloński  

[Nord-Ostsee Kanal] 11,0  98,6 2 9

Kan. Trolli [Trollhätte Kanal] 5,4  82,0 6 11
Kan. Gotyjski [Göta Kanal] b d  190,5 58 32

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Encyklopedia PWN, 07.2018; materiały 
publikowane przez zarządców poszczególnych kanałów; Göta Kanal 2018; 
Översiktskarta Trollhätte kanal; Dörrbecker M., b.d.
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Morze Północne jest morzem otwartym, zatem łatwiej dostępnym. W przeci-
wieństwie do Bałtyku charakteryzuje się natomiast znacznymi pływami, które w re-
jonie ujścia Łaby sięgały 3,7 m (Port Hamburg, 07.2018).

Pomimo wskazanych ograniczeń, na Bałtyk przez Wielki Bełt wpływały najwięk-
sze kontenerowce na świecie – od 2013 r. były to statki klas Triple E i New Panamax. 
Jednostki klasy Triple E miały zanurzenie do 15,5 m, długość 400 m i szerokość prawie 
60 m. Największe z nich mogły teoretycznie zabierać na pokład ponad 20 tys. TEU 
i miały nośność niecałe 200 tys. DWT (Palmowski i Tarkowski, 2018). W rzeczywistości 
ze względu na różny ciężar poszczególnych kontenerów i wymogi bezpieczeństwa – 
utrzymanie stabilności ładunku podczas żeglugi – nigdy nie były w pełni załadowane 
(informacje uzyskane od pracowników DCT Gdańsk, 2013). Obsługiwały one połącze-
nia transkontynentalne pomiędzy Europą a Azją Południowo-Wschodnią.

Porty morskie w krajach nadbałtyckich
Na terenie dziewięciu badanych państw zidentyfikowano łącznie 269 portów mor-

skich, posiadających nabrzeża przeładunkowe, w tym: 193 nad Bałtykiem, 27 nad Kattegat, 
13 nad jez. Vänern i kan. Trollhättan, 8 nad Skagerrak oraz 28 nad Morzem Północnym. 
Porty poddane analizie według krajów i akwenów zestawiono w tab. 2, zamieszczonej 
w dalszej części artykułu. Ponadto nad Skagerrak położonych było 21 portów norwe-
skich. Na wybrzeżu samego Morza Bałtyckiego wraz z Kattegat zidentyfikowano zatem 
213 220 portów, co potwierdza M. Grzybowski (2011), który podaje, że w regionie Morza 
Bałtyckiego funkcjonowało około 210 portów. Różnica ta wynika z uwzględnienia przez 
autora osobno portów funkcjonujących pod wspólnym zarządem, a także niewielkich 
portów przy zakładach przemysłowych i ważniejszych przystani promowych.

Kraje skandynawskie posiadają długą i urozmaiconą linię brzegową z wieloma 
zatokami, a dodatkowo na wybrzeżu znajdują się największe miasta. Warunki te 
sprzyjają rozwojowi żeglugi i portów. W Szwecji zidentyfikowano prawie 90 portów, 
w Danii ponad 50, a w Finlandii prawie 40. W Polsce było ich kilkanaście, przy czym 
część miała marginalne znaczenie w zakresie obsługi żeglugi towarowej.

Bezpośredni dostęp zarówno do Morza Bałtyckiego, jak i Północnego z badanych kra-
jów miały Niemcy i Dania, a pośrednio przez Skagerrak także Szwecja. Należy zaznaczyć, 
że w Danii największe porty położone były nad Kattegat, zaś nad Morzem Północnym 
z ważniejszych portów był jedynie Esbjerg. Natomiast w Niemczech główne porty znajdo-
wały się nad Morzem Północnym lub rzekami do niego uchodzącymi, w tym największy 
port Niemiec i jeden z największych w Europie – Hamburg. Największy port Szwecji – 
Göteborg położony był nad Kattegat. Pozostałe badane kraje posiadały jedynie porty nad 
Bałtykiem. Część portów, zwłaszcza na południowym wybrzeżu Bałtyku, zlokalizowano 
w ujściowych odcinkach rzek, zaś na północnym wybrzeżu w zatokach morskich.
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Niektóre porty położone były w głębi lądu, w oddaleniu od otwartego morza. 
Należały do nich porty w ujściowych odcinkach rzek: Hamburg nad rzeką Łabą – 145 km 
od morza, Szczecin nad Odrą – 68 km, Kaliningrad nad Pregołą – 43 km; porty nad 
jeziorem Vänern, w tym największy z nich Karlstad – około 230 km oraz porty nad fior-
dami: m.in. Västeras – około 190 km i Stockholm – ponad 70 km, a także małe porty 
duńskie nad Limfjorden.

Badane porty były zróżnicowane pod względem wielkości, znajdowały się wśród 
nich małe porty obejmujące pojedyncze nabrzeża lub pirsy przeładunkowe oraz duże, 
podzielone na specjalistyczne terminale z wieloma nabrzeżami, wyposażonymi w sze-
reg urządzeń przeładunkowych. Niektóre z nich służyły wyłącznie powiązanym z nimi 
zakładom przemysłowym. Sama wielkość portu nie zawsze odzwierciedlała jego zna-
czenie dla danego kraju lub regionu. 

Uwarunkowania batymetryczne w badanych portach wynosiły od kilku do kilku-
nastu metrów. Większość portów mogła obsługiwać jedynie stosunkowo niewielkie 
jednostki o małym zanurzeniu. Tylko niewielka grupa portów była dostosowana do 
obsługi największych statków wchodzących na Bałtyk. Największe znaczenie miały 
porty głębokowodne, które przyjmowały największe statki wchodzące na Bałtyk, wy-
posażone jednocześnie w terminale kontenerowe. Obsługiwały one stałe połączenia 
transkontynentalne.

Około 50 spośród badanych portów, czyli niecałe 20%, mogło przyjmować statki 
o zanurzeniu ponad 10 m, a jedynie kilka o zanurzeniu 15 i więcej, w tym Gdańsk 
i Kotka. Port w Hamburgu dostępny był dla statków o zanurzeniu do 12,8 m, a wyko-
rzystując fale przypływu o 1–2 m większym (Port Hamburg, 07.2018). Dla porównania 
największy port w Europie – Rotterdam, mógł przyjmować statki o zanurzeniu do 
24 m (Kononow i in., 2008).

Część portów współdziałała ze sobą, tworząc zespoły portowe funkcjonujące 
pod wspólnym zarządem. Nad Bałtykiem funkcjonowało 13 takich zespołów por-
tów: Lübeck-Travemünde; Rostock-Warnemünde; Szczecin-Świnoujście; Kalinin-
grad – obejmujący porty: Baltijsk, Swietłyj, Izhevskoye, Kaliningrad (Palmowski, 
2013); Tallin – obejmujący porty: Paldiski, Tallin Old City, Tallin Paljassaare i Muuga 
(Port Tallin, 07.2018); Wielki Port Sankt Petersburg – obejmujący porty: St. Peters-
burg, Łomonosow, Bronka, Kronstadt i Gorskaja (Pacuk, 2015; Palmowski, 2017); 
Hamina-Kotka (Port Hamina-Kotka, 07.2018); Helsinki – obejmujący porty: Helsinki, 
Vuosaari, Loviisa i Kantvik (Port Helsinki, 07.2018); Kvarken – obejmujący porty Umeä 
w Szwecji i Vaasa w Finlandii (Porty Kvarken, 07.2018); Stockholm obejmujący porty: 
Stockholm, Kapellskär i Nynäshamn (Port Stockholm, 07.2018); Malmö-København 
(Port Copenhagen Malmö, 07.2018); Vänerhamn – obejmujący pięć portów nad 
jez. Vänern: Karlstadt, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping, Vänersborg (Porty Vä-
nerhamn, 07.2018); Halland – porty Halmstad i Varberg (Porty Halland, 07.2018);
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W Regionie Morza Bałtyckiego działało regionalne zrzeszenie portów morskich – 
Baltic Port Organization (BPO) z siedzibą w Tallinie. Organizacja ta prowadziła działa-
nia na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu morskiego i przemysłu portowego 
w regionie. W BPO było zrzeszonych 40 portów, w tym po dziesięć szwedzkich i fiń-
skich, pięć niemieckich, po cztery duńskie i polskie, trzy łotewskie, dwa estońskie i po 
jednym rosyjskim i litewskim. Ponadto partnerem BPO był m.in. port w Hamburgu 
(Baltic Port Organization, 04.2018).

Powiązania portów morskich  
w krajach nadbałtyckich z koleją

Badania dostępu ośrodków portowych i portów morskich do kolei należy roz-
począć od krótkiej charakterystyki sieci kolejowej w poszczególnych krajach. Spo-
śród krajów nadbałtyckich najgęstszą sieć kolejową posiadały Niemcy – 9,4 km na 
100 km2, Polska – 6,2 km i Dania – 5 km. W Rosji i krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, 
Estonia) sieć kolejowa miała rozstaw rosyjski (1520 mm), zaś w Finlandii 1524 mm 
(tzw. carski) – jest on kompatybilny z rosyjskim (Bocheński, 2017). W pozostałych 
krajach stosowano rozstaw 1435 mm – tzw. normalny. Różnice występowały rów-
nież w elektryfikacji – stosowane napięcie sieci trakcyjnej, skrajni taboru i syste-
mach sterowania ruchem kolejowym (Bocheński, 2015). Różnice te miały znaczenie 
m.in. ze względu na to, że większe porty posiadały zaplecze wykraczające poza 
granice jednego kraju 

W Danii główne linie były dwutorowe, natomiast zelektryfikowano jedynie 
kilka linii, w tym magistralę prowadząca z Hamburga w Niemczech przez Kolding, 
Odense i Kopenhagę w Danii do szwedzkiego Malmö oraz odchodzącą od niej linię 
do Esbjerg nad Morzem Północnym. Dla obsługi portów ważna była linia z Kolding 
do Frederikshavn łącząca po drodze ośrodki portowe: Fredericia, Vejle, Horsens, 
Aarhus, Randers i Aalborg. Połączenia pomiędzy wyspami zapewniały przeprawy 
promowe, które na głównym szlaku zastąpiono tunelami. W planach była moder-
nizacja wraz z elektryfikacją i budową tunelu pod Fehmer Belt na ważnej magistrali 
łączącej Kopenhagę z Lubeką. Linia ta była w większości jednotorowa, a pomiędzy 
Rødby i Puttgarten funkcjonowała kolejowo-drogowa przeprawa promowa (Eisenba-
hnatlas EU, 2017). Poza wymienionymi liniami, umową AGTC objęta była jeszcze linia 
i przeprawa promowa z Gedser do Warmemünde w Niemczech oraz linia Kopenha-
ga – Helsingør wraz z przeprawą promową do szwedzkiego Helsingborg (Important 
international railway…, 2009). Obsługę portów nad Morzem Północnym zapewniały 
jednotorowe niezelektryfikowane linie z Esbjerga, Vejle i Langå – odgałęzienia od 
linii Kolding – Frederikshavn do Struer (Eisenbahnatlas EU, 2017). Na zachodnim 
wybrzeżu Danii jedynie port Esbjerg posiadał bezpośredni dostęp do kolei w postaci 



Porty morskie w krajach nadbałtyckich

131

własnej bocznicy. Terminal promowy w Rødby jako jedyny był przystosowany do 
obsługi promów kolejowych.

Niemcy posiadały bardzo gęstą sieć kolejową. W niniejszej pracy skupiono się 
jedynie na głównych liniach do ośrodków portowych. Linie AGTC dochodziły do por-
tów bałtyckich, tj.: Lübeck, Rostock, Sassnitz i Puttgarden, a stamtąd ich przedłuże-
nie stanowiły przeprawy promowe. Linia do Kiel stanowiła jedynie odgałęzienie od 
magistrali Hamburg – Kolding. Ponadto wzdłuż wybrzeża prowadziły jednotorowe 
linie o mniejszym znaczeniu łączące ośrodki, tj.: Flensburg, Eckernförde, Kiel, Lübeck, 
Wismar, Rostock i Stralsund. Ważna była także dwutorowa linia z Berlina przez 
Angermünde i Pasewalk do Stralsundu z odgałęzieniem do Szczecina – część portu 
w Szczecinie należała do koncernu Deuche Bahn. Wśród portów zlokalizowanych nad 
Morzem Północnym linie AGTC dochodziły do Hamburga, Bremen i Bremerhaven. 
Hamburg i Bremen stanowiły ważne węzły kolejowe. Do portów Wilhelmshaven 
i Bremerhaven prowadziły linie z Bremen, zaś do Cuxhaven także z Hamburga. Z Ham-
burga prowadziła także w większości dwutorowa, ale niezelektryfikowana linia na 
północ, równolegle do wybrzeża Morza Północnego, prowadząca przez Glückstadt 
i Husum. Inne ośrodki portowe w tym rejonie były z nią połączone bocznymi liniami 
jednotorowymi (Eisenbahnatlas EU, 2017). Terminale ro-ro w Puttgarden, Travemün-
de, Rostock Überseehafen i Sassnitz Mukran posiadały infrastrukturę do obsługi 
promów kolejowych. Ponadto w porcie Sassnitz były tory 1435 i 1520 mm oraz funk-
cjonowało stanowisko do wymiany wózków wagonowych i stanowisko przestawcze 
systemu samoczynnej zmiany rozstawu kół Rafil (Bocheński, 2017).

W Polsce linie objęte umową AGTC dochodziły do portów Szczecin i Świnouj-
ście – linia E59 i CE59 oraz do portów Trójmiasta – Gdańsk i Gdynia – linie E65 i CE65. 
Obie miały przebieg południkowy i prowadziły do Czech i dalej do Europy Południo-
wej. Były to dwutorowe i zelektryfikowane magistrale wchodzące w skład korytarza 
Bałtyk-Adriatyk. Przedłużeniem linii CE65 była kolejowo-drogowa przeprawa pro-
mowa Świnoujście – Ystad (Important international railway…, 2009). Jedynie termi-
nal promowy w Świnoujściu umożliwiał obsługę promów kolejowych. Szczegółowo 
kwestie obsługi kolejowej polskich portów zostały opisane przez T. Bocheńskiego 
i T. Palmowskiego (2015).

W krajach bałtyckich główne znaczenie miały linie łączące porty morskie 
z Białorusią i Rosją. Koncentrowała się na nich większość towarowych przewo-
zów kolejowych w tych krajach. Natomiast z punktu widzenia UE, najważniejszą 
linią była Rail Baltica – CE75 łącząca Warszawę i Tallin. Elektryfikacja w krajach 
bałtyckich była mało zaawansowana i służyła jedynie w aglomeracyjnych prze-
wozach pasażerskich (Bocheński, 2012). Wszystkie linie prowadzące do głównych 
ośrodków portowych w tych krajach obejmowała umowa AGTC (Important inter-
national railway…, 2009). 
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Przez Litwę przebiegały dwie magistrale kolejowe, łączące Białoruś przez Wilno 
z litewskim portem Klaipeda i zespołem rosyjskich portów Kaliningrad-Baltijsk. 
Magistrala Mińsk – Wilno – Kaliningrad była w całości dwutorowa, natomiast linia 
do Klaipedy jedynie na części trasy posiadała dwa tory. Terminal ro-ro w porcie Kla-
ipeda na Litwie przystosowano do obsługi promów kolejowych.

Na Łotwie, poza rejonem Rygi, przeważały jednotorowe linie kolejowe. Naj-
większym znaczeniem wyróżniała się magistrala C12 z Moskwy do Krustpils, skąd 
prowadziło odgałęzienie do Rygi i Jelgava. Dalej z Jelgava rozchodziły się linie do 
Liepaja i Ventspils.

W Estonii główne znaczenie posiadała linia Padliski – Tallin – Narva, prowadząca 
dalej w kierunku St. Petersburga. Odgałęziały się od niej linie do zespołu portów 
Tallin (porty Miiduranna i Muuga) i Sillamäe oraz do miejscowości portowej Kunda.

Na terytorium Rosji linie AGCT, spośród ośrodków portowych nad Bałtykiem, 
prowadziły jedynie do Kaliningradu i St. Petersburga. Obwód kaliningradzki stanowił 
rosyjską eksklawę. Główna magistrala kolejowa, prowadząca do Mińska i Moskwy, 
przechodziła przez terytorium UE. Dlatego istotne znaczenie miało promowe połą-
czenie kolejowe z portami Ust-Luga i St. Petersburg. Z St. Petersburga główne linie 
kolejowe rozchodziły się w kierunku Moskwy – CE10, Odessy – C95/2 i Ekaterinbur-
ga – C20/1, gdzie łączyła się z magistralą transsyberyjską (Important international 
railway…, 2009). Terminale ro-ro w portach Baltijsk, Ust-Luga i St. Petersburg umoż-
liwiały obsługę promów kolejowych.

W Finlandii jedynie linie łączące stolicę kraju z Turku, Hanko i St. Petersburgiem 
objęte były umową AGTC (Important international railway…, 2009). Od tej ostat-
niej odgałęziała się linia prowadząca do zespołu portów Hamina-Kotka. Dla obsługi 
portów kluczowe znaczenie miała linia prowadząca z Helsinek przez Tampere i Oulu 
do Tornio. Poza niewielkim północnym odcinkiem Laurila – Tornio była ona zelek-
tryfikowana i na odcinku Helsinki – Tampere dwutorowa. Większość trasy tej linii 
prowadziła w oddaleniu od wybrzeża, jednak odchodziły od niej jednotorowe linie 
do ośrodków portowych: Turku, Rauma i Pori, Vaasa, Raahe – zelektryfikowane oraz 
do Kaskineni i Pietarssari – niezelektryfikowane. Natomiast ośrodki portowe Kokkola, 
Oulu i Kemi zlokalizowano bezpośrednio przy tej magistrali kolejowej. Tornio połą-
czone było zelektryfikowaną i normalnotorową linią Haparandabanan ze szwedzkim 
Boden – stanowiącą jedyne bezpośrednie połączenie kolejowe Szwecji z Finlandią 
(Eisenbahnatlas EU, 2017).

W Szwecji istotnym znaczeniem dla przewozów towarowych wyróżniała się 
kolej Stambanan. Prowadziła ona dwoma odnogami z Göteborga i Malmö do 
Boden na północy kraju, gdzie łączyła się z koleją Malmbannan, łączącą porty Lu-
leå w Szwecji i Narvik w Norwegii przez Kirunę – ważne zagłębie wydobycia rud 
żelaza oraz Haparandabanan do Finlandii. W oddalonej od wybrzeża magistrali 
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Stambanan, położonej w północnej Szwecji, odgałęziają się linie do większych por-
tów. Dodatkowo wzdłuż wybrzeża, równolegle do Stambannan, poprowadzono 
linię łączącą takie ośrodki portowe, jak: Stockholm, Gävle, Sundsvall, Umeå, Skel-
lefteå, Pitea i Luleå. Na północ od Nyland linia ta nosi nazwę Bothnianbannan, 
a odcinek Umeå – Luleå ma być ukończony do 2025 r. Linie te były zelektryfikowane 
i poza niektórymi odcinkami jednotorowe. Jedynie magistrale łączące stolicę kraju 
z Gävle, Göteborg i Malmö były w całości dwutorowe (Eisenbahnatlas EU, 2017). 
Linie Narvik – Boden (Malmbannan), Boden – Hallsberg – Malmö i Hallsberg – 
Göteborg (Stambannan), Stockholm – Oslo, Oslo – Göteborg – Helsingborg oraz 
linie z Malmö do Trelleborg i Ystad objęte były umową AGTC (Important inter-
national railway…, 2009). Terminale ro-ro w portach Trelleborg i Ystad posiadały 
infrastrukturę do obsługi promów kolejowych.

Do umowy AGTC wpisano połączenia promowe stanowiące przedłużenie szlaków 
lądowych. Na zachodnim Bałtyku było to siedem połączeń: Frederikshavn – Göteborg 
i Helsingør – Helsingborg pomiędzy Danią i Szwecją, Puttgarten – Rødby i Warnemün-
de – Gedser pomiędzy Niemcami a Danią, Travemünde – Malmö i Saassnitz – Trelle-
borg pomiędzy Niemcami i Szwecją oraz Świnoujście – Ystad pomiędzy Polską i Szwe-
cją. Na środkowym Bałtyku wpisano połączenia z portów Trójmiasta do Stockholmu 
i Helsinek, a na wschodnim między Szwecją i Finlandią ze Stockholmu do Turku. 
Ponadto funkcjonowały połączenia równoleżnikowe z Niemiec do Finlandii na trasie 
Travemünde – Hanko oraz z Saassnitz do Klaipedy na Litwie i Baltijsk w Rosji (Impor-
tant international railway…, 2009; European agreement…, 1991). Na linii CE45/1 
promy zastąpiono przeprawami stałymi z tunelami pod Oresund i Wielkim Bełtem. 
Natomiast na trasie CE45 planowana była budowa kolejnych podmorskich tuneli 
pod Oresund i Fehmer Belt. Nie we wszystkich portach obsługujących powyższe po-
łączenia funkcjonowały terminale przystosowane do obsługi promów kolejowych. 
Promy drogowo-kolejowe kursowały na siedmiu trasach: Puttgarden – Rødby, z Ro-
stock i Sassnitz do Trelleborga, z Sassnitz do Baltijsk i Klaipedy, Świnoujście – Ystad, 
Baltijsk – Ust-Luga (Błuś, 2014; Bocheński, 2017). 

W niektórych terminalach ro-ro część kolejowa, umożliwiająca obsługę promów 
kolejowych, została zlikwidowana, np. Turku i Hanko w Finlandii oraz Malmö w Szwe-
cji. Dotyczyło to również kilku terminali w Danii, np. Helsingør i przystani promowych 
obsługujących ruch przed wybudowaniem stałych przepraw przez Oresund i Wielki 
Bełt. Do części terminali promowych, pozbawionych tej infrastruktury, kolej była do-
prowadzona i możliwy był przeładunek na wagony, np. w portach: Gdańsk, Gdynia, 
Ventspils, Hanko, Turku, Malmö, Helsingborg, Göteborg. Na zapleczu terminali Turku 
i Hanko funkcjonowały w przeszłości urządzenia do zmiany wózków wagonowych 
(Eisenbahnatlas EU, 2017).
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Do umowy AGCT wpisane zostały także terminale intermodalne w dwudziestu 
ośrodkach portowych regionu Morza Bałtyckiego: Aarhus i København w Danii; Kiel, 
Lübeck i Rostock w Niemczech; Świnoujście, Szczecin, Gdynia i Gdańsk w Polsce; 
Klaipeda na Litwie; Liepaja, Ventspils i Riga na Łotwie; Tallin w Estonii; St. Petersburg 
w Rosji; Helsinki w Finlandii; Stockholm, Malmö, Helsingborg i Göteborg w Szwecji. 
Ponadto w Niemczech były to jeszcze trzy miasta portowe położone nad Morzem 
Północnym: Bremerhaven, Bremen i Hamburg (European agreement…, 1991).

Badane ośrodki portowe podzielono na trzy grupy według dostępu do kolei (ryc. 1):
– do danego ośrodka docierała czynna linia kolejowa, a port posiadał własną 

bocznicę;
– do danego ośrodka docierała czynna linia kolejowa, jednak bocznica do portu 

nie istniała lub została zlikwidowana;
– zarówno dany ośrodek portowy, jak i zlokalizowany na jego terenie port nie 

posiadały dostępu do czynnej linii kolejowej.

Tab. 2. Zestawienie morskich portów towarowych w krajach nadbałtyckich
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Razem 269 81 33 165 116 51
Morze Północne 28 6 8 21 12 3

Skagerrak 8 2 0 5 1 0
Kattegat 27 9 5 18 13 12

Bałtyk Właściwy 193 63 20 109 82 32
kan. Trollhätte i jez. 

Vänern
13 1 0 12 8 4

Dania

Ogółem 52 13 10 35 15 14
Morze Północne 7 1 0 6 1 0

Skagerrak 2 0 0 1 0 0
Kattegat 20 7 3 14 9 8

Bałtyk Właściwy 23 5 7 14 5 6
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Notatka
Tabela jest zbyt długa by zmieściła się na jednej stronie. Tabele zostały sformatowane wg zasad łamania tekstu, także nie zalecamy zmniejszania jej w celu zmieszczenia. Dodatkowo obie części tabeli mieszczą się na rozkładówce, więc czytelność nie powinna być utrudniona.
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Niemcy
Ogółem 34 8 9 28 21 11

Morze Północne 21 5 8 15 11 3
Morze Bałtyckie 13 3 1 13 10 8

Polska Bałtyk Właściwy 14 5 0 13 7 4
Litwa Bałtyk Właściwy 2 2 0 1 1 1
Łotwa Bałtyk Właściwy 7 3 0 4 3 3

Estonia Bałtyk Właściwy 20 5 8 9 7 1

Rosja

ogółem porty 
bałtyckie 14 7 0 13 10 2

Obwód 
Kaliningradzki 5 2 0 5 4 1

Sankt Petersburg 
i obwód 

leningradzki
9 5 0 8 6 1

Finlandia Bałtyk Właściwy 37 18 3 23 20 3

Szwecja

Ogółem 89 20 6 62 52 15
Skagerrak 6 2 0 4 1 0
Kattegat 7 2 2 4 4 4

Bałtyk Właściwy 63 15 4 42 39 7
kan. Trollhätte i jez. 

Vänern
13 1 0 12 8 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ryc. 1 oraz Baltic bulk map, 2012.

Spośród 269 zbadanych ośrodków portowych w państwach nadbałtyckich 165 
(61,3%) miało dostęp do kolei, a do 51 (19,0%) dochodziły linie objęte umową AGTC. 
Natomiast jedynie 116 (43,1%) portów w tych ośrodkach posiadało czynne bocznice 
kolejowe (ryc. 1, tab. 2).
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Ryc. 1.  Dostęp ośrodków portowych i portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego 
do kolei w 2017 r.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Google Maps, 2018; Open street map, 2018; 
Eisenbahnatlas EU (2017); Important international railway…, 2009.

Wykorzystanie kolei w obsłudze portów uzależnione jest przede wszystkim od 
struktury ładunkowej towarów przeładowywanych w danym porcie i wraz z nią ulega 
zmianom. Największe znaczenie kolej miała tam, gdzie przeładowywane były duże ilości 
towarów masowych (Bocheński i Palmowski, 2015). Według danych z 2010 r. najwięk-
szy udział kolei w obsłudze portów w regionie Morza Bałtyckiego odnotowano w porcie 
Klaipeda – 78% (Grzybowski, 2011). W portach Gdańsk i Gdynia w 2010 r. udział kolei 
wynosił około 20%, a Szczecin-Świnoujście ponad 50% (Pluciński, 2013). Kolej posiada 
największe znaczenie w tych portach, gdzie przeładowywane są i ekspediowane dalej 
w głąb lądu duże ilości węgla, rud metali, kruszyw lub produktów chemicznych, a także 
ropy i produktów ropopochodnych, jeśli dany port nie posiada połączenia rurociągowe-
go. W ostatnich latach rósł udział kolei w obsłudze morskich terminali kontenerowych.

Największe porty posiadały stałe połączenia kolejowe. Z portów niemieckich, tj.: 
Kiel, Lübeck-Travemünde i Rostock kursowały tzw. pociągi naczepowe – do przewo-
zu naczep samochodowych do terminali lądowych, m.in. w: Niemczech, Szwajcarii, 
Francji, Włoszech i Austrii. Funkcjonowała także cała sieć pociągów kontenerowych 
łączących terminale morskie i lądowe (Czermański, 2012).
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Wielkość przeładunków i specjalizacja portów bałtyckich
Przeładunki w portach morskich w regionie Morza Bałtyckiego na przełomie XX 

i XXI w. rosły bardzo dynamicznie. W 1995 r. w portach bałtyckich przeładowano 
około 600 mln ton ładunków (Grzybowski, 2011), a w 2015 r. łącznie 870 mln ton 
(Klopott, b.d.).

Najwięcej towarów pod względem masy przeładowywano w rosyjskich por-
tach w Zatoce Fińskiej, z których trzy znajdowały się w czołówce największych 
portów bałtyckich – Ust-Luga, St. Petersburg i Primorsk. W pierwszej dziesiątce 
w 2015 r. znalazły się ponadto porty krajów bałtyckich: Klaipeda, Ventspils, Riga 
i Tallin oraz polski Gdańsk – siódme miejsce i Sköldvik w Finlandii. W zakresie ła-
dunków masowych ciekłych zamiast St. Petersburga i Rigi w pierwszej dziesiątce 
były Brofjorden w Szwecji i Vysotsk w Rosji. Natomiast pod względem ładunków 
masowych suchych zamiast: Sköldvik, Tallinn, Göteborg i Primorsk umiejscowiły 
się: Szczecin-Świnoujście i Gdynia w Polsce, Luleå w Szwecji i Rostock-Warnemünde 
w Niemczech (Klopott, b.d.). Tak duże przeładunki w tych portach wynikały z eks-
portu drogą morską znacznych ilości surowców – głównie węgla i ropy. W pierwszej 
dziesiątce znajdowały się także główne porty krajów bałtyckich – również w znacz-
nym stopniu obsługujące eksport surowców pochodzących z Rosji oraz Gdańska 
w Polsce i Göteborga w Szwecji – w obu znajdowały się duże terminale naftowe 
i kontenerowe.

Jedynie dwa porty – Gdańsk i Klaipeda uplasowały się w pierwszej dziesiątce pod 
względem przeładunków wśród portów bałtyckich zarówno w zakresie ładunków 
masowych ciekłych, jak i suchych oraz drobnicowych. Wskazuje to na uniwersalność 
tych portów.

Wśród badanych portów ważną rolę odgrywały przeładunki surowców ener-
getycznych. Nie licząc niemieckich portów nad Morzem Północnym, znaczące 
przeładunki węgla kamiennego odbywały się w 29 portach, a ropy naftowej w 24. 
W Danii i Finlandii część portów powstała dla zaopatrzenia działających na wy-
brzeżu elektrowni węglowych, zaś w kilkunastu portach działały rafinerie. W kilku 
portach przeładowywano rudy żelaza. Dużą rolę odgrywały również przeładunki 
zboża obsługiwane na większą skalę w około 30 portach. W 81 badanych portach 
(30,2%) przeładowywano rocznie ponad 1 mln ton towarów masowych (Baltic bulk 
map, 2012).

Istotne znaczenie w regionie Morza Bałtyckiego posiadała żegluga promowa 
stanowiąca przedłużenie szlaków lądowych łączących Skandynawię ze środkową 
i południową Europą. Region Morza Bałtyckiego jest największym rynkiem żeglu-
gi promowej na świecie pod względem liczby operatorów i wielkości przewozów 
(Połom, 2017). W zachodniej części Bałtyku, gdzie koncentrowała się ponad połowa 
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ruchu promowego, znaczenie żeglugi promowej zaczęło spadać od czasu powstania 
stałej przeprawy kolejowo-drogowej przez cieśniny duńskie (Kopenhaga – Malmö 
i Nyborg – Korsør). W planach jest budowa kolejnych stałych przepraw, które zastąpią 
połączenia promowe.

W badanym okresie funkcjonowało ponad 100 serwisów ro-ro, w tym nie-
całe 60% stanowiły połączenia promami pasażersko-towarowymi, a resztę połą-
czenia wyłącznie towarowe (Klopott, b.d.). Na badanym obszarze żegluga ro-ro 
obsługiwana była w około 120 portach, w tym w dwunastu obsługiwano promy 
kolejowe. Ponad 30 z analizowanych portów obejmowało jedynie terminale pro-
mowe – najwięcej, bo aż 10, było ich w Danii. W 64 badanych portach, obsłu-
gujących międzynarodowe połączenia ro-ro, działało łącznie 105 terminali. Nad 
Morzem Północnym i Skagerrak funkcjonowało sześć terminali ro-ro w czterech 
portach – po dwa w Niemczech i Danii. Obsługiwały one głównie połączenia do 
Wielkiej Brytanii i Norwegii. Ponadto w ośmiu duńskich portach znajdowały się 
większe terminale promowe do obsługi ruchu krajowego (Baltic Ro-Ro & ferry 
map, 2011; Błuś, 2014).

Pod względem przeładunku ładunków tocznych dominowały porty szwedz-
kie, które w 2015 r. obsłużyły łącznie ponad 30 mln ton oraz niemieckie – ponad 
20 mln ton. Największymi portami ro-ro na Bałtyku były szwedzki Treleborg i nie-
mieckie Trawemünde – oba w 2015 r. przeładowały ponad 10 mln ton. Największy 
polski port ro-ro w Świnoujściu obsłużył w 2015 r. ponad 5 mln ton ładunków. 
Wśród portów obejmujących jedynie przystanie promowe w pierwszej dziesiątce 
w 2015 r. znalazły się Puttgarden w Niemczech i Rødby w Danii, z przeładunkami 
ponad 6,5 mln ton (tab. 3).
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Tab. 3. Największe porty bałtyckie przeładowujące drobnicę w 2015 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Klopott M. (b.d.), s. 6.
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Od 2010 r. wzrosło znaczenie bałtyckiego rynku kontenerowego. Wiązało 
się to z uruchomieniem bezpośredniego połączenia do portów Azji Południowo-
-Wschodniej – z Busan do Gdańska obsługiwanego przez Maersk. Porty bałtyckie 
w 2015 r. przeładowywały łącznie około 10 mln TEU (Klopott, b.d.).

W 45 portach na badanym obszarze znajdowało się ponad 60 terminali konte-
nerowych, w tym cztery porty niemieckie nad Morzem Północnym posiadały łącz-
nie dwanaście takich terminali (Baltic container map, 2012; Container Atlas Europe, 
2015/16). W transporcie kontenerowym rolę portów węzłowych na Bałtyku pełniły: 
Aarhus w Dani, Göteborg w Szwecji, Gdańsk w Polsce, Kotka w Finlandii i St. Peters-
burg w Rosji (ryc. 2). Do tych portów zawijały największe kontenerowce obsługujące 
bezpośrednie połączenie z Azją, a część przeładowywanych kontenerów była na-
stępnie rozwożona mniejszymi statkami do innych portów bałtyckich. Jedynie port 
w St. Petersburgu obsługiwał wyłącznie ładunki do i z Rosji i krajów Azji Centralnej, 
wchodzących dawniej w skład ZSRR. W Niemczech głównymi portami kontenerowy-
mi obsługującymi połączenia euroazjatyckie były Hamburg i Bremerhaven.

Ryc. 2.   Porty kontenerowe w regionie Morza Bałtyckiego 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Container Atlas Europe (2015/16).
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Dwa porty na Bałtyku przeładowały ponad 1 mln TEU rocznie – St. Petersburg 
i Gdańsk. Natomiast przeładunki kontenerów w portach Trójmiasta – Gdańsku i Gdyni 
(łącznie) przekroczyły przeładunki w St. Petersburgu (tab. 3). 

Ze wszystkich badanych portów największy był jednak Hamburg, usytuowany 
w czołówce portów europejskich, położony w basenie Morza Północnego. W 2015 r. 
przeładunki w tym porcie osiągnęły 137,8 mln ton. Był to także największy port 
kontenerowy w tym regionie – posiadający siedem terminali kontenerowych oraz 
bezpośrednie połączenia transkontynentalne i połączenia feederowe ze wszystkimi 
portami bałtyckimi, obsługującymi żeglugę kontenerową. W Hamburgu w 2015 r. 
przeładowano 8,8 mln TEU i port ten uplasował się na trzecim miejscu w Europie, 
po Rotterdamie i Antwerpii. Jednak w odróżnieniu od Gdańska, w ostatnim okresie 
zanotował kilkuprocentowy spadek przeładunków. Istotne znaczenie w obsłudze że-
glugi kontenerowej miał także drugi niemiecki port – Bremerhaven, który w 2015 r. 
przeładował 5,59 mln TEU – czwarte miejsce w Europie (Dolecki, 2016). Oba te porty 
obsługiwały nie tylko ładunki z terenu Niemiec, ale także z innych krajów Europy 
Środkowej, w tym z Polski.

Rozwój portów bałtyckich
Badane porty były rozbudowywane, zwłaszcza w zakresie terminali intermodal-

nych (kontenerowych i ro-ro). Szczególnie intensywnie rozbudowywano porty rosyjskie, 
gdzie oprócz nowych terminali powstawały również zupełnie nowe porty np.: Ust-Ługa, 
Primorsk, Wysock i Bronka, wchodząca w skład Wielkiego Portu Sankt Petersburg. Roz-
wój rosyjskich portów na Bałtyku umożliwił uniezależnienie się Rosji od korzystania 
z portów krajów bałtyckich (Palmowski, 2017). Ponadto w zespole portów Baltijsk-
-Kaliningrad powstały m.in. terminale intermodalne umożliwiające transport towarów 
z i do pozostałej części Rosji drogą morską, czyli z pominięciem krajów tranzytowych: Li-
twy i Białorusi (Palmowski, 2013). Duże inwestycje prowadzono w portach szwedzkich: 
Göteborg, Malmö i Nynäshamn. Zmodernizowano tam terminale kontenerowe i ro-
-ro, a w Norvikudden w pobliżu Nynäshamn ma powstać nowy terminal kontenerowy 
wchodzący w skład zespołu portów Stockholm (Grzybowski, 2011). W Polsce w 2007 r. 
powstał głębokowodny terminal kontenerowy DCT, a w 2017 r. został on rozbudowany. 
Inwestycja ta wraz z rosnącym popytem umożliwiła uruchomienie bezpośredniego 
połączenia żeglugowego z portami Azji Południowo-Wschodniej. Gdańsk stał się dzięki 
temu jednym z najważniejszych portów w tej części Europy. Zarządy największych pol-
skich portów planują rozbudowę portów zewnętrznych. Mają powstać nowe nabrzeża 
z terminalami intermodalnymi do obsługi statków klasy balticmax w Gdańsku, Gdyni 
i Świnoujściu (Palmowski i Tarkowski, 2018).
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Podsumowanie i wnioski
Na badanym obszarze zidentyfikowano 269 portów morskich, które posiadają 

nabrzeża przeładunkowe. Dostęp do kolei miało 165 z nich, a około 50 mogło ob-
sługiwać statki o zanurzeniu ponad 10 m. Pod względem wielkości przeładunków, 
wśród badanych portów, największe są porty rosyjskie w Zatoce Fińskiej – nie licząc 
niemieckich portów nad Morzem Północnym.

Badane porty były zróżnicowane pod wieloma względami. Można je podzielić na 
cztery grupy (klasy), posiadające następujące cechy:

a. główne lub pierwszorzędne:
– charakteryzujące się dużymi przeładunkami (ponad 20 mln ton/rok);
– uniwersalne – posiadające specjalistyczne terminale i obsługujące przeła-

dunki różnego rodzaju ładunków, w tym przewozy intermodalne;
– dobrze powiązane z zapleczem różnymi gałęziami transportu, w tym z do-

stępem do kolei;
– umożliwiające przyjmowanie statków o zanurzeniu ponad 12 m.

b. wspomagające lub drugorzędne:
– o znacznych przeładunkach (ponad 5 mln ton/rok);
– o ograniczonym zakresie obsługiwanych ładunków lub specjalistyczne, np. 

naftowe;
– dobrze powiązane z zapleczem poprzez sieć kolejową lub system 

rurociągów.
c. uzupełniające lub trzeciorzędne:

– o średnich przeładunkach (1–5 mln ton/rok).
d. pozostałe lub czwartorzędne:

– o niewielkich przeładunkach (poniżej 1 mln ton rocznie);
– mające znaczenie lokalne.

W kilku przypadkach przy klasyfikacji portów dokonano odstępstw od wymie-
nionych kryteriów (tab. 4).

Do pierwszej grupy zaliczono dziewięć portów i trzy zespoły portowe – łącznie 
20 portów (7,5%). Znalazły się tam dwa porty o mniejszych przeładunkach, jednak 
z dobrze rozwiniętymi terminalami do obsługi przewozów intermodalnych – Gdynia 
i Hamina-Kotka. Najważniejszymi portami na Bałtyku były: Sankt Petersburg, Gdańsk 
i Göteborg. Zaś na badanym obszarze dodatkowo porty niemieckie Hamburg i Bre-
merhaven. Porty te przyjmowały największe statki wchodzące na Bałtyk i obsługiwały 
regularne połączenia transkontynentalne.

Do portów drugorzędnych zakwalifikowano 17 portów i pięć zespołów porto-
wych – łącznie 30 portów (11,2%). W grupie tej znalazły się porty o stosunkowo 
wąskiej specjalizacji, w tym duże porty naftowe: Butinge, Primorsk, Vysotsk, Sköldvik, 
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Brofjorden, Statoil-Havnen oraz porty ro-ro: Lübeck-Trawemünde i Trelleborg. Zali-
czono do tej klasy także porty o przeładunkach poniżej 5 mln ton/rok, ale posiadające 
terminale kontenerowe i ro-ro: Rauma, Helsinki, Stockholm, Aarhus (tab. 4).

Tab. 4. Porty główne i wspomagające w krajach nadbałtyckich

Kraj
Klasyfikacja portów

główne (pierwszorzędne) wspomagające (drugorzędne)

Niemcy Hamburg, Bremenhaven Rostock, Lübeck-Trawemünde (2)a

Polska Gdańsk, Gdyniab Szczecin-Świnoujście (2)a

Litwa Klaipeda Butinge

Łotwa Riga Ventspils

Estonia Tallin (4)ac –

Rosja St. Petersburg (5)a, 
Ust-Luga, Primorsk, Vysotsk, Kaliningrad-Baltijsk (4)a

Finlandia Hamina-Kotka (2)ad Sköldvik, Kokkola, Raahe, Naantali,
Rauma, Helsinki

Szwecja Göteborg
Brofjorden, Kopenhaga-Malmö (2)ae, 

Trelleborg; Oxelösund, Stockholm (3)a, Luleå

Dania Fredericia Aarhusf, Statoil-Havnen
a zespół portów; b drugi co do wielkości port w Polsce; c w tym Muuga – najważniejszy estoński port 
kontenerowy; d największy fiński port uniwersalny; e duńsko-szedzki zespół portów; f najważniejszy 
duński port kontenerowy.
(…) – liczba portów w zespole
Źródło: opracowanie własne.

Prawie 50 portów (19%) zaliczono do trzeciorzędnych (uzupełniających). Pozo-
stałe porty miały charakter lokalny, choć czasem były dość istotne dla gospodarki da-
nego kraju, bo np. zapewniały zaopatrzenie dużych zakładów przemysłowych. Porty 
o znaczeniu lokalnym stanowiły 63% badanych.
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Tadeusz Bocheński

Seaports in the Baltic States

Summary
The aim of the research was the classification of Baltic ports on the basis of their 

access from the sea (maximum sailing draught at quays), access to railways and 
range of goods transhipment and size of reloading. In this work, only ports adapt-
ed for transhipment of goods and more important ferry ports are included, while 
fishing and sailing ports were omitted. The research area covered 9 Baltic countries 
(Denmark, Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Finland, Sweden). 
The seaports located on the Baltic Sea and the North Sea in these countries are 
included. The conditions of shipping in the Baltic Sea region, the deployment, and 
cooperation of ports in the Baltic countries and their links to the railway network as 
well as the size of transhipments and the specialization of Baltic ports are discussed. 
268 seaports with transhipment quays were identified in the study area. The ex-
amined ports were varied in many respects. Access to the railways have 116 ports, 
and about 50 ports could service ships with a draft of more than 10 m. In terms of 
the volume of transhipments, the largest were Russian ports located in the Gulf of 
Finland. The examined ports were divided into 4 groups (classes). The main and sec-
ondary ports (main and auxiliary ports) include 34 single ports and 8 port complexes. 
On the other hand, more than half of the examined ports had local significance – 
quaternary ports.

Keywords: the Baltic Sea, seaports, access to railways, railways in ports.
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Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju 
obszarów nadmorskich na przykładzie gminy 
Krynica Morska na Mierzei Wiślanej

Abstrakt 
Obszary nadmorskie na całym świecie z racji na ogół wysokich walorów turystycz-

nych stanowią miejsca dynamicznego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Podobnie jest 
w przypadku polskiego pasa wybrzeża, który wyróżnia się na tle kraju wysokim pozio-
mem rozwoju przedsiębiorczości i gospodarności. Od lat wiele polskich miejscowości 
położonych nad Bałtykiem znajduje się w krajowej czołówce pod względem rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Analizując sytuację polskiego obszaru nadmorskiego, warto 
wziąć pod uwagę szczególną sytuację społeczno-gospodarczą obszaru Mierzei Wiślanej. 
Z racji peryferyjnego położenia i specyfiki ekonomicznej jest to teren jak najbardziej 
godny dogłębnej analizy. Celem pracy jest przedstawienie społecznych i ekonomicznych 
aspektów rozwoju obszaru polskiej części Mierzei Wiślanej. Szczególną uwagę poświę-
cono najciekawszemu i najbardziej wyróżniającemu się ośrodkowi zlokalizowanemu na 
omawianej mierzei, a mianowicie gminie Krynica Morska. Tezą jaką postawiono w pu-
blikacji jest założenie, że społeczno-ekonomiczne uwarunkowania w poważnym stopniu 
wpływają na bieżącą i przyszłą sytuację gminy Krynica Morska. W pierwszej części pracy 
pokazano specyfikę Mierzei Wiślanej jako obszaru nadmorskiego. Omówiono walory na-
turalne, antropogeniczne, dostępność komunikacyjną oraz stan infrastruktury, które mają 
poważny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą gminy Krynica Morska i pozostałych 
miejscowości na Mierzei Wiślanej. Drugą część poświęcono społeczno-ekonomicznym 
uwarunkowaniom samej gminy Krynica Morska. Opisano osiągnięcia gminy jako niewiel-
kiego, ale wiodącego ośrodka przedsiębiorczości w Polsce. Wskazano na dominujące ob-
szary rozwoju ekonomiczno-społecznego omawianej gminy. W trzeciej części szczególną 
uwagę skupiono na planowanej, ważnej z punktu widzenia społeczno-gospodarczego dla 
gminy inwestycji jaką stanowi kanał żeglugowy Nowy Świat. Wskazano na możliwe kon-
sekwencje ekonomiczne i społeczne wynikające z tego przedsięwzięcia. Artykuł powstał 
przy wykorzystaniu zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji 
netograficznych. Metoda badawcza zastosowana w publikacji to analiza danych zasta-
nych. Wyniki badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę.

Słowa kluczowe: gmina, kanał, Mierzeja Wiślana, ochrona środowiska, turystyka.
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Wstęp
Obszary nadmorskie na świecie i w Polsce wyróżniają się często wysokimi wa-

lorami turystycznymi, stanowiąc regiony wzmożonej recepcji ruchu turystycznego. 
Tak jak w przypadku każdej dziedziny gospodarki, popyt wymusza dostosowanie się 
podaży. W związku z tym obszary nadmorskie stanowią interesujący przykład roz-
woju społeczno-gospodarczego. Fenomen polskiej części wybrzeża Bałtyku stanowi 
peryferyjnie położona Mierzeja Wiślana, a w szczególności gmina Krynica Morska. 

Celem było ukazanie społecznych i ekonomicznych przesłanek wpływających 
na rozwój polskiej części Mierzei Wiślanej. Szczególną uwagę poświęcono w arty-
kule gminie Krynica Morska, która stanowi szczególny przykład, godny do naślado-
wania w całej Polsce. Teza jaką postawiono w publikacji opierała się na założeniu, 
że społeczno-ekonomiczne uwarunkowania w istotnym stopniu wpływają na sytuację 
omawianej gminy Krynica Morska. 

W artykule dokonano charakterystyki wyjątkowości Mierzei Wiślanej jako obsza-
ru nadmorskiego. Poddano analizie zarówno walory naturalne, jak i antropogenicz-
ne, poziom rozwoju infrastruktury, dostępność komunikacyjną. Powyższe czynniki 
wpływają istotnie na sytuację społeczno-gospodarczą Krynicy Morskiej, jak rów-
nież innych miejscowości na Mierzei Wiślanej. Dużą uwagę poświęcono społeczno-
-ekonomicznym uwarunkowaniom gminy Krynica Morska. Omówiono najważniejsze 
osiągnięcia gminy jako niewielkiego, ale liczącego się inkubatora zachowań przedsię-
biorczych w Polsce. Wskazano na główne obszary rozwoju ekonomiczno-społecznego 
gminy. W publikacji uwagę skupiono również na planowanej, kontrowersyjnej, ale 
ważnej z punktu widzenia społeczno-gospodarczego gminy inwestycji jaką stano-
wi kanał żeglugowy Nowy Świat na Mierzei Wiślanej. Opisano możliwe reperkusje 
i konsekwencje wynikające z tej inwestycji. Publikacja powstała dzięki wykorzystaniu 
zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji netograficz-
nych. Metoda badawcza zastosowana w artykule to analiza danych zastanych. Wyniki 
badań dokonały pozytywnej weryfikacji tezy.

Mierzeja Wiślana jako szczególny obszar nadmorski 
Mierzeja Wiślana stanowi piaszczysty wał, zlokalizowany na południowo-

-wschodnim brzegu Zatoki Gdańskiej. Rozciąga się od samego Gdańska na zacho-
dzie, aż po okolice Piławy (miejscowość Rybaki w Federacji Rosyjskiej) na północnym 
wschodzie. Mierzeja ma niecałe 100 km długości i 1–2 km szerokości (Kondracki, 
2002). Około 30 km jej przebiegu przypada na odcinek Żuław Wiślanych, 56 km 
na odcinek oddzielający Zalew Wiślany od Zatoki Gdańskiej do Cieśniny Piławskiej 
oraz około 10 km przypada na odcinek za Cieśniną Piławską do Lochstedt. Mierzeja 
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Wiślana oddziela Zalew Wiślany wraz z Żuławami Wiślanymi od otwartych wód Za-
toki. Mierzeja przedzielona jest granicą pomiędzy terytorium Polski i Federacji Rosyj-
skiej. Peryferyjne położenie Mierzei Wiślanej na mapie Polski, tuż przy zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej stanowi zarówno atut, jak i nastręcza problemów. 

Pod względem geologicznym Mierzeja Wiślana, podobnie jak Mierzeja Helska czy 
Mierzeja Kurońska, stanowi przykład dużej piaszczystej wydmy, ukształtowanej w wy-
niku oddziaływania fal morskich i wiatru. Jej maksymalna wysokość w niektórych 
miejscach przekracza 30 m, a najwyższy fragment stanowi Wielbłądzi Grzbiet (56 m) 
(Augustowski, 1976). Walory naturalne omawianej mierzei to przede wszystkim uroz-
maicona rzeźba terenu, czy też bogactwo roślinności wydmowej (honkenia piaskowa, 
rukwiel nadmorska, mikołajek nadmorski) (Bulak, 2007). W miejsce wykarczowanych 
niegdyś lasów liściastych pojawiły się tutaj bory sosnowe, gdzie oprócz sosen rosną 
licznie wrzosy pospolite czy jałowce zwyczajne. 

Cenne obszary przyrodnicze mierzei podlegają ochronie w ramach utworzonego 
w 1985 roku Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej. Ponadto utworzono cztery 
rezerwaty przyrody: Buki Mierzei Wiślanej, Kąty Rybackie, Mewia Łacha i Ptasi Raj. 
Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat Kąty Rybackie z największą w Europie ostoją 
kormoranów. W ponad 700 gniazdach bytuje około 18 tys. kormoranów (Gromadzki 
i in., 2002). Do tego należy dodać bogatą florę roślin naczyniowych (Bloch-Orłowska 
i Żółkoś, 2013). Rezerwaty i park krajobrazowy, oprócz roli ochronnej, podnoszą rów-
nież waloryzację turystyczną obszaru omawianej mierzei. Mierzeja Wiślana posiada 
doskonałe walory wypoczynkowe w zakresie korzystania z kąpieli wodnych czy sło-
necznych oraz plażowania. 

W przeciwieństwie do większości pozostałych obszarów nadmorskich w Polsce, 
mierzeja stanowi obszar stosunkowo słabo zurbanizowany, ze słabo rozwiniętym 
przemysłem. Największymi miastami, zlokalizowanymi na mierzei, są: Gdańsk (część 
nadbrzeżna), Krynica Morska i Bałtijsk Bałtyjsk (Rosja). Spośród pozostałych miejsco-
wości znajdujących się na omawianym obszarze, największe znaczenie posiadają: Jan-
tar, Mikoszewo, Kąty Rybackie, Piaski, Stegna oraz Sztutowo. Większość miejscowości 
położonych w polskiej części mierzei była kiedyś wioskami rybackimi. Słaba urodzaj-
ność tutejszych gleb uniemożliwiała rozwój rolnictwa na szerszą skalę (Wojterski, 
1957). Współcześnie ich wiodąca rola jest związana z turystyką i wypoczynkiem. 

Walory antropogeniczne mierzei, podobnie jak naturalne, w znaczący sposób 
wpływają na ruch turystyczny. Oprócz zabytków Gdańska, na uwagę zasługuje kilka 
znaczących obiektów (tab. 1). 
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Tab. 1. Najważniejsze walory antropogeniczne zlokalizowane na Mierzei Wiślanej 

Walory Lokalizacja Możliwe formy turystyki
Teren byłego obozu 
koncentracyjnego 

„Stutthof”
Sztutowo Tanatoturystyka, turystyka 

martyrologiczna

Kościół ryglowy pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, domy podcieniowe 

Stegna Turystyka religijna, 
turystyka kulturowa

Latarnia morska i molo Krynica Morska Turystyka krajoznawcza

Żuławska Kolej Dojazdowa Mikoszewo – Stegna – 
Sztutowo

Turystyka krajoznawcza, 
turystyka industrialna

Jantarowy Szlak 
Mikoszewo – Jantar – 
Stegna – Sztutowo – 

Krynica Morska

Turystyka piesza, 
ekoturystyka

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wybrzeże Bałtyku, 2006.

Dostępność komunikacyjną, oprócz Żuławskiej Kolei Dojazdowej, zapewnia 
droga wojewódzka nr 501, która w Stegnie łączy się z drogą wojewódzką nr 502. 
Wspomniana droga przebiega przez miejscowości Mierzei Wiślanej aż do Piasków, 
gdzie planowane jest utworzenie drogowego przejścia granicznego z Rosją (Piaski – 
Bałtyjsk) (http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/1045706,przejscie-graniczne-w-
-piaskach-pieszo-do-rosji-przez-mierzeje-wislana-w-2014-roku,id,t.html).

W skład sieci wodnej wchodzą zlokalizowane w zachodniej części ujścia Wisły 
(Wisły Śmiałej, Przekopu Wisły) oraz Kanał Kaszubski. Krynica Morska posiada po-
łączenia promowe z Fromborkiem. W pobliżu Sztutowa planowane jest utworzenie 
kanału żeglugowego Nowy Świat, który zapewni ważne połączenie wodne Elbląga 
z otwartym morzem (Chudzyński, 2016). 

Ważną rolę w zagospodarowaniu obszaru nadmorskiego Mierzei Wiślanej od-
grywa stan infrastruktury, w tym zwłaszcza turystycznej. Powiat nowodworski, na 
obszarze którego zlokalizowane są niemal wszystkie miejscowości leżące na Mierzei 
Wiślanej, należy do najlepiej zagospodarowanych obszarów w województwie po-
morskim (tab. 2). 
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Tab. 2.  Baza noclegowa i jej wykorzystanie w województwie pomorskim i powiecie 
nowodworskim w 2016 r. 

Wyszczególnienie Obiekty 
noclegowe

Miejsca 
noclegowe

Liczba 
turystów

Udzielone 
noclegi

Województwo 
pomorskie 1 602 110 571 2 672 714 8 718 215

Powiat nowodworski 180 13 651 141 320 755 517

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analiza danych zawartych w tabeli wskazuje na znaczący udział bazy noclegowej 
powiatu nowodworskiego i jej wykorzystania w porównaniu do całościowej bazy i jej 
wykorzystania województwa pomorskiego. Wśród wszystkich szesnastu powiatów 
województwa pomorskiego, pod względem podanych w tabeli miar, omawiany po-
wiat zajmuje drugą lokatę (po powiecie puckim). 

Wśród niedostatków infrastrukturalnych miejscowości położonych na Mierzei 
Wiślanej, turyści wymieniają najczęściej niedostatek pomostów spacerowych wycho-
dzących w morze. Uniemożliwia to rozwinięcie na szerszą skalę turystycznej żeglugi 
kabotażowej, tak obecnej np. w województwie zachodniopomorskim. 

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania  
rozwoju gminy Krynica Morska 

Krynica Morska, ze względu na swoją specyfikę pod kątem peryferyjnej lokaliza-
cji, jak również walorów turystycznych, jest szczególnie godną do omówienia gminą 
turystyczną. Integralnymi częściami gminy Krynica Morska są części miasta: Młyni-
ska, Przebrno i Nowa Karczma (Piaski). Powierzchnia całej gminy wynosi 116,0 km2  
Liczba mieszkańców wynosi tylko 1323. Zarówno pod względem liczby mieszkańców, 
jak i gęstości zaludnienia (11 osób/km2), omawiana gmina zajmuje ostatnie miejsca 
w Polsce (http://www.krynicamorska.tv/podstrona/11).

Początków gospodarczej prosperity miasta należy doszukiwać się od czasów 
wczesnego średniowiecza. Położone pomiędzy znaczącymi ośrodkami gospodarczymi 
Gdańskiem i Królewcem, na szlaku kupieckim z Gdańska do Sambii, miasto czerpa-
ło dochody z handlu i udzielania gościny (Długokęcki, 1996). Natomiast od 1840 r. 
miasto rozwijało się jako kurort morski. Swoją działalność zainaugurowała żegluga 
turystyczna po Zalewie Wiślanym na trasie z Elbląga do Królewca. Jednocześnie po-
wstawały pierwsze wille, domy, wybudowano molo, a nawet zakład oferujący kąpiele 
w podgrzewanej wodzie morskiej.
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Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, warunki przyrodnicze gminy sprzy-
jają realizowaniu przez nią funkcji turystycznych i wypoczynkowych. Charakter tury-
styczny miejscowości podkreśla obecność czterech przystani morskich i letniego ką-
pieliska. Peryferyjne położenie gminy w regionie pomorskim, czy też brak charakteru 
tranzytowego należy uznać za atut w rozwijaniu wielu dziedzin turystyki. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, omawianą gminę należy uznać 
za wyjątkową na mapie Polski. Pomimo niewielkiej liczby mieszkańców, Krynica Mor-
ska należy do najbardziej przedsiębiorczych gmin w regionie pomorskim i w kraju. 
Pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2015 r. 
zajmowała drugą lokatę w Polsce (tab. 3). 

Tab. 3. Najbardziej przedsiębiorcze gminy w Polsce w 2015 r.

Lp. Nazwa Gmina Województwo
Liczba podmiotów 
gospodarczych na 

1000 mieszkańców
1 Karpacz miejska dolnośląskie 795,37

2 Krynica Morska miejska pomorskie 362,06

3 Rewal wiejska zachodniopomorskie 352,87

4 Łeba miejska pomorskie 343,36

5 Jastarnia miejsko-wiejska pomorskie 298,90

6 Mielno wiejska zachodniopomorskie 290,05

7 Lesznowola wiejska mazowieckie 285,88

8 Ustronie Morskie wiejska zachodniopomorskie 271,91

9 Międzyzdroje miejsko-wiejska zachodniopomorskie 269,45

10 Władysławowo miejsko-wiejska pomorskie 244,84

Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_
centralne/176058/Ranking-gmin-pod-wzgledem-liczby-podmiotow-gospodarczyc
h-na-1-tys--mieszkancow-cz--1-1-499.

Analizując uwarunkowania ekonomiczne Krynicy Morskiej, warto poddać analizie 
kluczowe wskaźniki rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego w odstępie czasu 
(tab. 4).
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Tab. 4.  Wskaźniki i ranking przedsiębiorczości gminy Krynica Morska w 2003, 2015 
i 2016 r 

Wskaźnik 2003 2015 2016
Wydatki na projekty 

inwestycyjne  
na mieszkańca

 1 138,25  132,21  558,02

Odsetek wydatków na 
projekty inwestycyjne  

na mieszkańca
 77,19  14,57  39,13

Odsetek dochodów własnych 
w dochodach budżetu  24,01  74,58  75,46

Liczba osób pracujących  
na 1000 mieszkańców  190,91  136,81  173,85

Liczba osób bezrobotnych na 
1000 mieszkańców  -140,91  -87,68  -65,76

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 

mieszkańców
 308,33  362,06  352,23

Saldo migracji na 1000 
mieszkańców  -11,36  -0,76  -3,78

Odsetek mieszkańców 
korzystających z wodociągów  95,76  99,92  99,92

Odsetek mieszkańców 
korzystających z kanalizacji  84,62  99,92  99,92

Odsetek mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni 

ścieków
 90,91  90,70  90,70

Miejsce w rankingu 
ogólnopolskim  1  51  2

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych https://anagmis.files.wordpress.com/ 
2017/11/1_ranking_punktacji_171106.pdf.

Analiza danych zawartych w tab. 4 pozwala stwierdzić, że omawiana gmina suk-
cesywnie poprawia swoje wskaźniki, zwłaszcza pod względem poziomu bezrobocia, 
czy też odsetka dochodów własnych w budżecie gminy. Godny uwagi jest również 
znaczący awans w ogólnopolskim rankingu przedsiębiorczości.

Obecnie znaczącą rolę w gospodarce i przedsiębiorczości miasta odgrywa tury-
styka. Przedsiębiorczość w branży turystycznej gminy Krynica Morska można ocenić, 
poddając analizie liczbę turystycznych obiektów noclegowych (tab. 5).
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Tab. 5. Liczba obiektów noclegowych w gminie Krynica Morska 

Wyszczególnienie 2013 2015 2016
Liczba obiektów 

noclegowych 
w gminie Krynica 

Morska

62 72 75

Liczba obiektów 
noclegowych 
w powiecie 

nowodworskim 

157 169 180

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analiza danych zawartych w tab. 5 wyraźnie wskazuje wzrost liczby obiektów 
noclegowych zarówno w gminie Krynica Morska, jak i w całym powiecie nowodwor-
skim. Świadczy to o pozytywnych trendach w miejscowej turystyce. 

Gospodarcze oblicze miasta może zmienić przyszłość. Krynica Morska stara 
się o uzyskanie statutu uzdrowiska. Przesłankami w tym kierunku są: klimat, czy-
ste powietrze, obecność solanek czy termalnych wód jodowo-bromowych. Sta-
tut uzdrowiska bez wątpienia wpłynąłby korzystnie na turystykę przyjazdową do 
gminy oraz dałby impuls do przekształceń w zakresie miejscowej infrastruktury 
(obiekty sanatoryjne, hotele typu spa). Obecnie gmina przyjmuje rocznie około 
30 tys. turystów. Jako gmina uzdrowiskowa liczba ta mogłaby się zwiększyć, co jed-
nocześnie stworzyłoby nowe miejsca pracy (https://radiogdansk.pl/wiadomosci/
item/38661-krynica-morska-stara-sie-o-status-uzdrowiska).

Wpływ planowanego kanału żeglugowego  
na Mierzei Wiślanej na sytuację  
społeczno-ekonomiczną Krynicy Morskiej 

Planowane dokonanie przekopu Mierzei Wiślanej w bliskim sąsiedztwie omawia-
nej gminy będzie wywierało poważny wpływ na jej sytuację społeczno-gospodarczą 
(Kapczyńska, 2015). Należy przy tym zdać sobie sprawę z wszystkich korzyści i zagro-
żeń wynikających z konsekwencji przyszłej inwestycji (ryc. 1).
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Ryc. 1.  Planowany przekop Mierzei Wiślanej w miejscowości Nowy Świat oraz 
pozostałe warianty przekopu

Źródło:  http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,10918376,Przekop_Mierzei_
Wislanej_realny_Cztery_warianty_mapa.html.

Pomysł dokonania przekopu jest mocno krytykowany, zwłaszcza przez mieszkańców 
i przedstawicieli władz Krynicy Morskiej. Społeczeństwo zwraca uwagę na przerwanie 
ciągłości mierzei i odcięcie od reszty kraju. Obawiają się spadku zainteresowania turystów 
utrudnionym przyjazdem do tego morskiego kurortu, zwłaszcza w trakcie samej budo-
wy kanału, która ma trwać kilka lat (http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/mieszkancy-
-nadzalewowych-miejscowosci-wypowiedza-sie-nt-przekopu-mierzei/4ddp68).

Kolejny uwypuklany problem dotyczy troski o możliwość zanikania miejsco-
wych plaż poprzez negatywny wpływ infrastruktury kanału, np. falochronów. Czy-
ste, ekologiczne plaże gminy Krynica Morska są, zdaniem mieszkańców, głównym 
motywem pobytu turystów. Biorąc pod uwagę spory odsetek firm w gminie zwią-
zanych z obsługą ruchu turystycznego, takie argumenty wydają się być uzasad-
nione. W związku z negatywnym nastawieniem rosyjskich władz do polskiej inwe-
stycji, mieszkańcy obawiają się reperkusji politycznych, spadku zysków z handlu 



Krzysztof Sala

156

przygranicznego, czy też przyjazdów turystycznych Rosjan. Krytyczne uwagi wyrażali 
też mieszkańcy innych miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie, m.in. Kątów 
Rybackich czy Skowronek. Obawiają się prognozowanego zanieczyszczenia wody 
zarówno w Zatoce Gdańskiej, jak i w Zalewie Wiślanym oraz hałasu wywołanego 
natężonym ruchem statków, co bezpośrednio wpłynie na czystość plaż oraz spadek 
zainteresowania wypoczynkiem w tym rejonie (http://www.tvp.info/30102556/
przekop-zniszczy-mierzeje-wislana-rosjanie-protestuja). 

Ważnymi kontrargumentami budowy kanału są względy ekologiczne, które 
w znaczący sposób mogą wpłynąć na sytuację społeczno-gospodarczą gminy Kry-
nica Morska oraz jej okolic (Dobrzycka-Krahel i Kozakiewicz, 2011). Budowa kanału 
będzie się wiązała z koniecznością wycięcia około 15 ha cennego lasu sosnowego oraz 
około 0,5 ha szuwarów. Wpłynie to negatywnie na walory naturalne subregionu oraz 
zniekształci krajobraz (Zachowicz i Zakrzewska, 2009).

Kolejny problem dotyczy troski o zmniejszenie, nawet o kilkanaście kilometrów kwa-
dratowych obszarów rozrodu cennych gospodarczo ryb (np. sandacz, śledź), co może 
przynieść fatalne skutki ekonomiczne dla rybołówstwa. Intensywny ruch statków może 
spowodować likwidację siedlisk zimujących ptaków wodnych, dla ochrony których powo-
łano Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (Sandecki, 2007). W toku funkcjono-
wania kanału zachodzić może zwiększone zagrożenie powodziowe i ryzyko dla wędkują-
cych i plażujących ludzi, z racji destrukcyjnego oddziaływania fal wzbudzanych przez duże 
statki na płytkim, zamkniętym akwenie (przyspieszona erozja brzegów) (Bzoma, 2008). 
W trakcie samej budowy zachodzi konieczność znalezienia miejsca na zrzut urobku pocho-
dzącego z pogłębienia kanału żeglugowego. Prace pogłębiające realizowane w przeszłości 
na tym akwenie prowadziły do szeregu poważnych zniszczeń tarlisk ryb i kolonii ptaków 
(Sas-Bojarska, 2009). Należy również liczyć się z negatywnym wpływem pracujących ma-
szyn w trakcie budowy na organizmy, w tym zmiany trasy migracji czy żerowisk. Niektórzy 
ekologowie podkreślają zagrożenie dla środowiska w związku z ryzykiem wystąpienia wy-
cieków olejów, substancji ropopochodnych czy też substancji przewożonych przez statki. 
Może to doprowadzić nawet do katastrofy ekologicznej (Tyszecki i in., 2009).

Oprócz zagrożeń, należy również wspomnieć o możliwych korzyściach związanych 
z funkcjonowaniem planowanego kanału. Powstanie kanału na Mierzei Wiślanej to istotna 
szansa na postęp gospodarczy dla wschodniej części polskiego wybrzeża Bałtyku. To możli-
wość rozwoju portu w Elblągu i wielu innych mniejszych miast. To także szansa na poprawę 
koniunktury, sytuacji na miejscowym rynku pracy oraz współpracy międzynarodowej.

Kanał to jednocześnie nowa atrakcja turystyczna na mapie powiatu nowodwor-
skiego. Może to przyciągnąć nowych turystów. Po zrealizowaniu przekopu można 
by rozwinąć bazę turystyki jachtowej i windsurfingowej, budując marinę wraz z całą 
infrastrukturą. Podniosłoby to wyraźnie waloryzację turystyczną Mierzei Wiślanej 
oraz podziałało zachęcająco na nowych turystów.
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Podsumowanie
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w poważnym stopniu wpływają na sytu-

ację omawianej gminy. Głównym czynnikiem kształtującym bieżącą sytuację w gmi-
nie Krynica Morska jest turystyka. Gmina posiada wybitne walory turystyczne, bazę 
noclegową czy dostępność komunikacyjną, które pozytywnie wpływają na wielkość 
ruchu turystycznego. 

Największe wyzwania dla Krynicy Morskiej będzie stanowiła przyszłość. Dotyczy 
to w szczególności planów dotyczących uzyskania statutu uzdrowiska oraz budowy 
kanału żeglugowego Nowy Świat. Szczególnie ta ostatnia inwestycja wywołuje spo-
ro kontrowersji. Poza pozytywnymi przesłankami, istnieją prawdopodobne obawy 
dotyczące szkodliwego wpływu tego projektu na sytuację ekologiczną i atrakcyjność 
turystyczną całej gminy. 
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Socio-economic conditions for the development  
of coastal areas on the example of Krynica Morska 
commune on the Vistula Spit

Summary
Coastal areas around the world, due to generally high tourist values, are places 

of dynamic social and economic development. The situation is similar for the Polish 
coastal strip, which is distinguished by the high level of entrepreneurship and econo-
my development. For many years, many Polish towns located on the Baltic Sea have 
been at the forefront in terms of socio-economic development. When analyzing the 
situation of the Polish coastal area, it is worth taking into account the socio-economic 
situation of the area of   the Vistula Spit. Due to the peripheral location and economic 
specifics, this is the area that is the most worthy of an in-depth analysis. The aim 
of the publication was to present social and economic aspects of the development 
of the Polish part of the Vistula Spit. Particular attention was devoted to the most 
interesting and the most distinctive center located in the discussed spit, namely 
Krynica Morska commune. The thesis put forward in the publication was the as-
sumption that socio-economic conditions have a significant impact on the current 
and future situation of the Krynica Morska commune. In the first chapter of the work, 
the characteristics of the Vistula Spit as a coastal area were characterized. Natural, 
anthropogenic values, transport accessibility or infrastructure have been discussed, 
which have a significant impact on the socio-economic situation of Krynica Mors-
ka commune and other towns on the Vistula Spit. The second chapter is devoted 
to the socio-economic determinants of the Krynica Morska commune itself. The 
achievements of the commune as a small but leading center of entrepreneurship 
in Poland are described. The dominant areas of economic and social development 
of the discussed commune were pointed out. In the third chapter, particular atten-
tion was paid to the planned, important from the socio-economic point of view for 
the municipality, the investment which is the “Nowy Świat” shipping channel. The 
possible economic and social consequences resulting from this investment were 
indicated. The article was created using dense book materials, magazines as well as 
netographic information. The research method used in the publication is the analysis 
of existing data. The test results positively verify the thesis.

Key words: economy, Vistula Spit, environmental protection, conditions, society.
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Innowacyjne formy przedsiębiorczości  
na obszarach wiejskich regionu nadmorskiego

Abstrakt
Współczesne obszary wiejskie podlegają znacznym zmianom. W nowoczesnej 

gospodarce niezbędne jest wnoszenie wartości dodanej do oferowanych produk-
tów lub usług (innowacyjność). Za innowacje zwykło się uważać zmiany w aspekcie 
gospodarczym i społecznym, a za takie można uznać tworzenie zagród edukacyjnych 
i wsi tematycznych. Oferta wsi tematycznych opiera się na interpretacji przestrzeni 
wiejskiej. Działa jako zasób i może być wykorzystana do rozwoju produktów tury-
stycznych i wzmocnienia lokalnej przedsiębiorczości. Wsie tematyczne w znacznym 
stopniu przyczyniają się do rozwoju innowacji na obszarach wiejskich. Podobnie jest 
z usługami edukacyjnymi, które wykorzystują możliwości gospodarstwa rolnego. 
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest przykładem innowacyjnego przedsię-
wzięcia sieciowego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i aktywności społecznej. 
Celem opracowania jest charakterystyka funkcjonowania wsi tematycznych i zagród 
edukacyjnych na obszarach wiejskich regionu nadmorskiego, jako przykładu inno-
wacyjności. Zakres problemowy badań dotyczył głównie analizy ich stanu i rozwoju 
jako archetypu innowacyjnej przedsiębiorczości na wsi.

Słowa kluczowe:  innowacyjność, zagrody edukacyjne, wsie tematyczne, obszary wiejskie, 
region nadmorski. 

Wprowadzenie
Innowacyjność traktuje się obecnie jako jedną z najistotniejszych determinant 

rozwoju i konkurencyjności gospodarczej. Obecne trendy społeczno-gospodarcze 
w postaci globalizacji, umiędzynarodowienia, informatyzacji, postępującego rozwo-
ju gospodarki opartej na wiedzy czy tercjalizacji niejako wymuszają innowacyjność 
(Przyzwojska i Wyrwas, 2016). Przyjmuje się, iż innowacyjna jest każda forma aktyw-
ności nieobecna do tej pory na danym terenie (Barnett, 1953). Innowacyjność jest 
terminem pochodnym w stosunku do pojęcia innowacja. Innowacyjność definiowana 
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jest najczęściej jako gotowość oraz zdolność jednostek i organizacji do poszukiwania, 
wdrażania i upowszechniania innowacji (Porter, 1998; Pomykalski, 2001; Bal-Woźniak, 
2004). Według definicji ustanowionej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), działal-
nością innowacyjną jest całokształt działań naukowych, organizacyjnych, technicznych, 
komercyjnych i finansowych, prowadzących do wdrażania innowacji – w rzeczywistości, 
bądź tylko w zamierzeniu. Zwykle za innowację uważa się zmiany w aspekcie gospo-
darczym i społecznym (Decelle, 2004). Określane są one jako proces, który polega na 
przekształceniu możliwości już istniejących w nowe idee, a także ich wprowadzenie 
do zastosowania stricte praktycznego (Schumpeter, 1960; Niedzielski i Rychlik, 2006; 
Chodyński, 2008; Munro, 2015; Podręcznik Oslo…, 2008). Zdaniem Hargadona i Suttona 
(2000), innowacje są efektem wymiany wiedzy z różnych obszarów, która następnie 
integrowana jest w nowy, odmienny sposób. W wyniku takiego działania powstają 
nowe produkty materialne, usługi lub procesy. Według Druckera (1992), innowacja to 
jakościowa odmienność akceptowana przez odbiorców, będąca specyficznym narzę-
dziem przedsiębiorczości, gdyż prowadzi do osiągnięcia wysokiej konkurencyjności. 
Zatem pojęcie innowacyjności odnosi się nie tylko do poszczególnych osób, biznesu, 
ale ma charakter pozaekonomiczny. Konsoliduje się z przedsiębiorczością w sektorze 
publicznym (administracja publiczna) i społecznym (organizacje non profit). 

Aktywizujące się współcześnie innowacje na ogół rzadko bywają wynikiem pracy, 
bądź pomysłu jednostki. Nieodzownym motywem działania jest współpraca całego 
szeregu podmiotów, czego dobrym przykładem są zagrody edukacyjne czy wsie te-
matyczne. Niniejsze opracowanie ma na celu charakterystykę funkcjonowania wsi 
tematycznych i zagród edukacyjnych na obszarach wiejskich regionu nadmorskiego, 
jako przejawu innowacyjności. Zakres problemowy badań dotyczył głównie analizy 
ich stanu i rozwoju jako archetypu innowacyjnej przedsiębiorczości na wsi.

Zagrody edukacyjne jako przykład wiejskiej 
przedsiębiorczości

Innowacyjną inicjatywą w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców wsi oraz 
rolnictwa społecznego jest Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych (OSZE), (Kmita-
-Dziasek, 2014). Funkcjonuje ona od 2011 r. i ma na celu upowszechnianie kon-
cepcji edukacji w gospodarstwie rolnym, a jednocześnie propagowanie działalności 
folwarków edukacyjnych. Bazuje na gospodarstwach, definiowanych jako obiekty 
prowadzące działalność edukacyjną z wykorzystaniem własnego potencjału rolni-
czego, a także przyrodniczych i kulturowych zasobów wiejskiego otoczenia. Zgodnie 
z ideą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „zagroda edukacyjna” to obiekt zlo-
kalizowany na obszarach wiejskich, prowadzony przez mieszkańca wsi, który dyspo-
nuje uprawami rolniczymi lub zwierzętami gospodarskimi, służącymi do prezentacji 



Innowacyjne formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich regionu nadmorskiego 

163

w formie warsztatów grupom dzieci i młodzieży w zakresie programów szkolnych 
i pozaszkolnych, bądź udostępniane jako atrakcja turystyczna dla dorosłych i rodzin 
z dziećmi. Z Regulaminu OSZE (2015) wynika, że obiekt tego typu zobowiązany jest 
realizować przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych: a) edu-
kacja w zakresie produkcji roślinnej, b) edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, 
c) edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, d) edukacja w zakresie świa-
domości ekologicznej i konsumenckiej, e) edukacja w zakresie dziedzictwa kultury 
materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Istotnym 
celem działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych jest: intensyfikowanie 
autorytetu rolnika, popularyzacja wiedzy na temat genezy żywności, a także ochrona 
spuścizny kulturowej wsi i różnicowanie działalności pozarolniczej na obszarach wiej-
skich (Bogusz i Kmita-Dziasek, 2015). Zdaniem Kurczewskiego (2007), podejmowane 
przedsięwzięcia edukacyjne wpływają na rozpowszechnianie wiedzy o przyrodzie, 
kształtują świadomość ekologiczną oraz wrażliwość turysty i gospodarza. 

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych skupia pod wspólną marką 252 indywi-
dualne podmioty, prowadzące działania edukacyjne, oparte na własnym potencjale 
rolniczym, na ogół łączące w swej działalności przedsiębiorczej funkcje produkcyjne 
z usługowymi, turystycznymi i edukacyjnymi (Kmita-Dziasek i Bogusz, 2017). Naj-
większa liczba zagród edukacyjnych funkcjonuje w województwach: dolnośląskim 
(34 gospodarstwa), małopolskim (27 gospodarstw), mazowieckim (22 gospodarstwa) 
i pomorskim (21 gospodarstw). Najmniej podmiotów tego typu zlokalizowanych jest 
w województwie lubuskim i zachodniopomorskim – po 7 obiektów, tj. 2,8% ogółu 
zagród edukacyjnych w Polsce (tab. 1). Obiekty występują z propozycją indywidual-
nych programów edukacyjnych, będących efektem profilu gospodarstwa oraz pasji 
i aspiracji samych gospodarzy. Asygnują możliwość poznania oraz doświadczenia 
pracy rolnika w bezpośredniej bliskości z jednostajnym cyklem gospodarstwa oraz 
życiem na wsi. Lansują aktywny styl życia i rozpowszechniają manierę zdrowego 
żywienia (Czapiewska, 2018). Gospodarstwo, pełniąc funkcję edukacyjną, kształtu-
je także osobowościowy wizerunek gospodarza. Rolnik ewoluuje, będąc w stanie 
przekazać turyście wiedzę, własne doświadczenie i tradycję płynącą z własnej pracy 
(Chojnacka-Ożga i in., 2007).
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Tab. 1. Zagrody edukacyjne w Polsce

Lp. Województwo
Zagrody edukacyjne

liczba [%]
1 Dolnośląskie 34 13,5
2 Małopolskie 27 10,7
3 Mazowieckie 22 8,7
4 Pomorskie 21 8,3
5 Śląskie 18 7,1
6 Świętokrzyskie 18 7,1
7 Podkarpackie 16 6,3
8 Warmińsko-mazurskie 15 6,0
9 Wielkopolskie 15 6,0

10 Opolskie 12 4,8
11 Lubelskie 11 4,4
12 Podlaskie 11 4,3
13 Kujawsko-pomorskie 9 3,6
14 Lubuskie 9 3,6
15 Łódzkie 7 2,8
16 Zachodniopomorskie 7 2,8

Razem 252 100,0
Źródło:  opracowanie na podstawie bazy zagród edukacyjnych (według stanu na dzień 

30.09.2018 r), www.zagrodaedukacyjna.pl (data dostępu: 30.09.2018).

W Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych zrzeszonych jest łącznie 28 obiektów 
z regionów nadmorskich z czego 21 zlokalizowanych jest w województwie pomorskim 
i 7 w województwie zachodniopomorskim (tab. 2). Zdecydowaną większość zagród 
edukacyjnych stanowią gospodarstwa agroturystyczne.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie zagród edukacyjnych i wsi tematycznych w regionie nadmorskim
Źródło: jak w tab. 2.

Tab. 2.  Lokalizacja gospodarstw regionu nadmorskiego funkcjonujących w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

Lp. Nazwa Zagrody Edukacyjnej
Lokalizacja gospodarstwa

miejscowość gmina powiat
województwo pomorskie

1 Gospodarstwo agroturystyczne 
„Lipy” Lipy Stara 

Kiszewa kościerski

2 Gospodarstwo agroturystyczne 
„Agrohanka” Kniewo Wejherowo wejherowski

3 Zagroda Edukacyjna u Garncarza 
Szyszka Polnica Człuchów człuchowski

4 Gospodarstwo agroturystyczne 
„U Rychertów” Kiełpino Kartuzy kartuski

5 Gospodarstwo agroturystyczne 
„Wichrowe Wzgórza” Chmielno Chmielno kartuski

6 Inny Świat – Kraina Przyrody 
i Przygody Krastudy Mikołajki 

Pomorskie sztumski

7 Gospodarstwo agroturystyczne 
„Turze” Turze Tczew tczewski
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8 Checz Dolina Jadwigi Sierakowice kartuski

9 Gospodarstwo agroturystyczne 
„U Chłopa” Chmielno Chmielno kartuski

10 „Pod Lipą” Kamienicki 
Młyn Sierakowice kartuski

11 „Jałowcowa Dolina” Sylczno Parchowo bytowski
12 „Kaszëbskô Zagroda” Pierszczewo Stężyca kartuski
13 „Lawendowa Osada” Przywidz Przywidz gdański
14 „Wiejska Zagroda” Osice Suchy Dąb gdański
15 Stadnina Koni Maciukiewicz Nowęcin Wicko lęborski

16 Gospodarstwo agroturystyczne 
„Maciejówka” Opalenie Gniew tczewski

17 Pasieka „U Strusi” Jantar Stegna nowodworski
18 „Zaczarowany Folwark” Czarnylas Skórcz starogardzki

19
Osada 

Artystyczno-Wypoczynkowa 
„Stara Baśń”

Wilcze Błota Stara Kiszewa kościerski

20
Gospodarstwo 

Hodowlano-Agroturystyczne 
„Alpaki na Kaszubach”

Nowa Huta Kartuzy kartuski

21 Mały Holender Żelichowo Nowy Dwór 
Gdański nowodworski

województwo zachodniopomorskie

22 Gospodarstwo edukacyjne 
„W Labiryntach” Paproty Malechowo sławieński

23 Dworek „Tradycja” Bełczna Łobez łobeski

24 „7 Ogrodów” Łowicz 
Wałecki Mirosławiec wałecki

25 „Zielona Farma” Żelimucha Białogard białogardzki

26 Zagroda Jeździecka  
„Czarcia Podkowa” Sarbinowo Dębno myśliborski

27 Gospodarstwo pasieczne  
„Kószka I” Kluczewo Czaplinek drawski

28 Miodowy Raj Dygowo Dygowo kołobrzeski

Źródło:  opracowanie na podstawie bazy gospodarstw edukacyjnych, www.zagroda-edukacyjna.pl 
(data dostęp: 31.01.2018).

Zagrody badanego regionu prezentują różne profile edukacyjne, skierowane za-
równo do dzieci w wieku szkolnym (96,4%), przedszkolnym (86,0%), jak i młodzieży 
(82,1%) oraz dorosłych (86,0 %). Sześć zagród edukacyjnych (21,4%) przygotowało 
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ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży bez opieki dorosłych (tab. 3), a dwa gospo-
darstwa również dla grup specjalnych, jak seniorzy (Mały Holender w województwie 
pomorskim) czy osoby nieme (Dworek „Tradycja” w województwie zachodniopomor-
skim). Zajęcia edukacyjne we wszystkich zagrodach prowadzone są przez samych 
gospodarzy, ale część z nich wspomagają także osoby kompetentne do prowadzenia 
ciekawych lekcji tematycznych i warsztatów – nauczyciele zatrudnieni przez gospo-
darza (42,8%), twórcy ludowi i kapele regionalne (25,0%), animatorzy i instruktorzy 
(14,3%), a w pojedynczych przypadkach – piekarz, dietetyk („Agrohanka”) czy córka 
właścicieli zagrody – etnolog i pedagog (Dworek „Tradycja”). W niektórych gospo-
darstwach nieodzowna w realizacji zajęć edukacyjnych okazuje się również pomoc 
rodziny i przyjaciół (17,8%). Zlokalizowane na badanym terenie obiekty wychodzą 
z propozycją zróżnicowanych czasowo pobytów w zagrodzie – od wizyt kilkugodzin-
nych czy całodziennych (96,4% zagród) po pobyt kilkudniowy z noclegiem (57,1%). 
Większość gospodarstw oferuje pobyt z pełnym wyżywieniem (75,0%). Zwiedzanie 
biletowane posiadają w swojej ofercie jedynie dwa obiekty – w Osicach i Nowęcinie. 
Natomiast zagroda edukacyjna w Krastudach, jako jedyna w regionie, oferuje dzie-
ciom i młodzieży 5-dniowy program pobytu w okresie ferii zimowych oraz wakacji 
letnich (tab. 3). Zakres oferty jest więc zróżnicowany i dostosowany do różnych grup 
odbiorców, zaspokajając ich potrzeby i zainteresowania. 

Idea OSZE przekłada się na konkretne cele edukacyjne urzeczywistniane z zastoso-
waniem potencjału edukacyjnego gospodarstwa oraz jego proekologicznego i kulturo-
wego otoczenia. W gospodarstwach regionu nadmorskiego – obok problematyki ściśle 
związanej z doskonaleniem produkcji roślinnej i hodowli – wśród przeprowadzanych 
tematów zajęć znajdują się zagadnienia – edukowania w zakresie dziedzictwa wiejskiej 
kultury materialnej, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej, a także 
budowania świadomości ekologicznej i konsumenckiej. Większość badanych gospo-
darstw realizuje cele edukacyjne w zakresie produkcji roślinnej (23 zagrody), zwierzę-
cej (22 zagrody) oraz kultywowania dziedzictwa i tradycji pomorskiej wsi (24 zagrody) 
(tab. 3). W programach edukacyjnych realizowanych przez gospodarstwa zdecydowanie 
przeważają zajęcia rekreacyjne, a także te propagujące przyrodę, tradycyjną żywność, 
prace w gospodarstwie rolnym oraz rękodzieło artystyczne. Przykładowe programy za-
jęć edukacyjnych oferowane przez właścicieli gospodarstw to np.: lekcje o zbożu, mle-
ku, wełnie („Wichrowe Wzgórze”, Zagroda Jeździecka „Czarcia Podkowa”), produktach 
pszczelich (Pasieka „U Strusi”, Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I”, „Miodowy Raj”), se-
zonowości prac w gospodarstwie rolnym i ogrodnictwie („Zielona Farma”, „7 Ogrodów”, 
Zagroda Jeździecka „Czarcia Podkowa”), tradycyjnym rzemiośle i kaszubskiej kulturze 
(„Jałowcowa Dolina”) czy kulinariach (Dworek „Tradycja”). Część gospodarstw specja-
lizuje się typowo w hodowli zwierząt – co wyznacza tematykę prowadzonych warszta-
tów – koni różnych ras (w Polnicy, Kiełpinie, Turze, Nowęcinie i Opaleniu), afrykańskich 
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strusi (zagroda w Jantarze) czy alpak (zagroda w Nowej Hucie). Warto dodać, że w tym 
ostatnim podstawowym dochodem gospodarstwa, nietypowym dla polskiego rolnictwa, 
jest hodowla alpak i lam, co w znacznej mierze wpłynęło na problematykę oferowanych 
zajęć – alpako-trekking, lamo-trekking. Jest to nowatorska i bardzo interesująca alter-
natywa dla gospodarstw agroturystycznych, która na dzień dzisiejszy na terenie nasze-
go kraju jest niszowa, ale o wielkim potencjale rozwoju ekonomicznego gospodarstw 
(Czapiewska, 2018). Ponadto w zagrodzie prowadzona jest alpako-terapia, wspomaga-
jąca rehabilitację ruchową oraz umysłową osób niepełnosprawnych. 

Tab. 3.  Oferta edukacyjna gospodarstw regionu nadmorskiego zrzeszonych 
w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

Wyszczególnienie

Województwo 
pomorskie

Województwo 
Zachodniopomorskie

liczba 
wskazań [%] liczba 

wskazań [%]

Adresaci 
oferty 

edukacyjnej

Dzieci w wieku 
przedszkolnym 17 80,9 7 100,0

Dzieci w wieku szkolnym 
(szkoła podstawowa) 20 95,2 7 100,0

Młodzież (gimnazjum, szkoła 
średnia) i studenci 16 76,2 7 100,0

Dorośli 17 80,9 7 100,0
Dzieci i młodzież –  

bez opieki osób dorosłych 4 19,0 2 28,6

Grupy specjalne 1 4,8 1 14,3

Zakres 
oferty

edukacyjnej

Program 1-dniowy  
bez noclegu 21 100,0 7 100,0

Program kilkudniowy  
bez noclegu 12 57,1 4 57,1

Program pobytu 
z wyżywieniem 17 80,9 4 57,1

Program pobytu  
bez wyżywienia  

(we własnym zakresie)
16 76,2 4 57,1

Zwiedzanie biletowane 2 9,5 - -
Program specjalny 

realizowany 
w okresie ferii i wakacji

1 4,8 - -
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Realizowane
cele 

edukacyjne

Edukacja w zakresie 
produkcji roślinnej 19 90,5 4 57,1

Edukacja w zakresie 
produkcji zwierzęcej 17 80,9 5 71,4

Edukacja w zakresie 
przetwórstwa płodów 

rolnych
10 47,6 4 57,1

Edukacja w zakresie 
świadomości ekologicznej 

i konsumenckiej
10 47,6 6 85,7

Edukacja w zakresie 
dziedzictwa kultury 

materialnej wsi, tradycyjnych 
zawodów, rękodzieła 
i twórczości ludowej

18 85,7 6 85,7

Tematyka
oferowanych

zajęć
edukacyjnych

Rolnictwo i zajęcia 
gospodarskie 15 71,4 5 71,4

Przetwórstwo produktów 
spożywczych 7 33,3 4 57,1

Tradycyjna żywność 16 76,2 3 42,8
Kuchnia domowa 11 52,4 4 57,1

Rękodzieło artystyczne 14 66,6 4 57,1
Ginące zawody 7 33,3 6 85,7

Zwyczaje i obrzędy 10 47,6 5 71,4
Edukacja regionalna 13 61,9 4 57,1

Ekologia 8 38,1 6 85,7
Przyroda 16 76,2 6 85,7

Zajęcia sportowe 8 38,1 3 42,8
Zajęcia rekreacyjne 19 90,5 2 28,6

Źródło:  opracowanie i obliczenia własne na podstawie bazy gospodarstw edukacyjnych, 
www.zagroda-edukacyjna.pl (data dostępu: 30.09.2018).

Liczba oferowanych przez gospodarstwa programów edukacyjnych jest zróżni-
cowana i waha się od 1 do 10. Najbardziej urozmaiconą ofertę proponują zagrody – 
„Mały Holender” w Żelichowie (10 programów edukacyjnych, w tym 4 dodatkowe), 
Osada Artystyczno-Wypoczynkowa „Stara Baśń” w Wilczych Błotach, „Lawendo-
wa Osada” w Przywidzu i „Zaczarowany Folwark” w Czarnylesie (po 7 programów 
edukacyjnych). 

Zagroda „Mały Holender” dysponuje zabytkowym 300-letnim domem podcienio-
wym, w którym realizowane są warsztaty, podczas których uczestnicy poznają prace, 
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jakie wykonywane były dawniej w gospodarstwie rolnym oraz historię Żuław delty 
Wisły. Organizowane są również zajęcia związane z kulinariami: serowarskie, tłocze-
nie soku z jabłek, rozpoznawanie i przyrządzanie dziko rosnących roślin, pieczenie 
ciasteczek i podpłomyków oraz edukacja artystyczna – malowanie skrzyń żuławskich. 
Z kolei realizowane w zagrodzie programy dodatkowe obejmują podstawowy kurs 
ochrony przeciwpowodziowej, lekcje historii fotografii, a także edukację ekologiczną 
i regionalną z zakresu wytwarzania mydeł oraz edukację w zakresie dziedzictwa kul-
tury materialnej wsi – prezentujące historię miejscowego lapidarium. Warto dodać, 
że lapidarium w Żelichowie jest największym tego typu obiektem w Polsce. Zagroda 
w Wilczych Błotach specjalizuje się głównie w prowadzeniu ciekawych i urozmaico-
nych zajęć edukacyjnych o profilu artystycznym, jak: malarstwo olejne i akrylowe, 
sztuka zdobienia mebli i przedmiotów użytkowych oraz profilu zielarskim – gdzie 
warsztaty realizowane są na wytyczonych ścieżkach edukacyjnych. Z kolei „Lawen-
dowa Osada” słynie z ekologicznej uprawy kilkunastu odmian lawendy, która jest 
jedną z największych w kraju, a także pierwszą i największą w północnej Polsce. Za-
groda oferuje liczne obiekty i urządzenia przeznaczone do rekreacji (hydro-, chromo-, 
aroma-, muzyko- i haloterapii), Grotę Solną, Gorącą Balię (Hot tube) z jacuzzi, Zimną 
Balię oraz Banię Ruską. Wykorzystanie relaksujących i dobroczynnych właściwości la-
wendy w połączeniu ze spa dało możliwość nauki relaksacji, prowadzenia warsztatów 
wytwarzania naturalnych mydeł, olejków, kremów czy lawendowego wina. 

Wsie tematyczne jako innowacyjny sposób na rozwój 
przedsiębiorczości wiejskiej

Wsie tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to innowacyjny sposób 
na ożywienie gospodarki wiejskiej. Stanowi alternatywne wobec rolnictwa źródło 
utrzymania dla mieszkańców wsi. Według Idziaka (2008), wieś tematyczna to taka, 
której rozwój podlega kluczowej idei bądź specyficznemu tematowi. Pretty (1999) 
podkreśla, iż wykorzystuje ona bogactwa lokalnej gospodarki (bogactwa naturalne, 
kapitał społeczny, ludzki, fizyczny, finansowy), oraz zasoby kulturowe wsi, jak: warto-
ści kultury materialnej (rzemiosło, rękodzieło), duchowej (tradycja, język, obyczajo-
wość, gwara) czy zarządzania przestrzenią (krajobraz wiejski, zabudowa, architektu-
ra). Wioski tematyczne są przedsięwzięciem o niszowej specyfice z tego względu, iż 
zainteresowanie nimi wynika z ich odmienności i różnorodności, jednakże mogą być 
doceniane przez specyficzne grupy konsumentów. Dość często decyduje zespolenie 
ofert poszczególnych gospodarstw agroturystycznych oraz twórców w ciekawą wielo-
wymiarową ofertę wypoczynku i aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców miast. 
Autorzy wiosek tematycznych, jednocząc się ze sobą, są w stanie zaproponować go-
ściom nieschematyczną, zdecydowanie atrakcyjniejszą propozycję, aniżeli mogliby to 
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zrobić działając samodzielnie (Wacięga, 2011). Zdaniem Kłoczko-Gajewskiej (2015), 
założenia leżące u podstaw ich tworzenia są różnorodne, począwszy od ekonomicz-
nych (wzrost dochodów) i społecznych (współudział społeczności wokół wytyczonego 
celu), kończąc na organizacyjnych (koncentracja na mocnych stronach organizacji). 
Istotną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu wioski tematycznej przypisuje się kapi-
tałowi społecznemu, który znacząco oddziałuje na społeczno-gospodarcze aspekty 
wspólnot lokalnych, ponieważ formuje warunki do kooperacji jednostek w środowi-
sku lokalnym (biznes, administracja, organizacje pozarządowe). Wiele przedsięwzięć 
realizowanych jest chociażby w ścisłej współpracy z lokalnymi grupami działania. 
Zdaniem Wacięgi (2011), dzięki kooperacji wielu osób, po pierwsze, powstają nowe 
walory turystyczne miejsca, a po drugie – wzmacniane jest wzajemne zaufanie i więzi 
grupowe. Proces tworzenia wsi tematycznej i jej funkcjonowanie generuje szereg 
pozytywnych zmian w samej wsi, jak i jej otoczeniu:

– poprawę warunków życia na wsi;
– ożywienie gospodarcze oraz rozwój infrastruktury społecznej, turystycznej;
– promocję gospodarczą i rozwój lokalnej przedsiębiorczości;
– integrację społeczną i aktywizację zawodową zarówno młodych ludzi, jak 

i seniorów;
– zmianę estetyki wsi;
– wpływa na wzrost świadomości mieszkańców wsi, rozwijając przedsiębiorcze 

postawy i umiejętności. 

W regionie nadmorskim obecnie funkcjonuje dziewięć wsi tematycznych, w tym 
pięć na terenie województwa zachodniopomorskiego i cztery w województwie po-
morskim (tab. 4). Pierwszym regionem w Polsce, w którym pojawiły się wioski tema-
tyczne, było województwo zachodniopomorskie, gdzie przykładnym przedsięwzię-
ciem było utworzenie „Wioski Hobbitów” w Sierakowie Sławieńskim. Stanowiło ono 
wzór, z którego czerpały inspirację miejscowości z innych województw Polski. Badane 
wsie tematyczne posiadają motyw przewodni, który często związany jest z zasobami 
lub produktami lokalnymi występującymi na danym terenie. Oferta wsi tematycznych 
polega na wykorzystywaniu istniejących zasobów przyrodniczych, kulturowych i hi-
storycznych danej miejscowości. Jednak niektóre oferty wsi opierają się na motywach 
abstrakcyjnych, często niczym niezwiązanych z danym miejscem („Kraina Fantazji”, 
„Wioska Końca Świata”). 



Gabriela Czapiewska

172

Tab. 4. Wsie tematyczne w regionie nadmorskim

Lp.
Nazwa

wsi 
tematycznej

Miejscowość Gmina Powiat Liczba 
ludności*

Typ 
specjalizacji 

wsi
województwo pomorskie

1 Kraina Fantazji Karwno Czarna 
Dąbrówka bytowski 302 twórczość 

artystyczna

2 Słonecznikowa 
Wieś Gogolewko Dębnica 

Kaszubska słupski 156 przyroda/ 
historia wsi

3 Wioska Ziół 
i Kwiatów Mikorowo Czarna 

Dąbrówka bytowski 230

tradycje 
uprawy, 

przetwórstwa 
ziół 

i kwiatów

4 Wioska 
Kaszubska Swornegacie Chojnice chojnicki 1080

tradycje 
rzemiosła 

i zajęć/ 
przyroda, 
krajobraz

województwo zachodniopomorskie

5 Wioska 
Hobbitów

Sierakowo 
Sławieńskie Sianów koszaliński 413 literatura, 

film

6
Wioska 

Zdrowego
Życia

Dąbrowa Sianów koszaliński 396
ekologia/ 

zdrowy styl 
życia

7 Wioska Końca 
Świata Iwięcino Sianów koszaliński 327 historia wsi

8 Wioska Bajek 
i Rowerów Podgórki Malechowo sławieński 212

twórczość 
artystyczna/

bajki

9
Wioska 

Labiryntów
i Źródeł

Paproty Malechowo sławieński 187 przyroda, 
krajobraz

*     Liczba ludności według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011;  
http://www.polskawliczbach.pl (data dostępu: 15.05.2018).

Źródło: opracowanie własne.
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Wioski tematyczne starają się przyciągnąć do siebie unikatowym produktem tu-
rystycznym i nowatorskimi pomysłami. Jednak podłożem specjalizacji większości wsi 
są tradycje upraw i przetwórstwa, rzemiosł, zajęć, walory przyrodniczo-krajobrazowe 
wsi i okolicy oraz tradycje związane z dzia łalnością artystyczną (tab. 4). W przypad-
ku niektórych wsi, motywem przewodnim jest historia, miejscowe legendy, a także 
odniesienie do postaci literackich bądź filmowych (Sierakowo Sławieńskie – woj. 
zachodniopomorskie). Zatem oferty prezentowanych wsi tematycznych wpisują się 
w tzw. turystykę edukacyjną i adresowane są głównie do grup zorganizowanych, ze 
szczególnym nastawieniem na grupy szkolne. Wszystkie wsie tematyczne w regio-
nie nadmorskim realizują warsztaty (głównie rękodzielnicze, ceramiczne, kulinarne), 
szlaki i ścieżki edukacyjne (przyrodnicze, tematyczne) oraz zabawy, gry i animacje 
(tab. 5). Większość wsi posiada także w swojej ofercie konkursy, quizy, zawody, gry 
terenowe, questy czy też pokazy. Ponad połowa wiosek proponuje odwiedzającym 
wykłady i prezentacje, a także wycieczki i wyprawy (zwłaszcza piesze, rowerowe 
i spływy kajakowe). Organizowane są również jarmarki (np. Jarmark Hobbitów, Jar-
mark Słonecznikowy, Jarmark Średniowieczny), festyny i biesiady. 

Tab. 5. Oferta nadmorskich wsi tematycznych

Lp. Rodzaj oferty

Liczba miejscowości 
z daną ofertą

liczba 
wskazań [%]

1 Warsztaty 9 100,0
w tym: rękodzielnicze 6 66,6

Ceramiczne 5 55,5
Plecionkarskie 3 33,3

Kulinarne 6 66,6
artystyczne (teatralne, taneczne, muzyczne) 3 33,3

kuglarskie, żonglerskie 3 33,3
Zielarskie 2 22,2

Sprawnościowe 2 22,2
2 zabawy, gry, animacje 9 100,0
3 konkursy, quizy, zawody 8 88,8
4 gry terenowe, questy 8 88,8
5 pokazy (artystyczne, rekonstrukcje) 8 88,8
6 wykłady i prezentacje 6 66,6

7 szlaki i ścieżki edukacyjne  
(przyrodnicze, tematyczne) 9 100,0

8 jarmarki, festyny, biesiady 5 55,5

oem
Notatka
ale to sie zmiesci na 1 stronieac
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9 zwiedzanie z przewodnikiem 4 44,4
10 wycieczki, wyprawy 6 66,6

w tym: piesze, nordic walking 4 44,4
Rowerowe 5 55,5

spływy kajakowe 3 33,3
jazda konna 2 22,2
Żeglarstwo 1 11,1

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszą, utworzoną w regionie nadmorskim wsią tematyczną była, wspomniana 
wcześniej, „Wioska Hobbitów” w Sierakowie Sławieńskim (Idziak, 2013). Jej specjali-
zacja bazuje na problematyce literackiej opartej na twórczości J.R.R. Tolkiena. „Wio-
skę Hobbitów” współtworzą uzupełniające się komponenty – lokalna społeczność 
(członkowie stowarzyszenia „Hobbiton”, zamieniający się od czasu do czasu w po-
staci z powieści) oraz infrastruktura (zlokalizowane we wsi i wokół wsi zabudowa-
nia i miejsca zaadaptowane na użytek „Wioski Hobbitów). Funkcjonujące od 2002 r. 
Stowarzyszenie „Hobbiton”, wraz z miejscową szkołą podstawową, realizowało 
zadania wspierania mieszkańców wsi i najbliższej okolicy w rozwijaniu przez nich 
przedsiębiorczości oraz w przygotowywaniu nowych ofert turystycznych. W placówce 
utworzono 40 miejsc noclegowych dla grup zorganizowanych (w warunkach schro-
niskowych). We wsi utworzono ścieżki tematyczne, a na ich trasie umiejscowiono 
różnorodne drewniane obiekty (wieże, gliniane chaty), dbając przy tym o należyte 
detale, oryginalne dla scenerii z powieści „Władca Pierścieni”. Wśród odwiedzających 
przeważają dzieci i młodzież szkolna, która chętnie rozwija swój potencjał kreatywności 
w trakcie różnorodnych warsztatów artystycznych i gier fabularnych. Każdego roku 
wieś gości około 15 tysięcy osób. We wsi Podgórki dawne popegeerowskie zabudo-
wania folwarczne wykorzystano jako zaplecze oferty edukacyjno-artystycznej, która 
powstała w ramach tworzenia wsi tematycznej. Obejmuje ona warsztaty artystyczne 
(malowanie na szkle i folii, ceramika, wyrób świec z wosku, papieroplastyka) oraz 
bajkowe gry i zabawy (warsztaty „Bajkocykle”), kuglarstwo oraz bajkowo-ekologiczną 
trasę rowerową z Podgórek do Paprot, przebiegającą wzdłuż doliny rzeki Grabowej, 
która umożliwia inscenizowanie gier terenowych opartych na fabułach zaczerpnię-
tych z bajek. Corocznie odbywają się w miejscowości widowiska teatralne („Wiosna 
z Bajką”) integrujące lokalną społeczność. Inspiracją do powstania „Wioski Końca 
Świata” był XIV-wieczny kościół cysterski i znajdująca się w jego wnętrzu polichromia 
prezentująca „Sąd Ostateczny”. Iwięcino zostało także zinterpretowane jako Wieś 
Końca Świata, dzięki umiejscowionym tam tablicom, prezentującym wiersze i cytaty 
odnoszące się do końca świata. Wieś oferuje usługi kulinarne i agroturystyczne oraz 
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warsztaty nawiązujące do średniowiecznego, cysterskiego rodowodu wsi, wiejskich 
tradycji ludowych i ciekawe zajęcia związane z astronomią. Mieszkańcy dostrzegli też 
możliwość innego wykorzystania obiektów porolniczych, tworząc dwa gospodarstwa 
edukacyjne – jedno powstało na bazie dawnej stodoły – „Galeria Pod Kogutem” zaś 
drugie – w dawnej oborze – „Podwórzec Czasu”. Inicjatorem przedsięwzięcia było 
utworzone w 2007 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Iwięcina. Realizowało ono 
projekt „Ekonomia Społeczna Na Szlaku Cysterskim”, na bazie którego powstała 
oferta turystyczna wykorzystująca dziedzictwo kulturowe do promocji Pomorskiego 
Szlaku Cysterskiego i Iwięcina jako wioski pocysterskiej.

Oryginalny profil działalności charakteryzuje Paproty, gdzie pomysł mieszkańców 
na tematykę przewodnią wsi polegał na wykorzystaniu złóż torfu i pradoliny rzeki Gra-
bowej do utworzenia kompleksu wierzbowych labiryntów. Mieszkańcy miejscowości 
prowadzą w nich zajęcia edukacyjno-artystyczne z wykorzystaniem wikliny i torfu 
oraz zabawy i gry terenowe („Tajemnica Druida”). W ofercie edukacyjnej „Wioski 
Labiryntów i Źródeł” są również ćwiczenia terenowe na łąkach, torfowiskach, a także 
zajęcia w laboratorium, gdzie uczestnicy warsztatów mogą przebadać torf. Głównym 
organizatorem zajęć edukacyjnych i artystycznych pn. Plener Żywych Form Wikliniar-
skich jest Stowarzyszenie Miłośników Pradoliny Grabowej. Specjalizacja wsi Dąbrowa 
opiera się na zagadnieniach związanych ze zdrowym try bem życia i jego promocją 
(aktywność fizyczna i sport, zdrowa żywność, zielarstwo, poznawanie życia wsi i przy-
rody). W ofercie „Wioski Zdrowego Życia” znajdują się m.in. zajęcia edukacyjne oraz 
terapeutyczne, ścieżki zdrowia, a dla dzieci – gry i zabawy na „Wesołej Łączce”. Zaję-
cia prowadzone są w Dąbrowie na terenie kilku gospodarstw edukacyjnych i zloka-
lizowanych we wsi ścieżkach edukacyjnych, gdzie realizowane są warsztaty wypieku 
chleba, wykonywanego tradycyjnymi metodami oraz rozpoznawania ziół leczniczych. 
Propagatorem podejmowanych działań jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Dąbrowa – Wioska Zdrowego Życia.

W gminie Czarna Dąbrówka, dzięki inspiracji i zaangażowaniu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, utworzono dwie wsie tematyczne: Karwno – „Kraina Fantazji” 
i Mikorowo – „Kraina Ziół i Kwiatów”. Pierwsza z nich oferuje warsztaty (bębniarskie, 
kuglarskie, nauki samby, zajęcia rękodzielnicze, kulinarne – pieczenie bułeczek w gli-
nianym piecu), a także gry i zabawy (Budowanie miast, Tor kapslowy, Gra bajkowa, Ge-
nerator fantazji) oraz imprezy stałe (Fantazjada, Mikołajki z fantazją). Najważniejszym 
miejscem w „Krainie Fantazji” jest Farma Fantazji z miniaturowymi bajkowymi budow-
lami. W przypadku Mikorowa, walory przyrodnicze przyczyniły się do rozwoju gospo-
darstw agroturystycznych i turystyki aktywnej, gdyż oferują one turystom: spływy ka-
jakowe Łupawą, Słupią; wyprawy rowerowe po ciekawie wyznaczonych trasach; jazdy 
konne w miejscowych stadninach czy wędkowanie w zarybionych akwenach. Propozy-
cja wsi tematycznej jest dostosowana do specyfiki grupy i zawiera m.in: herbaciarnię 
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ziołową, pokazy i warsztaty (tańca dawnego, żonglerskie, ceramiczne, wikliniarskie, 
tkackie, kulinarne), zabawy i animacje czy fabularyzowaną grę terenową pn. „Ser-
ce Wojsława”. W sezonie letnim odbywają się tam imprezy cykliczne, jak Urodziny 
„Wojsława” (w bieżącym roku obchodził 646-lecie) czy Moc Kupały, która przyciąga 
rekonstruktorów historycznych niemal z całej Polski. Festyny, jarmarki dla twórców lu-
dowych i rękodzielników, pokazy walk rycerskich i pokazy żonglerki ogniem przyciągają 
rzesze turystów. Organizatorami imprez są Stowarzyszenie „Loko-motywa” oraz Po-
morska Grupa Odtwórstwa Historycznego. W miejscowości funkcjonuje Klub „MIKO”, 
a w nim dwie grupy tańca – Grupa Tańca Dawnego oraz Grupa Tańca z Ogniem, a także 
Dom Pracy Twórczej i Rzemiosła Dawnego, gdzie odbywają się wystawy oraz warsztaty 
(rzeźbiarskie, ceramiczne, wikliniarskie, tkackie). 

„Słonecznikowa Wieś” powstała w 2004 r. z inicjatywy członków Fundacji 
Kaszubskie Słoneczniki. Atutem Gogolewka jest bogactwo przyrody, zachowanej 
w nienaruszonym stanie oraz odrębność kulturowa (Ukraińcy, Niemcy, Polacy). Sło-
necznik stanowił inspirację do utworzenia wsi tematycznej. Motyw rośliny widnieje 
na tabliczkach numerycznych budynków mieszkalnych, na ich elewacjach i płotach, 
a metalowe słoneczniki umieszczone zostały także na krańcach wsi. Z inicjatywy sto-
warzyszenia stworzono 15-kilometrową ścieżkę przyrodniczo-historyczną „Słonecz-
nikowym Traktem”. Wieś promują lokalne produkty – „Smaki Gogolewka” (miody, 
przetwory z owoców i warzyw, suszone grzyby, drewniane podstawki i lniane tor-
by). W oparciu na walorach przyrodniczych powstała także „Wioska Kaszubska”. 
Swornegacie są miejscowością położoną w malowniczej okolicy pełnej pól, lasów, 
jezior i rzek, które tworzą bogatą sieć szlaków wodnych. We wsi funkcjonuje Wiejski 
Dom Kultury, gdzie prezentowane są walory przyrodnicze miejscowości i okolicy 
(izba muzealno-edukacyjna „Świat wodny Kaszub”, wystawa sprzętu rybackiego) 
oraz wartości dziedzictwa kulturowego mieszkańców Swornegaci. Organizowane 
są warsztaty wypieku chleba sworzyńskiego i warsztaty rękodzieła (ceramiczne, 
garncarskie, plecionkarskie). Podczas „Letnich spotkań z kulturą kaszubską” można 
posłuchać regionalnej muzyki, spróbować tradycyjnych potraw kaszubskich oraz 
obejrzeć wystawy malarstwa, fotografii i rzeźby kaszubskich artystów plastyków 
i rękodzielników. Na uwagę zasługują także imprezy odbywające się w miejscowo-
ści cyklicznie: „Kaszubskie Regaty Wioślarskie im. B. Drewka” i „Regaty o Błękitną 
Wstęgę Jeziora Karsińskiego”, gra terenowa „Test Kaszuba” czy „Kaszubski Festiwal 
Piosenki Country i Folk „CHECZ”. W ramach projektu „Nie ma Kaszëb bez Polonii, 
a bez Kaszëb Polśczi” przygotowano grę terenową „Detektywi Kaszubskiej Historii”, 
której fabuła opiera się na historii wsi oraz kulturze i tradycji regionu.
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Podsumowanie
Nowe trendy społeczne i moda na zdrowy styl życia przyczyniają się do tworzenia 

na obszarach wiejskich innowacyjnych produktów na bazie miejscowych zasobów. 
Zwykle są one elementem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego 
danego regionu  

Wioska tematyczna jest swoistym połączeniem działań przedsiębiorczych i oby-
watelskich łączących zarówno innowacyjność ekonomiczną, jak i społeczną. Wieś 
z niepowtarzalnym twórczym impulsem stanowi fenomenalny sposób nie tylko na 
integrację mieszkańców, ale także na biznes. Zatem są one ciekawą formą przedsię-
biorczości społecznej. Kształtują lokalną aktywność, wpływającą na rozwój ekonomii 
społecznej i ożywienie gospodarki wiejskiej. Wioski tematyczne są alternatywą dla 
wsi o mniejszych szansach rozwojowych, dla obszarów peryferyjnych. Tym samym 
przyczyniają się też do wzrostu innowacyjności wsi. 

We współczesnej gospodarce nieodzowna jest permanentna kompletacja produk-
tów i usług. Jednym z innowacyjnych kierunków dywersyfikacji wiejskiej gospodarki 
są usługi edukacyjne, oparte często na niewykorzystanym jeszcze w pełni potencjale 
gospodarstwa. Zagrody edukacyjne od kilku lat stanowią dobry wzorzec innowacyj-
nej aktywności na obszarach wiejskich regionu nadmorskiego. Umożliwiają one po-
szukiwanie przez rolników dodatkowych dochodów, aktywizują nie tylko miejscową 
społeczność, ale wzbogacają też lokalną gospodarkę. W regionie nadmorskim zain-
teresowanie rozwojem działalności edukacyjnej wykazują najczęściej gospodarstwa 
agroturystyczne, dla których przedsięwzięcie tego typu stwarza szansę na wydłużenie 
sezonu turystycznego oraz rozszerzenie oferty. Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyj-
nych jest przykładem innowacyjnego przedsięwzięcia sieciowego w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich i aktywności społecznej. Podkreślić należy, iż dobrze funkcjonujące 
sieci współpracy są jednym z wyznaczników gospodarczej innowacyjności. Inicjatywy 
sieciowe mają swoje znaczenie w małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co 
wynika z potrzeby łączenia kapitałów drobnych rozproszonych podmiotów – w tym 
przypadku wsi tematycznych, zagród edukacyjnych – w celu osiągnięcia większej efek-
tywności działań na konkurencyjnym rynku (Kowalska i Brzozowska, 2014).
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Innovative forms of entrepreneurment  
in rural areas of the coastal region

Summary
Contemporary rural areas undergo significant changes. In a modern economy it 

is necessary to bring added value to the offered products or services (innovation). 
Changes in the economic and social aspects are considered to be innovations, and 
the establishment of educational farms and thematic villages can be considered 
as such. The offer of thematic villages is based upon interpretation of rural space. 
It acts as a resource and can be utilized for developing tourist products and enhanc-
ing local entrepreneurship. Thematic villages significantly contribute to the growth 
of innovation in rural areas. One of the innovative directions of diversification the 
rural economy are educational services based on agricultural holding potential. The 
National Educational Farm Network is an example of an innovative project (network) 
in terms of rural areas development and social activity. The aim of the elaboration 
was to assess the activities of thematic villages and educational farms as an example 
of innovation in rural areas of coastal region. The problem scope of research mainly 
concerned the analysis of their status and development as an innovative archetype 
of entrepreneurship in the countryside.

Keywords: innovation, educational farms, thematic villages, rural areas, coastal region.
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Polskie wybrzeże na dawnych mapach

Abstrakt
Pierwszy drukowany kartograficzny obraz dzisiejszego polskiego wybrzeża znajdu-

jemy na ósmej tabula antiqua zamieszczonej w drugim wydaniu Geografii – słynnego 
dzieła Klaudiusza Ptolemeusza z 1477 r., wydrukowanym w Bolonii (pierwsze drukowane 
w Vicenzie w 1475 r. było bez map). To schematyczne i bardzo odbiegające od rzeczy-
wistości przedstawienie szybko zostało zastąpione przez lepszy obraz jaki znajdujemy 
na pierwszej nowożytnej – słynnej i bardzo rzadkiej – mapie Europy Środkowej z 1491 r. 
kardynała Mikołaja z Kuzy (Nicolaus Cusanus). Nieco później mapa Polski, Węgier, Czech, 
Niemiec, Rusi, Litwy z 1507 r. Marcusa Beneventanusa i Bernarda Wapowskiego, za-
łączona jako tabula moderna do rzymskiego wydania Geografii Ptolemeusza z 1507 
i z 1508 r., przedstawia poprawiony już ptolemeuszowski obraz polskiego wybrzeża. 
Z zaginionej mapy Polski B. Wapowskiego z 1526 r. znany nam jest tylko fragment przed-
stawiający Żmudź z linią brzegową Zalewu Kurońskiego. Zdecydowanie lepszy i nowo-
cześniejszy jego kartograficzny obraz znajdujemy na dwóch oryginalnych mapach Polski 
kartografów polskich: na mapie Wacława Grodeckiego z 1562 r. i na mapie Andrzeja 
Pograbki z 1570 r. Docenione mapy te szybko zostały wykorzystane przez Abrahama 
Orteliusa do opracowania jego mapy Polski, zamieszczanej we wszystkich wydaniach 
jego atlasu, począwszy od 1570 r. (od 1595 r. z nowej płyty). Ze złotego wieku nider-
landzkiej kartografii morskiej pochodzą trzy mapy morskie części polskiego wybrzeża 
zamieszczone w pierwszym atlasie morskim Lucasa Janszoona Waghenaera z 1585/86 r. 
Trzy bardzo dobre regionalne mapy – Prus, Kaspara Hennebergera z 1576 r., Pomo-
rza, Eilhardusa Lubinusa z 1618 r. i Litwy, Tomasza Makowskiego z (1613 r.) 1631 r. – 
przyczyniły się do dalszego postępu w przedstawianiu polskiego wybrzeża na mapach 
wszystkich ówczesnych kartografów, przede wszystkim niderlandzkich. Od połowy 
XVII w. na kartograficzny obraz ziem całej Rzeczypospolitej oraz jej wybrzeża wielki 
wpływ miała mała mapa Rzeczypospolitej Guillaume’a Le Vasseur de Beauplana, fran-
cuskiego kartografa w służbie polskiej. Wyrytowana i wydana w 1652 r. przez Wilhelma 
Hondiusa, niderlandzkiego rytownika pracującego w Gdańsku, wywarła ogromny wpływ 
na przedstawienie obrazu Rzeczypospolitej u wielu kartografów z różnych krajów, któ-
rzy w tytułach swych map cytują nazwisko Beauplana. Szczegółowy obraz wybrzeża 
Zatoki Gdańskiej znajdujemy na mapach i planach załączonych do słynnego dzieła 
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Samuela Pufendorfa De Rebus a Carolo Gustavo... z 1696 r. W drugiej połowie XVIII w. 
dobry i szczegółowych obraz dzisiejszego polskiego wybrzeża znajdujemy na najważniej-
szych mapach ściennych Polski z tego okresu – na rękopiśmiennej Polonii z 1770 r., kró-
lewskiego kartografa Karola de Perthéesa, a także na mapie Bartłomieja Folino (1770), 
Jana Jakuba Kantera (1770) i Giovanni Antonio Rizzi-Zannoniego (1772).

Słowa kluczowe:  historia kartografii polskiej, dawne mapy, dawne mapy morskie, mapy atlasowe, 
mapy ścienne.

Kartografia ptolemeuszowska
Pierwsza próba przedstawienia polskiego wybrzeża (dawnego i współczesne-

go), a szerzej ujmując także ziem starożytnej Sarmacji, a później Polski, Litwy, Rusi 
i Moskwy na mapie Europy, pochodzi od ojca geografii – Klaudiusza Ptolemeusza 
(Claudius Ptolemaeus, Claudio Tolomeo; ok. 100–ok. 180, działał w l. 127–180) 
wielkiego greckiego uczonego, astronoma, matematyka, geografa i teoretyka mu-
zyki, urodzonego w Hermiou w Górnym Egipcie, działającego i zmarłego w Alek-
sandrii. Tekst jego wielkiego dzieła geograficznego Geographike Hyphegesis (Nauka 

Ryc. 1.  Klaudiusz Ptolemeusz, ósma tabula antique, wydanie bolońskie Geografii, 
1477  TABVLA 8. Miedzioryt; wymiary mapy ok. 37–39×35,5–45,5 cm; skala 
ok. 1:5 000 000 (dla obszaru Rzeczypospolitej)

Źródło:  The Bodleian Libraries (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bologna_
Ptolemy#/media/File:Bodleian_Libraries,_Eastern_Europe_to_the_Sea_of_Azov.jpg)
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geograficzna) – przewodnika do geografii, opracowanego około 160 r., był oparty na 
pracach innych uczonych, w tym Marinosa z Tyru (II w.n.e.) – starożytnego geografa, 
który opisał północne wybrzeże Europy i jako pierwszy określił położenie krajów i po-
szczególnych miejscowości według stopni szerokości i długości geograficznej. Geo
grafia Ptolemeusza dominowała w całym chrześcijańskim i muzułmańskim świecie 
przez ponad tysiąc lat. Dzieło to zawiera matematyczne zasady konstruowania map, 
spis nazw geograficznych, z których 6411 zaopatrzonych jest we współrzędne geogra-
ficzne. Najstarszy zachowany rękopiśmienny manuskrypt z XII lub XIII w. przywiózł do 
Włoch i przetłumaczył w 1406 r. z greki na łacinę Jacobus Angelus (Jacopo d’Angelos) 
z Scarperii (Toskania). Tekst ten posłużył później za podstawę dla pierwszych druko-
wanych wydań, co przyczyniło się do odrodzenia nowożytnej geografii i kartografii. 
Pierwsze wydanie drukowane w Vicenzie w 1475 r. było bez map, natomiast drugie 
wydanie, drukowane w Bolonii w 1477 r., było już mapami (26 miedziorytowych 
tabulae antiquae, które wyrytował prawdopodobnie Taddeo Crivelli, ok. 1425–
ok. 1480 r.) (Kozica, 2015a, 2015b, 2018).

Z tego drugiego wydania Geografii – słynnego dzieła Ptolemeusza – pochodzi 
pierwszy drukowany kartograficzny obraz dzisiejszego polskiego wybrzeża jaki znaj-
dujemy na ósmej tabula antiqua (TABVLA 8), zamieszczonej w tym dziele. Na mapie 
tej (ryc. 1) znajdujemy schematyczne i bardzo odbiegające od rzeczywistości przed-
stawienie nie przypominające rzeczywistego obrazu polskiego wybrzeża, w tym rzekę 
Wisłę i jej ujście (IVSTVLA. F.), a także m.in. jedynie rzucające się w oczy duże opisane 
nazwy Morza Bałtyckiego (OCCEANVS | SARMA | TICV | S) oraz nazwy dla Sarmacji 
Europejskiej (SARMACIE IN EVROPE) i Azjatyckiej (SARMA | CIA | IN ASIA | PAR | S). 
Na całej znajdujemy wiele bardzo niedokładnych informacji, także fałszywych, nie 
istniejących pasm górskich czy nazw plemion i miejscowości, a przede wszystkim 
zarys lądów na tej mapie nie przypomina dzisiejszego, prawdziwego kształtu.

Trzecie wydanie Geografii Ptolemeusza miało miejsce w Rzymie w 1478 r. 
(27 miedziorytowych tabulae antiquae). Kolejne, już czwarte wydanie, ukazało 
się w 1482 r. we Florencji (31 miedziorytowych map, w tym cztery tabulae mo
dernae: Włoch, Hiszpanii, Francji i Ziemi Świętej). W tym samym roku, w Ulm po 
raz pierwszy poza Włochami, drukarz Lienhart Holl (działał ok. 1482) wydrukował 
słynne ulmskie wydanie, które poza tekstem zamieszczało 32 drzeworytowe mapy, 
w tym jako piątą tabula moderna – mapę Europy Północnej. Później, ok. 1484 r. 
klocki i czcionki tego wydania przeszły do Johannesa Regera (ok. 1454–?), który 
w 1486 r. wydrukował rozszerzone (w przypadku tekstu) drugie ulmskie wydanie 
dzieła Ptolemeusza. Mapy do wydań ulmskich zredagowane zostały przez Nicolausa 
Germanusa (ok. 1420?–ok. 1490).
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Wiek XV
To schematyczne i bardzo odbiegające od rzeczywistości przedstawienie z pierw-

szych wydań Geografii Ptolemeusza szybko zostało zastąpione przez lepszy obraz jaki 
znajdujemy na pierwszej nowożytnej – słynnej i bardzo rzadkiej – mapie Europy Środ-
kowej z 1491 r. (ryc. 2) kardynała Mikołaja z Kuzy (Nicolaus von Cusa, 1401–1464; 
znanego pod zlatynizowaną formą nazwiska Nicolaus Cusanus) w opracowaniu 
Nicolausa Germanusa. W latach ok. 1455-1460 kardynał Nicolaus Cusanus opraco-
wał manuskrypt mapy Europy Środkowej, która następnie stała się źródłem dla wielu 
późniejszych map. Jako mapa Europy Środkowej została opublikowana w wielu wy-
daniach, w dwóch redakcjach: redakcji A i redakcji B. Redakcja A została opracowana 
przez Henricusa Martellusa ok. 1490 r., natomiast redakcja B opracowana w rzucie 
trapezoidalnym, znana jako mapa z Eichstätt (mapa eichsztadzka), została opracowana 
ok. 1470 r. przez Nicolausa Germanusa (ok. 1420?–ok. 1490) i wydana była jako mapa 
luźna. Znanych, zachowanych tylko sześć egzemplarzy tej mapy pochodzi z ostatniego 
jej wydania z 1530 r. (Kozica, 2007, 2018).

Mapa Europy Środkowej z 1491 r. kardynała Mikołaja z Kuzy (Nicolausa Cusanu-
sa) stała się szybko wzorcem dla wielu późniejszych map. Wielkie znaczenie mapy 

Ryc. 2.  Nicolaus Cusanus (Mikołaj z Kuzy lub Mikołaj Kuzańczyk), mapa Europy Środkowej, 
1491/1530. Brak tytułu. Miedzioryt z puncowanymi sygnaturami miejscowości 
i napisami; wymiary mapy 30×39/50 cm (trapez), wymiary płyty ok. 40×58 cm; 
skala ok. 1:4 000 000.

Źródło:  Kolekcja Niewodniczański, Bitburg (Niemcy), wcześniej: Sammlung Otto Schafer, 
Schweinfurt; antykwariat H.P. Kraus, Nowy Jork; biblioteka barona Ferdinanda Neufforge; 
biblioteka księcia Oettingen-Wallerstein.
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wynika także z faktu, że na mapie tej znajdujemy po raz pierwszy przedstawienie 
wielu mniejszych miejscowości w Polsce i na Rusi. Można przyjąć hipotezę, że kar-
tograficzne informacje dotyczące Polski, Litwy i Węgier najprawdopodobniej mogły 
pochodzić od wielkiego polskiego historyka Jana Długosza (1415–1480), który odbył 
w 1449 r. podróż do Rzymu. Na mapie Cusanusa obraz polskiego wybrzeża wpraw-
dzie nadal nawiązuje do ptolemeuszowskiego obrazu, to Morze Bałtyckie opisane 
zostało jako MARE SVETIE. Na mapie tej przedstawiono Szczecin (STETIN) i Gdańsk 
(DANSICK), a ujście rzeki Odry (ODERA FLV.) i Wisły (ISTVLA FLV.) daleko odbiegają 
od rzeczywistego. Podobnie jak i kształt Półwyspu Helskiego z opisanym Helem jako 
HEIBA, a Mierzeja Wiślana przedstawiona jest jako wyspa (INSVLA NERE). 

Wiek XVI
Nieco później poprawiony już ptolemeuszowski obraz polskiego wybrzeża znajduje-

my na mapie Polski, Węgier, Czech, Niemiec, Rusi, Litwy z 1507 r. Marcusa Beneventanusa 
(ok. 1465-1524) i Bernarda Wapowskiego (1470-1535), załączona jako tabula moderna 
do rzymskiego wydania Geografii Ptolemeusza z 1507 i z 1508 r. (ryc. 3). Wydawcą tych 
poprawionych rzymskich wydań był M. Beneventanus, neapolitański filozof i astronom, 

Ryc. 3.  Marcus Beneventanus/Bernard Wapowski, mapa Europy Środkowej, 
1507. TABVLA MODERNA POLONIE VNGARIE BOEMIE GERMANIE RVSSIE 
LITHVANIE. Wydawca: Marcus Beneventanus. Miedzioryt (odbity na dwóch 
arkuszach, z napisami puncowanymi za pomocą sztanc czcionek różnych 
rozmiarów); 38,5×52 cm, wymiary płyty ok. 40×58 cm; skala ok. 1:3 700 000 

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 214), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.
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a Morze Bałtyckie opisane zostało jako MARE GERMANICVM. Na mapie tej przedstawio-
no Szczecin (STETTIN) i Gdańsk (DĀZAG), a ujście rzeki Odry (ODRA FL.) i Wisły (VISTLA FL.) 
nadal daleko odbiegają od rzeczywistego. Kształt Półwyspu Helskiego dalej pozostawia 
wiele do życzenia, a Hel opisano jako HEYLA. Ponadto mapa ta, pomimo że przedstawia 
całą Europę Środkową, posiada fundamentalne znaczenie dla historii kartografii ziem 
polskich, ponieważ jest to pierwsza drukowana mapa z nazwami Polonia i Lithuania 
oraz Russia w tytule oraz pierwsza, która powstała w wyniku współpracy z Bernardem 
Wapowskim – zwanym „ojcem kartografii polskiej” – o czym świadczy zamieszczenie na 
niej dwóch wsi: Wapowce (VAPOVICZE) – skąd pochodziła jego rodzina i Radochońce 
(RADOCHONIZA) — miejsca urodzenia Wapowskiego. Od 1493 r. studiował na Akademii 
Krakowskiej, ok. 1500 r. wyjechał do Włoch, by kontynuować studia na Uniwersytecie 
Bolońskim, gdzie uzyskał doktorat z prawa. Następnie przebywał w Rzymie, gdzie znalazł 
się na dworze papieża Juliusza II. Tam spotkał Marcusa Beneventanusa, któremu udzielił 

Ryc. 4.  Bernard Wapowski, fragment mapy Polski, tzw. milionówki z przedstawieniem 
części Żmudzi i Prus Książęcych, 1526. Drzeworyt, 17,5×21 cm, skala ok. 1:1 000 000

Źródło:  Faksymile oryginału ze zbiorów przedwojennej Biblioteki Narodowej w Warszawie 
(K. Buczek, Monumenta Poloniae Cartographica, 1939), Kolekcja Tomasza 
Niewodniczańskiego, dep. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.



Polskie wybrzeże na dawnych mapach

189

informacji geograficznych o Polsce, lub może nawet przekazał rękopiśmienną mapę ro-
dzinnego kraju do przygotowywanego nowego wydania Geografii Ptolemeusza. 

Po powrocie do Krakowa w 1515 r. Wapowski wykonał trzy różne mapy opubli-
kowane u Floriana Unglera (zm. 1536 r.) w Krakowie pomiędzy rokiem 1526 a 1528 – 
mapa Polski wraz z Mazowszem i sąsiednimi terenami, mapa Północnej Sarmacji 
i mapa Południowej Sarmacji. Prace te, znane obecnie tylko z małych zachowanych 
fragmentów, miały duży wpływ na obraz tej części Europy na mapach kopiowanych 
i przerabianych przez wielu dawnych kartografów, a wpływy Wapowskiego, uznanego 
za „ojca kartografii polskiej”, mogą być zauważalne na mapach aż do XVIII w. Wśród 
pięciu fragmentów mapy Polski, tzw. milionówki z 1526 r., odnalezionych przez Kazi-
mierza Piekarskiego w Warszawie w 1936 r., trzy fragmenty przedstawiają fragmenty 
tytułu, ramki i kierunku świata, a tylko dwa fragmenty przedstawiają treść kartogra-
ficzną mapy. Jeden z nich (ryc. 4) przedstawia część Żmudzi (SAMO: | GI [TIA]) i Prus 
Książęcych, wraz z kawałkiem górnej ramki mapy częścią kartusza z fragmentem noty 
wydawniczej i datą (Buczek, 1963). Tylko na tym fragmencie widzimy część pruskiego 
wybrzeża z dobrym przedstawieniem całego Zalewu Kurońskiego (Lacus | Curonē | ʃis) 
i Mierzei Kurońskiej.

Ryc. 5.  Wacław Grodecki, mapa Polski, 1562. Brak tytułu, ale u dołu po lewej 
stronie w ramce tekst zaczynający się od słów: IN POLONIAE LAVDEM, | ET 
TABVLAE HVIVIS COMMEN  | dationem, Carmen…, Drzeworyt, 66×83,5 cm, 
skala ok. 1:1 680 000

Źródło:  Faksymile ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (K. Buczek, Monumenta 
Poloniae Cartographica, 1939).
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Zdecydowanie lepszy i nowocześniejszy kartograficzny obraz polskiego wybrzeża 
znajdujemy na dwóch oryginalnych mapach Polski kartografów polskich z drugiej połowy 
XVI w.: na mapie Wacława Grodeckiego z 1562 r. i na mapie Andrzeja Pograbki z 1570 r. 

Wacław (Venceslaus) Grodecki (inne formy jego nazwiska spotykane na mapach 
to: Grodziecki, Grodeccius, Godreccius) (ok. 1535–1591) był polskim kartografem, któ-
ry między 1550 a 1555 r. studiował matematykę i filozofię na Akademii Krakowskiej, 
później wyjechał do Włoch, by kontynuować edukację na Uniwersytecie w Padwie. 
Tam najprawdopodobniej spotkał Stanisława Porębskiego (ok. 1539–1581), autora 
mapy Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego z 1563 r., do powstania której także się przy-
czynił. Grodecki studia ukończył w Krakowie w 1561 r. Po uzyskaniu stopnia magistra 
wstąpił do klasztoru i rozpoczął karierę duchowną, od 1564 r. był kanonikiem wro-
cławskim. Jego działalność wywarła wpływ na rozwój kartografii ziem Rzeczypospoli-
tej. Był on autorem mapy Polski wydanej w Bazylei przez Jana Oporina 1507–1568), 
tamtejszego wydawcę wielu książek i map, której jedyny znany egzemplarz pierw-
szego wydania z 1562 r. (ryc. 5) znajdował się w dawnej Bayerische Armeebibliothek 
w Monachium i prawdopodobnie zaginął w czasie drugiej wojny światowej. Jej jedyny 
egzemplarz z drugiego wydania z 1570 r., opatrzony już nazwiskiem autora, zachował 

Ryc. 6.  Andrzej Pograbka, nowa mapa części Sarmacji Europejskiej pod władzą 
króla Polski Zygmunta Augusta, 1570. Partis | SARMATIAE EVROPEÆ | QVAE 
SIGISMVNDO | AVGVSTO REGI POLO= | NIAE POTENTISSIMO | ſubiacet | NOVA 
DESCRIPTIO. Rytownik: Nicolo Nelli. Miedzioryt, odbity na dwóch arkuszach; 
47×69 cm; skala ok. 1:1 900 000 

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 2363), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.
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się w zbiorach Harvard University w USA (Kozica, 2002). Na mapie tej Morze Bałtyckie 
opisane zostało jako MARE BALTEVM, przedstawiono Szczecin (Steti | num) i Gdańsk 
(Gedanum). W obrazie ujścia rzeki Odry (ODERA FLVVIVS) zauważyć można duży po-
stęp. Znajdujemy go szczególnie w obrazie ujścia Wisły (VISTVLA FL.), która w okoli-
cach Torunia (Torunia) niepoprawnie opisana została nazwą Drwęcy jako DRWENCZA 
FL. Podobnie wielki postęp widzimy w przedstawieniu Półwyspu Helskiego z opisanym 
Helem jako Hela, a także z wyraźnie już zarysowanym kształtem Mierzei Wiślanej i Pół-
wyspu Sambia (SVDA | SAMAIDÆ) wraz z Mierzeją Kurońską (Curiʃchnezūg). Wszystkie 
te informacje wydają się być zapożyczone z mapy B. Wapowskiego z 1526 r.

Podobny, lecz nieco gorszy obraz polskiego wybrzeża, zwłaszcza w przedstawie-
niu zarysów ujścia Wisły (VISTVLA FL.), przedstawia bardzo rzadka mapa polskiego 
kartografa Andrzeja Pograbki (ok. 1540–ok. 1602). To oryginalne wydanie jego 
mapy ukazało się w Wenecji w 1570 r. jako luźna publikacja (ryc. 6). Wyrytował ją 
w miedzi Nicolo Nelli (działał w l. 1563–1570). Zgodnie z tekstem zawartej na niej 
dedykacji, wersja rękopiśmienna była ukończona latem 1569 r. Osobą, której au-
tor ją dedykował, był Mikołaj Tomicki (zm. 1586), syn kasztelana gnieźnieńskiego, 
przyjaciel i towarzysz Pograbki we Włoszech. Wioska Tomice (Thomicze), leżąca 
na zachód od Poznania, skąd pochodziła rodzina Tomickich, jest po raz pierwszy 
przedstawiona na mapie. Tekst dedykacji wspomina również przyczynę, dla której 
Pograbka narysował tę mapę. Pragnął on mianowicie poprawić mapy swej ojczyzny, 
które widział opublikowane w Wenecji, na których nazwy i położenia miejscowości 
nie były zbyt poprawnie przedstawione. Pograbka musiał mieć tutaj na myśli raczej 
przestarzałą mapę Giacomo Gastaldiego (ok. 1500–566) z 1562 r. (Kozica, 2002), 
opartą na informacjach Bernarda Wapowskiego (1470–1535) i Gerarda Mercato-
ra (1512–1594). Przypuszczalnie jednak nowocześniejsza mapa Grodeckiego nie 
została zauważona przez współczesnych Pograbce weneckich handlarzy map i kar-
tografów. Mapa Polski Pograbki jest wynikiem kompilacji opartej na wielu mate-
riałach źródłowych. Głównym jej źródłem była mapa Polski Wacława Grodeckiego 
z 1562 r. (Kozica, 2017).

Te dwie mapy Grodeckiego i Pograbki wywarły ogromny wpływ na rozwój ob-
razu kartograficznego ziem Rzeczypospolitej w kartografii europejskiej, głównie po-
przez ich przeróbki zamieszczane w wydaniach słynnego atlasu Abrahama Orteliusa 
(ok. 45 różnojęzycznych wydań). Szybko docenione mapy te zostały wykorzystane 
do opracowania mapy Polski A. Orteliusa, zamieszczanej we wszystkich wydaniach 
jego atlasu, począwszy od 1570 r., a od 1595 r. z nowej płyty uwzględniającej także 
informacje z mapy A. Pograbki z 1570 r. (Kozica, 2002).

Ze złotego wieku niderlandzkiej kartografii morskiej pochodzą trzy mapy mor-
skie części polskiego wybrzeża I Rzeczypospolitej, zamieszczone w pierwszym 
atlasie morskim wydanym przez Lucasa Janszoona Waghenaera. L.J. Waghenaer 
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(Wagenaer, Aurigarius; 1534-1606), kapitan statku z Enkhuizen nad IJsselmeer 
(Zuiderzee), pracował przez wiele lat nad dziełem swego życia Spiegel der Zeevaert, 
pierwszym atlasem morskim (pierwsze wydanie w języku niderlandzkim 1583/1585, 
następnie łacińskim 1586, angielskim 1588, niemieckim 1589 i francuskim 1590), 
które opisywało „Westersche Zee” (morze zachodnie) i „Oostersche Zee” (morze 
wschodnie) i zawierało mapy wybrzeży od Afryki Północnej po zachodnią Norwe-
gię oraz od Anglii po Bałtyk, w tym oczywiście wybrzeże Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Przedstawiały one linię brzegową i orientacyjne punkty (obiekty) wzdłuż 
wybrzeża od Kadyksu po Morze Bałtyckie oraz po wschodnie wybrzeża Anglii i Szko-
cji. Płyty miedziorytowe map sygnował mistrz rytownictwa – Jan van Deutecum 
(zm. 1600). Wszystko to sprawiło, że atlas morski Waghenaera, poza swoją wielką 
wartością nawigacyjną, jest do dzisiaj jednym z najpiękniejszych wydanych dzieł 
kartografii morskiej. Wprowadzone przez Waghenaera połączenie opisu szlaków 

Ryc. 7.  Lucas Janszoon Waghenaer, mapa morska wybrzeża Prus Królewskich i Książęcych, 
1585  U dołu, po lewej stronie, w ozdobnym, okrągłym kartuszu, tytuł w języku 
niderlandzkim: De Caerte | ofte zee cuſten van | Pruijßen, met zijne haffen | ofte 
groote Riuieren, vander | Memel off tot Heel tho, alſoe | tlant aldaer in zijn weſen 
is. | Doer Lucas Iansz Wagenaer. | Cum grae priuilegio. U dołu, po prawej stronie, 
w okuciowym prostokątnym kartuszu, drugi tytuł w języku łacińskim: Boruſsiæ 
cum ſuis | portubus et fluminibus | a Memella ad Helam | exactiſsima littoralis 
| deſcriptio. | Luca Ioannis aurigarius Aut.[ore] (zlatynizowana forma nazwiska 
Waghenaera). Rytownik: Jan van Deutecum. Wydawca: Frans van Raphelengen. 
Miedzioryt kolorowany w epoce; 33×52 cm; skala ok. 1:350 000

Źródło:  Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (sygn. ZKW 5411), dar Marie-Luise 
Niewodniczańskiej, Bitburg (Niemcy).
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Ryc. 8.  Lucas Janszoon Waghenaer, mapa morska Zatoki Ryskiej, 1585. U góry, po lewej 
stronie, w rollwerkowym kartuszu, tytuł w języku niderlandzkim: Zee Caerte 
vande | Cuſte va[n] Lijfflant | begrepen Rontsſom[m]e | de grooten Inham | 
vande Rijgſche zee, | Soe tſelfde hem ver= | thoont en op doet | Doer | Lucas Janſz 
Wagenaer | van | Enchuijſen. Rytownik: Jan van Deutecum. Wydawca: Christoffel 
Plantijn. Miedzioryt kolorowany w epoce; 33×51,5 cm; skala ok. 1:380 000 

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 1167), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.

i tras morskich oraz map morskich było wielkim sukcesem. Co więcej, jako pierw-
szy w kartografii starał się na swoich mapach morskich przedstawić schematyczny 
zarys widoku wybrzeża, jaki był widziany przez żeglarzy ze statków na morzu, który 
mógł być także przez nich wykorzystywany do orientacji i ustalania kursów. Spośród 
45 map morskich z atlasu Waghenaera trzy mapy przedstawiają ówczesne polskie 
wybrzeże (Kozica, 2014):

– mapa morska wybrzeża Prus Królewskich i Książęcych, 1585 – najstarsza mapa 
morska Zatoki Gdańskiej przedstawiająca wybrzeże od Półwyspu Helskiego po 
Kłajpedę (Der | memel) – ryc. 7;

– mapy morskiej Zatoki Ryskiej, 1585 – najstarsza mapa morska Zatoki Ryskiej 
między południowym cyplem wyspy OESEL (Ozylia, obecnie Sarema) i wschod-
nim wybrzeżem Kurlandii (LIVONIAE PARS) z uwydatnieniem portów w Pernout 
(Parnawa), Sales (Salis, niem. Salismünde) i Lemſel (Lemsal) oraz Duinemondt 
(Daugavgriva, niem. Dünamünde) z Rijghe (Ryga) – ryc. 8;

– mapa morska wybrzeża Pomorza od Kołobrzegu po Rozewie i Puck, 1586 – 
najstarsza mapa morska wybrzeża Pomorza od Kołobrzegu (Colberghen) po 
Rozewie (Rijghſhooft) i Puck (Poeſt) – ryc. 9. 
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Trzy bardzo dobre regionalne mapy – Prus Kaspara Hennebergera z 1576 r., 
Pomorza Eilhardusa Lubinusa z 1618 r. i Litwy Tomasza Makowskiego z (1613 r.) 
1631 r. przyczyniły się do dalszego postępu w przedstawianiu polskiego wybrzeża 
na mapach wszystkich ówczesnych kartografów, przede wszystkim niderlandzkich.

Pierwsza z nich to słynna mapa Prus Kaspara (Gaspar, Caspar) Hennebergera 
(Hennenberger; 1529–1600), pruskiego pastora i kartografa z 1576 r. Będąca najważ-
niejszym i najbardziej znanym dziełem K. Hennebergera opracowana została przez niego 
w oparciu na własnych pomiarach i materiałach zebranych w terenie w czasie sied-
mioletniej podróży po kraju (1569–1576) oraz prac Mikołaja Kopernika (1473–1543) 
i map J. Scultetusa, G.J. Retyka (1541) i H. Zella (1542). Szczegółowo przedstawia linię 
wybrzeża oraz ówczesną sieć osadniczą w Prusach Królewskich i Książęcych. Ponadto 
w polu mapy, na Morzu Bałtyckim (OST SEE | MARE BALTICVM), w dwóch prostokąt-
nych ramkach u wybrzeży Sambii (SAMBIA) wskazówki o możliwościach znajdowania 

Ryc. 9.  Lucas Janszoon Waghenaer, mapa morska wybrzeża Pomorza od Kołobrzegu po 
Rozewie i Puck, 1586. U góry na polu mapy wzdłuż górnej ramki, tytuł w języku 
niderlandzkim: Aldus verthoont enn doet hem op Tlandt van Pomeren, alsmen 
van Bornholm op Reescol aencompt, enn beneffens landt zeijlende is tot Rijgsche 
hooft toe, twe mijlen van v. legghende. U dołu, po lewej stronie, w ozdobnym 
okuciowym prostokątnym kartuszu, drugi tytuł w języku niderlandzkim 
i łacińskim: Caerte van de Zee cuſte vant | Landt te Pomerẽ alſo tſelfde | in zijn 
weeſen enn gedaente is, | Orae maritimæ Ducatus | Pomeraniæ accorutiβima 
| descriptio. Rytownik: Jan van Deutecum. Wydawca: Frans van Raphelengen. 
Miedzioryt kolorowany w epoce; 33,5×50 cm; skala ok. 1:380 000

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego 
(sygn. K 1529).
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tam bursztynu przy określonych kierunkach wiatru. Mapa wykonana i wydana została 
przy poparciu i pomocy księcia Albrechta Fryderyka (1553–1618), jemu też była dedy-
kowana. Pierwsze oryginalne wydanie mapy Prus K. Hennebergera ukazało się w Kró-
lewcu w 1576, odbite z dwóch (?) klocków wyciętych przez Caspara Felbingera (działał 
w latach 1564–1595). Znanych jest obecnie kolejnych dziewięć wydań tej mapy z lat: 
1595, 1621, 1627, 1629, 1638, 1639, 1655, 1656 i 1679. Pomimo tylu wydań tej mapy, 
była ona rzadkością już w XIX w. W 1863 r. ukazała się nakładem W. Kocha z Królewca 

Ryc. 10.  Faksymile z 1863 r. piątego wydania z 1629 r. mapy Prus Kaspara Hennebergera 
z 1576 r. U góry pośrodku, w prostokątnym, ozdobionym herbami kartuszu: 
PRVSSIÆ | Das iſt / des Landes zu Preuſſen / | Welches das herrlichſte Theil iſt 
Sarmatiæ Europeæ, | Eigentliche und Warhafftige Beschreibung. | Zu Ehren 
| Dem Durchlauchtigſten vnd Hochgebornen Fürsten vnd | Herrn / Herrn 
Albrecht Friderichen / Marggraffen zu Brandenburg / | in Preuſſen, zu Stettin 
/ Pommern / der Caſſuben vnd Wenden Hertzogen / | Burgraffen zu Nürnberg 
/ vnd Fürſten zu Ruegen : Meinem | gnaedigſen Fürſten vnd Herrn. | Durch | 
Casparum Hennebergerum, Erlichenſem, | Pfarrern des Fürſtlichen Hoſpitals 
Löbenicht Königsberg. Wydawca: W. Koch, Królewiec 1863. Fotolitografia; 
88,5×98,5 cm (wymiary z ramką 92,5×104 cm); skala ok. 1:370 000 

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 2874), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.
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fotolitograficzna reprodukcja (ryc. 10) jej wydania z 1629 r., wykonana przez A. Burchar-
da w Berlinie (Jäger, 1982; Szeliga, 1982, 1997; Ehrensvärd i in., 1995; Kozica, 2004). Na 
mapie tej wybrzeże Prus Królewskich i Książęcych przedstawiono od Żarnowca (Zerno
witz) na zachodzie, po Połągę (PALANGEN) na wschodzie. Bardzo dobrze przedstawio-
ny został obraz Półwyspu Sambia (SAMBIA) wraz z Zalewem Kurońskim (CVRONENSIS 
LACVS | CVRISCH HAFF.) i Mierzeją Kurońską (CVRISCH NERVNG), w przeciwieństwie do 
nosowo-garbatego kształtu Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej (FRISCH NERVNG).

Wiek XVII
Druga to słynna mapa Pomorza z 1618 r. (ryc. 11) Eilhardusa (Eilhard, Eilert) Lubinusa 

(Lubin, Lubbin, Lübben; 1565–1621), geografa i kartografa, profesora teologii na Uni-
wersytecie w Rostocku. Poza mapą Księstwa Pomorskiego (1618), wykonał wcześniej 
mapę wyspy Rugii (1609). Mapę Pomorza pięknie wyrytował Nicolaes (Nicolaus) van 
Geelkercken (Geelkerken, Geilkerckius; ok. 1585–1656), płodny niderlandzki wydawca, 
kartograf, rysownik i rytownik. Opracowana mapa przez Eilhardusa Lubinusa z inicjatywy 

Ryc. 11.  Eilhardus Lubinus, mapa Księstwa Pomorskiego, 1618. U góry, pośrodku 
ozdobnej ramki: NOVA ILLUSTRISSIMI PRINCIPATUS POMERANIÆ DESCRIPTIO 
| Cum adiuncta Principum Genealogia et Principum veris et potiorum Urbium 
imaginibus et Nobilium Inſignibus. Autor: Eilhardus Lubinus. Rytownik: 
Nicolaes van Geelkercken. Miedzioryt kolorowany w epoce (odbity na 
12 arkuszach); wymiary arkusza 42×54,5 cm, wymiary całkowite mapy 
125×215 cm; skala ok. 1:230 000

Źródło:  Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego (sygn. K 2374).
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księcia szczecińskiego Filipa II (panował w latach 1607–1618) przedstawia całe władztwo 
ostatnich Gryfitów. Ten wykształcony i światły władca już w 1610 r. widział potrzebę 
wykonania takiej mapy. Miała ona wejść w skład wielkiej historii Pomorza pióra radcy 
dworu Jurga (Jürgena) Valentina von Winther, dzieła nie powstałego. Prace nad mapą 
rozpoczął Lubinus od zgromadzenia w latach 1611–1612 materiałów opisowych i do-
tychczasowych map. W kolejnych latach trwały prace pomiarowe i dwukrotny objazd 
Księstwa Pomorskiego. W latach 1614–1616 gromadzone były dane heraldyczne oraz 
widoki i plany miast pomorskich. W 1617 r. mapa została przekazana do Amsterdamu, 
gdzie w oficynie Jodocusa Hondiusa II (1594–1629) rozpoczął nad nią prace rytownicze 

Ryc. 12.  Willem Janszoon Blaeu, Radziwiłłowska mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego 
Tomasza Makowskiego, 1613, stan drugi, 1631. U góry pośrodku mapy głównej 
w ozdobnym kartuszu: MAGNI DVCATVS | LITHVANIAE, | CAETERARVMQVE 
REGIO= | NVM ILLI ADIACENTIVM | EXACTA DESCRIPTIO. Ciąg dalszy tekstu 
w kartuszu z tytułem: Illss.mi ac Excellss.mi Pricipis et Dni. D.Nicolai | Christophori 
Radziwil. D.G.Olijcæ ac in Nies: | wies Ducis, S.Rom. Imperii Principis in Szylo= 
| wiec ac Mir Comitis et S.Sepulchri Hieroſo= | limitani Militis &c. opera cura et 
| impensis facta ac in lucem edita. Rytownik: Hessel Gerritsz. Wydawca: Willem 
Janszoon Blaeu. Miedzioryt kolorowany w epoce (mapa odbita z czterech płyt); 
wymiary mapy Litwy: 75×73 cm; wyrytowana powierzchnia razem z mapą 
Dniepru po prawej stronie i ozdobną ramką (szerokości ok. 2 cm): 79×109,5 cm; 
skala mapy Litwy ok. 1:1 300 000; skala mapy Dniepru ok. 1:530 000

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 1141), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.
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Nicolaes van Geelkercken. Mapę wyrytował na dwunastu płytach, każda ważyła po sześć 
funtów. Próbne odbitki zostały wykonane jesienią 1618 r. Nakład tej mapy był bardzo 
niewielki, niektórzy badacze oceniają go na co najwyżej 20 do 30 egzemplarzy (jeden 
z takich nielicznie zachowanych egzemplarzy znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego). Płyty jej zaginęły podczas wojny trzydziestolet-
niej. Zupełnie przypadkowo odnalezione zostały dopiero w 1756 r. w Straslundzie przez 
szczecińskiego historyka Carla Conrada Oelrichsa na strychu domu należącego do wdo-
wy po burmistrzu Sanderze. Wykupione przez księgarza z Greifswaldu Johanna Jakuba 
Weitbrechta płyty dostarczono do Hamburga, gdzie jego nakładem w 1758 r. bez jakich-
kolwiek poprawek odbito ponownie niewielką liczbę egzemplarzy mapy Lubinusa. Dzieło 
Eilhardusa Lubinusa należy do najlepszych opracowań kartograficznych, jakie pojawiły 
się w początkach XVII w. w Europie. Oparte zostało na co najmniej 5793 obserwacjach 

Ryc. 13.  Guillaume Le Vasseur de Beauplan, mapa ziem Rzeczypospolitej, 1652. 
Nova totius | REGNI POLONIÆ | Magniq3 Ducatus | LITHUANIÆ | cum ſuis | 
PALATINATIBUS | ac Confiniis | exacta delineatio. | per G. le Vaſſeur de Beauplan 
| S.R.Mtis Architectum militarm | et Capitaneum. | exacta Delineatio. | per G. le 
Vaſſeur de Beauplan | S.R.MtisArchitectum militarm | et Capitaneum. Rytownik 
i wydawca: Wilhelm Hondius. Miedzioryt; 14x18 cm; skala ok. 1:12 500 000

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 188), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.
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w terenie, a średni błąd odległości wynosi zaledwie 2 km. Niezwykle bogata treść mapy, 
ogromna ilość miejscowości (ponad 3000), bogata sieć hydrograficzna, szczegółowo 
zaznaczone lasy oraz znakomita szata graficzna z licznymi przyozdobieniami pozwalają 
zaliczyć tę mapę do najwybitniejszych osiągnięć kartografii tego okresu. Przez następne 
bez mała dwa wieki stanowiła ona podstawę do różnych edycji atlasowych i przeró-
bek wydawanych przez wszystkie znaczące ówczesne oficyny europejskie (Haas, 1926; 
Lips, 1938; Jäger i in., 1983; Stelmach, 1991, 1997, 1998, 2001; Ehrensvärd i in., 1995; 
Szeliga, 1997; Wolny, 1997; Kozica, 2004; Skrycki, 2013; Skrycki i in., 2013). Na mapie tej 
znajdujemy także bardzo szczegółowy, najdokładniejszy jak do tej pory na mapie, obraz 
wybrzeża od okolic dzisiejszego Ribnitz-Damgarten (Ribnitz) na zachodzie po nieopisane 
Jezioro Żarnowieckie i sam Żarnowiec (Sarrentzin) na wschodzie, czyli po granicę z Rzecz-
pospolitą. W obrazie tym uwagę zwraca przedstawienie Zalewu Szczecińskiego (DAS 
| GROSSE | HAFF.) oraz ujścia Odry (Odera fluvius.) z leżącymi ówczesnymi wyspami 
w korycie rzeki i ze Szczecinem (Stettin), przedstawionym za pomocą sygnatury obraz-
kowej. Podobnie wart jest zauważenia obraz jezior przybrzeżnych na mapie Lubinusa: 
jeziora Jamno (Jameʃche | Sehe), jeziora Bukowo (Buko | Wiʃche | Sehe), jeziora Kopań 
(Copan | See), nieopisanego jeziora Wicko, jeziora Gardno (Gardeʃche Sehe), jeziora 
Łebsko (LEBESCHE | SEE.) i jeziora Sarbsko (Sarpsko Sehe).

Trzecią mapą regionalną jest Radziwiłłowska mapa Litwy Tomasza Makowskiego 
z (1613 r.) 1631 r. (ryc. 12). Tomasz Makowski (1575–1630), polski kartograf i rytownik 
w służbie księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (1549–1616), zwanego Sierotką, był 
autorem tej pięknej i pierwszej nowoczesnej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(1613), zwanej od nazwiska mecenasa jej powstania – Radziwiłłowską. Pierwszego ory-
ginalnego wydania Radziwiłłowskiej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza 
Makowskiego (z 1603 r.) nie znaleziono i nie jest pewne czy rzeczywiście istniało. 
St. Alexandrowicz (2012) twierdzi, że istniało i przytacza fakty za tym przemawiające, 
mając równocześnie nadzieję na odnalezienie takiego egzemplarza. W 1613 r. ukazało 
się wydanie tej mapy w formie mapy ściennej z dodanym tekstem wzdłuż dolnej ramki. 
Jedyny prawdopodobnie zachowany egzemplarz tego stanu pierwszego mapy, wyry-
towanej przez Hessela Gerritsz (1581–1632) z 1613 r., w wydaniu Willema Janszoona 
Blaeu’a (1571–1638), znajduje się w Herzogin Anna Amalia Bibliothek w Weimarze. 
Pierwszy atlas Willema Janszoona Blaeu’a Atlantis Appendix pars altera (Amsterdam 
1630) nie zawierał mapy Litwy, ale następne wydanie z 1631 r. atlasu Appendix The
atri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris... zamieszcza ten stan czteroarkuszowej mapy, 
odbitej z płyt wyrytowanych przez H. Gerritsza, razem z mapą Dniepru po prawej 
stronie. Drugie wydanie tego atlasu Appendix Theatri, z tego samego roku (1631), 
zamieszcza już oddzielne odbitki mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego i mapy Dnie-
pru – obie mapy bez ozdobnej ramki. Czteroarkuszowa mapa Wielkiego Księstwa Litew-
skiego i dwuarkuszowa mapa Dniepru w takiej postaci zamieszczane były w atlasach 
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wydawanych przez firmę Blaeu’a do 1647 r., np. w różnych wydaniach Theatrum Orbis 
Terrarum i w pierwszych wydaniach Novus Atlas. Na tej mapie Litwy znajdujemy naj-
lepszy obraz wybrzeża Rzeczypospolitej od Gdańska (Dantzk) na zachodzie (z końcem 
Półwyspu Helskiego z Helem – Hela), po Parnawę (Pernaw) na wybrzeżu kurlandzkim 
(Ehrensvärd i in., 1995; Alexandrowicz, 2012: Kozica, 2002, 2015a, 2015b, 2018). 

Od połowy XVII w. na kartograficzny obraz ziem całej Rzeczypospolitej oraz jej wy-
brzeża wielki wpływ miała mała mapa Rzeczypospolitej (ryc. 13) Guillaume’a Le Vasseur 
de Beauplana (ok. 1600–1675/85), francuskiego kartografa w służbie polskiej. Wykonana 
została przez autora na podstawie kompilacji informacji z różnych źródeł (map). Wyrytowa-
na i wydana w 1652 r. przez Wilhelma Hondiusa (1597–1652), niderlandzkiego rytownika 
pracującego od ok. 1636 r. w Gdańsku, wywarła ogromny wpływ na przedstawienie obrazu 
Rzeczypospolitej u wielu kartografów z różnych krajów, którzy w tytułach swych map cytują 

Ryc. 14.  Erik J. Dahlbergh, mapa Zatoki Puckiej, 1696. Tabula Geographica | exhibens 
diſtrictum inter Weichſelmundam et promon= | torium Reeſehöeft, vna cum 
delineatione littorum vicinorum, | nec non Classis Suedicæ, qua ſub ductu 
Exellentiss: Dn. | Com. Caroli Guſtaui Wrangelij portus Dantiscanus, | Sinus 
Bautzensis, vnà cum Oppido eiusdem nominis cingebatur. A.o1655. Rytownik: 
François de Lapointe. Wydawca: Christoph Riegel. Miedzioryt; wymiary 
26×32 cm (wymiary płyty 27,5×33,5 cm); skala ok. 1:160 000

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 1187), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.
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nazwisko Beauplana. Mapa bardzo rzadka, autorowi znane są tylko trzy jej egzemplarze – 
w kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 188), w Bibliotece Książąt Czarto-
ryskich, Kraków (sygn. T. 121/115. I) i w prywatnej kolekcji (wcześniej egz. ten znajdował 
się także w kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego). Szczegóły związane z jej wydaniem 
otaczają niejasności. Mapę tę można uważać za pierwszy arkusz w serii częściowo nieukoń-
czonych sztychów, obejmujących mapy generalne Ukrainy, mapy regionalne Ukrainy oraz 
plany ukraińskich twierdz. Cała literatura przedmiotu sugeruje, że sztychy te były częścią 
tajemniczego Atlas Polonus albo Theatrum Poloniae, o którym wspominają niektóre źródła 
omawiające spuściznę po Wilhelmie Hondiusie. Można przyjąć również inną hipotezę: seria 
ta najprawdopodobniej stanowiła komplet próbnych odbitek kartograficznych ilustracji, któ-
re były przygotowywane do gdańskiego wydania w języku łacińskim Description d’Ukraine 
Beauplana, po raz pierwszy opublikowanego w języku francuskim w 1651 r. Łacińska edycja 
nigdy się jednak nie ukazała (Kozica, 2002, 2004, 2013, 2015b, 2018). Na tej małej mapie 
Polski przedstawiono zgeneralizowany obraz wybrzeża od przedstawionych wysp Wolin 

Ryc. 15.  Karol de Perthées, mapa Polski, 1770. Polonia | secundum legitimas proiectonis 
stereographicæ | regulas et iuxta recentissimas observationes adhibitis. (!) | 
MDCCLXX. Rysownik: Karol de Perthées. Mapa rękopiśmienna, wykonana na 
48 arkuszach, wymiary połączonych arkuszy 142×141 cm, skala ok. 1:934 000

Źródło:  Faksymile: Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 2872), dep. Zamek 
Królewski w Warszawie – Muzeum. 



Kazimierz Kozica

202

i Uznam (Vʃedom) na zachodzie, aż po wybrzeże Estonii (Esthonia), a nawet po południowy 
brzeg jeziora Ładoga z zaznaczoną miejscowością o tej samej nazwie Ladoga (Stara Ładoga). 
Na uwagę zwraca zaokrąglony kształt Półwyspu Helskiego.

Szczegółowy obraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej znajdujemy na trzech mapach i pla-
nach załączonych do słynnego dzieła Samuela Pufendorfa De Rebus a Carolo Gusta
vo..., opublikowanego po raz pierwszy w 1696 r. w Norymberdze przez Christopha 
Riegla (Szeliga 1982, 1997). Są to:

– mapa Zatoki Puckiej rytowana przez paryskiego rytownika François de Lapo-
inte (działał w II poł. XVII w.) – ryc. 14;

– plan okolic Mątowskiej Głowy i mapa ujścia Nogatu;
– plan Gdańskiego Haka rytowany przez działającego w Amsterdamie i w Sztokholmie 

rytownika Willema Swidde (1660–1697) i przedstawiający sytuację na tym terenie 
z grudnia 1659 r., z okresu poprzedzającego kapitulację Szwedów w tym rejonie.

Ryc. 16.  Bartłomiej Folino, generalna i nowa mapa całej Polski z Wielkim Księstwem 
Litewskim i krajami ościennymi, 1770. CARTE GÉNÉRALE | ET NOUVELLE | 
DE TOUTTE LA POLOGNE DU | GRAND DUCHÉ DE LITHUANIE | ET DES PAIS 
LIMITROFES. Powyżej dolnego brzegu kartusza z tytułem, data: MDCCLXX. 
Rytownik: Bartłomiej Folino. Wydawca: Michał Gröll. Miedzioryt kolorowany 
w epoce (odbity na czterech arkuszach); wymiary całkowite: 85,5×100 cm; 10 
podziałek liniowych, skala ok. 1:1 240 000

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 816), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.
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Z tych trzech map szczególnie pierwsza zasługuje na uwagę. Przedstawia ona 
po raz pierwszy tak szczegółowy kartograficzny obraz jakiejkolwiek części polskiego 
wybrzeża z rejonu Zatoki Gdańskiej. Na mapie tej, wykonanej w orientacji po-
łudniowej, przedstawiono całą Zatokę Pucką (SINUS BAUTZENSIS) po ujście Wi-
sły (Vistula fluv:) oraz Półwysep Helski od Przylądka Rozewie (REESE HOEFT). Na 
szczególną uwagę zasługuje obraz linii brzegowej tego półwyspu. Przedstawiony 
on został w postaci łańcucha sześciu wysp z zaznaczeniem i opisaniem wszystkich 
na nich leżących ówcześnie twierdz, zbudowanych z rozkazu króla Władysława IV 
Wazy – Władysławów (Vladiʃlausburg) i Kazimierzów, opisany jako Szaniec Kazi-
mierza (Casimirs Schanz) oraz miejscowości – Kuźnica (Goeffelt), Jastarnia Pucka 

Ryc. 17.  Jan Jakub Kanter, mapa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
1770  REGNI POLONIAE, | MAGNI DUCATUS LITHUANIAE | Provinciarum 
Foedere et Vaʃallagio illis | junctarum, et Regionum | vicinarum, | Nova Mappa 
Geographica. W dolnej części pola płyty z tytułem, dedykacja: BORUSSIAE 
PRINCIPI | FRIDERICO HENRICO | LUDOVICO, | FRIDERICI REGIS FRATRI | 
FORTI, BENIGNO, MUSISAMICO, | humillime dedicata | a | Joanne Jacobo 
Kanter | Bibliopola | Regiomonti MDCCLXX. Wydawca: Jan Jakub Kanter. 
Miedzioryt (dekoracja kartusza z tytułem wykonana techniką akwafortową, 
odbity na szesnastu arkuszach, połączonych w cztery pasy po cztery arkusze); 
wymiary pojedynczego arkusza: 44,5×51,5 cm; wymiary całej połączonej 
mapy: ok. 174×203 cm; skala ok. 1:675 000

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 2241), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.
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(Bauzger heisternest), Jastarnia Gdańska (Danziger heisternest) i oczywiście Hel 
(Heel). Uwagę zwracają także bardzo dobrze zaznaczone mielizny leżące na dnie 
Zatoki Puckiej oraz podane głębokości.

Wiek XVIII
W drugiej połowie XVIII w. dobry i szczegółowy – przypominający już bardzo 

obraz dzisiejszego polskiego wybrzeża znajdujemy na najważniejszych mapach 
ściennych Polski z tego okresu – na rękopiśmiennej Polonii z 1770 r. królewskiego 

Ryc. 18  Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni, mapa Polski, 1772. CARTE DE LA POLOGNE 
| DIVISÉE PAR PROVINCES ET PALATINATS | ET SUBDIVISÉE PAR DISTRICTS | 
construite d’après quantité d’Arpentages d’Observations | et de Meʃures priʃes ʃur 
les Lieux. Poniżej tytułu, dedykacja: DÉDIÉE | A SON ALTESSE ROYALE | LE PRINCE 
CHARLES DE POLOGNE | DUC DE SAXE, DE COURLANDE ET DE SEMIGALLE  
Miedzioryt odbity na dwudziestu czterech arkuszach (każdy o wymiarach ok. 
31,5×51 cm), połączony z sześciu pasów (po cztery arkusze w każdym), wymiary 
połączonego egzemplarza: ok. 177×202 cm; skala ok. 1:692 000. Rytownik: 
J. Arrivet, Pierre Bourgoin, Nicolas Chalmandrier, Perrier

Źródło:  Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego (sygn. TN 2863), dep. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum.
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kartografa Karola de Perthéesa, a także na mapie Bartłomieja Folino (1770), Jana 
Jakuba Kantera (1770) i Giovanni Antonio Rizzi-Zannoniego (1772).

Jednym z największych osiągnięć kartografii przedrozbiorowej była rękopiśmienna 
mapa Polonia Karola (Hermann Karl, Charles) de Perthéesa (1739–1815), który obok 
Bernarda Wapowskiego (1450–1535) i Guillaume’a (Wilhelma) Le Vasseur de Beauplana 
(ok. 1600–1675) był najwybitniejszym kartografem pierwszej Rzeczypospolitej. Urodzony 
w Dreźnie do Polski przybył w 1763 r., w następnym roku został nadwornym geografem 
królewskim (JK.M.ci Geograf) w stopniu porucznika (od 1766 lub 1767 r.), zmarł w swoim 
podwileńskim majątku Mazuryszki. Jego mapa Polonia została opracowana w 1770 r  
(ryc. 15) głównie dla celów administracyjnych, ale także naukowych i politycznych. Jej 
rękopis, spalony przez hitlerowców w 1944 r. po powstaniu warszawskim, przetrwał 
w postaci negatywów fotograficznych naturalnej wielkości, wykonanych przed wojną 
dla historyka kartografii polskiej Karola Buczka. Mapa ta, chociaż oparta częściowo na 
materiałach kartograficznych księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, w małym stop-
niu nawiązuje do mapy G.A. Rizzi-Zannoniego (ryc. 18). Pomimo nierównego rozmiesz-
czenia szczegółów – zagęszczenia treści w niektórych obszarach (zaznaczonych jest na 
niej nie mniej niż 28 375 miejscowości) i rzadkiego jej rozrzucenia w innych (zwłaszcza 
w północno-wschodniej części Rzeczypospolitej) – stanowi ona, zdaniem badaczy, je-
den z najważniejszych i najbardziej interesujących zabytków polskiej kartografii (Madej, 
1987; Buczek, 2003; Kozica 2011). Na mapie tej polskie wybrzeże przedstawione jest na 
zachodzie od Szczecina (STETTIN) z praktycznie całym Zalewem Szczecińskim, opisanym 
jako Groʃer Haff, po okolice na wschód od Rygi (RIGA). Jego kształt bardzo przypomina już 
nam współcześnie znany obraz polskiego wybrzeża. Uwagę zwraca bardzo dobrze przed-
stawiony kształt i ciągły przebieg Półwyspu Helskiego z tylko jedną przerwą w okolicach 
Jastarni Gdańskiej (Jastarno [?] Gdanski). W przebiegu linii wybrzeża zwracają uwagę 
niedomknięte mierzeje od strony morza nieopisanych jezior Jamno i Bukowo oraz jeziora 
Łebsko (Leba Lacus), podobnie jak na mapie Folina z 1770 r. (ryc. 16).

Pierwszą mapą generalną Karola de Perthéesa – narysowaną w 1766 r. i zniszczoną 
w pożarze Zamku Królewskiego w Warszawie w następnym roku – była prawdopo-
dobnie CARTE GÉNÉRALE | ET NOUVELLE | DE TOUTTE LA POLOGNE DU | GRAND 
DUCHÉ DE LITHUANIE | ET DES PAIS LIMITROFES, wyrytowana przez Bartłomieja Folina 
(1730–1808) i wydana w 1770 r. w Warszawie (ryc. 16) przez Michała Grölla (Groell, 
1722–1798), drukarza, wydawcę i księgarza, który pracował w Dreźnie, a w 1759 r. 
osiadł w Warszawie. Bartłomiej Folino był urodzonym w Wenecji rytownikiem, 
w 1766 r. razem z dworem hrabiego Alojzego Fryderyka Brühla (1739–1793) przeniósł 
się do Warszawy. Poza tą mapą Polski, wykonał serię portretów i kilka map do dzieła 
Jana Potockiego Mémoire sur un nouveau peryple du Pont Euxin... (1796). Nazwisko 
wydawcy nie jest podane na samej mapie. Ale z prospektu zapowiadającego wyda-
nie tej mapy z 1770 r. wiemy, że ukazała się w warszawskiej oficynie Michała Grölla. 
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Mapa Folina była pierwszą publikacją kartograficzną Grölla. Po niej, dwa lata później, 
wydał on Atlas Dziecinny Dominika Szybińskiego, a trzy lata później mapę małą Polski 
Karola de Perthéesa (zob. H35/5 w katalogu Imago Poloniae, t. I). Jakość sztychu Folina 
jest dość nieudolna. Cała mapa wydaje się być w nieładzie, a wiele nazw miejscowości 
trudno odczytać. Najważniejszym jednak szczegółem są tutaj liczne drogi przedstawio-
ne na obszarze całej Rzeczypospolitej, zaznaczone podwójnymi liniami (Kozica 2002, 
2015b, 2018). Na mapie tej polskie wybrzeże przedstawione za pomocą chaotycznej 
linii rozciąga się na zachodzie od Kołobrzegu (Colberg), po tereny leżące za Lipawą 
(LIBAU) na wschodzie. W przebiegu tej linii zwracają uwagę niedomknięte mierzeje 
od strony morza, nieopisanych jezior Jamno i Bukowo oraz jeziora Łebsko (Lieb Lac), 
podobnie jak na mapie Polonia Perthéesa z 1770 r. (ryc. 15).

Także w 1770 r. Jan (Johann) Jakub (Jakob) Kanter (1738–1786), królewiecki dru-
karz, księgarz i wydawca, właściciel papierni i giserni, wydał swoją mapę Królestwa Pol-
skiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (ryc. 17). W 1760 r. podczas rosyjskiej okupacji 
Królewca (1758–1763) otrzymał przywilej księgarski od cesarzowej Elżbiety, potwier-
dzony przez władze pruskie w 1764 r. Wydawał wiele książek, również w języku polskim, 
a oddziały jego firmy znajdowały się Elblągu, Mitawie i w Rydze. Mapa ta wydana zosta-
ła w formie atlasu, składającego się z szesnastu arkuszy, wyrytowanych tak, by mogły 
być połączone w całość w formie mapy ściennej. Pierwsze wydanie dedykowano księciu 
pruskiemu Henrykowi Fryderykowi (zm. 1798 r.), bratu króla Prus Fryderyka II. Winieta 
tytułowa sygnowana jest przez słynnego artystę Daniela Chodowieckiego (1726–1801). 
Treść kartograficzna mapy była najprawdopodobniej rytowana w Berlinie przez Johan-
na Davida Schleuena (działał w l. 1740–1774). 16-arkuszowa mapa Królestwa Polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego jest jedną z najbardziej znanych publikacji J.J. Kantera. 
Zgodnie z prospektem wydawniczym tej mapy z 1769 r., była ona wydana za pozwo-
leniem Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie pod kierownictwem geografa Antona 
Friedricha Büschinga (1724–1793) (Kozica 2002, 2004, 2015a, 2015b). Na mapie tej 
polskie wybrzeże przedstawione jest na zachodzie od Szczecina (STETTIN) z praktycznie 
całym Zalewem Szczecińskim opisanym jako GROSSE | HAFF (opisana jest także wyspa 
Wolin – INS: | WOL | LIN i Świnoujście – Schwinemünde) po okolice na wschód od Rygi 
(RIGA). Jednak jego kształt jest gorszy i nawiązuje do tego, jaki znajdujemy na starszych 
mapach. Uwagę zwraca przestarzałe przedstawienie kształtu przebiegu Półwyspu Hel-
skiego z jego haczykowatym zakończeniem. W przebiegu linii wybrzeża zwracają uwagę 
niedomknięte mierzeje od strony morza, nieopisanych jezior oraz nieprawdziwe zatoki 
przy ujściu rzek do morza w okolicach Darłowa (RÜGENWALDE). 

W 1772 r. w Paryżu 24-arkuszową mapę Polski opublikował Giovanni Antonio 
Rizzi-Zannoni (1736–1814) – ryc. 18. Była ona najlepszym osiemnastowiecznym opra-
cowaniem kartograficznym obejmującym obszar całej Rzeczypospolitej przedrozbio-
rowej. Obarczona była jednak licznymi brakami oraz błędami, a największą wadą było 
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opracowanie jej w małej skali około 1:692 000. Pomimo tego, mapa G.A. Rizzi-Zannoniego 
przedstawia całkowicie nowy kartograficzny obraz Rzeczypospolitej w stosunku do wcze-
śniejszych map. G.A. Rizzi-Zannoni nie był jedynym autorem tej wielkoskalowej ściennej 
mapy Rzeczypospolitej. Projekt zainicjowany był przez polskiego humanistę i mecenasa 
artystów i uczonych, wspomnianego już wyżej księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, 
który w latach 1735–1737 mieszkał w Paryżu, gdzie był oficerem w armii francuskiej. 
Później po pobycie w Polsce, osiedlił się w Lipsku (Saksonia), gdzie założył towarzystwo 
„Societas Jablonoviana”. Najprawdopodobniej sam Jabłonowski był tym, kto dostarczył 
rękopiśmienne materiały do mapy Rizzi-Zannoniego, która była w większości oparta na 
pomiarach wykonanych przez Franciszka Floriana Czakiego (ok. 1710–1772), węgierskie-
go kapitana artylerii i kartografa, który wcześniej wstąpił w służbę księcia. Rękopiśmienne 
mapy F.F. Czakiego były poprawione przez G.A. Rizzi-Zannoniego za pomocą innych ma-
teriałów różnego pochodzenia i jakości (Kozica 2002, 2004, 2015a, 2015b, 2018). 

Na mapie G.A. Rizzi-Zannoniego polskie wybrzeże przedstawione jest na za-
chodzie od wschodnich brzegów Zalewu Szczecińskiego w okolicach Kamienia Po-
morskiego (CAMMIN), po okolice na wschód od Rygi (RIGA). Jego kształt bardzo 
przypomina nam współcześnie już znany obraz polskiego wybrzeża, podobnie jak 
na rękopiśmiennej mapie Polonia Karola de Perthéesa z 1770 r. W przebiegu linii 
wybrzeża zwracają uwagę niedomknięte mierzeje od strony morza, nieopisanych 
jezior przybrzeżnych. Dobrze przedstawiony został kształt i przebieg Półwyspu Hel-
skiego, ponownie w postaci łańcucha sześciu wysp z zaznaczeniem i opisaniem na 
nich leżących twierdz, zbudowanych z rozkazu króla Władysława IV Wazy – Włady-
sławów (Wladiʃław) i Kazimierzów (Kazimirz) oraz miejscowości – Jastarnia Gdańska 
(Heisternest) i oczywiście Hel (Heela). Uwagę zwracają także bardzo dobrze zazna-
czone mielizny leżące na dnie Zatoki Puckiej (PUCKA ZATOKA).

Rozbiory i kres istnienia pierwszej Rzeczypospolitej w 1795 r. przyniosło także 
zmierzch staropolskiej kartografii. Ówczesne polskie wybrzeże znalazło się w zabo-
rze pruskim i rosyjskim, a kartografie tych dwóch państw zaborczych przejęły rolę 
przedstawiania polskiego wybrzeża na dawnych mapach.

Opracowanie to oparte zostało głównie na mapach z kolekcji Tomasza Niewodni-
czańskiego, przechowywanej od 2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum.
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The Polish coastline on old maps
The first printed cartographic image of the present-day Polish coastline can 

be found in the eighth tabula antiqua included in the second edition of the Geog
raphy – the famous work by Claudius Ptolemaeus from 1477 printed in Bologna 
(the first Vicenza edition from 1475 was published without maps). This schematic 
image, very far removed from reality, was replaced very soon by a more accurate 
image in the first modern map – the famous and very rare map of Central Europe 
from 1491 by Cardinal Nicolaus Cusanus. Sometime later, the corrected Ptole-
maetic image of the Polish coastline can be found on the map of Poland, Hungary, 
Bohemia, Germany, Ruthenia and Lithuania by Marcus Beneventanus and Ber-
nard Wapowski from 1507 included as a tabula moderna in the Rome edition of 
Ptolemy’s Geography from 1507 and 1508. From the lost 1526 map of Poland by 
B. Wapowski we know today only a small fragment with Samogita and its coastline 
of the Curonian Lagoon. A much better and modern image of the Polish coastline 
can be found in two original maps of Poland by Polish cartographers: Wacław Gro-
decki’s map from 1562 and Andrzej Pograbka’s map from 1570. Greatly appreciat-
ed, these two maps were very soon used by Abraham Ortelius to elaborate his map 
of Poland included in all editions of his atlas from 1570 (as of 1595 printed from 
a new plate). From the golden age of Dutch cartography we have three sea charts 
of the Polish coastline included in the very first sea chart atlas by Lucas Janszoon 
Waghenaer from 1585/86. Three very good regional maps – the map of Prussia by 
Kaspar Henneberger from 1576, the map of Pomerania by Eilhardus Lubinus from 
1618 and the map of Lithuania by Tomasz Makowski from (1613) 1631 – contribut-
ed to the achievement of further progress in depicting the Polish coastline on old 
maps by all cartographers of the time, above all the Dutch ones. From the middle 
of the 17th century a major influence on the cartographic image of all the lands of 
the Polish-Lithuanian Commonwealth and its coastline was the small map of the 
Polish-Lithuanian Commonwealth by Guillaume Le Vasseur de Beauplan, a French 
cartographer in the Polish service. This map was engraved and published in 1652 
by the Dutch engraver Wilhelm Hondius from Gdańsk. It exercised a huge influ-
ence on the presentation of the image of the Polish-Lithuanian Commonwealth 
by many cartographers from different countries, who cited the name of Beauplan 
in the titles of their maps. A detailed image of the Bay of Gdańsk’s coastline can 
also be found on maps and plans from the famous work De Rebus a Carolo Gus
tavo... by Samuel Pufendorf from 1696. In the second half of the 18th century 
a good and accurate image of the present-day Polish coastline can be found on 
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the most important wall maps of Poland from this time – in the manuscript map 
Polonii from 1770 by the royal cartographer Karol de Perthées as well as on the 
maps by Bartłomiej Folino (1770), Jan Jakub Kanter (1770) and Giovanni Antonio 
Rizzi-Zannoni (1772).

Keywords:  the history of Polish cartography, old maps, old sea charts, old atlas maps, old 
wall maps.
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Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński

Zmiany cech fizycznych wody morskiej  
na polskim wybrzeżu Bałtyku

Abstrakt
W pracy przeanalizowano zmiany temperatury, zasolenia i gęstości wody po-

wierzchniowej u południowych wybrzeży Bałtyku w latach 1950–2015. W tym celu 
wykorzystano średnie miesięczne wartości temperatury wody przypowierzchniowej 
w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu (począwszy od roku 1957), Władysławo-
wie, Helu i Gdyni oraz średnie miesięczne wartości zasolenia wody w Międzyzdrojach, 
Władysławowie, Helu i Gdyni uzyskane z IMGW-PIB. Do analizy zmian czasowych ba-
danych parametrów zastosowano regresję prostoliniową oraz korelację poszczególnych 
serii wartości temperatury i zasolenia z upływającym czasem (kolejnymi latami). W ba-
danym okresie zaobserwowano wzrost średniej rocznej temperatury wody w Między-
zdrojach, we Władysławowie, w Helu i Gdyni, przy czym wielkość zmian wzrastała ku 
wschodowi. Dodatnie wartości trendów czasowych cechowały również temperaturę 
w poszczególnych miesiącach. Jednocześnie nastąpił spadek zasolenia, również najwy-
raźniejszy we wschodniej części wybrzeża. Zarówno we Władysławowie, jak i w Helu 
oraz Gdyni istotne spadki cechowały prawie wszystkie miesiące. W miesiącach o nie-
istotnych trendach zaobserwowane tendencje zmian również były ujemne. Współwy-
stępujące wzrosty temperatury wody i spadki jej zasolenia w efekcie spowodowały 
spadek gęstości powierzchniowej wody morskiej u polskiego wybrzeża Bałtyku.

Słowa kluczowe:  temperatura wody, zasolenie, gęstość wody morskiej, Zatoka Pomorska, 
Zatoka Gdańska, trendy.

Wprowadzenie
Temperatura wody morskiej jest bardzo istotna, chociażby ze względu na warunko-

wanie rozwoju życia biologicznego. Wzrost temperatury powoduje zmniejszenie ilości 
rozpuszczonego tlenu, zwiększenie biologicznego zapotrzebowania na tlen (BZT), przy-
spieszenie procesu nitryfikacji oraz utleniania amoniaku do azotanów, co w efekcie pro-
wadzi do deficytu tlenowego w wodzie. Znaczące zmiany stają się dużym problemem 
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dla żyjących w Bałtyku organizmów żywych, wymuszając na nich przystosowanie się 
do nowych warunków lub ograniczenie wielkości populacji, w skrajnych wypadkach 
powoduje wyparcie określonego gatunku. Wzrost temperatury sprzyja np. silnemu 
rozwojowi fitoplanktonu (Siegel i in., 2008), m.in. sinic (Strömer, 2011).

Temperatura wody reguluje również dynamikę ruchów wody, wymianę cie-
pła i pędu oraz wymianę gazową między morzem a atmosferą (Siegel i in., 2008). 
Wzrost temperatury powierzchniowej wody SST (sea surface temperature – tem-
peratura powierzchniowa morza) sprzyja intensyfikacji obiegu wody w systemie 
morze-atmosfera-ląd i powoduje wzrost opadów latem nad całym Morzem Bałtyc-
kim. Zmiany te nie dotyczą jedynie morza, ale również otaczających je powierzchni 
lądowych (Kjellström i in., 2005). Trendy termiczne warunkują również zmiany pa-
rametrów zlodzenia morza.

Zmiany temperatury wody w Bałtyku w szerokiej perspektywie czasowej (lata 
1860–2006) zaprezentowane zostały przez MacKenziego i Schiedeka (2007). Z kolei 
Lehmann i in. (2011) przedstawili te zmiany wykonane na podstawie obserwacji sate-
litarnych w krótszym przedziale czasowym (lata 1958–2009). Miętus z zespołem (2011) 
badał trendy temperatury wód głębinowych Bałtyku, stwierdzając, że wskutek ich sys-
tematycznego wzrostu, od 2008 r. w obrębie Rynny Słupskiej woda jest zbyt ciepła do 
bytowania dorsza, a w Głębi Gotlandzkiej stanie się taka w 2013 r. Trendy zmian rocz-
nych oraz miesięcznych wartości SST w Bałtyku w okresie kilkunastu lat na przełomie 
XX i XXI w. były analizowane przez Siegel i in. (2006, 2008), Bradtke i in. (2010) oraz 
Raka i Wieczorka (2012). 

Z kolei zmiany temperatury wody u wybrzeży Polski badali m.in. Girjatowicz 
i Chabior (1995). Analizy dotyczyły okresu 1947–1993. Do analiz wybrali Między-
zdroje, Władysławowo i Gdynię. Zmienność (ale nie trendy zmian) SST na stacjach 
polskiego wybrzeża analizowano w ramach Projektu Badawczego IMGW KBN 5, jako 
zadanie 5.4b (Miętus i in., 2003). Zmiany wieloletnie temperatury wody morskiej 
w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Pucku, Helu i Gdyni oraz ich związki z temperaturą 
powietrza opisywane były również przez Filipiaka (2004). Analizując zmiany tempera-
tury wody w latach 1950–2008 w rejonie Władysławowa i Kołobrzegu oraz w latach 
1950–1980 w rejonie Mielna (Miętus, (red.), 2010) zaobserwowano, że na każdej ze 
stacji nastąpił wzrost średniej rocznej temperatury wody. Zmiany SST w wybranych 
miejscowościach nadmorskich analizowała również Świątek (2016).

Zasolenie Bałtyku wywiera wielki wpływ na ekosystem morski. Niektóre gatun-
ki potrzebują ściśle określonego zasolenia podczas określonych etapów życia (van 
Storch, (red.), 2008). Aktualnie większość gatunków doświadcza w Bałtyku stresu fi-
zjologicznego, ponieważ woda jest zbyt słodka dla gatunków typowo morskich, a jed-
nocześnie zbyt słona dla słodkowodnych (Meier i in., 2006). W dodatku w wyniku 
spadku zasolenia (podobnie jak wzrostu temperatury) wody możliwa jest introdukcja 
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gatunków obcych (nierodzimych; Strömer, 2011). Najbardziej drastyczne zmiany śro-
dowiska głębokich wód Bałtyku były obserwowane w latach osiemdziesiątych XX w., 
kiedy wlewy silnie zasolonych i natlenionych wód w ogóle nie występowały (Mat-
thäus, 1995).

Informacje o zmienności i przyczynach zasolenia u południowych brzegów Bałty-
ku można znaleźć głównie w monografiach poświęconych warunkom hydrologiczno-
-meteorologicznym Zatoki Pomorskiej (Majewski, 1974), Zatoki Gdańskiej (Młodziń-
ska, 1974; Cyberska, 1990) i na pozostałych wodach południowego Bałtyku (Cyberska, 
1984; Majewski, 1987; Schernewski i in., 2011). O zachodzących zmianach zasolenia 
wspomina się również w innych pracach poruszających problematykę zasolenia u po-
łudniowych brzegów Bałtyku (Piechura, 1974; Cyberska, 1994; Girjatowicz, 2008). 
Natomiast trendy zmian zasolenia wód Bałtyku w drugiej połowie XX w. analizo-
wali m.in. Nehring i Matthäus (1991), Samuelsson (1996) oraz Feistel i in. (2008), 
a w niemalże całym wieku – Meier i Kauker (2003a, 2003b). Wyraźny spadek zasole-
nia stwierdzono u polskich wybrzeży, zwłaszcza w rejonie Helu w okresie 1950–2012, 
gdzie ujemny trend zasolenia był istotny na poziomie α = 0,001 (Girjatowicz, 2017). 

Szczególnie dużą wagę przywiązywano do poznania procesów związanych z prze-
pływem słonych wód w strefie przejściowej między Bałtykiem a Morzem Północnym 
oraz w cieśninach duńskich (Stigebrandt, 1983; Gustafsson, 1997; Madsen i Højer-
slev, 2009), co ma istotne znaczenie nie tylko dla zasolenia, ale również natlenienia 
i zasobności w substancje odżywcze wód Bałtyku, zwłaszcza głębinowych.

Celem niniejszej pracy jest wyodrębnienie zmian temperatury i zasolenia 
(a w konsekwencji zasygnalizowanie tendencji gęstości) wody morskiej u polskich 
wybrzeży Bałtyku w poszczególnych miesiącach, porach roku oraz średnich warto-
ściach rocznych.

Materiały i metody
W pracy wykorzystano średnie miesięczne wartości temperatury wody przypo-

wierzchniowej w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu (począwszy od 1957 r. 
do 2015 r.), Władysławowie, Helu i Gdyni (lata 1950–2015) oraz średnie miesięcz-
ne wartości zasolenia wody w Międzyzdrojach, Władysławowie, Helu i Gdyni (lata 
1950–2015). Dane te zaczerpnięto z roczników hydrograficznych, część została bez-
pośrednio udostępniona przez IMGW-PIB (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej – Państwowy Instytut Badawczy).

Pomiary temperatury i zasolenia były dokonywane w stałych punktach codzien-
nie o 06.00 UTC na głębokości 0,5 m: w Świnoujściu – w kanale portowym, w Mię-
dzyzdrojach i Kołobrzegu – z molo, a we Władysławowie, Helu i Gdyni – z falochronu 
portowego od strony morza. Gęstość wody odczytano z nomogramu (Brahtz, 1974) 
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na podstawie zasolenia i temperatury wyznaczonych z równań regresji (wartości 
teoretyczne-modelowe). Zastosowano skróconą wersję zapisu gęstości, zwaną umow-
ną, którą uzyskuje się w wyniku porównania danej próbki z wodą destylowaną o tem-
peraturze 4°C (np. gęstość wody o wartości 1,0223 kg/m3 podajemy jako 22,3). 

Do analizy zmian czasowych badanych parametrów zastosowano regresję prosto-
liniową oraz korelację poszczególnych serii wartości temperatury i zasolenia z upły-
wającym czasem (kolejnymi latami). Istotność statystyczną określono za pomocą 
testu Fishera-Snedecora na poziomie α = 0,05. 

Ryc. 1. Lokalizacja wykorzystanych stacji pomiarowych

Uzyskane wyniki

Zmiany temperatury wody
W badanym okresie zaobserwowano istotny wzrost rocznych wartości tempera-

tury wody w Międzyzdrojach, we Władysławowie, w Helu i Gdyni (tab. 1, ryc. 2), przy 
czym wielkość zmian wzrastała ku wschodowi – najsilniejsza (współczynnik korelacji 
r = 0,51) wystąpiła w Gdyni. Dodatnie wartości trendów czasowych cechowały rów-
nież temperaturę w poszczególnych miesiącach (tab. 1). Ich istotność statystyczna 
była różna na poszczególnych posterunkach pomiarowych. Największe zmiany ce-
chowały wiosnę, zwłaszcza kwiecień i maj. 

Wzrost rocznych wartości temperatury wody wynosił: Świnoujście – zmiana nie-
istotna statystycznie, Międzyzdroje – 0,011°C/rok, Kołobrzeg – zmiana nieistotna sta-
tystycznie, Władysławowo – 0,014°C/rok, Hel – 0,016°C/rok, Gdynia – 0,018°C/rok. 
W maju, kiedy wzrosty temperatury były największe, na poszczególnych stacjach 
przedstawiały się one następująco: Świnoujście – zmiana nieistotna statystycznie, 
Międzyzdroje – 0,026°C/rok, Kołobrzeg – zmiana nieistotna statystycznie, Włady-
sławowo – 0,015°C/rok, Hel – 0,032°C/rok, Gdynia – 0,038°C/rok. W pozostałych 
miesiącach i porach roku zazwyczaj występowały trendy lub tendencje wzrostowe, 
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aczkolwiek zaobserwowano również pojedyncze nieistotne statystycznie tendencje 
spadkowe (tab. 1), zawierające się w przedziale od -0,001 do -0,012°C/rok. 

Tab. 1.  Współczynniki korelacji temperatury (oC) wody z czasem (trendy czasowe) 
na wybranych stacjach polskiego wybrzeża Bałtyku, lata 1950–2015

okres Świnoujście Międzyzdroje
Kołobrzeg               

(1957-2015)
Władysławowo Hel Gdynia

I 0,16 0,22 0,32 0,34 0,22 0,21
II 0,05 0,24 0,15 0,22 0,25 0,18
III 0,13 0,31 0,19 0,31 0,34 0,36
IV 0,23 0,35 0,07 0,34 0,44 0,45
V 0,1 0,35 0,08 0,28 0,44 0,45
VI -0,2 0,14 0,23 0,41 0,20 0,17
VII -0,04 0,13 -0,16 0,13 0,32 0,33
VIII 0,13 0,21 0,04 0,17 0,28 0,35
IX -0,04 -0,04 -0,20 0,02 0,26 0,29
X -0,01 -0,05 -0,15 -0,02 0,08 0,05
XI 0,15 0,03 0,30 0,25 0,14 0,06
XII 0,05 0,1 0,27 0,25 0,16 0,1

XII - II 0,09 0,22 0,28 0,32 0,24 0,2
III - V 0,2 0,38 0,13 0,35 0,46 0,50

VI - VIII -0,05 0,21 0,06 0,31 0,36 0,41
IX - XI 0,04 -0,02 -0,02 0,12 0,21 0,18
I - XII 0,12 0,32 0,19 0,40 0,46 0,51

Oznaczono popielatym tłem współczynniki istotne statystycznie na poziomie α = 0,05;
dodatkowo podkreślono i pogrubiono największe wartości współczynników.
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Ryc. 2.  Roczne wartości temperatury wody powierzchniowej (oC) na wybranych 
stacjach polskiego wybrzeża Bałtyku (1950–2015) wraz z trendami liniowymi

Zmiany zasolenia wody
W badanym okresie nastąpił spadek zasolenia wody powierzchniowej u południowych 

wybrzeży Bałtyku, szczególnie wyraźny we wschodniej części wybrzeża. Istotne spadki 
średniego zasolenia rocznego zaobserwowano we Władysławowie, w Helu i w Gdyni 
(tab. 2, ryc. 3). Zarówno we Władysławowie, jak w Helu i Gdyni istotne statystycznie (na 
poziomie α = 0,05) spadki cechowały prawie wszystkie miesiące (tab. 2). W miesiącach 
o nieistotnych trendach zaobserwowane tendencje zmian również były ujemne. Male-
jący trend średniego rocznego zasolenia wody powierzchniowej najsilniejszy był w Helu 
(współczynnik korelacji r = -0,55). Najsilniejsze trendy dotyczyły zimy i wartości rocznych 
(tab. 2). Były one istotne statystycznie nawet na poziomie α = 0,001. Zimą (XII–II) spadki za-
solenia wody na poszczególnych stacjach wynosiły: Międzyzdroje – zmiana nieistotna sta-
tystycznie, Władysławowo – -0,007 PSU/rok, Hel – -0,014 PSU/rok, Gdynia – -0,010 PSU/
rok. W styczniu, kiedy zaobserwowano największe spadki zasolenia wody, przedstawiały 
się one następująco: Międzyzdroje – zmiana nieistotna statystycznie, Władysławowo – 
-0,006 PSU/rok, Hel – -0,017 PSU/rok, Gdynia – -0,011 PSU/rok. Istotne statystycznie zmia-
ny wartości rocznych wynosiły od -0,004 we Władysławowie do -0,008 PSU/rok w Helu.
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Tab. 2.  Współczynniki korelacji zasolenia (PSU) wody z czasem (trendy czasowe) na 
wybranych stacjach polskiego wybrzeża Bałtyku, lata 1950–2015

okres Międzyzdroje Władysławowo Hel Gdynia
I -0,17 -0,43 -0,47 -0,42
II -0,18 -0,29 -0,45 -0,30
III -0,11 -0,35 -0,22 -0,25
IV -0,04 -0,32 -0,29 -0,16
V -0,06 -0,24 -0,29 -0,28
VI -0,07 -0,26 -0,22 -0,21
VII 0,04 -0,21 -0,37 -0,34
VIII -0,07 -0,23 -0,39 -0,27
IX -0,06 -0,20 -0,30 -0,50
X -0,14 -0,24 -0,32 -0,42
XI -0,01 -0,36 -0,30 -0,37
XII -0,13 -0,46 -0,33 -0,43

XII - II -0,2 -0,49 -0,52 -0,51
III - V -0,08 -0,35 -0,35 -0,30

VI - VIII -0,05 -0,25 -0,36 -0,34
IX - XI -0,1 -0,30 -0,38 -0,47
I - XII -0,15 -0,42 -0,55 -0,52

Oznaczono popielatym tłem współczynniki istotne statystycznie na poziomie α = 0,05;
dodatkowo podkreślono i pogrubiono największe wartości współczynników.

Ryc. 3.  Roczne wartości zasolenia wody powierzchniowej (PSU) na wybranych 
stacjach polskiego wybrzeża Bałtyku (1950–2015) wraz z trendami liniowymi
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Zmiany gęstości wody 
Współwystępujące wzrosty temperatury wody i spadki jej zasolenia w efekcie 

spowodowały spadek gęstości wody morskiej u polskiego wybrzeża Bałtyku. Analizę 
wykonano na przykładzie Helu ze względu na najsilniejsze zmiany zachodzące w zaso-
leniu wody w pobliżu tej stacji. Różnice między średnią roczną gęstością wody przypo-
wierzchniowej u polskich wybrzeży Bałtyku na początku (1950 r.) i na końcu (2015 r.) 
okresu badawczego w Helu zaprezentowano na ryc. 4. Największe różnice (spadki) 
gęstości wystąpiły zimą i latem (odpowiednio 0,6 g/m3 i 0,5 g/m3. W przejściowych po-
rach roku były one mniejsze, najmniejsze jesienią (różnica wyniosła 0,3 g/m3). Na ryc. 4 
zastosowano uproszczony zapis wartości gęstości wody (wyjaśniony w części „Materiały 
i metody”), np. gęstość równa 6,2 odpowiada gęstości wody równej 1,0062 kg/m3 

Ryc. 4. Różnice między gęstością wody w Helu w 1950 r. i 2015 r. 

W niniejszej pracy tendencje zmian gęstości wody zostały jedynie zasygnalizowa-
ne. Autorzy nie dysponują rzeczywistymi wynikami pomiarów gęstości wody, a sza-
cunkowe wartości gęstości wody wyznaczono z nanogramu tylko w skrajnych latach, 
czyli w 1950 i 2015 r. w Helu. 
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Dyskusja 
Temperatura wody w Świnoujściu wykazywała inną zmienność wieloletnią niż 

na pozostałych stacjach ze względu na umieszczenie punktu pomiarowego w ujściu 
Świny. Na pomiar wpływała więc temperatura wody w Zalewie Szczecińskim. Głów-
ne znaczenie odgrywała cyrkulacja atmosferyczna i związany z nią kierunek wiatru 
przypowierzchniowego. Z kolei na zmienność wieloletnią temperatury wody w Ko-
łobrzegu wpływało występowanie w tym rejonie upwellingu (por. Krężel i in., 2005; 
Kowalewski i Ostrowski, 2005), do czego przyczynia się specyficzna batymetria dna 
morskiego i stosunkowo duża głębokość akwenu w pewnej odległości od brzegu – 
upwelling występuje na skraju wypłycenia (progu). W rejonie Władysławowa również 
mogą występować tego typu zjawiska. 

Główną przyczyną zmian temperatury wody u polskich wybrzeży Bałtyku był 
przede wszystkim wzrost temperatury powietrza nad Bałtykiem (według Miętusa 
i Filipiaka (2004), zmiana rocznej temperatury powietrza w drugiej połowie XX w. 
na wschodnim wybrzeżu Polski wyniosła 0,015°C/rok) i jego zlewiskiem (Biernacik 
i in., 2010; Omstedt i in., 2004; Filipiak, 2004), co wiązać należy m.in. ze zmianami 
globalnymi. Analizy trendów globalnej temperatury powierzchniowej, biorące pod 
uwagę zarówno temperaturę wód powierzchniowych mórz i oceanów, jak i lądu do 
głębokości gruntu 1,5 m (Jones i Moberg, 2003), wykazały występowanie fazy wzro-
stu temperatury od lat siedemdziesiątych XX wieku, przy czym na półkuli północnej 
wzrost był o 0,7°C większy niż na półkuli południowej. Od 1990 r. trendy te były 
bardziej wyraźne (Siegel i in., 2008). Również pewne znaczenie miał wzrost częstości 
cyrkulacji antycyklonalnej oraz zachodniego spływu mas powietrza (NAO), szcze-
gólnie silny w latach 1985–2000 (Omstedt i in., 2004). Kolejną przyczynę dodatnich 
trendów temperatury wody stanowił wzrost emisji gazów szklarniowych i ich stężenia 
w atmosferze (Heino i in., 2008; Neumann i Friedland, 2011). Według Neumanna 
i Friedlanda (2011), czynniki antropogeniczne stanowią główną przyczynę zmian ter-
micznych zachodzących w obrębie basenu Morza Bałtyckiego.

Odmienne tempo wzrostu temperatury na poszczególnych stacjach wynika ze 
zróżnicowanych relacji między temperaturą wody a powietrza. Na Bałtyku najsłab-
sze korelacje pomiędzy wartościami temperatury powietrza i SST (temperaturą po-
wierzchniową wody w morzu) występują w regionach najbardziej dynamicznych 
cyrkulacyjnie, charakteryzujących się największymi średnimi prędkościami prądów 
czy wybitnie stabilną cyrkulacją wód (Bradtke i in., 2010).

Przyczyną braku istotnych trendów zasolenia w Międzyzdrojach było prawdopo-
dobnie ich położenie w rejonie ujścia Odry i wpływ słodkich wód rzecznych na zaso-
lenie wód morskich w płytkiej (zazwyczaj do 20 m, średnia: 13 m) Zatoce Pomorskiej. 
Duże znaczenie miał również kierunek wiatru przypowierzchniowego warunkujący 
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sposób ich rozprzestrzeniania. Wpływ wód rzecznych na zasolenie powierzchniowych 
wód morskich w rejonie Międzyzdrojów uwidacznia się również w niższej wartości 
zasolenia niż na pozostałych stacjach. Średnie zasolenie (1950–2015) wyniosło tam 
6,52 PSU, podczas gdy we Władysławowie – 7,43, w Helu – 7,23, a w Gdyni – 7,21.

Stopniowy spadek zasolenia Morza Bałtyckiego, począwszy od połowy lat sie-
demdziesiątych do końca XX w., obserwowany był przez wielu badaczy (Zorita i Laine, 
2000; Matthäus, 1995; Samuelsson, 1996). Spadek zasolenia szczególnie wyraźnie 
zaznaczył się w latach osiemdziesiątych XX w. (Meier i Kauker, 2003a). Wysładzanie 
się powierzchniowych wód u południowych brzegów Bałtyku należy wiązać głównie 
ze słabnącymi wlewami wód oceanicznych do Bałtyku. Jak podaje Cyberski (2002), 
mimo zmieniających się kryteriów i różnych ocen intensywności wlewów, od po-
czątku lat pięćdziesiątych do końca XX w. wystąpił wyraźny spadek wlewów wód 
pochodzenia oceanicznego do Bałtyku.

Spadek zasolenia wody morskiej u wybrzeży Polski wynika głównie ze słabnącej 
frekwencji i siły wlewów wód oceanicznych do Bałtyku, który nastąpił od początku 
lat pięćdziesiątych do końca XX w., szczególnie po 1982 r. (Matthäus, 2006). Znaczący 
wpływ na spadkowe trendy zasolenia miał m.in. bardzo silny wlew słonych wód przez 
cieśniny duńskie w 1951 r., przyczyniając się do relatywnie wysokiego poziomu zaso-
lenia Bałtyku na początku okresu pomiarowego (Winsor i in., 2001; Matthäus, 2006). 

Zasolenie wód morskich u wybrzeży uwarunkowane jest również dopływem słod-
kich wód rzecznych (oraz wód podziemnych) z lądu, co z kolei zależy od temperatury 
powietrza (warunkującego tempo parowania) i sum opadów w zlewisku. Południowy 
Bałtyk zasilany jest wodami rzecznymi, pochodzącymi głównie z Wisły i Odry. Zwiększa-
jący się odpływ rzeczny wysładza wody morskie, a zmniejszający się odpływ przyczynia 
się do wzrostu zasolenia. Trend odpływu wód Wisły w okresie 1951–2010 r., choć ma 
tendencję wzrostową (współczynnik regresji a = 1,5 m3·s-1 na rok), jest jednak nie-
istotny statystycznie. Podobnie trend odpływu wód Odry, choć ma również tendencję 
wzrostową, jest także nieistotny statystycznie (Girjatowicz i Świątek, 2016). Odpływ 
rzeczny miał znaczący wpływ na zmienność zasolenia wód w innych rejonach Bałtyku. 
Już od początku lat siedemdziesiątych XX w. obserwowany był wzrost objętości odpły-
wu rzecznego do Bałtyku (Matthäus i Schinke, 1999; Pawlak i Leppänen (red.), 2007), 
zwłaszcza w obrębie Zatoki Fińskiej (Bergström i in., 2001) i północnej części Bałtyku 
(Graham, 2004). Niebagatelne znaczenie ma również kierunek wiatru wpływający na 
rozprzestrzenianie się wysłodzonych wód w morzu. Przy wietrze dolądowym odpływ 
słodkich wód pochodzenia lądowego jest znacznie utrudniony. 

Na zasolenie wód powierzchniowych wzdłuż wybrzeża Bałtyku ma wpływ również 
częstość występowania zjawiska upwellingu, umożliwiającego wypływ bardziej sło-
nych wód dennych ku powierzchni. Wzdłuż polskiego wybrzeża zjawiska te towarzy-
szą przede wszystkim wiatrom wschodnim (Kowalewski i Ostrowski, 2005; Lehmann 
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i Myrberg, 2008), których częstość występowania na omawianym akwenie, a w kon-
sekwencji również częstość występowania upwellingu spada (Omstedt i in., 2014). 
W rejonie Władysławowa w okresie 1951–2000 r. stwierdzono istotny statystycznie 
(współczynnik korelacji r = 0,49; α = 0,001) wpływ wiatru geostroficznego z sektora 
wschodniego na zasolenie wód (Girjatowicz, 2017). Jednocześnie należy pamiętać, 
że wpływ obniżenia frekwencji upwellingu na zmiany zasolenia wód jest raczej ogra-
niczony, ponieważ na większości południowego wybrzeża Bałtyku trwała haloklina 
generalnie nie występuje ze względu na małą głębokość akwenów. 

Na zasolenie wód morskich wpływają również sumy opadów. U południowych 
brzegów Bałtyku w okresie 1951–2010 r. nie stwierdzono istotnego wpływu sumy 
opadów atmosferycznych na zmienność zasolenia wód. Mimo że trendy sumy opa-
dów atmosferycznych charakteryzowały się przeważnie tendencją wzrostową, to 
jednak były nieistotne statystycznie (Świątek, 2011). Bardziej znaczący wpływ opa-
dów atmosferycznych na zmienność zasolenia wód Bałtyku obserwowano w Zatoce 
Botnickiej i w obrębie Głębi Bornholmskiej (Zorita i Laine, 2000; Bergström i in., 
2001; Busuioc i in., 2001). Wzrost sum opadów w zlewisku Bałtyku i uwarunkowany 
nim wzrost odpływu rzecznego poza obszarem Polski ma wpływ na zasolenie wód 
powierzchniowych w innych częściach basenu Morza Bałtyckiego. 

Wcześniejsze badania wykonywane w ramach programu Baltex (www.baltex-
-research.eu) przewidywały spadek zasolenia do końca wieku o nawet 2–3 PSU, co 
miałoby wynikać głównie z prognozowanego wzrostu opadów. Najnowsze badania 
nie potwierdzają tych przypuszczeń i dowodzą, że zrozumienie przyczyn zmian do-
tyczących zasolenia Bałtyku jest bardzo ograniczone i wymaga dalszych badań po-
święconych opadom, odpływowi rzecznemu, ruchom powietrza atmosferycznego 
(wiatrom), wlewom silnie słonych wód oraz procesom mieszania wód (www.baltex-
-research.eu). Dowiedziono, że dotychczasowe symulacje wykorzystujące RCM (Re-
gional Climate Modelling), wykonywane w ramach BACC (BALTEX Assessment of 
Climate Change for the Baltic Sea Basin), zakładają zbyt dużą wilgotność w regionie 
Bałtyku (the Baltic Sea region) i wymagają znaczącej korekty (Omstedt i in., 2014).

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost temperatury wody na 

południowym wybrzeżu Bałtyku w latach 1950–2010. Szczególnie wyraźnie jest to 
widoczne w przypadku średnich rocznych wartości temperatury oraz temperatu-
ry w miesiącach wiosennych. Zaprezentowane w pracy wyniki badań wskazują na 
spadkową tendencję zasolenia wody u południowych brzegów Bałtyku. Najwyraź-
niejszy spadek zasolenia zaobserwowano zimą oraz średnio rocznie. Największe 
zmiany zarówno temperatury (wzrosty), jak i zasolenia (spadki) zaobserwowano na 
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wschodnim wybrzeżu – w Helu i w Gdyni. Trendy zasolenia zarówno wartości mie-
sięcznych (z pojedynczymi wyjątkami), jak i sezonowych są tam istotne statystycznie 
przynajmniej na poziomie α = 0,05, a trendy zimowe i roczne – nawet na poziomie 
α = 0,001. Współczynniki korelacji jednak nie są wysokie i tylko w niektórych przy-
padkach przekraczają wartość 0,5. Spadek zasolenia wody powierzchniowej, przy 
jednoczesnym wzroście jej temperatury, powoduje spadek gęstości wody morskiej, 
a to może wpływać na zmiany cyrkulacji w morzu, zwłaszcza w płaszczyźnie pionowej, 
oraz uwarunkowania rozwoju życia biologicznego.
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Changes in the physical characteristics of sea water  
on the polish coast of the Baltic Sea

The study analyzed changes in temperature, salinity and density of surface water 
at the southern coast of the Baltic Sea in the years 1950–2015. For this purpose, 
average monthly values   of surface water temperature in Świnoujście, Międzyzdroje, 
Kołobrzeg (starting from 1957), Władysławowo, Hel and Gdynia as well as average 
monthly salinity values   in Międzyzdroje, Władysławowo, Hel and Gdynia obtained 
from IMGW-PIB were used. For the analysis of temporal changes of the studied 
parameters, linear regression was used as well as the correlation of individual se-
ries of temperature and salinity values   with the elapsing time (successive years). 
In the analyzed period, the average annual temperature of water in Międzyzdroje, 
Władysławowo, Hel and Gdynia was increased, while the size of changes increased 
towards the east. Positive values   of time trends were also characterized by temper-
ature in individual months. At the same time, there was a decrease in salinity, also 
the clearest in the eastern part of the coast. Both in Władysławowo and in Hel and 
Gdynia significant drops were characteristic of almost all months. In the months 
with irrelevant trends, the observed tendencies of changes were also negative. 
Co-occurring increases in water temperature and decreases in its salinity resulted 
in a decrease in the surface density of sea water in the Polish Baltic coast.

Keywords:  water temperature, salinity, sea water density, Pomeranian Bay, Gdańsk Bay, 
trends.
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Rozkład uziarnienia osadów jeziora Jamno  
i ich bezpośredniego podłoża na przykładzie 
wybranych profili

Abstrakt
Cechy sedymentologiczne osadów wykazują ścisły związek z formami morfolo-

gicznymi, będącymi wynikiem zróżnicowanego rozkładu energii, zwłaszcza w obrębie 
morskich stref brzegowych. Poznanie charakterystyki poszczególnych, współcześnie 
występujących form morfologicznych, umożliwia wskazanie warunków oraz prze-
analizowanie zmian sedymentologicznych zachodzących w przeszłości. W niniejszej 
pracy wykorzystano profile osadów dennych z jeziora Jamno (Pomorze Zachodnie), 
rozlokowanych w transektach poprzecznie przecinających wybrane fragmenty akwe-
nu. Uzyskane wyniki umożliwiły wskazanie różnic w obrębie analizowanych osadów, 
wskazując miejsca o odmiennych warunkach sedymentacyjnych, związanych między 
innymi z występowaniem dawnych stref brzegowych.

Słowa kluczowe: jezioro Jamo, osady jeziorne, analiza uziarnienia.

Wstęp
Analiza uziarnienia jest jedną z wielu metod badawczych, które umożliwiają re-

konstrukcje dawnych środowisk sedymentacyjnych, jak również pozwalają prześle-
dzić przebiegające w nich zmiany litodynamiczne. Szczególnie dla osadów pocho-
dzących z profili wiertniczych, analizy cechy uziarnienia są podstawą wnioskowania 
o środowisku depozycji i jego dynamice (Mycielska-Dowgiałło, 1995; Szmańda, 1998; 
Ludwikowska-Kędzia, 2000; Racinowski i in., 2001; Kordowski, 2003). Umożliwia to 
przede wszystkim analiza relacji pomiędzy podstawowymi wskaźnikami uziarnienia, 
w szczególności zestawiając wynik w postaci przekrojów ukazujących zmienność 
wzdłuż wskazanych płaszczyzn. Dodatkowo, przedstawienie uziarnienia osadów, 
za pomocą diagramu C-M, pozwala na ustalenie mechanizmu transportu, jak również 
umożliwia interpretację w zakresie dynamiki środowiska depozycyjnego (Passega, 
1964; Passega i Byramjee, 1969; Gradziński i in., 1986; Racinowski i in., 2001).
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Cel i metody badań
Materiał badawczy wykorzystany w niniejszym opracowaniu pochodzi z osiem-

nastu profili rdzeniowych, rozlokowanych w środkowej i wschodniej części jeziora 
Jamno (ryc. 1). Rdzenie zostały pobrane w ramach projektu: „Weryfikacja i reinter-
pretacja wyników badań zanieczyszczenia osadów jeziornych metalami ciężkimi, bio-
genami i związkami organicznymi oraz opracowanie ujednoliconej metodyki w tym 
zakresie w oparciu o analizy osadów dla zbiorników zaporowych i jezior, dla których 
zachodzi potrzeba przystąpienia do ich rewitalizacji na podstawie badań w wybra-
nych zbiornikach wodnych – praca pilotażowa”, realizowanego w 2009 r. 

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań

Dla osadu mocniej skonsolidowanego wykorzystano stalowy próbnik rurowy 
typu „Wacker” o długości 220 cm, wbijany w osad za pomocą wibromłota, nato-
miast w przypadku osadu mniej skonsolidowanego użyto żerdziowego próbnika typu 
„Instorf” o długości roboczej 1 m i średnicy 10 cm. Pozyskane rdzenie opisano i po-
dzielono na próby w laboratorium. Dla pozyskanego materiału przeprowadzono ana-
lizy uziarnienia. Dla materiału piaszczystego stosowano metodę sitową, z zestawem 
sit o gradacji oczek co 0,5 phi. Natomiast w przypadku osadów drobnoklastycznych 
zastosowano laserowy analizator cząstek Mastersizer TM firmy Malvern, pozbawiając 
wcześniej osad materii organicznej poprzez wyprażanie w temperaturze 550°C. Dla 
prób o szerokim zakresie uziarnienia łączono wyniki obu analiz. 
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Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono procentowy udział frakcji, 
stosując klasyfikację według podziału zaproponowanego przez Urbaniak-Biernacką 
(1976). Następnie wyliczono parametry sedymentologiczne, wykorzystując wskaź-
niki uziarnienia według wzorów zaproponowanych przez Folka i Warda (1957), 
a także wyznaczono zmiany dynamiki środowiska sedymentacyjnego oraz me-
chanizmu transportu osadu, posługując się diagramem Passegi C-M (Passega 
i Byramjee, 1969).

Graficzne zestawienie wyników opracowano, wykorzystując oprogramowanie 
MapInfo Professional i Discover 3D firmy Pitney Bowes oraz Grapher firmy Golden 
Software.

W celu przestrzennego zestawienia wyników parametrów uziarnienia stworzono 
barwne przekroje, stosując interpolację opartą na metodzie minimalnej krzywizny.

Przeprowadzone analizy mają na celu prześledzenie zmian warunków sedymen-
tacji w układzie przestrzennym, panujących podczas rozwoju i kształtowania się 
akwenu, w wybranych jego częściach.

Wyniki badań i interpretacja
W celu prześledzenia zmienności warunków sedymentacyjnych w trakcie rozwoju 

akwenu, oprócz osadów jeziornych, analizie poddano także osady ich bezpośrednie-
go podłoża.

Podłożem osadów jeziornych są utwory bagienne, m.in. torfy, gytia torfiasta 
oraz piasek organiczny. Uwidacznia się to szczególnie w środkowej oraz w głębszych 
partiach wschodniej części akwenu. Miejscami w podłożu występują osady mineral-
ne, reprezentowane przez mułki. Pokład osadów organicznych, stanowiący podłoże, 
wyklinowuje się w kierunku południowym, zmniejszając swoją miąższość, a także 
przechodzi obocznie w podłoże mineralne, reprezentowane przez mułki (środkowa 
część akwenu) oraz glinę zwałową i piasek (środkowo-wschodnia część akwenu).

Osady jeziorne reprezentowane są głównie przez gytie. W zdecydowanej więk-
szości jest to gytia glonowo-detrytusowa, glonowa oraz detrytusowa. W miejscach 
większej dostawy materiału mineralnego do jeziora występuje gytia zapiaszczona, 
mułkowa a także piasek. W stropie, szczególnie we wschodniej części akwenu, osady 
jeziorne reprezentowane są przez piaski (ryc. 2).

Analiza średniej średnicy ziarna wykazuje występowanie sześciu frakcji w osadach 
przekroju 1 (od mułu średnioziarnistego, do piasku średnio ziarnistego), pięciu frakcji 
w osadach przekroju 2 (od mułu średnioziarnistego, do piasku drobnoziarnistego) 
oraz dziewięciu frakcji w osadach przekroju 3 (od mułu drobnoziarnistego, do piasku 
bardzo gruboziarnistego).
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Ryc. 2. Litologia analizowanych osadów
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Dominującymi frakcjami osadów są muł bardzo gruboziarnisty (osady w prze-
kroju 1 i 2) oraz muł gruboziarnisty (osady przekroju 3). Obie frakcje w osadach 
trzech przekrojów stanowią powyżej połowy wszystkich stwierdzonych frakcji, 
odpowiednio: 86,8%, 59,3% oraz 71,2%. Znaczący udział, zwłaszcza w osadach 
przekrojów 2 i 3, ma frakcja piasku bardzo drobnoziarnistego (odpowiednio: 8,6%, 
27,8%, 15,7%) oraz frakcja mułu średnioziarnistego w osadach przekroju 3 (7,3%). 
Dodatkowo odnotowano również dość wysoki udział frakcji piasku drobnoziarniste-
go (11,1%) w osadach przekroju 2. Suma udziału pozostałych frakcji nie przekracza 
6% w analizowanym osadzie (ryc. 3).

Analiza wysortowania wykazuje, że badany osad w zdecydowanej większości 
jest słabo wysortowany: 94,9% osadu w przekroju 1, 96,3% osadu w przekroju 2 
oraz 88% osadu w przekroju 3. W kilku przypadkach odnotowano bardzo słabe wy-
sortowanie, odpowiednio: 4,6%, 1,9% i 1,6% osadów w analizowanych przekrojach. 
Wysortowanie umiarkowane zarejestrowano jedynie w osadach przekroju 3, które 
stanowi 6,8% badanego materiału. Wysortowanie umiarkowanie dobre zanoto-
wano w osadach przekroju 3 w ilości 3,7% oraz w jednym przypadku w osadach 
przekroju 2. Osad najlepiej wysortowany (wysortowanie dobre) wystąpił w jednym 
przypadku, w obrębie osadów przekroju 1 (ryc. 4).

Parametr skośności rozkładu uziarnienia wykazuje dominację osadów z roz-
kładem dodatnio skośnym: 69% osadów w przekroju 1, 38,9% osadów w prze-
kroju 2 oraz 71,7% osadów w przekroju 3. W przypadku osadów przekroju 2 duży 
udział mają również osady odznaczające się bardzo dodatnią skośnością – 31,5%. 
W osadach pozostałych przekrojów wartości te wynoszą odpowiednio: 2,5% 
i 6,3%. Rozkład symetryczny w analizowanym materiale stanowi odpowiednio: 
22,3%, 29,6% i 15,2%.

Rozkład ujemnie skośny pojawia się w osadach przekroju 1 i 3, stanowiąc od-
powiednio 6,1% oraz 6,3% analizowanego materiału. W jednym przypadku osadów 
przekroju 3 odnotowano obecność rozkładu bardzo ujemnie skośnego (ryc. 5).

Analiza spłaszczenia rozkładu uziarnienia osadów wykazała znaczną przewagę 
osadów charakteryzujących się rozkładem mezokurtycznym, wynoszącym: 78,7% 
w osadach przekroju 1, 55,6% w osadach przekroju 2, oraz 72,3% w osadach prze-
kroju 3. Rozkłady lopto- oraz bardzo leptokurtyczny stanowią odpowiednio: 15,2% 
i 1% w osadach przekroju 1, 24,1% i 11,1% w osadach przekroju 2 oraz 11,5% 
i 7,3% w osadach przekroju 3. Najmniejszy udział mają rozkłady platy- i bardzo 
platykurtyczny. Stanowią one odpowiednio: 4,6% i 0,5% oraz 7,3% i 1,6% w osa-
dach przekroju 1 i 3 a także 9,3% w przypadku osadów przekroju 3 (brak osadów 
z rozkładem bardzo platykurtyczny) (ryc. 6).
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Ryc. 3. Średnia średnica ziarna
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Ryc. 4. Wysortowanie osadów
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Ryc. 5. Skośność rozkładu uziarnienia



Rozkład uziarnienia osadów jeziora Jamno i ich bezpośredniego podłoża na przykładzie wybranych profili 

237

Ryc. 6. Kurtoza rozkładu uziarnienia
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Litodynamiczna analiza osadów jeziornych i osadów podłoża w przekroju 1, 
na podstawie diagramu C-M, wskazuje na dominację osadów tworzących się z za-
wiesiny jednorodnej, w środowisku o obniżonej dynamice (strefa diagramu VI, 
VII). Osady utworzone w tych warunkach stanowią 90,9% osadów analizowanego 
przekroju. Materiał powstający w środowisku o mniejszej energetyce, z zawiesin 
jednorodnych i pelagicznych (strefa diagramu VIII) stanowi 1,5% analizowanego 
osadu. Nieco wyższy odsetek (2,5%) stanowi osad tworzący się z zawiesiny frak-
cjonalnej w środowisku o umiarkowanej energii transportu (strefa diagramu V). 
Osad powstający w środowisku wysoko energetycznym, tworzący się z rumowiska 
przemieszczanego, przede wszystkim w wyniku trakcji (strefa diagramu I, II i III) 
stanowi 4,5% analizowanego osadu. Najmniejszy udział (0,5%) mają osady powsta-
łe w środowisku o dużej energetyce, z rumowiska transportowanego z udziałem 
saltacji (strefa diagramu IV) (ryc. 7).

Osady przekroju 2 w znacznej większości tworzyły się z zawiesiny jednorodnej, 
w środowisku o obniżonej dynamice (strefa diagramu VI, VII). Stanowią one 70,4% 
analizowanego materiału tej części akwenu. Osad powstały w warunkach umiarkowa-
nej energii transportu, z zawiesiny frakcjonalnej (strefa diagramu V) stanowi 16,6%. 
Pozostałe 13% osadów powstało w środowisku wysoko energetycznym, tworzącym 
się z rumowiska, przemieszczanego przede wszystkim w wyniku trakcji (strefa dia-
gramu I i II) (ryc. 8).

Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, w osadach przekroju 3 dominują 
utwory tworzące się z zawiesiny jednorodnej, w środowisku o obniżonej dynamice 
(strefa diagramu VI, VII). Stanowią one 75,4% analizowanego osadu. Osad tworzą-
cy się z zawiesin frakcjonalnej, w środowisku o umiarkowanej energii transportu 
(strefa diagramu V) stanowi w tej części akwenu 13,1% analizowanego materiału. 
Nieco mniejszy udział (7,3%) mają osady tworzące się z zawiesin jednorodnych i pe-
lagicznych, w warunkach o najniższej energetyce (strefa diagramu VIII). Pozostały 
osad (4,1%) został utworzony w środowisku wysoko energetycznym, tworzącym się 
z rumowiska przemieszczanego przede wszystkim w wyniku trakcji (strefa diagramu 
I, II i III) (ryc. 9).

Analizując uzyskane dane, stwierdzono, że osady złożone w misie jeziornej cha-
rakteryzują się przede wszystkim dominacją frakcji mułu grubo- i bardzo gruboziar-
nistego, słabo wysortowanego. Dodatkowo, przewaga rozkładu dodatnio skośnego 
oraz mezokurtycznego uziarnienia wskazują na częściowe wzbogacenie badanego 
osadu w frakcje drobniejsze. Osad ten najczęściej tworzył się w warunkach o niskiej 
energetyce, z zawiesiny jednorodnej. Jednakże w kilku miejscach, szczególnie w skraj-
nych strefach analizowanych przekrojów, wartości parametrów odbiegają znacząco 
od wartości dominujących. W pierwszej kolejności są to miejsca związane z podło-
żem osadów jeziornych. Różnice wartości badanych parametrów wynikają w tym 
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przypadku z odmienności charakterów środowisk sedymentacyjnych. W drugim przy-
padku natomiast obserwowane zmienności, często o charakterze punktowym, noto-
wane są w obrębie osadów jeziornych. Mogą mieć one związek ze zmianami warun-
ków hydrologicznych w zlewni analizowanego akwenu. Chodzi tu przede wszystkim 
o wahania poziomu wód Bałtyku, mających bezpośredni wpływ na rozwój jeziora, jak 
również o zmiany tempa denudacji zachodzącej w obrębie zlewni. Niewykluczony jest 
tu także czynnik związany z procesami eolicznymi, zachodzącymi w obrębie kształtu-
jącej się od strony morza bariery piaszczystej (ryc. 2–6). 

Zmiany parametrów objawiają się przede wszystkim wzrostem średnicy ziarna. 
W zależności od strefy zbiornika, towarzyszą temu także zmiany w wysortowa-
niu osadów, jak również wzbogacenie osadu w frakcje grubsze bądź drobniejsze. 
W strefie odmorskiej (szczególnie w profilach JS-19, JS-41) uwidaczniają się praw-
dopodobne momenty wzmożonego odziaływania hydrodynamicznego morza na 
akwen jeziorny. Występuje to na głębokościach ok. 3, 4 i 5 m p.p.m. Związane jest 
z tworzeniem i umacnianiem się bariery piaszczystej, zwłaszcza w głębszych par-
tiach analizowanych przekrojów. Zmiany zanotowane powyżej mogą wskazywać 
momenty oraz miejsca przerywania bariery i dostawy materiału grubszego, lepiej 
wysortowanego od strony morza (ryc. 2–6).

Ryc. 7. Diagram Passegi – osady przekroju 1
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Ryc. 8.  Diagram Passegi – osady przekroju 2 Ryc. 9.  Diagram Passegi – osady przekroju 3

Od strony lądowej zmiany parametrów mogą wyznaczać np. dawne strefy brzego-
we akwenu. W miejscach kontaktu strefy falowania z podłożem mineralnym, materiał 
osadowy podlega selekcji, poprzez wymywanie drobniejszych frakcji w głąb akwenu. 
Na miejscu pozostaje materiał grubszy i lepiej wysortowany. Taka sytuacja wystąpiła 
w profilu JS-42 na głębokości 4,23–4,77 m p.p.m. W przypadku profilu JS-22, na głębo-
kości 3,5–3,8 m p.p.m., jak również profili JS-24 i JS-25, na głębokości ok. 3 m p.p.m., 
zmiana parametrów może wskazywać na występowanie dawnej strefy ujściowej pra-
-Dzierżęcinki do akwenu. W tym przypadku również objawia się to występowaniem 
osadu grubszego i lepiej wysortowanego. Dodatkowo, krótkotrwałe zmiany parame-
trów w obrębie osadów bagiennych strefy brzegowej (zwłaszcza w profilu JS-24) mogą 
wskazywać na wahania wód w akwenie, jak również wskazywać zmiany tempa denu-
dacji zlewni i intensywności zasilania materiałem mineralnym (ryc. 2–6). 

W podobny sposób można tłumaczyć wahania wskaźników w stropowych par-
tiach profili (<3 m p.p.m.), zwłaszcza w strefie odlądowej. W tym przypadku objawia 
się to wzrostem średnicy ziarna oraz krótkotrwałymi zmianami pozostałych parame-
trów. Jednakże ogólny trend wzrostu średniej średnicy ziarna w stropie profili, zwłasz-
cza we wschodniej części akwenu, sugeruje wzrost dynamiki środowiska. Objawia 
się to wzmożonym rozmywaniem osadów mineralnych południowego podbrzeża, 
zwiększając udział materiału grubszego w osadzie (ryc. 2–6).
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Podsumowanie i wnioski
Celem pracy było prześledzenie zróżnicowania uziarnienia w obrębie osadów 

misy jeziora Jamno oraz jego bezpośredniego podłoża, a także wskazanie warun-
ków sedymentacyjnych w trakcie rozwoju akwenu. Stosując odpowiednie parametry 
uziarnienia, zestawione w postaci przekrojów oraz wykresów, uzyskano możliwość 
wskazania miejsc w obrębie misy znacząco różniących się warunkami sedymenta-
cyjnymi od pozostałych osadów. Odnosząc to do współcześnie występujących różnic 
w parametrach uziarnienia pomiędzy strefą litoralu a strefą pelagialu, możliwe jest 
wskazanie dawnych stref brzegowych ewoluującego jeziora. 

Na podstawie uzyskanych wyników oraz zastosowanych metod stwierdzono, że:
1. osady złożone w misie jeziornej, jak i bezpośrednim podłożu odznaczają się do-

minacją frakcji mułu grubo- i bardzo gruboziarnistego, słabo wysortowanego, 
z przewagą rozkładu dodatnio skośnego oraz mezokurtycznego uziarnienia;

2. analizowany osad najczęściej tworzył się w warunkach nisko energetycznych, 
z zawiesiny jednorodnej; 

3. przypadki objawiające się zmianami analizowanych parametrów, zwłaszcza 
w strefach przybrzeżnych akwenu, wskazują na występowanie w trakcie roz-
woju akwenu miejsc i zdarzeń, kształtowanych w środowisku znacznie bardziej 
energetycznym. Chodzi tu m.in. o przypadki kształtowane przez wzrost pozio-
mu morza oraz rozwój i umacnianie bariery oddzielającej jezioro od Morza 
Bałtyckiego, jak również zmiany tempa denudacji w zlewni i wzrost warunków 
hydrodynamicznych w obrębie samej misy jeziornej.
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Bartosz Bieniek

Distribution of granulation in Jamno Lake sediments and 
their direct substrate on the example of selected profiles

Summary
The sedimentological features of sediments (deposits) show a close connection 

with morphological forms, which is the result of diversified energy distribution, es-
pecially within the coastal marine zones. Understanding the characteristics of par-
ticular, presently occurring morphological forms, allows to indicate conditions and 
analyse sedimentological changes which took place in the past. In this work, profiles 
of bottom sediments from Lake Jamno (Western Pomerania) were used. Those pro-
files were deployed in transects transversely crossing selected parts of the basin.

Keywords: Jamno Lake, lake sediments, analisys of granulation.
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