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Wstęp

Według Światowej Organizacji Turystyki „turystyka obejmuje ogół czynności 
osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych 

lub innych nie dłużej niż jeden rok bez przerwy poza swoim codziennym otocze-
niem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarob-
kowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości”1. Jedną z rodzajów turystyki, 
która obecnie dynamicznie się rozwija jest turystyka kulturowa. W tym przypadku 
turystyka chroni, wzbogaca i popularyzuje dobra kulturalne, a kultura zaś inspiruje 
rozwój turystyki2.

Zdaniem W. W. Gaworeckiego „turystyka kulturowa to przemieszczanie się osób 
z miejsc ich stałego zamieszkania do miejsc atrakcji kulturalnych, w celu zdoby-
cia nowych informacji i doświadczeń oraz zaspokojenia własnych potrzeb”. Przez 
pojęcie turystyki kulturowej należy rozumieć każdą formę turystyki, w której za-
warte są oferty kulturalne. W zasadzie wszelkie rodzaje turystyki mają związek  
z kulturą3. A. Mikos von Rohrscheidt jako „turystykę kulturową na obszarach wiej-
skich określa wszystkie przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, dla których 
głównym celem jest miejsce lub obszar mało zurbanizowany, a pierwszorzędnym 
motywem jej podjęcia jest chęć zapoznania się z żywą kulturą lub reliktami daw-
nej kultury tego miejsca lub obszaru”4. Dzieli on również turystykę kulturową na 
turystykę: kultury wysokiej, edukacyjną, powszechną turystykę kulturową5. War-
to zauważyć, że w turystyce kulturowej przedmiotem zainteresowań są walory tu-
rystyczne. Szczególne znaczenie mają walory antropogeniczne (kulturowe), które 
powstały w wyniku działalności człowieka i które świadczą o kulturze dawnych  
i obecnych pokoleń (np. muzea, skanseny, zabytki, obiekty historyczno – militarne, 
miejsca i muzea martyrologii, miejsca pielgrzymkowe, miejsca kultu religijnego)6. 
W opinii T. Jędrysiaka turystyka kulturowa na obszarach wiejskich dla potencjal-

1 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Organizacja Narodów Zjednoczonych. World Tourism 
Organization. Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 5-7.
2 W. W. Gaworecki: Turystyka. PWE, Warszawa 2010, s. 65.
3 Tamże, s. 67.
4 A. Mikos von Rohrscheidt: Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Podręcznik 
akademicki. Wydawnictwo GWSHM Milenium, Gniezno 2008, s. 103.
5 Tamże, s. 52.
6 B. Cymańska – Garbowska, B. Steblik – Wlaźlak: Podstawy turystyki. REA, Warszawa 2011, s. 39.
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nego turysty jest „nośnikiem wiedzy, a dla wsi metodą na ocalenie dziedzictwa kul-
turowego”7.

W monografii przedstawiono uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej na 
Mazowszu. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój tej formy turystyki w gminie 
Pułtusk i jego okolic. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej z nich przed-
stawiono historyczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej. Zaprezento-
wane zostały miejsca pamięci związane z historią militarną. Zwrócono również 
uwagę na istotę badań etno – historycznych w podnoszeniu walorów turystycznych 
regionów i subregionów. 

W kolejnej części pracy przedstawiono kształtowanie się oferty turystycznej w re-
gionie. Zwrócono uwagę na wybrane czynniki rozwoju turystyki, takie jak: aplikacje 
mobilne i promocję destynacji turystycznych na przykładzie powiatu tomaszow-
skiego. W tej części pracy podkreślono wartość kultury ludowej Ziemi Łowickiej 
jako czynnika rozwoju turystyki w regionie. Szczególną uwagę zwrócono również 
na turystykę kulinarną jako formę turystyki kulturowej.

Ostatnia część pracy dotyczy instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju turystyki 
na Mazowszu. Zawarte zostały w niej informacje dotyczące zadań gminnego samo-
rządu terytorialnego w Polsce. Ponadto przybliżono wyzwania dla ochrony zabyt-
ków i opieki nad nimi. Uwzględniono również istotę turystyki kulturowej, mającą 
wpływ na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego w gminie Karniewo. W 
końcowej części pracy szczególną uwagę zwrócono na perspektywy rozwoju tury-
styki w gminie Pułtusk.

Serdecznie dziękujemy Autorom tekstów za przygotowanie opracowań, a Recen-
zentom za trud w podniesienie jakości prezentowanych artykułów.

Dr Michał Roman
Mgr Krzysztof Nuszkiewicz

7 T. Jędrysiak: Wiejska turystyka kulturowa. PWE, Warszawa 2010, s. 7.
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CZĘŚĆ I

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA 
ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ

Dorota Stabrowska
Muzeum Regionalne w Pułtusku

Rekonstruowanie 
pułtuskiej przeszłości

Reconstructing Pułtusk’s past

Streszczenie
Rozwój biskupiego Pułtuska w okresie pomiędzy wiekami XII i XV, rekonstruowany dzię-
ki badaniom źródłowym i archeologicznym, rozpoczął się w wyniku procesów włączania 
wschodniego Mazowsza do Państwa Piastów i umacniania chrześcijaństwa. Budowanie na 
tym obszarze, po utworzeniu diecezji płockiej (w 1076 roku), czterech biskupich kasztela-
nii majątkowych z centrami w Święcku, Broku, Brańsku i Pułtusku, organizowanych jako 
okręgi gospodarcze, tworzyło podstawę ekonomiczną dla postępu ewangelizacji. Zgodnie  
z najstarszym spisem dóbr biskupstwa do końca XII wieku najsilniej rozwinęła się kasztela-
nia pułtuska, jej centralnego grodu jednak nie odnaleziono. W badaniach archeologicznych 
rozpoznano centrum kasztelańskie wzniesione, po okresie najazdów, na początku XIII wie-
ku. Jego budowę potwierdzają też liczne dokumenty wystawione przez lub dla biskupstwa. 
Nowe centrum kasztelańskie w formie proto-miasta przetrwało do opisanego przez Jana 
Długosza najazdu z 1368 roku oraz założenia, na pułtuskiej wyspie, miasta lokacyjnego.

Słowa kluczowe: Pułtusk, archeologia, źródła pisane, biskupstwo płockie, biskupia kaszte-
lania, proto-miasto.

Summary
Pułtusk’s development during the 12th-15th centuries can be pieced together from written 
and archaeological records. The development of the place, which belonged to the Płock bish-
opric, began as the result of two processes: the incorporation of eastern Masovia into the Piast 
state and the strengthening of church institutions. After the establishment of the Płock dio-
cese (in 1076), four Episcopal castellanies were founded with centres in Święck, Brok, Brańsk 
and Pułtusk. Organised as economic districts, they provided a material base for spreading 
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the faith. The oldest surviving registry of Episcopal properties indicates that Pułtusk cas-
tellany was the most developed of the four at the end of the 12th century; unfortunately, 
its central stronghold has not yet been found. Archaeological investigations have identified  
a centre built in the early 13th century, after a period of raids; its construction is also con-
firmed by numerous documents issued by or for the diocese. This new castellany centre, 
which took the form of a proto-town, existed until a Lithuanian raid in 1368 described by 
the Polish chronicler Jan Długosz. Afterwards, a new chartered town was established on the 
Pułtusk’s island.

Keywords: Pułtusk, archaeology, written records, Płock bishopric, episcopal castellany, pro-
to-town.

Wstęp1

Najstarszym, zachowanym do dziś budynkiem Pułtuska jest wieża ratuszowa, 
której pierwsze zręby powstały w XV wieku. Starsze obiekty i dzieje wyspy pułtu-
skiej są znane dzięki badaniom archeologicznym, prowadzonym w latach 70. i 80. 
XX wieku w mieście i na dziedzińcu Zamku biskupów płockich. 

Kilkanaście lat wcześniej prof. Aleksander Gieysztor postawił pytanie: czy Puł-
tusk ma 1000 lat? Dziś, dzięki opracowaniu wyników wieloletnich wykopalisk, pro-
wadzonych na wyspie pułtuskiej i nowym interpretacjom źródeł pisanych, możemy 
na to pytanie odpowiedzieć negatywnie w odniesieniu do obecnego miasta2.

Włączanie Mazowsza do Państwa Piastów 
i jego chrystianizacja

Kiedy w roku tysięcznym powstała pierwsza struktura organizacji kościel-
nej na obszarze Polski, Mazowsze jako jedyne nie otrzymało biskupstwa, co było 
uwarunkowane ówczesnymi trudnościami z włączeniem tego obszaru do państwa 
Piastów3. Nazwa „Mazowszanie” pojawia się w źródłach pisanych dopiero w 1. po-

1  Niniejszy tekst oparty jest na: D. Stabrowska: Pułtusk. Badania przedkolacyjnej struktury osadniczej. 
[w:] Informacyjne środowisko rekonstrukcji. Red. naukowa J. Słyk, S. Wrona. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, s. 37-64.
2 A. Gieysztor: Czy Pułtusk ma 1000 lat?, „Mówią wieki” 1960, t.8, s.1-5; tegoż Trzy stulecia 
najdawniejszego Mazowsza (połowa X – połowa XIII w.). [w:] Dzieje Mazowsza. t.1. Red. naukowa H. 
Samsonowicz, Pułtusk 2006, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora s.120, 133.
3 M. Dulinicz: Archeologia o Mazowszu w czasie powstawania Państwa Polskiego zarys problematyki, 
„Archeologia Polski”, XLIV z. 1-2, 1999, s.93-114; tegoż Mazowsze we wczesnym średniowieczu. 
Jego związki z „państwem gnieźnieńskim”. [w:] Civitas Schingese cum pertinentiis. Red. naukowa  
W. Chudziak. Wydaw. UMK, Toruń 2003, s. 105, 107.

łowie XI wieku, na określenie mieszkańców ziem zbuntowanych przeciw Piastom  
i położonych, w stosunku do ich państwa, „za Wisłą”, w dorzeczu jej środkowego 
odcinka, na Nizinie Mazowieckiej, gdzie Wisła spotyka się z ważnymi rzekami re-
gionu: Wkrą, Bzurą oraz Bugiem i Narwią, wraz z ich północno-wschodnim dorze-
czem4. W tym czasie rzeki stanowiły ciągi komunikacyjne i osie osadnicze, wzdłuż 
nich postępował rozwój. Proces zasiedlania słabo zaludnionego Mazowsza nasilał 
się od pierwszej połowy IX wieku, gdy powstawały większe skupiska osadnicze.  
W X wieku, wraz z postępem gospodarczym, struktura ta ulegała przebudowie  
i setki rozsianych osad zastępowały zespoły grodów z nielicznymi osadami, loko-
wane w miejscach naturalnie obronnych: na wyniesieniach, terenach podmokłych, 
skrajach wysoczyzn. Taki wczesnośredniowieczny zespół odkryto wokół niewiel-
kiego, pierścieniowatego grodu w Nasielsku, z solidnym wałem drewniano-ziem-
nym. Wzniesiony nad rzeczką Nasielną, w 3.w. IX wieku, jest niewielkim obiektem,  
o powierzchni majdanu 30 x 30 m i o wielu fazach użytkowania między wiekami 
IX i XIV5.  

Dla interpretacji zjawiska ośrodków grodowych na wczesnośredniowiecznym 
Mazowszu, poza ustaleniami archeologów, bardzo istotne są dane płynące ze źró-
deł pisanych, zwłaszcza z trzech dokumentów o kapitalnym znaczeniu dla studiów 
nad ich rozwojem między wiekami X i XII, i uwarunkowaniami zmian z początku 
wieku XIII. Chodzi o tzw. falsyfikat mogileński, opatrzony datą 1065, ale spisany  
w roku 1146,6 następnie o dwa dokumenty wystawione dla biskupa płockiego Gun-
tera (1227-1232): najstarszy spis dóbr biskupstwa płockiego z końca XII wieku, 
pochodzący z tzw. falsyfikatu Konrada I Mazowieckiego.7 A także o bullę papieża 
Grzegorza IX, z 25 stycznia 1232 roku, potwierdzającą przywileje uzyskane, od księ-
cia Konrada8. 

Włączanie dorzecza środkowej Wisły do państwa Piastów następowało od koń-
ca X wieku, poprzez stopniowe uzależnianie kolejnych jego części i wprowadzanie 
nowej religii9. W połowie XI wieku miało ono już oparcie w grodach, położonych 
4 M. Dulinicz: Najważniejsze problemy wczesnośredniowiecznego Mazowsza. [w:] Starożytne Mazow-
sze. Materiały z sesji archeologicznej, która odbyła się dnia 19 października 2006 r. w Pułtusku. Red. 
naukowa M. Zieleniewska-Kasprzycka. Stowarzyszenie Starożytników, Warszawa 2006, s. 75.
5 I. Górska, L. Paderewska, J. Pyrkała, W. Szymański, L. Gajewski, Ł. Okulicz: Grodziska Mazowsza  
i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego). Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s.83-86; M. Błoński, P. Szwarczewski: Antropogeniczne 
przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku, „Ar-
cheologia Polski”, LIII, z. 2, 2008, s. 298.
6 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. IV. Wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1881, t IV, nr 3, s.1-2; Zbiór 
ogólny przywilejów i spominków mazowieckich. Wyd. J. K. Kochanowski, t. I, Warszawa 1919, nr 2.
7 Monumenta Poloniae Historica, t. V, wyd. A .Bielowski, Warszawa 1960-1961, 419-443; KK, nr 301, 
342-48.
8 Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego. Wyd. J.T. Lubomirski, Warszawa 1863, nr 9, 6  
i n.; W. Kętrzyński Triginta documenta ecclesiae Cathedralis Plocensis (1230-1317), Lwów 1888,  
s. 10-12; KK nr 278, s.302 i n., nr 299, nr 320; Ks. M.M. Grzybowski: Najstarszy zachowany dokument  
o grodzie pułtuskim (1230-1232), [w:] Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i rzemiosła, t. III. 
Red. naukowa A. Gieysztor i in. Wyższa Szkoła Humanistyczna Pułtusk 1997, s. 57.
9 E. Kowalczyk: Czy istotnie Prusy? W sprawie lokalizacji pierwszego etapu misji biskupa Brunona 
z Kwerfurtu, [w:] O rzeczach minionych: scripta rerum historicarum Anna Rutkowska-Płachcińska 
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na Mazowszu północno-zachodnim, a w falsyfikacie mogileńskim określa się je jako 
warownie, o funkcjach gospodarczo-administracyjnych, położone na całym Ma-
zowszu („per totam Mazoviam”). Jednak najdalej na wschód z tej grupy wysunię-
te były: Ciechanów (Cechonow), Nasielsk (Nasylsco) i Serock (Syrozch)10. Jednym  
z ważnych powodów ekspansji Piastów na wschód była chęć przejęcia dużych korzy-
ści czerpanych w X-XI wieku przez organizacje plemienne z dalekosiężnej wymia-
ny wzdłuż szlaku nadbużańskiego oraz z kontaktów z Rusią, decydujących wówczas  
o znaczeniu Mazowsza11. Ze znajdujących się na szlaku licznych komór celnych naj-
bliższa Pułtuska była komora serocka. Tamtejszy, wczesnośredniowieczny, otoczony 
wałem gród, o wymiarach 40 x 35 m, jest usytuowany na wysokim brzegu Narwi, przy 
jej ujściu do Bugu i datowany na okres pomiędzy wiekami XI i XIII12.

Utrwaleniu uzyskanych wpływów politycznych na piastowskim Mazowszu słu-
żyły starania o postęp ewangelizacji, a szerzenie chrześcijaństwa było ważnym od-
działywaniem ideologicznym. Na obszarach przyjmujących nową religię i kapłanów, 
zakładano świątynie drewniane lub kamienne, a od 1. poł. XI wieku, cmentarze  
z pochówkami szkieletowymi w miejsce kremacji, z ułożeniem głowy zmarłego ku 
zachodowi i brakiem wyposażenia13. Po utworzeniu diecezji płockiej w 1076 roku, 
gdy o znaczeniu prowincji decydowały potencjał demograficzny i rolnictwo Ma-
zowsza płockiego oraz północno-wschodniego, rozpoczął się rozwój fundacji ko-
ścielnych14. Do końca XII wieku, jak wynika ze spisu dóbr biskupstwa, na obszarze 
Mazowsza wschodniego powstały cztery biskupie kasztelanie majątkowe: święcka, 
na terenach w dorzeczu Bugu (szlak z Rusi na północno-wschodnie Mazowsze); 
kasztelanie brocka i brańska nad Bugiem (szlak bużańsko-wiślany) oraz pułtuska 
nad dolną Narwią (szlaku narwiańskim)15. Kasztelanie te wraz z podległymi im 
wsiami, tworzyły uposażenie biskupstwa płockiego i były organizowane jako okręgi 
gospodarcze, a z czasem mogły uzyskać, tak jak kasztelania pułtuska, immunitet 
gospodarczy i sądowy16. 

oblata. Red. naukowa M. Młynarska-Kaletynowa, J. Kruppe. Wydawnictwo IAiE PAN Warszawa 2006, 
s. 165-6, 168; M. Dulinicz: Starożytne Mazowsze…, s. 94.
10 KDW IV, nr 3, s.1-2; M. Dulinicz, T. Ważny: Dendrochronologia o datowaniu mazowieckich 
grodzisk, „Rocznik Mazowiecki”, XVI, 2004, s. 26-27.
11 K. Pacuski: Dzieje osady i parafii w średniowieczu, [w:] Ecclesia Viscoviensis. Dzieje parafii św. 
Idziego w Wyszkowie. Folia Eccelesiatica Pultoviensia. Red. naukowa Z. Morawski, M. Przytocka. 
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. Pułtusk 2006, s. 30.
12 B. Zawadzka-Antosik: Badania na grodzisku wczesnośredniowiecznym w miejscowości Serock, 
pow. Nowy Dwór Mazowiecki, „Wiadomości Archeologiczne”, XXXIII, 1968, s. 362-365; I. Górska  
i in., dz. cyt., s. 121-122.
13 J. Kalaga: Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym obrządkiem pogrzebowym w dorzeczu Liwca, 
Bugu i Krzyny, [w:] Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych. Red. naukowa  
P. Urbańczyk. Instytut Historii. Akademia Podlaska. Siedlce 2001, s. 150-152.
14 J. Tyszkiewicz: Mazowsze północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu: historia pogranicza 
nad górną Narwią do połowy XIII w. PWN.Warszawa 1974, s. 149.
15 Z. Morawski: Geneza Wyszkowa. [w:] Ecclesia Viscoviensis. Dzieje parafii św. Idziego  
w Wyszkowie. Folia Eccelesiatica Pultoviensia. 1. Red. naukowa Z. Morawski, M. Przytocka. Akademia 
Humanistyczna im. A. Gieysztora. Pułtusk 2006, s. 27.
16 E. Kowalczyk-Heyman: Recenzja z Dzieje Mazowsza. t.1. Red. naukowa H. Samsonowicz, Pułtusk 
2006; AH im. A. Gieysztora s.592 „Kwartalnik Historyczny”, R.CXVI, 2006, 4, s. 201.

Rysunek 1. Przybliżony zasięg oraz osady dwóch kasztelanii biskupich: święckiej i pułtu-
skiej. Kasztelania święcka
Źródło: D. Jaskanis: Święck, ryc. 6; Przybliżony przebieg przecinających ją szlaków w XI-XII. Źródło: J. Ościłowski: 
Przeprawy. Kasztelania pułtuska – przybliżony zasięg i położenie niektórych jej osad w końcu XII wieku. Źródło: 
Mapa autorstwa: J. Ościłowski

Cztery kasztelanie majątkowe biskupstwa płockiego

Jest prawdopodobne, że jako pierwszą z czterech założono kasztelanię święc-
ką, po zdobyciu przez Piastów tamtejszego, niewielkiego zespołu grodowego, prze-
badanego archeologicznie w miejscowości Święck – Strumiany. Centrum zespołu 
tworzył pierścieniowaty, jednoczłonowy gród, usytuowany na cyplowatym płasko-
wyżu, wciętym w dolinę rzeki Brok. Archeolodzy łączą z okresem około 100 – 150 
lat rozwoju kasztelanii, gdy w jej obrębie powstało 48 wsi, najmłodszą fazę grodu, 
obejmującą m.in. naprawę i podwyższenie jednego wału oraz zasypanie fosy, gdzie 
założono cmentarz. W jego zachodniej części odkryto ślady drewnianego obiek-
tu, interpretowanego jako kościół17. Nie odnaleziono natomiast żadnego z trzech 
pozostałych grodów wczesnośredniowiecznych kasztelanii brockiej, brańskiej ani 
pułtuskiej. Na podstawie starszych badań źródłowych sądzono, że obszary gospo-
darcze, wokół Broku i Brańska, były zalesione i niewielkie – liczyły po 29 wsi, gdzie 
przeważała ludność wolna, więc przynosiły niskie dochody. Dzięki nowej analizie 
źródeł pisanych sądzi się, że ich znaczne dochody płynęły przede wszystkim z usy-
tuowania na szlaku nadbużańskim oraz z ich komór celnych18. 
17 D. Jaskanis: Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu. 
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa 2008, s. 262-263; tejże: Układ przestrzenny 
cmentarzyska we wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym Świecku Stumianach na wschodnim 
Mazowszu, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i Sacrum. Red. naukowa H. Koka-
Krenz, W. Łosiński. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań 1998, s. 537-545.
18 J. Gula: Brok nad Bugiem – pałac biskupów płockich. Badania wykopaliskowe 1983-1984 roku, „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 23, 1999, s. 93-101; J. Ościłowski: Uwarunkowania 
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Rysunek 2. Zakola Narwi, ujście Pełty oraz prawobrzeżna, nadnarwiańska skarpa w Kle-
szewie, a vis-a-vis wypłaszczone, podmokłe tereny lewego brzegu rzeki
Źródło: Foto M. Bogacki

Największą z czterech, liczącą w końcu XII wieku 70 wsi, kasztelanię pułtuską, 
założono, by poszerzyć obszar rozwoju gospodarczego poza strefę szlaków. Nazwa 
„Pułtusk” nadana prawdopodobnie jej centralnemu grodowi to, częsta na Mazow-
szu, nazwa odrzeczna, pochodząca od Pełty. W pobliżu jej ujścia do Narwi rzeka 
meandruje w szerokiej dolinie, a wysoka krawędź wysoczyzny daje widok na płaski, 
podmokły drugi brzeg19. Miejsce to spełnia warunki do usytuowania wczesnośre-
dniowiecznego grodu. Innym wskazaniem jego lokalizacji było odkrycie, na nad-
narwiańskiej skarpie w Kleszewie, fragmentu wczesnośredniowiecznego cmentarza, 
gdzie w jednym z kilkudziesięciu grobów szkieletowych znaleziono monetę Włady-
sława II Wygnańca (1136-1146). W tym czasie na wyspie pułtuskiej istniała osada 
otwarta, a z badań archeologicznych wynika, że jej mieszkańcy byli osiadłymi rolni-
kami, żyli w półziemiankach i hodowali bydło. Posługiwali się obtaczanymi, dobrze 
wypalonymi garnkami, zdobionymi żłobkowym ornamentem. Podobne naczynia, 
z okresu pomiędzy wiekami X i XIII, archeolodzy odkrywali na obszarze całego 
Międzyrzecza Bugu i Narwi. Poza cmentarzem w Kleszewie, również w grodach 
w Serocku, Gródku Nowym, Starej Łomży, Susku, Grodzisku Dużym i Ostrołęce. 
Parafię dla Pułtuska założono w końcu XII wieku, a kościół pułtuski był wymienio-
ny w spisie dóbr biskupstwa, z wezwaniem św. Marii i Magdaleny i uposażeniem  
w wieś Płocychowo (dzisiejsze Płocochowo)20. 

geograficzne lokalizacji grodów na północnym Mazowszu (X-pocz. - XIII w.) problematyka badan 
interdyscyplinarnych, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, 19, 2011, s. 19; H. Łowmiański: 
Początki Polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, t. VI, cz. 
1. PWN. Warszawa 1985, s. 197, 357, 559; K. Pacuski: dz. cyt., s. 30-35.
19 E. Kowalczyk: Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą). DiG. Warszawa 
2003, s. 110; J. Ościłowski: Uwarunkowania geograficzne...,s. 9, 14, przyp. 63, s. 27.
20 A. Gołembnik: The archaeological excavations on the castle hill in Pułtusk (Ciechanów voiv.) in the 
years 1976-85, “Archeologia Polona”, XXV/XXVI, 1987, s. 190; J. Ościłowski: Międzyrzecze Bugu i 
Narwi we wczesnym średniowieczu, praca doktorska w archiwum IAiE, Warszawa 2011, s. 80, 104-105; 
MPH V, 434; T. Żebrowski: Kościół (X-XIII w.), [w:] Dzieje Mazowsza. Red. naukowa H. Samsonowicz. 

Rysunek 3. Plan wyspy pułtuskiej z zaznaczeniem zasięgu osadnictwa w wiekach XII  
i XIII. Zasięg osad otwartych na Starym Mieście (1) i na wyspie pułtuskiej (2) w XII wieku 
oraz proto-miasta (3) w XIII wieku
Źródło: Plan. W. Pela. Badania, s. 42. Foto półziemianek z XII wieku odkrytych na Starym Mieście (1) i na wyspie 
pułtuskiej (2). Foto W. Pela. Foto reliktów domu w konstrukcji wieńcowej z proto-miasta (3) z XIII wieku. Foto  
M. Mierosławski

Utworzony w XI i XII wieku porządek na Mazowszu północnym załamał się  
w początku wieku XIII, w wyniku najazdów Jaćwingów i Prusów, przybyłych m.in. 
do dóbr biskupich po łupy i brańców. Fala zniszczeń najwcześniej dotknęła kasz-
telanii święckiej, część jej terytorium Biskupstwo utraciło. Najazdy przez obszary 
nad dolnym Bugiem dotarły do Serocka i Pułtuska około 1217 roku i do Płocka  
4 lata później21. Wczesnośredniowieczny gród pułtuski został zapewne zniszczony, 
ale archeologicznie potwierdzono tylko spalenie osady na wyspie. Z tym czasem 
należy zapewne wiązać wzmiankę Wawrzyńca z Wszerzecza (w XVI w kanoni-
ka pułtuskiego), o okresowej (w XIII wieku) przynależności Pułtuska do parafii  
w Zambskach22. 

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Pułtusk 2006, s. 183; W. Pela: Rynek w Pułtusku 
w świetle źródeł archeologicznych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, XL, nr 3, 1992, s. 351.
21 K. Pacusk: dz. cyt., s, 38, wg roczników J. Długosza.
22 W. Pela: Badania archeologiczno-architektoniczne miasta Pułtuska w latach 1978-1984, [w:] Pułtusk. 
Studia i materiały z dziejów miasta i rzemiosła, t. III A. Red. naukowa Gieysztor i in. Wyższa Szkoła 
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Przedlokacyjna struktura osadnicza 
– centrum kasztelanii pułtuskiej w XIII – XIV wieku

O wadze, jaką biskupi przywiązywali do odbudowy wschodnich włości i do-
chodów świadczy liczba dokumentów, powstałych wówczas w diecezji. Zapewne 
wzrosło znaczenie kasztelanii pułtuskiej, największej i leżącej najbliższej Płocka 
oraz samego Pułtuska. Świadczy o tym wystawienie bulli Grzegorza IX w 1232 
roku, zawierającej inserty dwóch dokumentów księcia Konrada I Mazowieckiego, 
mówiących o przeznaczeniu środków ze wsi kościelnych na konserwację grodu  
w Pułtusku i zatrudnianiu przy odbudowie zniszczeń jego mieszkańców, zwolnio-
nych z obciążeń na rzecz księcia oraz o przekazaniu w ręce biskupa jurysdykcji są-
dowej nad ludnością w jego dobrach. Drugi z dokumentów wprowadzał we wło-
ściach biskupich dziesięcinę snopową w miejsce wcześniejszej, płaconej w skórach 
kunich23. Wystawienie bulli bezpośrednio poprzedzało budowę, na ruinach osady  
w południowym krańcu wyspy pułtuskiej, nowego centrum kasztelańskiego. Do 
wyludnionego ośrodka osadnicy przybyli zapewne ze wschodnich, zniszczonych 
dóbr biskupstwa. W materiale archeologicznym świadczą o tym ślady nowych 
umiejętności, takich jak: pojawienie się konstrukcji wieńcowej, czy wyraźny brak 
wprawy w toczeniu glinianych garnków24.

Humanistyczna. Pułtusk 1997, s. 44; H. Rybus: Kolegiata pułtuska i jej kapituła. Wydawnictwo 
Apostolstwa Dobrej Książki, Łódź 1933, s. 15.
23 KK nr 278, nr 299; Ks. Grzybowski M.M., Najstarszy zachowany, s. 64-66.
24 M. Mierosławski: Zabudowania drewniane i konstrukcje ciesielskie na grodzie pułtuskim w XIII  
i XIV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, XLIII, nr 4, 1995, s. 433-5; D. Stabrowska: 
Pułtuska Kasztelania majątkowa biskupstwa płockiego. [w:] Pułtusk. Studia i materiały do dziejów 
miasta i regionu, t. VI. Red. naukowa H. Samsonowicz i in. Wyższa Szkoła Humanistyczna. Pułtusk 
2000, s. 21.

Z aktu wystawionego w 1240 roku wynika, że mieszkańcy Pułtuska zostali 
zwolnieni z opłat i ciężarów prawa książęcego (uzyskali immunitet gospodarczy 
i sądowy). W dokumentach pojawiły się też dwa imiona: Jana z Pułtuska, tytuło-
wanego capellanus, księdza diecezjalnego, sprawującego służbę w kształtującej się 
na nowo parafii, zapewne po jej powrocie z Zambsk. A także Boguszy – rycerza, 
który w 1257 roku był tu wojskim25. Dwa późniejsze dokumenty z lat 1254 i 1257 
nie odnosiły się już do Pułtuska26. Ale drugi z nich, choć nie wspominał również 
o prawie niemieckim, stał się podstawą hipotezy Wincentego H. Gawareckiego  
z 1826 roku, o XIII – wiecznej lokacji miasta27. Hipoteza ta była przez wiele lat, 
powtarzana w literaturze przedmiotu, a nawet w 2007 roku miasto świętowano 750 
rocznicę swego założenia. Jednakże w badaniach archeologicznych i źródłowych 
koncepcja trzynastowiecznej lokacji Pułtuska, wiązana ze Starym Miastem, nie 
znajduje potwierdzenia. Nie do obrony jest teza o lokacji miasta na nadrzecznym, 
nieobronnym terenie, w kilkanaście lat po wzniesieniu nieopodal umocnionego fosą 
i palisadą centrum kasztelanii biskupiej, w czasie gdy Mazowsze było stale, i jeszcze 
przez wiele lat, zagrożone najazdami. Z wykopalisk na Starym Mieście wynika, że 
po zniszczeniu osady z przełomu XII/XIII wieku, ponowne tutejsze zasiedlenie na-
stąpiło dopiero w końcu XIV wieku, a sąsiedni kościół pw. Marii Panny wzniesiono, 
na surowym korzeniu, na początku XVI wieku28. Inna koncepcja W. H. Gawarec-
kiego, o wydaniu przywileju wójtowskiego dla Pułtuska w roku 1339, też nie ma 
oparcia w źródłach. Wystawcą aktu byłby biskup K. Pierzchała (1333 – 1357), a jak 
wynika z dokumentów, lokacja na prawie chełmińskim nie była mu dobrze znana29. 

Wyniki archeologicznych badań reliktów centrum biskupiej kasztelanii mająt-
kowej pod Zamkiem biskupów płockich w Pułtusku są obecnie prezentowane na 
ekspozycji muzealnej w wieży ratuszowej w Pułtuski. Ich opracowanie i interpre-
tacja znalezisk pokazały, że był to ośrodek wielofunkcyjny, o cechach charakte-
rystycznych tak dla obiektów grodowych, jak i wczesno-miejskich. Wśród arche-
ologów badających podobne założenia, występujące w Europie Środkowej w XII 
i XIII wieku, rośnie przekonanie, że pomiędzy grodami i miastami lokacyjnymi 
należy zacząć wyróżniać obiekty roboczo nazywane proto-miastami lub wczesny-

25 KDMLub, nr 10, 7; Z. Morawski: Przywileje miasta Pułtuska. [w:]. Pułtusk. Studia i materiały  
z dziejów miasta i regionu, t. VII. Red. naukowa H. Samsonowicz i in. AH im. A. Gieysztora, Puł-
tusk 2007, s. 17; Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, cz. II, Dokumenty z lat 1248 – 1355. Wyd.  
J. Sułkowska – Kuraś, S. Kuraś, przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa Wrocław 1989, nr 30.
26 KK nr 405, 478; NKDM, cz.2, nr 19, nr 29; Ks. P. Nitecki: Biskupi kościoła w Polsce w latach 965-1999. 
Słownik biograficzny, wyd. 2. Instytut Wydawniczy Pax. Warszawa 2000, s. 58; Z. Morawski, Przywile-
je..., s. 15, 18.
27 W.H. Gawarecki: Wiadomość historyczna miasta Pułtuska ułożona staraniem Wincentego Hipolita 
Gawareckiego, Warszawa 1926, s. 19 i przyp. 34.
28 W. Pela: Stare Miasto w Pułtusku w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, [w:] Pułtusk. 
Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. IV. Red. naukowa H. Samsonowicz i in. Wyższa Szkoła 
Humanistyczna. Pułtusk 2000, s. 18-27.
29 W.H. Gawarecki: Wiadomość historyczna…, s. 14, 20; KDM Lub, nr 78; Z. Morawski, Przywileje..., s. 21.

Rysunek 4. Fotorealistyczna wizu-
alizacja proto-miasta. Hipotetyczna 
rekonstrukcja centrum kasztelanii 
pułtuskiej z ok 1260 roku. Opraco-
wanie B. Wesołowski, S. Kowal
Źródło: [w:] Informacyjne środowisko rekon-
strukcji.., s. 90, il. 61
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mi miastami30. Cechowały je: gospodarka produkcyjno – handlowa, zróżnicowane 
pochodzenie etniczne mieszkańców i obiekty wyrażające symbolikę władzy. Były 
też centrami administracyjno – politycznymi, realizowały cele religijne i funkcje 
militarne, jednak w procesie urbanizacji stanowiły zjawiska odmienne od miast 
lokacyjnych31. Cecha protomiejskości wypełnia również pułtuskie centrum kaszte-
lańskie, którego czas istnienia jest potwierdzony, poza źródłami pisanymi, również 
badaniami dendrochronologicznymi32 i przypada na okres pomiędzy wydaniem 
bulli papieskiej w 1232 roku, a opisanym przez Jana Długosza jego zniszczeniem  
w następstwie najazdu litewskiego z 1368 roku33. 

W badaniach archeologicznych odkryto również relikty nowego miasta lokacyj-
nego, założonego zapewne wkrótce po najeździe, wokół pierwszego rynku, wyty-
czonego w południowej części wyspy pułtuskiej. O pierwszym przywileju wydanym 
dla wójta urządzającego Pułtusk na prawie chełmińskim, wiemy dzięki jego odno-
wieniu w 1380 roku przez biskupa Dobiesława Sówkę. O duplikat spalonego orygi-
nału zwracał się syn niejakiego Mikołaja, który kupił to wójtostwo, zapewne kilka 
lub kilkanaście lat wcześniej. A więc wystawcą oryginalnego dokumentu był jeden 
z dwóch biskupów, braci z Gulczewa – Stanisław, dążący między latami 1368 i 1374 
do odnowy życia kościelnego po najeździe litewskim albo wspomniany Dobiesław, 
który z kolei w latach 1375-1381 uporządkował sprawy majątkowe diecezji34.

Dokument lokacyjny, nadany miastu w 1405 roku przez biskupa Jakuba z Kur-
dwanowa potwierdzał powstanie samorządnej gminy miejskiej (communitas)  
i rady miejskiej (consules). Akt kończył 12 – letni okres wolnizny, podwyższając 
stawkę czynszu, przyznaną wcześniej nowo powstającemu miastu. W jego obręb 
włączono też mieszkańców Starego Miasta, ówczesnych przedmieść35.

30 J. Piekalski: Uwagi o problemie definicji miasta średniowiecznego, [w:] Kraje słowiańskie  
w wiekach średnich. Profanum i Sacrum. Red. naukowa H. Kocka-Krenz, W. Łosiński. Wydawnictwo 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1998, s. 352; M. Dulinicz: Zalążki miast na wcze-
snośredniowiecznym Mazowszu (X-XII w.), „Rocznik Mazowiecki”, XIII, 2001, s. 12.
31 Informacyjne środowisko rekonstrukcji. Przedlokacyjna struktura osadnicza w Pułtusku w XIII-
XIV w. Monografia pod red. J. Słyka, S. Wrony. Warszawa 2015, s. 56.
32 J. Gąssowski, W. Pela, D. Stabrowska: Datowanie dębowych konstrukcji drewnianych średniowiecz-
nego Pułtuska, [w:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego. Red. 
naukowa A. Buko, Z. Świechowski. IAiE PAN. Warszawa 2000, s. 159.
33 Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Ks. 9. Red. Zofia Kozłowska-Budkowa et al. 
Warszawa 1975, s. 425-6; Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber nonus, 
ed. S. Budkowa et al. Varsaviae 1978, s. 337.
34 Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, cz. III, Dokumenty z lat 1356-1381. Wyd. I. Sułkowska
-Kuraś i S. Kuraś, Warszawa 2000, nr 234; Z. Morawski: Przywileje..., s.21; Ks. P. Nitecki: dz. cyt.,  
s. 77, 415.
35 W.H. Gawarecki: Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich , książąt mazowieckich  
i bp-ów płockich udzielone miastom województwa płockiego. Warszawa 1928, s. 198-202; nr 29;  
Z. Morawski: Przywileje..., s. 21.

Początek wieku XV, gdy wydano dokument lokacyjny dla Pułtuska, jest czasem 
prowadzenia podobnych procesów również w innych miastach północno – wschod-
niego Mazowsza. Centrum kasztelanii pułtuskiej w XIII i XIV wieku wytworzyło 
potencjał, który w kolejnych trzech wiekach umożliwił dynamiczny rozwój Puł-
tuska, a okres ten otworzyła, przywołana na początku artykułu, budowa wieży ratu-
szowej, najstarszej z zachowanych do dziś budowli miejskich.

Rysunek 5. Wczesnośredniowieczne grody i średniowieczne miasta Mazowsza (IX-XIV 
wiek) 1) grody; 2) ważniejsze grody, przy których do przełomu XIV/XV wieku lokowano 
miasta i daty ich lokacji; 3) miasta lokacyjne        Za:  M. Dulinicz Zalążki miast, 23, ryc. 3
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Miejsca pamięci związane 
z historią militarną Mazowsza – 

wybrane aspekty

Sites of memory associated with 
military history of Mazovia 

- selected aspects

Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia miejsc pamięci w warstwie teoretycznej oraz 
praktycznej – na wybranych inicjatywach popularyzacyjnych oraz przykładach obiektów 
z terenu obecnego województwa mazowieckiego. W języku polskim termin „miejsce pa-
mięci” rozumiany jest bardzo dosłownie, topograficznie – jako miejsce lub obiekt mają-
cy znaczenie historyczne, najczęściej z okresu ostatniej wojny. W dyskursie naukowym 
znaczenie miejsc pamięci jest znacznie szersze, idące w kierunku „nośników pamięci”.  
W tekście przedstawione zostaną źródła informacji (bazy danych, strony internetowe itd.)  
i projekty promujące miejsca pamięci. Przybliżone zostaną wybrane obiekty będące egzem-
plifikacją problemów z zachowaniem (utrzymaniem) miejsc pamięci oraz pozytywnych 
działań podejmowanych w celu ich przypomnienia i popularyzacji.

Słowa kluczowe: miejsce (miejsca pamięci), lieux de memoire, zbytki, pomnik, upamiętnie-
nie, społeczność lokalna.
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Summary 
The article concerns the sites of memory in theoretical and practical layers - on selected popu-
larization initiatives and examples of objects from the area of the present Mazovia voivodship. 
In Polish the term „site of memory” (place of remembrance) is understood literally, topo-
graphically - as a place or object of historical significance, most often from the period of the 
world war II. In the scientific discourse the meaning of memory places is much wider, going 
towards the „storage media”. The text will include sources of information (databases, websites, 
etc.) and projects that promote sites of memory (selected examples). 

Keywords: place/site (sites of memory), lieux de memoire, monuments, monument, com-
memoration, local community.

Wstęp

Termin „miejsce pamięci” wprowadził do dyskursu naukowego przedstawi-
ciel trzeciego pokolenia szkoły Annales – Pierre Nora. Od 1974 roku, kiedy po raz 
pierwszy użył tego sformułowania1, rozpowszechniło się w światowej historio-
grafii, trafiło do międzynarodowych i krajowych aktów prawnych, do języka lu-
dzi związanych z kulturą i dziedzictwem. Jak w wielu przypadkach, tak i w tym 
przechodząc z publikacji specjalistycznych do języka potocznego termin nauko-
wy uległ uproszczeniu. Lieux de memoire – miejsca pamięci utożsamiane są przez 
Polaków z miejscami pamięci narodowej: obiektami związanymi z martyrolo-
gią narodu polskiego, pochówkami żołnierzy i cywilów zabitych w czasie działań 
wojennych, tablicami upamiętniającymi ważne postacie i ludzi. Tymczasem, jak 
słusznie zauważa K. Kończar, „Wbrew topograficznej sugestii stworzonego przez 
niego [chodzi o P. Norę] terminu, lieux de memoire to niekoniecznie miejsca geo-
graficzne. Miejscami pamięci mogą być równie dobrze wydarzenia, rzeczywiste  
i wyobrażone postaci, symbole i inne fenomeny historyczne, w których konstytu-
owały się zbiorowe tożsamości. Nora pisał o miejscach, „w których krystalizuje się 
narodowe dziedzictwo”2.

Novum zaproponowane przez P. Norę polegało na propozycji odejścia od czy-
stej faktografii i ciągów przyczynowo-skutkowych na rzecz badania „zbiorowych 
wyobrażeń o przeszłości”3 oraz czynników wpływających na pamięć społeczeństw  
i społeczności. Ujęcie to znalazło swój wyraz w siedmiotomowym wydawnictwie Les 
Lieux de memoire pod redakcją P. Nory. Kolejne części publikowane w latach 1984 – 
1992 zawierały łącznie ponad 100 esejów autorstwa wybitnych badaczy. Naukowcy 
analizowali w nich najważniejsze elementy tożsamości Francuzów (zdobycie Bastylii, 
wino, Tour de France itp.). Les Lieux de memoire stały się bestsellerem i przyczyniły się 
do popularyzacji miejsc pamięci jako problemu badawczego. 
1 P. Nora: Mémoire collective, [w:] Faire de l’histoire, sous la dir. de J. Le Goff, P. Nora, Gallimard, Paris 1974. 
2 K. Kończal: Lieux de mémoire, Erinnerungsorte, miejsca pamięci. O pewnym koncepcie i jego europejskim 
sukcesie, „DIALOG. Deutsch-polnisches Magazin. Magazyn polsko-niemiecki” 2012, nr 101, s. 21.
3 Tamże.
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Lieux de memoire w polskich badaniach

Na gruncie polskim prace P. Nory popularyzuje A. Szpociński4, przybliża-
jąc ewolucję poglądów francuskiego badacza oraz omawiając je w odniesieniu do 
polskich propozycji analizy zjawisk upamiętniania, przypominania, obcowania  
z przeszłością – np. koncepcji nośników pamięci historycznej5 M. Kuli6. Problema-
tyka pamięci jako szerszy nurt, obecna jest w publikacjach historyków i socjologów. 
Jako przykład wskazać należy badania K. Malickiego, których wyniki przedstawił 
w pracy Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na 
przykładzie regionu podkarpackiego7. K. Malicki skupił swoje zainteresowania ba-
dawcze na terenie województwa podkarpackiego. Jest to o tyle interesujące, że re-
gion podkarpacki, choć nawiązujący do tradycji austro – węgierskiej Galicji, jest 
tworem całkowicie sztucznym. Swój obecny kształt zawdzięcza ostatniej reformie 
administracyjnej, która nie tylko w tym, ale i w wielu innych przypadkach prze-
prowadzona została bez poszanowania dla historycznych podziałów i relacji (patrz 
– województwo mazowieckie). Okupacja niemiecka i powojenna akcja „Wisła” od-
mieniły etniczno – kulturowe oblicze tych terenów, co w znacznym stopniu rzutuje 
na dzisiejsze postrzeganie przeszłości.

Wybitnym przykładem polskiego przedsięwzięcia badawczego był projekt Polsko 
– niemieckie miejsca pamięci przeprowadzony przez Centrum Badań Historycznych 
PAN w Berlinie w kooperacji z niemieckimi partnerami. Owocem tej inicjatywy jest 
pięciotomowe wydawnictwo pod tym samym tytułem8. Jest to monumentalne dzie-
ło zawierające artykuły 130 autorów, prezentujące paralelnie fenomeny historyczne 
łączące (i dzielące) oba narody. Godne odnotowania jest pojawienie się w pierw-
szej dekadzie XXI wieku podręcznika akademickiego dedykowanego zagadnieniu 
pamięci, to jest publikacji Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa 
Niemiec, pod redakcją M. Saryusz-Wolskiej9.

W chwili obecnej realizowany jest projekt Polskie Miejsca Pamięci finansowany 
ze środków Narodowego Centrum Kultury. Według wykładni jego pomysłodaw-
ców „Miejsca pamięci to postacie (Sobieski, Poniatowski, Piłsudski, Gierek itp.), 
wydarzenia (Grunwald, Jedwabne, wybory 4 czerwca 1989, Solidarność, Kolejki  
w PRL u itp.), produkty (Syrenka, Polonez), dzieła literackie (Pan Tadeusz, Trylo-
4 A. Szpociński: Kanon historyczny, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 4, s. 129-146; tegoż, Miejsca 
pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11-20. 
5 A. Szpociński: Nośniki pamięci, miejsca pamięci, „Sensus Historiae” t. 17, 2014, nr 4, s. 17-26.
6 M. Kula: Nośniki pamięci historycznej, DiG, Warszawa 2002.
7 K. Malicki: Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie 
regionu podkarpackiego, Nomos, Kraków 2012.
8 Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 1-2 (2015): Wspólne / Oddzielne; t. 3 (2012): Paralele; 
t. 4 (2013): Refleksje metodologiczne. Red. naukowa R. Traba, H.H. Hahn, współpr. M. Górny,  
K. Kończal, Warszawa 2012-2015. Piąty tom ukazał się w tylko w języku niemieckim i zawierał wybór 
wcześniejszych publikacji polskich badaczy.
9 Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa Niemiec. Red. naukowa M. Saryusz-Wolska, 
Universitas, Kraków 2009.
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gia, Miłosz), malarskie (Matejko, Malczewski), osiągnięcia naukowe (Curie – Skło-
dowska, Kopernik), wydarzenia i miejsca związane ze sportem (Gest Kozakiewicza, 
Stadion X lecia, Drużyna Górskiego), ale też powtarzające się motywy czy toposy 
przetwarzane we współczesnej kulturze popularnej i medialnej (Prywaciarze, Stan 
Wojenny, Kryzys) czy w dyskursie polityki (Polska jako Pomost, Przedmurze, Polak 
Potrafi, Słowiańska dusza)”10. Jest to więc szeroki punkt widzenia oparty na pracach 
P. Nory. Efektem projektu ma być wydanie przewodnika po polskiej pamięci zbio-
rowej (w formie 6 – tomowej encyklopedii). 

Militarne, wojskowe, wojenne miejsca pamięci

Podejmując problem miejsc pamięci związanych z historią militarną należy za-
dać sobie pytanie co oznacza to pojęcie? Czy będą to wszystkie obiekty – od zam-
ków, pól bitewnych, przez mogiły poległych i pomordowanych po muzea obozowe, 
tablice upamiętniające uliczne egzekucje, pomniki poświęcone niewinnym ofiarom 
wojen? Czy też tylko te, które miały z założenia pełnić funkcje militarne (były bu-
dowane z myślą o działaniach militarnych: zamki, twierdze, umocnienia polowe, 
koszary), stały się miejscami walk (Grunwald, Westerplatte), czy miejscami żołnier-
skich pochówków? Autor stoi na stanowisku, iż mówiąc o historii militarnej nale-
ży rozumieć ją jako wojskową, to jest związaną bezpośrednio z organizacją/funk-
cjonowaniem wojska oraz prowadzonymi działaniami wojennymi i ich skutkami 
(pola bitew, cmentarze wojenne). Miejsca pamięci związane z martyrologią narodu 
Polskiego, Zagładą (Shoah), okrucieństwami najeźdźców, zaborców czy okupantów 
można określić jako „cywilne”. Nie jest to podział do końca precyzyjny czy eleganc-
ki, niemniej jednak wydaje się praktyczny dla celów niniejszego tekstu. Niezależnie 
od tego, jaką interpretację uzna się za poprawną, wszystkie one są miejscami pamię-
ci czy nawet węziej – miejscami pamięci narodowej. 

Przy wyborze przykładów, omówionych poniżej kierowano się chęcią poka-
zania obiektów, które łączą w obie cechy miejsca pamięci: element topograficzny 
oraz symboliczny (metaforyczny). Zrezygnowano również z miejsc związanych  
z II wojną światową oraz historią najnowszą na rzecz upamiętnień wydarzeń wcze-
śniejszych, a więc i mniej znanych. 

Odnalezienie militarnych miejsc pamięci na terenie Mazowsza umożliwiają 
(obok znajomości historii regionalnej) specjalistyczna literatura, narzędzia inter-
netowe (uzyskujące zdecydowana przewagę) i wyznaczone szlaki turystyczne. Są to 
na przykład szlaki zrealizowane w ramach projektu „Szlaki turystyczne dziedzictwa 
kulturalnego Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską: Szlak Książąt 
Mazowieckich11 oraz Szlak Bitwy Warszawskiej 192012. 
10 http://www.nck.pl/polskie-miejsca-pamieci/ [dostęp: 17.09.2017].
11 http://szlakksiazat.pl/ [dostęp: 17.09.2017].
12 http://dziedzictwomazowsza.pl/szlak-bitwy-warszawskiej [dostęp: 17.09.2017].

Miejsca pamięci związane z historią militarną Mazowsza

Na rysunku 1 zaprezentowano logotypy Szlaku Bitwy Warszawskiej oraz Szlaku 
Książąt Mazowieckich.

Rysunek 1. Logotypy szlaków turystycznych Bitwy Warszawskiej 1920 oraz Książąt Mazo-
wieckich               
Źródło: http://dziedzictwomazowsza.pl [dostęp: 17.09.2017]

Inne miejsca pamięci przybliża Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej 
(42 miejsca), opracowany przez Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej 
(2013 – 2015)13. W ramach realizacji projektu oznakowano trasy znakami typowy-
mi oraz tablicami w 4 językach, przeprowadzono renowację fragmentu zabytkowe-
go parku w Chojnowie i dostosowano obiekt do obsługi camperów, przeprowadzo-
no działania promocyjne (ulotki, strona www, eventy).

Na rysunku 2 przedstawiono przykład tablicy informacyjnej Szlaku Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej (punkt w Przasnyszu).

13 Jest to efekt realizacji projektu Oznakowanie, rozbudowa i promocja „Szlaku Frontu Wschodniego  
I Wojny Światowej”. Wartość projektu : 666660,00 zł. kwota dofinansowania: 499995,00 zł. http://www.
szlakfrontuwschodniego.eu/ [dostęp: 17.09.2017].
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W internecie można bez trudu odnaleźć rejestry zabytków i miejsc pamięci pro-
wadzone przez instytucje samorządowe różnego szczebla. Zaznaczyć jednak trzeba, 
iż w wielu przypadkach informacje są tam niekompletne lub zdawkowe, nieopa-
trzone odpowiednim komentarzem czy instrukcją dojazdu. 

Na rysunku 3 przedstawiono przykład rejestru miejsc pamięci prowadzonego 
przez instytucję samorządową.

Miejsca pamięci związane z historią militarną Mazowsza

Rysunek 3. Przykład 
instytucji samorządo-
wej (w tym przypad-
ku GOKSiR w Gowo-
rowie) prowadzącej 
internetowy rejestr 
miejsc pamięci 
Źródło: http://www.goksir-
goworowo.pl/index.php/
miejsca-pamieci-narodo-
wej [dostęp: 17.09.2017]

Ciekawą i godną naśladowania inicjatywą jest baza danych „Miejsca Pamię-
ci Narodowej na terenie byłego województwa płockiego”, zawierająca informacje  
o miejscach pamięci narodowej znajdujących się na terenie działania Archiwum Pań-
stwowego w Płocku (czyli w granicach województwa płockiego przed reformą admi-
nistracyjną z 1999 r.). Baza powstała w kooperacji AP w Płocku ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku14. Zgodnie z deklaracją twórców baza 
„ewidencjonuje groby i cmentarze wojenne, nieruchomości lub obiekty budowlane 
(np. pomniki, kapliczki, kopce, głazy), inne obiekty lub przedmioty (np. tablice pa-
miątkowe) upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla tożsamości i dziedzic-
twa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności te związane z męczeństwem lub 
walką Polaków o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”15. Zinwentaryzowano 433 
obiekty, w zdecydowanej większości upamiętniające walki i martyrologię mieszkań-
ców tych terenów w okresie II Wojny Światowej.

Popularyzacji miejsc pamięci służą lokalne inicjatywy, często przybierające 
formę wystaw oraz konkursów dla dzieci i młodzieży. Jako egzemplifikację wska-
zać można wydarzenia z powiatu pułtuskiego. Pułtuska Biblioteka Publiczna im. 
Joachima Lelewela zorganizowała w 2014 roku wystawę Ocalić od zapomnienia… 
miejsca pamięci II Wojny Światowej w powiecie pułtuskim, która dostępna jest na 
stronie internetowej Biblioteki16. Również w Internecie można obejrzeć wystawę ze 
zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie oddział w Pułtusku pt. Losy nie-
bieskich mundurków... Fotografie uczniów Gimnazjum Męskiego im. Piotra Skargi  
w Pułtusku z lat 1910-191517. Jest to 20 fotografii uczniów wymienionej szkoły wraz 
z ich krótkimi biogramami oraz fragmentami wspomnień Karola Handkego (ucznia 
gimnazjum, autora pamiętnika)18. Lasy Państwowe, będące instytucją, która z racji 
swojej specyfiki jest opiekunem licznych miejsc pamięci organizowało wiosną 2017 
roku konkurs Leśne miejsca pamięci narodowej (pod patronatem honorowym Prze-
wodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, ministra Henryka Kowalczyka). 
Zadaniem uczestników było opisanie miejsca pamięci z terenu Nadleśnictwa Puł-
tusk i wykonaniu jego dokumentacji fotograficznej.

Oprócz inicjatyw lokalnych wiedzę i pamięć o miejscach pamięci, również 
tych militarnych promują urzędy centralne, na przykład Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. MKiDN w ramach programu „Wspieranie opieki nad 
miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” wspiera „zaangażowanie  
w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby 
różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłasz-
14 K. Bańka: Miejsca pamięci narodowej na terenie byłego województwa płockiego ze szczególnym uwzględ-
nieniem mogił żołnierzy września 1939, [w:] Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu. Red. 
naukowa T. Skoczek, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2013, s. 97-99. 
15 http://www.historia.plock.ap.gov.pl/mpn.php?start=true [dostęp: 20.09.2017].
16 https://biblioteka.pultusk.pl/imprezy/wystawy/pokaz,656.html [dostęp: 02.10.2017].
17 https://www.warszawa.ap.gov.pl/losy_niebieskich_mundurkow_wystawa/ losyniebieskichmundurkow.
html [dostęp: 03.10.2017].
18 K. Handke: Wspomnienia. W kepi i w hełmie – dzieciństwo i młodość w Pułtusku (1914-1926). Moja 
wojenna tułaczka (1939-1946). Opracowanie naukowe K. Łukawski, K. Wiśniewski, Pułtuskie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne, Pułtusk 2015.
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Rysunek 2. Przykład tablicy informacyjnej opracowanej i umieszczonej  
w terenie w ramach programu Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej 
Źródło: http://www.szlakfrontuwschodniego.eu/category/przasnysz/ [dostęp: 17.09.2017]
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cza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu 
wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych”19. Jednym z be-
neficjentów ministerialnego programu jest Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu 
Kulturowego, które w ramach uzyskanego wsparcia finansowego (29 tys. PLN) ma 
zbudować narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji rajdów „szlakiem miejsc 
pamięci narodowej Wschodniego Mazowsza”20. 

Miejsca pamięci związane z militarną historią Mazowsza

Jako egzemplifikację miejsc pamięci związanych z militarną historią Mazow-
sza wybrano 5 obiektów. Są to miejsca bitew i potyczek z czasów zaborów (Grobla 
raszyńska, Reduta Ordona, Sokołów Włościański) oraz walk w obronie odzyska-
nej niepodległości (Domosław, Arcelin). Z okresem tym, to jest wiekiem XIX oraz  
2 pierwszymi dekadami XX wieku związanych jest znacznie więcej miejsc, nie 
sposób ich jednak omówić w tak krótkim tekście. Należy zasygnalizować jednak  
2 rodzaje obiektów świadczących dobitnie o znaczeniu strategicznym Mazowsza. 
Są to cmentarze wojenne oraz szeroko rozumiana infrastruktura wojskowa (forte-
ce, forty, koszary, zabudowania gospodarcze itp.). Cmentarze odzwierciedlają natę-
żenie prowadzonych walk, skala budownictwa wojskowego świadczy o liczebności 
stacjonujących w regionie garnizonów oraz ich miastotwórczym znaczeniu.

Grobla raszyńska (gmina Raszyn, powiat pruszkowski)
Miejsce pamięci bitwy pod Raszynem 19 kwietnia 1809 roku. Jest to przykład 

pola bitwy z okresu wojen napoleońskich. Było to starcie wojsk polsko – saskich 
pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego z korpusem wojsk austryjackich ar-
cyksięcia Ferdynanda Karola d’Este. Bitwa obecna w kulturze dzięki obrazom Ja-
nuarego Suchodolskiego, Janusza i Wojciecha Kossaków, upamiętniona na jednej  
z tablic Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 

Ochroną, upamiętnieniem oraz popularyzacją tego miejsca pamięci zajmuje 
się Stowarzyszenie PROJEKT RASZYN, stworzone przez mieszkańców Raszyna  
i Falent oraz entuzjastów rekonstrukcji historycznej epoki napoleońskiej.

Na rysunku 4 przedstawiono logotyp Stowarzyszenia PROJEKT RASZYN oraz 
fotografię warty honorowej wystawionej przez grupę rekonstrukcyjną podczas ob-
chodów rocznicowych.
19 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/pro-
gramy-mkidn-2017/wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami- 
w-kraju.php [dostęp:17.09.2017].
20 Wyniki naboru 2017 - Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnienia-
mi w kraju - nabór 1, nr zadania 10589/17, http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumen-
ty/20170613Wspieranie_opieki_nad_miejscami_pamieciitrwalymi_upamietnieniami_w_kraju_na-
bor1_horizontal.pdf [dostęp:17.09.2017].

Miejsca pamięci związane z historią militarną Mazowsza

Rysunek 4. Logotyp Stowarzyszenia PROJEKT RASZYN oraz zdjęcie z uroczystości upa-
miętniających bitwę
Źródło: zbiory Stowarzyszenia PROJEKT RASZYN, udostępnione przez p. W. Zubka

Dzięki staraniom Stowarzyszenia PROJEKT RASZYN podjęto szereg działań 
na rzecz przypomnienia bitwy i jej miejsca. Szczęśliwie, znaczna część pola bitwy 
znajduje się na terenie rezerwatu, a pozostałe oryginalne elementy architektury pod 
ochroną konserwatorską, teren pola bitwy nie uległ więc znacznym przekształce-
niom. W 2012 roku Stowarzyszenie opracowało i oznaczyło ścieżkę historyczną 
wiodącą szlakiem głównego natarcia austriackiego aż do finalnej pozycji polskiej 
obrony, w pałacu w Falentach powstała Izba Pamięci Bitwy pod Raszynem (pałac 
jest obecnie w posiadaniu Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego). Organi-
zacja prowadzi działalność wydawniczą (m.in. „Zeszyty Raszyńskie”), edukacyjną 
(lekcje historyczne prowadzone przez rekonstruktorów) i popularyzatorską (impre-
zy rekonstruktorskie)21.

21 W. Zubek: Raszyńska grobla – dwieście lat później, [w:] Przeszłość i tożsamość Mazowsza w świetle 
badań naukowych i działalności społecznej. Studia i materiały. Red. naukowa R. Lolo, K. Łukawski, 
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2017, s. 190-195.

Krzysztof Łukawski



36 37

Reduta Ordona (Ochota, Warszawa)
Obiekt wydawałoby się dobrze znany, obecny w świadomości wszystkich oby-

wateli Polski, który ukończyli szkołę podstawową. Rozsławione wierszem Adama 
Mickiewicza Dzieło nr 54, było elementem systemu fortyfikacji broniących War-
szawy przed szturmem wojsk carskich we wrześniu 1831 roku. Zgodnie z wykład-
nią P. Nory już sam wiersz można uznać za miejsce pamięci, jest bowiem nie tylko 
ważnym elementem tożsamości Polaków, ale kształtował ich pamięć historyczną. 
Dość powiedzieć, że Julian K. Ordon nie dowodził obroną reduty i nie zginął na 
posterunku wysadzając magazyn prochu, nie ma też jednoznaczne odpowiedzi czy 
wybuch był dziełem przypadku czy celowym działaniem obrońców.

Do pierwszej dekady XXI wieku Reduta posiadała swoje upamiętnienie na Woli, 
u zbiegu ulic Mszczonowskiej i Włochowskiej. Był to głaz z tablicą pamiątkową 
ustawiony w 1937 roku. Historycy wskazywali jednak na błędną identyfikację miej-
sca – pomylenie Dzieła nr 55 z rzeczywistą Redutą Ordona (Dziełem nr 54). Po-
twierdziły te przypuszczenia prace archeologiczne prowadzone od 2010 roku przy 
ulicy Na Bateryjce na Ochocie. Mimo oporów władz dzielnicy (teren przeznaczony 
był na inwestycje, w części znajduje się już w rękach prywatnych) powstała oddol-
na, społeczna inicjatywa ochrony fortu. Powstał Komitet Zachowania Reduty Or-
dona22 oraz Stowarzyszenie Reduta Ordona23, organizacje pozarządowe walczące 
o ocalenie zachowanych reliktów fortyfikacji i uczynienia z nich miejsca pamięci 
narodowej. Udało im się oczyścić część terenu, ustawić pomnik (będący samowolą 
budowlaną głaz i tablice pamiątkowe), a nawet doprowadzić do wciągnięcia obiektu 
do rejestru zabytków (chociaż nie w takim kształcie jak chcieli tego wnioskodawcy).

Na terenie prawdziwego miejsca walk odbywają się obecnie uroczystości patrio-
tyczne z udziałem polityków i wojska, imprezy biegowe promujące pamięć powsta-
nia listopadowego, pikniki historyczne.

Na rysunku 5 przedstawiono zaproszenie do uczestnictwa w obchodach roczni-
cowych obrony Reduty Ordona.

22 https://pl-pl.facebook.com/Komitet-Zachowania-Reduty-Ordona-240340486367581/ [dostęp: 
04.10.2017].
23 https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Reduta-Ordona-481242798633502/[dostęp: 04.10.2017]

Miejsca pamięci związane z historią militarną Mazowsza

Rysunek 5. Zaproszenie na obchody 186 rocznicy obrony Reduty Ordona
Źródło: https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie-Reduta-Ordona-481242798633502/ [dostęp: 04.10.2017]

Pomnik w Sokołowie Włościańskim (gmina Obryte, powiat pułtuski)
Miejsce pamięci powstańców styczniowych poległych w potyczce z wojskami 

carskimi pod Sokołowem Włościańskim i Cyganami w dniu 14 lipca 1863 roku. 
Oddziały powstańcze Konstantego Ramontowskiego „Wawra” zostały wtedy pobite 
przez przeważające siły rosyjskie. Jest to bardzo ważne miejsce dla potomków za-
mieszkujących te tereny Kurpiów Białych. Jest przypomnieniem wierności Ojczyź-
nie i poświęceniu tutejszej ludności w walce o odzyskanie niepodległości. 

Na rysunku 6 przedstawiono fotografię tablicy pamiątkowej umieszczonej na 
pomniku w Sokołowie Włościańskim.
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Rysunek 6. Płyta z napisem upamiętniającym powstańców styczniowych 
Źródło: http://www.obryte.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&artykul=643&akcja=artykul [dostęp: 04.10.2017]

Kamień pamiątkowy w Domosławiu 
(granica gmin Pokrzywnica i Winnica, powiat pułtuski)
Kamień pamiątkowy znajduje się w lesie (teren Nadleśnictwa Pułtusk) na gra-

nicy gmin Pokrzywnica i Winnica. Ufundowała go w latach 20. XX wieku matka 
Zdzisława Straszewicza, ppor. artylerii zmarłego z ran otrzymanych w tym miejscu 
podczas walk 12 sierpnia 1920 roku. Za swoją postawę na polu walki ppor. Z. Stra-
szewicz otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari. 

Zapomniany i opuszczony (być może na szczęście) kamień przetrwał lata komu-
nizmu. Przypomnieli o nim w 2012 roku działacze społeczni Edward Malinowski 
i Lech Malinowski. Edward Malinowski pamiętał z przedwojennego dzieciństwa  
o miejscu otoczonym szczególnym szacunkiem oraz opieką uczniów pobliskiej 
szkoły. Dzięki zaangażowaniu obu panów udało się zorganizować pierwsze uroczy-
stości rocznicowe, które weszły do lokalnej tradycji i z roku na rok obchodzone są 
z coraz większą pompą. Uroczystości te integrują mieszkańców dwóch gmin, które 
naprzemiennie organizują uroczystości.

Na rysunku 7 przedstawiono kamień upamiętniający ppor. Z. Straszewicza na 
miejscu walk jego baterii w Domosławiu.

Miejsca pamięci związane z historią militarną Mazowsza

Rysunek 7. Kamień pamiątkowy w Domosławiu
Źródło: fotografia M. Żebrowskiej, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne

Kamień pamiątkowy w Arcelinie (gmina Płońsk, powiat płoński)
Pomnik składający się z kamienia i płyty z inskrypcją znajduje się na terenie 

miejscowej szkoły. Niepozorny obiekt upamiętnia brawurową szarżę kawaleryjską 
pod Arcelinem – Ćwiklinem przeprowadzoną przez szwoleżerów 1 Pułku Szwole-
żerów Józefa Piłsudskiego oraz 201 Pułku Szwoleżerów (ochotniczego) w dniu 17 
sierpnia 1920 roku. Potyczka niewielkich sił miała ogromne znaczenie operacyjne, 
w wypadku przebicia się Rosjan mogli oni wejść na tyły 5 Armii gen. Władysława 
Sikorskiego. Szarża na broń białą dała nie tylko zwycięstwo, ale stała się jednym  
z fundamentów na których oparta był sława kawalerii Wojska Polskiego. Była po-
wodem dumy 1 Pułku Szwoleżerów, wskazywano ją jako przykład słuchaczom Cen-
trum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. 

Pomnik odsłonięto w 2011 roku, odbywają się tam coroczne uroczystości, wzbo-
gacane elementami rekonstrukcji historycznej. Przez 3 lata odbywały się rekonstruk-
cje szarży, zaprzestano ich jednak ze względów finansowych po roku 2014.

Na rysunku 8 przedstawiono plakat z zaproszeniem do udziału w uroczysto-
ściach rocznicowych w Arcelinie.

Krzysztof Łukawski
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Rysunek 8. Plakat promujący uroczystości rocznicowe  
w Arcelinie
Źródło: http://nowykurierplonski.pl/215357,Wraca-widowisko-
Szarza-Arcelinska-1920quot-wspomnienie-prawdziwych-patrio-
tow.html [dostęp: 04.10.2017]
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Zakończenie

Przedstawione powyżej obiekty to zaledwie przykłady miejsc pamięci związa-
nych z historią militarną Mazowsza. Na uwagę zasługuje wiele innych: obiektów 
fortyfikacyjnych (od grodzisk począwszy, a na umocnieniach dwudziestowiecz-
nych kończąc), koszarowych, miejsc bitew i potyczek, pojedynczych grobów, zbio-
rowych mogił i cmentarzy wojennych, tablic pamiątkowych i miejsc związanych  
z wydarzeniami wojennymi. Intencją autora było wskazanie kilku przykładów mniej 
znanych (mimo, że bardzo znanych, jak pokazuje przykład Reduty Ordona) lokali-
zacji będących bezspornie miejscami pamięci. Są one otoczone opieką, funkcjonują 
w świadomości społeczności lokalnej i tą świadomość budują.
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Streszczenie
Artykuł jest pokłosiem badań prowadzonych w ramach projektu pt. „Memoris 
Loci”, który rozpoczął się w roku 2016 w kooperacji Akademii Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Uczestnicy 
projektu już w początkowej fazie prowadzonych badań etno-historycznych zaobser-
wowali ich duże znaczenie dla podnoszenia walorów turystycznych danych regio-
nów i subregionów. Dzięki badaniom terenowym poznawane są na nowo miejsca 
związane z kulturą w jej różnych aspektach. W artykule zamieszczono fragmen-
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ty relacji pozyskanych w trakcie prac badawczych. Zostały one skonfrontowane  
z danymi archiwalnymi, zebranymi wcześniej materiałami etnograficznymi oraz 
dotychczasowymi wynikami badań opublikowanymi w literaturze przedmiotu. Ce-
lem niniejszego artykułu jest pokazanie, że narracje związane z miejscami pamięci 
identyfikowane w krajobrazie tej części Mazowsza pozwalają lepiej poznać historie 
i istotne wydarzenia z przeszłości wiejskich zbiorowości. Zagadnienie to zostało 
przedstawione w oparciu o wybrane wsie powiatu pułtuskiego: Zambski Kościel-
ne, Sokołowo Włościańskie. W przypadku terenów wiejskich często można spotkać 
miejsca związane m. in. z bitwami, kultem religijnym czy zanikającym folklorem. 
Już na tym wstępnym etapie prac badawczych sądzę, że atrakcyjność wielu zareje-
strowanych obiektów może w przyszłości, w znaczący sposób wpłynąć na rozwój 
nie tylko turystyki regionalnej. 

Słowa kluczowe: miejsca pamięci, badania etno-historyczne, Zambski Stare, Soko-
łowo Włościańskie, Kurpie Białe, Mazowsze północne.

Summary
This article is the voice of research conducted under the project „Memories Loci”, 
which began in 2016 in cooperation with the. Aleksandra Gieysztor in Pułtusk and 
Regional Museum in Pułtusk. Participants of the project, already in the early stages 
of ethno-historical research, have observed their importance in enhancing the tour-
ist values of the regions and subregions. Thanks to field research, cultural sites are 
re-examined in various aspects. The article presents fragments of relations obtained 
during the research. They were confronted with archival data, previously collected 
ethnographic material, and previous research results published in the literature of 
the subject. The purpose of this article is to show that narratives related to places 
of memory identified in the landscape of this part of Mazovia make it possible to 
better understand the history and important events of the past of rural communi-
ties. This issue was presented based on selected villages of Pułtusk County: Zambski 
Kościelne, Sokołowo Wlościańskie. In the case of rural areas, you can often find 
places associated, among others. With battles, religious worship or decadent folk-
lore. The attractiveness of many registered objects can significantly influence the 
development of not only regional tourism. 

Keywords: Memorial sites, ethno-historical studies, Zambski Stare, Sokołowo 
Wlościańskie, Kurpie Białe, northern Mazovia.

Wprowadzenie

Poniższy artykuł jest pokłosiem badań prowadzonych w ramach projektu pt. 
„Memoris Loci”, który rozpoczął się w roku 2016 pod kierownictwem dr Bożeny 
Józefów – Czerwińskiej. Projekt realizowany jest w kooperacji Akademii Humani-
stycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dalej: AH) z Muzeum Regionalnym 
w Pułtusku. Jego celem jest udokumentowanie i poddanie analizie relacji zarejestro-
wanych od mieszkańców powiatu pułtuskiego, składających się na mikrohistorię 
badanego obszaru. Uczestniczą w nim studenci AH, którzy dążą do zachowania 
niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców tych ziem. 
Jednym z celów projektu jest również podniesienie atrakcyjności badanego obszaru 
i rozwój turystyki kulturowej na północnym Mazowszu. 

Dzięki badaniom terenowym poznawane są na nowo miejsca związane z kulturą 
w jej różnych aspektach. W artykule zamieszczono fragmenty relacji pozyskanych 
w trakcie prac badawczych. W toku prac są one konfrontowane z danymi archiwal-
nymi, zebranymi wcześniej materiałami etnograficznymi oraz dotychczasowymi 
wynikami badań opublikowanymi w literaturze przedmiotu. 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że narracje związane z miejscami pa-
mięci identyfikowane w krajobrazie tej części Mazowsza pozwalają lepiej poznać 
historie i istotne wydarzenia z przeszłości wiejskich zbiorowości. Miejsca pamięci, 
toponimie i mikrotoponimie, jak również legendy z nimi związane nierzadko od-
wołują się do burzliwej historii tego regionu. Niektóre z nich wiążą się z pewny-
mi charakterystycznymi cechami krajobrazu, konotowanymi z tradycyjnymi wie-
rzeniami, inne mogą być świadectwem odległych dziejów tego subregionu w myśl 
koncepcji upamiętniania ważnych wydarzeń przez „miejsca”. Atrakcyjność wielu 
zarejestrowanych przez nas obiektów może w znaczący sposób wpłynąć na rozwój 
turystyki kulturowej m.in. okolic Pułtuska, ale i nie tylko. Podobnych miejscowości 
i miejsc na Mazowszu jest znacznie więcej. Zauważyli to już poprzedni badacze 
naszego regionu, np. Adam Chętnik1 czy Marian Pokropek2.

Artykuł ten prezentuje potencjał miejsc i narracji z nimi związanych w opar-
ciu o wybrane wsie powiatu pułtuskiego. Poddając badaniom „miejsca szczególne” 
związane z tym subregionem odwołujemy się do przedstawionych przez Bożenę Jó-
zefów-Czerwińską definicji oraz metod ich badań opracowanych w monografii pt.: 
Zabobonem nazwano…3.

1 A. Chętnik: O Kurpiach, M. Arct, Warszawa 1919, s. 4.
2 M. Pokropek: Wędrówki po Puszczy Białej, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Pułtusk 2014, s. 7.
3 …w społecznościach oralnych, zamiast pamiętania dat, czas i wydarzenia upamiętniane były za po-
mocą przestrzeni. Poprzez miejsca pamięci (…) przywoływane były ludzkie historie, ale również istot-
ne dla społeczności wydarzenia, które odnosić się mogły do sfery sacrum. Główny problem w ich ba-
daniu polega na tym, że tak, jak zmieniały się losy i doświadczenia ludzi, tak też miejsca szczególne/
obiekty identyfikowane w krajobrazie mogły wraz z upływem czasu zmienić swą historię, a nawet  
i semantykę…- B. Józefów-Czerwińska: Zabobonem nazwano… O wierzeniach, wartościach i daw-
nych przekonaniach mieszkańców polsko-białoruskiego pogranicza w ich związkach z przeszłością, 
Trzecia Strona, Milanówek 2017, s. 72.
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Wieś Zambski Kościelne i Sokołowo Włościańskie

Badaniami objęte zostały dwie miejscowości leżące na terenie Puszczy Białej: 
Zambski Kościelne, Sokołowo Włościańskie. Region ten należy do Puszczy Kur-
piowskiej i znajduje się na północnym Mazowszu. Jego granice wyznaczają dwie 
rzeki Bug i Narew. Aż  do 1795 r. wchodził on niemal w całości w skład posiadłości 
biskupstwa płockiego i zarządzany był przez biskupich administratorów4. Obszar 
ten charakteryzuje się równinami z lekkimi pagórkami, terenami podmokłymi i ba-
gnami, lokalny krajobraz ulega nadal przekształceniom, kształtowany przez wspo-
mniane powyżej rzeki i ich dopływy. 

Nazwa „Puszcza Biała” pojawiła się w literaturze w XX w. i może mieć związek  
z bielejącymi w słońcu wydmami lub z porośniętymi wełnianką łąkami. Bardzo 
ważną cechą tego leśnego kompleksu jest zróżnicowanie gleb. Przeważają gleby pia-
skowe, ale występują także mady, torfowiska, gleby brunatne i bielicowe. Różnice 
te spowodowały podział obszaru na część puszczańską i rolną5. Na tych terenach 
były preferowane odmienne typy gospodarki. Należy też podkreślić, że w okolicach 
Pułtuska dominował krajobraz rolniczy6. 

W XVIII wieku na terenach Puszczy Białej pojawili się Kurpie z Puszczy Zielo-
nej. Powodem wzmożonego osadnictwa były przesiedlenia mające kompensować 
spustoszenia spowodowane wojnami szwedzkimi, chorobami i epidemiami dotyka-
jącymi ludność w tym okresie. Sprowadzanie nowych osadników do wyludnionych 
wsi rozpoczęto w 1730 r., a zakończono w 1790 r. Nowi mieszkańcy wsi puszczań-
skich zajmowali się przede wszystkim wyrębem lasu i spławianiem drewna, wyra-
bianiem smoły, rybołówstwem, łowiectwem, kołodziejstwem, bartnictwem i utrzy-
mywaniem pastwisk. W ciągu 60 lat sprowadziło się do obszarów leśnych Puszczy 
Białej około 300 osadników kurpiowskich, którzy zajęli 34 wsie leżące w samym 
jej sercu. Przybysze znacząco wpłynęli na rozwój gospodarki, wprowadzili również 
odrębne od ludności tubylczej obyczaje i tradycje7.

Geneza Kurpiów powodowała dawniej liczne dyskusje (włącznie z próbą wy-
wodzenia ich od Jaćwingów). Współcześnie uznaje się, że jest to lud słowiański, 
którego przodkowie wywodzili się z terenu Mazur i Warmii (Mazurów z Mazowsza) 
i innych, pochodzących z południowej i wschodniej Polski, migrujących do puszczy 
ze zróżnicowanych powodów8.
4 T. Czerwiński: Puszcza Biała i jej kultura, Muzeum Wsi Mazowieckiej, Sierpc 1995, (dalej: Puszcza 
Biała…), s. 4.
5 M. Pokropek: Wędrówki po Puszczy Białej, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Pułtusk 2014, s. 18.
6 T. Czerwiński: Kultura ludowa Puszczy Białej, „Spotkania z zabytkami”, pod red. W. Przybyszewskiego,  
nr 11, Warszawa 2004, s. 37. 
7 Migracje mogły zaistnieć w konsekwencji najazdów ludów niechrześcijańskich (głównie Jadźwingów 
i Tatarów); wojen (np. potop szwedzki), ale i mogły być spowodowane próbą ucieczki przed uciskiem 
pańszczyźnianym, zob.: T. Czerwiński: Puszcza Biała…, s. 6-7; M. Pokropek: Op.cit., s. 19; J. Kijowski: 
Kultura kurpiowska – wczoraj i dzisiaj, w: Tradycje kultury Północnego Mazowsza, pod red. S. Siekier-
skiego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora,  Pułtusk 2006, s. 94. 
8 Równianka Kurpiowska. Wybór z prac Adama Chętnika, oprac. A. Dobroński, Ostrołęckie Towarzy-
stwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 1992, s. 12-13.

Puszcza zapewniała jej mieszkańcom bezpieczeństwo, co w odniesieniu do 
Kurpiów podsumował Adam Chętnik: Kurpie byli w swej puszczy odcięci od świata 
przez wiele wieków. Nie potrzebując nic z dalszych okolic, prócz soli, prochu i niektó-
rych narzędzi, wszystko sporządzali sobie sami własnym przemysłem i dowcipem. Co 
prawda, były z czasem na puszczy dwa gościńce: jeden do Warszawy przez Pułtusk 
i drugi do Szczytna, nie tyle jednak temi gościńcami wyjeżdżali Kurpie, ile do nich 
przyjeżdżano. Rozmaici kupcy swoi i Niemcy przyjeżdżali na puszczę po miód, wosk, 
łój, skóry, ryby, bursztyn itp. płody miejscowe. Kurpie w zamian za to otrzymywali to, 
czego u siebie nie posiadali9. 

W puszczy zakładano również wsie, a jedną z nich są Zambski Kościelne. Pierw-
sze wzmianki w źródłach pisanych o tej osadzie pochodzą z XIII w. Zostały one wy-
mienione w dokumencie wydanym przez Konrada I Mazowieckiego jako posiadłość 
biskupów płockich. Osada należy do najstarszych na terenie powiatu pułtuskiego, 
a powstanie Zambsk datuje się na co najmniej XI w. Prawdopodobnie pełniła ona 
wówczas funkcję rezerwowej przeprawy przez Narew do Pułtuska. Na tak wczesne 
zasiedlenie tych terenów miał wpływ ich obronny, z natury, charakter. Miejscowość 
ta otoczona była bagnami i dolinami rzek. 

Zambski Kościelne już w 1438 r. otrzymały prawa miejskie. Jednak w latach 
60. XVI w. miejscowość została zdegradowana do rzędu wsi. Jednakże sam fakt, 
że miejscowość ta była kiedyś miastem jest walorem turystycznym zachęcającym 
do poznania tego miejsca. Pomimo utraty statusu przeprawa przez Narew dalej 
funkcjonowała i istnieje do dzisiaj. Z rozmów z respondentami wynika, że pamięć 
i tradycja o tym przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W ich narracjach wy-
stępowały opisy drewnianej przeprawy oraz organizowanych w jej pobliżu targów, 
które odbywały się regularnie aż do XIX w10.

Mieszkańcy Zambsk Kościelnych nie identyfikują się z ludnością kurpiowską: 
Kurpiami to nazywali tych z Obrytego, tam z Ciółkowa11; (…) u nas nie były Kupie 
zasadą12. To, co łączy ich jednakże z innymi Kurpiami, to ich pobożność. Niezwykle 
ważne miejsce w życiu miejscowej społeczności zajmuje kościół, który usytuowa-
ny jest na niewielkim wzniesieniu. Dzięki temu góruje on nad resztą zabudowań  
i można go dostrzec z daleka. Pierwsze wzmianki o kościele pw. św. Wojciecha bpa 
pochodzą z najstarszego inwentarza dóbr płockich z XIII w. Początkowo zapewne 
była to budowla drewniana, która w XVII wieku spłonęła. Świątynię w obecnym 
stanie wzniesiono w latach 1896–1900 (autorem projektu architektonicznego był 
Feliks Nowicki). Jego konsekracja odbyła się w 1909 r. Kościół wybudowano w stylu 
neoklasycystycznym, w formie halowego, trójnawowego, czteroprzęsłowego kor-
pusu na planie prostokąta, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym trójbocz-
nie, poprzedzony od frontu niewysoką wieżą na planie kwadratu. Do prezbiterium 
przylega zakrystia oraz prostokątna kaplica z lożami na piętrze. Z zewnątrz kościół 
9 A. Chętnik: Op. cit., s. 10.
10 Muzeum Regionalne w Pułtusku [dalej: MRP] 2017/Zambski Kościelne/M/gr. I/nr. 1, s. 2; MRP/2017/
Zambski Kościelne/K/gr. II/nr 2, s. 6. 
11 MRP/2017/Zambski Kościelne/K/gr. II/nr 2, s. 8.
12 MRP/2016/Grabówiec/M/gr. II/nr 3, s. 3. 
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przyciąga wzrok swoją białą barwą, a także elewacją z toskańskimi pilastrami na 
wysokich cokołach13. 

Kościół jest dla lokalnej społeczności nośnikiem kultury i historii. Mają oni 
świadomość znaczenia jego zabytkowej wartości. W pamięci mieszkańców wsi 
zachowały się istotne fakty związane z historią ich parafii. W licznych wywiadach 
rozmówcy wspominali o kilkukrotnym zniszczeniu kościoła oraz o proboszczach, 
którzy podjęli się trudu jego odbudowy. 

Podkreślano również, że w czasie ostatniej wojny świątynia ta znacznie ucierpia-
ła: „Tu od naszej strony to tak cała ściana wyrwana, taka dziura była”14. Pod koniec 
wojny świątynia uległa pożarowi, została ostrzelana przez niemiecką artylerię, a na-
stępnie armia radziecka dokonała jej częściowej rozbiórki. Odbudowy kościoła po 
zakończeniu II wojny światowej według narracji rozmówców, podjął się ówczesny 
proboszcz ksiądz Karol Korzyb (w latach 1947 – 1958). Jak wspominali rozmówcy: 
Biedny chodził do ludzi… pan przyjdzie. - Pan da deskę. - Pan to. No i ludzie szli, da-
wali. Sami też parafianie własnymi siłami i materiałami kościół odbudowali. 

Osoby, które przeżyły wojnę opowiadają o ogromnym zniszczeniu całej wsi  
w momencie wejścia żołnierzy radzieckich. Działania wojenne prowadzone przez 
III Rzeszę i ZSRR na tym terenie były tak intensywne, że mieszkańcy Zambsk Ko-
ścielnych byli zmuszeni opuścić swoje domostwa i gospodarstwa. We wspomnie-
niach powraca okropny widok: (…) odjechaliśmy parę metrów i tylko dym szedł, 
i ogień, bo palili15. Wieś została zniszczona doszczętnie: W Zambskach była tylko 
czerwona ta murowanka na rogu. Co jest jak się z góry zjeżdża. I jeszcze tam dalej (…) 
też było, z kamienia. A tu u nas, to tylko studnia została.(…) Na podwórku. A wszyst-
ko, i dom, i obora, i stodoła, wszystko spalone było16. W relacjach starszych miesz-
kańców Zambsk Kościelnych często usłyszeć można także o bezimiennych grobach 
żołnierzy z okresu II wojny światowej w okolicznych lasach. Pamięć o tych mogiłach 
przechodzi w rodzinach na młodsze pokolenia, a mieszkańcy opiekują się wciąż 
nimi. Co ciekawe w grobach tych spoczywają żołnierze radzieccy: No na pewno Ru-
ski go zakopali. Bo on podobno tutaj, tak opowiadali znaczy rodzice, że Ruski opowia-
dali, że tu taki krzak był czereśni dzikiej i on wszedł na minę, i go rozerwało. I zaraz go  
w tym lesie pochowali. No myśmy go obchodziły. Krzyż taki był17.

13 Katalog zabytków sztuki. Pułtusk i okolice, pod red. M. Omilanowskiej, J. Sito, Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999, (dalej: Katalog zabytków…), s. 120 – 121. 
14 MRP/2017/Zambski Kościelne/K/gr. II/nr 2, s. 13.
15 MRP/2017/Zambski Kościelne/K/gr. II/nr 2, s. 8.
16 MRP/2017/ Zambski Kościelne/K/gr. II/ nr 2, s. 
17 MRP/2017Katalog zabytków…, s.121/ Zambski Kościelne/K/gr. II/ nr 2, s. 9.

Rysunek 1. Bezimienne groby żołnierzy radzieckich w lesie w Zambskach Kościelnych 
(fot. Paulina Biernacka), źródło: prywatne archiwum Pauliny Biernackiej

Za kościołem natomiast znajduje się cmentarz parafialny z dziewiętnastowiecz-
nymi nagrobkami piaskowcowymi. Do dnia dzisiejszego możemy znaleźć tam trzy 
groby należące do Hieronima Kownackiego, Tomasza Górskiego oraz Stanisława 
Piaseckiego. Na tym tle wyróżnia się nagrobek Hieronima Kownackiego, właści-
ciela dóbr Zambski. Został on wykonany w stylu neobarokowym, z krzyżem na 
dwustrefowym cokole o wybrzuszonych ściankach, ujętym wolutami, liśćmi akantu  
i muszlami18. Oprócz tego na cmentarzu spoczywają w zbiorowej mogile żołnie-
rze z 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowatych” z Wilna. Polegli oni nad Narwią  
w okolicy Obrytego 6-7 września 1939 r19. 

I w Zambskach jest z trzydziestego dziewiątego roku na cmentarzu mogiła polskich 
żołnierzy z Wilna, Wileńszczyzna. (...). Przyszli, bo tu miał być front nad Narwią, 
bo Niemiec nachodził. I tu był. Był tam na Mławie czy tam za Mławą pierwsze tam 
starcia, przy granicy niemieckiej. A potem się zatrzymali aż tu na Narwi. I tu już 
przygotowywali się. I tu wtedy ten… z Wilna te żołnierze szli nad Narew zajmować se 
pozycje frontowe20. 

18 Katalog zabytków…, s.121
19 A. Sokolnicki: Okupacja hitlerowska w Pułtusku, w: Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta  
i regionu, pod red. J. Antoniewicz, A. Gieysztora, S. Kotarskiego, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 
1969, s. 209. 
20 MRP/2016/Grabówiec/M/gr. II/nr 3, s. 23.
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To miejsce jest niezwykle ważne dla mieszkańców wsi. Dbają oni o grób pole-
głych, ale i co roku, dzięki staraniom obecnego proboszcza parafii pw. św. Wojciecha 
apba, ks. Dariusza Multona, organizują specjalne obchody upamiętniające tamte 
wydarzenia.

Niewątpliwie pod względem turystycznym atrakcyjny mógłby być folklor miesz-
kańców tych ziem. Niestety współcześnie wiele kulturowych treści mieszkańców 
Puszczy Białej zanika. Jednakże najstarsi jeszcze pamiętają pieśni, nie tylko upa-
miętniające czasy wojny21, ale również i takie, które odnosiły się do dawnych kodów 
wierzeniowych22.

W wywiadach można natrafić wypowiedzi respondentów wspominające o nie-
zwykłych miejscach, które wydają się w krajobrazie nie odznaczać niczym szcze-
gólnym. Szczególne jednakże stają się dzięki narracjom rozmówców: jest taka duża 
piaszczysta góra z białego piachu. Piaszczysta góra. Tam jałowce trochę z brzega, 
takie sosny rosną (…) To na tej górze, tylko z tej strony od Narwi, byli pochowani 
Bolszewniki, żołnierze. Mieli tam być23. Niezwykłego kolorytu tej wsi dodają także 
opowieści mieszkańców o zamieszkałych w niej czarownicach: Bo Kurpie nazywają 
Obryte, a Zambski Czarownice24. Charakterystycznym elementem kultury tradycyj-
nej była wiara, że sprowadzały one na ludzi wiele dolegliwości m.in. poprzez dotyk 
czy zaklęcie. Badana społeczność bardzo niechętnie opowiadała o tych przeświad-
czeniach, postrzegając je współcześnie w kategoriach zabobonu25. 26

Duży wpływ na rozwój turystyki kulturowej mogą mieć także obiekty, które na 
co dzień są już bardzo rzadko spotykane. W Zambskach Kościelnych jest czymś 
takim jedyny ocalały budynek z kamienia. Nasi rozmówcy podkreślali, że dawniej 
takich domów z kamienia było znacznie więcej. Występowały one szczególnie na 
obszarze Zambsk Starych27. Dotąd też są one spotykane na północnym Mazowszu.

21 Podczas badań zarejestrowaliśmy przykładowo następującą pieśń: 
Jakiem maszerował ojciec z matką wołał.
Wróć się, wróć się synu jam Ciebie wychował. 
Wróć się, wróć się synu jam Ciebie wychował. 
Wrócić się nie wrócę. 
Koledzy czekają, a mnie dziś biednego na wojnę wołają. 
Jakiem maszerował ojciec z matką wołał:
Wróć się, wróć się synu jam Ciebie wychował -  MRP/2016/Grabówiec/M/gr. II/nr 3, s. 31.
22Przy bystrym strumyku jeleń wodę pije, jeleń wodę pije. 
Pamiętaj dziewczyno, pamiętaj kochana ja dla Ciebie żyję. 
Pamiętaj dziewczyno, pamiętaj kochana ja dla Ciebie żyję. 
Dla Ciebie ja żyję. Równam się kwiatowi. Równam się kwiatowi. 
Nie dam się pokochać, nie dam się pokochać byle pętakowi. 
Bo pętak pokocha a potem porzuci, a potem porzuci. 
Porządny kawaler, porządny kawaler serca nie zasmuci - MRP/2016/Grabówiec/M/gr. II/nr 3, s. 30. 
23 MRP/2016/Grabówiec/M/gr. II/nr 3, s. 23.
24 MRP/2017/Zambski Kościelne/K/gr. II/nr 2, s. 28.
25 A są ludzie, są tacy silni. Mają siłę mocy, że był człowiek… pani jest zdrowa, ja panią dotykam i pani 
się robi chora. – MRP/2016/Grabówiec/M/gr. II/ nr 3, s. 14.
26 To legendziarze. Stare zabobony. – MRP/2016/Grabówiec/M/gr. II/nr 3, s. 28.
27 MRP/2017/Zambski Kościelne/K/gr. II/ nr 2, s. 10.

Druga wybrana miejscowość objęta badaniami to Sokołowo Włościańskie, po-
łożona na samej wschodniej granicy powiatu pułtuskiego. Miejscowość ta wystę-
puje w źródłach od XIV w. Początkowo stanowiła ona własność Bielińskich, a od 
końca XVII w. weszła w posiadanie cześnika ciechanowskiego i wiceekonoma mal-
borskiego Jana Wietckiego. Kolejno w XIX w. Sokołowo przechodziło w ręce Jana 
Staniszewskiego, Alojzego Kozłowskiego, Daniela Sommera i Alfonsa Sommera28. 
Nagrobki rodziny Sommerów znajdujące się na cmentarzu przykościelnym są jedną 
z tutejszych atrakcji. Te dziewiętnastowieczne pomniki wykonane z piaskowca są 
niezwykle urokliwe i przyciągają uwagę. Jeden z nich należy do Julianny z Majerów 
Sommerowej (zm. 1847) i Wiktorii Agnieszki z Sommerów 10 voto Majerowej, 20 
voto Wasilewskiej (zm. 1846). Wybudowany on został w stylu gotyckim z dekoro-
wanymi filarami, krzyżem i kwiatonem. Wieńczy go obelisk29. Dodatkowo znajduje 
się na nim inskrypcja: Po ciężkiej drodze życia obie tu spoczęły. Matka z córką – ich 
dusze za ręce się wzięły. I wróciły do Tego co je wiódł po ziemi. One w Niebie – my 
tylko westchnijmy za niemi.

Początki miejscowego kościoła sięgają XVII w. Fundatorem pierwszej drewnia-
nej kaplicy pw. NMP był Franciszek Jan Bieliński, wojewoda malborski. Została ona 
wzniesiona ok. 1657 r. dla obrazu Najświętszej Marii Panny, który uznawano za cu-
downy (potem przeniesiono go do kościoła w Strzegocinie). Kościół drewniany pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP stanął w 1682 r. Kolejną fundacją była już większa, 
obecna dziś budowla. Jednak dopiero od 1974 r. świątynia ta stała się samodzielną 
parafią. Do tego czasu była filią parafii w Zambskach Kościelnych30. Tę budowlę 
o konstrukcji zrębowej wzniesiono na planie prostokąta. Wnętrze podzielono na 
trzy nawy za pomocą dwóch par słupów. Prezbiterium jest wąskie i niskie, z prawej 
strony przylega do niego zakrystia. Tuż po wejściu do środka uwagę przyciąga ba-
rokowy krucyfiks z 2 połowy XVII w. zawieszony na belce tęczowej. Jednoosiowy 
ołtarz główny, ujęty kolumnami, posiada elementy barokowe z 1 poł. XVIII w. Po 
bokach znajdują się bramki, nad którymi umieszczone są figury św. Kazimierza i św. 
Wojciecha. W zwieńczeniu ołtarza można dostrzec ażurowy kartusz z herbem Trzy 
Gwiazdy Jana Wietckiego. Uwagę przyciąga obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
pochodzący z końca XVII w. Obraz okryty jest srebrną sukienką z ok. 1700 r., na 
której widać motyw wici akantowo – kwiatowej. Otoczony jest on licznymi woty-
wami, które świadczą o silnej tradycji kultu maryjnego. Z dokumentów wizytacyj-
nych wynika, że były to niezwykłe kosztowności. Większość z nich została jednak 
skradziona podczas II wojny światowej, a do dnia dzisiejszego przetrwały wyłącznie 
trzy zabytkowe wota. Reszta została złożona w kościele już w okresie powojennym31. 

28 Archiwum Diecezjalne w Płocku [dalej: ADP] n. 263 – A. W. 1739; ADP n. 438 – A. W. 1819;  
S. Prusiński: Sokołowo. Ośrodek Duszpasterski (1682 – 1947). Szkic historyczny, Borkowo 2004, s. 17.
29 Katalog zabytków…, s. 104.
30 J. A. Wiśniewski: Kościoły drewniane Mazowsza, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 1998, s. 124. 
31 Katalog zabytków…, s. 104; S. Prusiński: Op.cit., s. 67-69. 
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W źródłach, a także przekazach ustnych, obraz Panienki Sokołowskiej uznawa-
ny jest za cudowny32. W narracjach wspominano, że obraz był z Sokołowa wywie-
ziony: (…) ten obraz, który jest w głównym ołtarzu to kiedyś on był w Pokrzywnicy 
czy gdzieś tam za Pułtuskiem. I jak go wywozili od nas do tej Pokrzywnicy to podobno 
konie stanęły i nie mogły radzić33.

Mieszkańcy wsi opowiadają piękną historię związaną ze swoim kościołem, 
tłumaczącą cudowność obrazu. Ówczesny właściciel Sokołowa, Jan Wietcki, wy-
ruszając na wojnę obiecał wybudować kościół, jeśli wróci szczęśliwie do rodziny. 
Obraz Matki Boskiej miał zawisnąć wtedy na lipie rosnącej na terenie dziś obec-
nego placu przykościelnego. Niektóre przekazy wspominają również o ukazaniu 
się dziedzicowi, na owym drzewie, wizerunku Marii. Ołtarz dzisiejszego kościoła 
miał zostać pobudowany na miejscu ściętej lipy. Z materiałów, do których udało się 
dotrzeć wynika, że przed II wojną światową wierni obchodząc ołtarz wyskubywali  
z jego tylnej ściany wióry drewna34. 

Na pewno dodatkową atrakcją turystyczną jest zabytkowe wyposażenie ko-
ścioła. Będąc w świątyni warto przyjrzeć się drewnianym drzwiom zakrystii,  
w których tkwi siedemnastowieczny zamek z łańcuchem i nakładką dekorowaną 
wicią roślinną. Pomimo ogromnych zniszczeń na skutek działań II wojny światowej 
jesienią 1944 r. zachowały się także dwa barokowe konfesjonały z XVIII w., krucy-

32 ADP n. 263 – A.W. 1739.
33 MRP/2017/Sokołowo Włościańskie/M/gr II/nr 3.
34 S. Prusiński: Op.cit., s. 61.

fiks procesyjny (2 poł. XVIII w.), monstrancja (1720), kielichy, poduszki, lichtarze 
cynowe, obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z XIX w. oraz piętnaście dziewiętna-
stowiecznych blach trumiennych35.

Mieszkańcy wsi Sokołowo są bardzo religijni, co szczególnie widać podczas uro-
czystego odpustu, obchodzonego 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia NMP. Już  
w dokumentach z XVIII w. pojawiają się informacje o dużej ilości wiernych uczest-
niczących w uroczystościach. Miejscowi i przybywający z okolicznych wiosek piel-
grzymi gromadzili się w tym miejscu, aby wyprosić sobie błogosławieństwo, a także 
podziękować za doznane łaski36.

W pamięci tutejszej społeczności przetrwała również pamięć o powstańcach 
styczniowych. Kilometr na wschód od kościoła, przy polnej drodze z Sokołowa do 
Bielina, jest niewielka mogiła poległych w walkach pod Rząśnikiem (14 lipca 1863 
r.) i Porządziem (15 lipca 1863 r.)37. Starły się w nich oddziały powstańcze Konstan-
tego Ramontowskiego „Wawra” z kolumną gen. mjr. Ralla i płk. Emanuella. Oddział 
„Wawra” był wygłodzony i zmęczony ucieczką przed pościgiem żołnierzy carskich. 
Dlatego też w trakcie walki doszło do rozbicia batalionów Ramontowskiego. We-
dług zachowanych danych w tych dwóch bitwach miało polec 87 powstańców38. Od 
5 lat władze samorządu lokalnego starają się upamiętnić rocznicę tych wydarzeń. 
Miejscowa społeczność włącza się we wszelkie związane z tym miejscem działania: 
(…) i szkoła tam tym się zajmuje, pilnuje i sprząta na wszystko (…)39.

Podsumowanie

Przedstawione na potrzeby tego artykułu materiały badawcze dowodzą, że dla 
podniesienia walorów turystycznych regionów i subregionów mogą być istotne 
prace etnohistoryczne. Zestawienie źródeł wywołanych z zasobami archiwalnymi, 
historycznymi zwiększa możliwość przybliżenia się do specyfiki kulturowej miesz-
kańców danych ziem. 

Na jedynie zarysowanych w tym artykule przykładach można dostrzec jak po-
przez mikrohistorie odzyskuje się pamięć o miejscach, która nierzadko jest utrwala-
na jedynie w przekazie oralnym. W krajobrazie wiele z ważnych miejsc nie odznacza 
się niczym szczególnym, a jednak przy głębszym ich poznaniu można przybliżyć 
się m.in. do burzliwej historii subregionów i regionów. Można też zrozumieć jakie 

35 Katalog zabytków…, s. 103; A. Dylewski: Tradycja Mazowsza. Powiat pułtuski. Przewodnik 
subiektywny, Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki. Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 2012, 
s. 123-124.
36 S. Prusiński: Op. cit., s. 65. 
37 L. Herz: Puszcze Kamieniecka i Biała. Wędrówka mazowiecka druga – przewodnik krajoznawczy 
w formie opowieści napisany, a po magicznych i egzotycznych miejscach znanych i nieznanych 
prowadzący, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2005, s. 287.
38 A. Miller: Powstanie Styczniowe w Puszczy Białej, Wydawnictwo Aleksander, Pułtusk 2013, s. 29-31.
39 MRP/2017/Sokołowo Włościańskie/M/gr. II/ nr 2, s. 1.
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Rysunek 2. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie Włościańskim
(fot. Paulina Biernacka), źródło: prywatne archiwum Pauliny Biernackiej
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znaczenie mają one dla najstarszych generacji i jak ich recepcja trwa w kolejnych 
pokoleniach. 

W przypadku terenów wiejskich, w oparciu o wyżej przedstawione miejscowo-
ści, często można spotkać miejsca związane m. in. z bitwami, kultem religijnym czy 
zanikającym folklorem. Promocja takich osad może się przyczynić do przetrwania 
dziedzictwa mieszkańców tych ziem. Z drugiej strony promocja miejscowości, mi-
krohistorii losów mieszkańców wsi, w szerszej perspektywie losów kraju może być 
również atrakcyjna dla turystów. Dodatkowo turystyka kulturalna wspierana może 
być w tym przypadku przez walory przyrodnicze, które niewątpliwie w tych miej-
scowościach zasługują również na uwagę. 
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Aplikacje mobilne w turystyce

Mobile applications in tourism
Streszczenie
Liczba użytkowników Internetu oraz aplikacji mobilnych ciągle rośnie. Wykorzystanie tego 
potencjału w e – turystyce stało się wręcz koniecznością. Według danych publikowanych 
przez GUS, w 2015 roku w Polsce 62507 przedsiębiorstw wykorzystywało urządzenia prze-
nośne (komputer, tablet, telefon) z dostępem do Internetu z użyciem technologii mobilnej. 
W artykule dokonano prezentacji wybranych aplikacji mobilnych stosowanych w turystyce. 
Celem było przedstawienie popularnych aplikacji i ich możliwości wykorzystania w tury-
styce.

Słowa kluczowe: Internet, aplikacje mobilne, turystyka.

Summary
The number of internet users and mobile applications is still growing. The use of this poten-
tial in the e-tourism has become even a necessity. According to data published by GUS, in 
2015 in Poland 6 2507 enterprises used portable equipment (computer, tablet and phone) 
with access to the using mobile technology. In the article has been presentation selected 
mobile mobile applications used in tourism. The aim was a popular applications and their 
potential use in tourism.

Keywords: Internet, mobile applications, tourism.
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Wstęp

XXI wiek przyniósł nowe rozwiązania technologiczne związane ze sposobem 
komunikacji niemal w każdej sferze życia. To stwierdzenie dotyczy również szeroko 
rozumianej turystyki. Współcześnie trudno sobie wyobrazić poszukiwanie miejsca 
na spędzanie urlopu nie korzystając z Internetu, oglądając chociażby miejsca pla-
nowanej podróży. Wielu turystów niemal całkowicie zdaje się na Internet w po-
szukiwaniu atrakcyjnych ofert wyjazdów krajowych i zagranicznych. Ale nie tylko 
poszukiwanie atrakcyjnych ofert jest powodem korzystania z nowych mediów. XXI 
wiek to wzrost liczby aplikacji mobilnych, które nie tylko pomagają odnaleźć godne 
uwagi miejsca, ale również doprowadzają nas do celu już na etapie samej podróży. 

Gwałtowny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Informa-
tion and communication technologies ICTs) spowodował głębokie zmiany w sekto-
rze turystycznym, który wykorzystuje je obecnie na prawie każdym etapie łańcucha 
usług, a w szczególności w rezerwowaniu podróży za pomocą Internetu, co jest uzna-
wane za jedno z najbardziej udanych zastosowań e-biznesu (ang. e-commerce, e-bu-
siness). Warto też zauważyć, że w zakresie pojęciowym technologii ICT znajdują się 
urządzenia mobilne, z których wywodzi się dział aplikacji mobilnych, które generują 
znaczne zyski dla przedsiębiorstw turystycznych1. Celem artykułu jest było przedsta-
wienie popularnych aplikacji mobilnych i możliwości wykorzystania ich w turystyce.

Użytkownicy aplikacji mobilnych

Liczba internautów w Polsce w czerwcu 2017 roku wyniosła ogółem 27 mln.  
Z komputerów osobistych i laptopów (komputery osobiste używane w domu oraz 
w pracy) korzystało 23,1 mln, a z urządzeń mobilnych (smartfony i tablety) 20,7 
mln2. Dane te świadczą o olbrzymim zasięgu i potencjale Internetu, który jest wyko-
rzystywany w różnych dziedzinach gospodarki. Większość dużych przedsiębiorstw 
wykorzystuje w swej działalności właśnie urządzenia mobilne.

Według danych publikowanych przez GUS, w 2015 roku w Polsce 62507 przed-
siębiorstw wykorzystywało urządzenia przenośne (komputer, tablet, telefon) z do-
stępem do Internetu z użyciem technologii mobilnej. Było to 61,5% ogółu przed-
siębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników. W grupie przedsiębiorstw 
zatrudniających poniżej 10 pracowników, wykorzystanie Internetu w technologii 
mobilnej było większe i (według informacji od operatorów) wynosiło około 90%. 
Najwięcej przedsiębiorstw w odniesieniu do wszystkich firm w danym wojewódz-
twie wykorzystywało urządzenia przenośne z dostępem do Internetu na Mazowszu, 
Dolnym Śląsku oraz Śląsku3 [wyk. 1]. 

1 B. Reformat, Katowice, “E-turystyka i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce - wybrane aspekty analizy”, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne nr 215 (2015)  s 74-89.
2 Gemius/PBI za czerwiec 2017.
3 https://mc.gov.pl/files/raport_mobilne_panstwo_2016.pdf (3.09.2017).

W Polsce liczba odsłon na urządzeniach mobilnych jest bardzo wysoka. W paź-
dzierniku 2016 roku wyniosła aż 60,4%. Dla porównania w Wielkiej Brytanii było to 
44,4% w Stanach Zjednoczonych 42%, w Niemczech 34,6% oraz 23,3% na Słowacji. 
Jeśli ten trend nadal się utrzyma można przypuszczać, że komputery będą używane 
przez nas tylko podczas pracy, a  inne czynności będziemy wykonywali na urządze-
niach mobilnych4.

Wykres 1. Przedsiębiorstwa w poszczególnych województwach z użyciem technologii 
mobilnej [%]
Źródło: https://mc.gov.pl/files/raport_mobilne_panstwo_2016.pdf (3.09.2017)

Aplikacje mobilne5 stały się nieodłącznym elementem życia i jednocześnie wy-
razem nowoczesności. Ich popularność zależna jest od społecznych trendów, zmia-
ny stylu i tempa życia. Szczególnie stwierdzenie to dotyczy pokolenia Milleniasów, 
które wychowało się w świecie Internetu. To właśnie przedstawiciele tego pokole-
nia bardzo sprawnie i chętnie korzystają z social mediów. Klasyfikacja pokolenia Y  
w literaturze jest niejednorodna. Najczęściej jednak wyodrębnia się następujące ge-
neracje6: 
•	Weterans (Radio Babies, The Silent Generations) - urodzeni w latach 1930–1945,

4 https://mobileclick.pl/po-raz-pierwszy-w-historii-liczba-wyswietlen-stron-na-mobile-wieksza-niz
-na-komputerach/
5 Usługi mobilne, najczęściej definiowane są jako mobilne aplikacje niosące użytkownikowi końcowe-
mu pewną wartość za: ISO TR 29172:2011.
6 Za: N. Borges, R. Manuel, C. Elam, & B. Jones, Differences in motives between millennial and Ge-
neration X medical students, „Medical Education” 2010, nr 44, s. 570–576; M. Juchnowicz, Kulturowe 
uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009, s. 118.
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•	Baby Boomers –urodzeni w latach 1946–1969, 
•	Generations X (Baby Busters) –urodzeni w latach 1970–1979,
•	Generation Y (Millennials) –urodzeni po roku 1980.

Pokolenie Millenium ma dzisiaj 15 – 30 lat. Liczy się dla niego szybkość wymia-
ny informacji i szeroki do niej dostęp z każdego miejsca. Wśród dziesięciu najważ-
niejszych urządzeń, bez których nie mogliby żyć Milleniasi, na pierwszym znajduje 
się telefon komórkowy, a smartfon jest najważniejszym produktem dla ponad poło-
wy (55%) nastolatków7.

Aplikacje mobilne w turystyce

Aplikacje mobilne stają się elementem codziennego życia. W okresie wakacyj-
nym, planowania urlopów są bardzo chętnie wykorzystywane przez użytkowników. 
Konsekwencją tego zjawiska jest spadek zainteresowania biurami podróży jako 
organizatorów wypoczynku. Według raportu „Preferencje turystyczne Polaków  
w 2016 roku” tylko 15% badanych deklarowało korzystanie z usług biur podróży 
przy organizacji wakacji. Prawie wszyscy (93%) korzystali z Internetu w procesie 
przygotowania wypoczynku szukając informacji na temat miejsca docelowego, 
dokonując rezerwacji noclegu i środków transportu. Nawet wśród korzystających  
z biur podróży połowa wolała dokonywać rezerwacji wycieczek przez Internet tłu-
macząc to wygodą i możliwością porównywania ofert8.

Polscy turyści mają do wyboru wiele aplikacji ułatwiających zarówno planowa-
nie tras turystycznych, zakupu usług turystycznych, rezerwację noclegów, czy zwie-
dzania obiektów. Do analizy wybrano aplikacje z punktu widzenia ich przydatności 
i popularności. Do analizy wybrano następujące aplikacje: TripAdvisor, Airbnb, 
Google Trips, Lonely Planet, Polskie Szlaki, Polska Niezwykła, Planer Wycieczek, 
iPolak, Google Maps.

Jednym z najbardziej rozpoznawanych serwisów turystycznych na świecie, który 
budował swoją markę od 2000 roku rozpoczynając od małego biura w Massachu-
setts, założony przez Stephena Kaufera, jest TripAdvisor. Pomysłodawca zaczynał 
od profesjonalnych recenzji hotelów, już po roku udostępniając użytkownikom 
możliwość dodawania ich własnych opinii o danych obiektach, co jest teraz podsta-
wą ich oceny. W 2004 dodano restauracje i fora, a w 2010 stworzono aplikację mo-
bilną na Iphona, a następnie na urządzenia z systemem android i w 2014 roku Tri-
pAdvisor stał się największą turystyczną stroną internetową na świecie9. Aplikacja 
oferuje zaawansowaną wyszukiwarkę hoteli, lotów, restauracji, jak również atrakcji 

7 http://marketingmobilny.pl/millenialsi-w-swiecie-digital/
8 http://swresearch.pl/raporty/czytaj/id/59/preferencje-turystyczne-polak-w-2016-raport-dla-travel-
planet.
9 Oliver Smith, TripAdvisor: the brief history, The Telegraph, Telegraph Media Group (2015), http://
www.telegraph.co.uk/travel/hotels/11576839/TripAdvisor-a-brief-history.html (dostęp 11.03.2017).

i przewodników turystycznych [Rys.1]. Pozwala na dokładne określenie interesu-
jącej nas daty, zakresu cenowego, miejsca, interesującego nas noclegu i standardu.  
W tym celu przeszukuje setki witryn przedstawiając nam wyniki w przystępnej 
formie ułatwiającej wybór i szybką rezerwację. TripAdvisor może też służyć jako 
narzędzie do tworzenia planów podróży oraz osi czasu, funkcji polegającej na ozna-
czaniu naszych wypraw i tworzeniu wirtualnego dziennika podróży. Oczywiście po 
wizycie w obiekcie znalezionym za pomocą programu, możemy pozostawić recen-
zje, którą inni użytkownicy będą mogli przeczytać i wziąć pod uwagę przy wyborze. 
Z tego powodu aplikacja ta może przyczynić się do wypromowania hotelu lub re-
stauracji lub przyczynić się do osłabienia pozycji na rynku.

Jedną z najbardziej unikalnych aplikacji mobilnych, używanych głównie do wy-
szukiwania noclegów jest Airbnb. Jednak nie są to noclegi w firmach komercyjnych, 
jak w poprzednim programie. Na Airbnb każdy użytkownik może wystawić na wy-
najem pokój, mieszkanie, dom, wille lub nawet łódź zakotwiczoną w porcie. Serwis 
ten cieszy się dużą popularnością ze względu na niższe ceny i możliwość poznania 
stylu życia mieszkańców regionu, do którego się udajemy, ponieważ w większości 
przypadków mieszkamy razem z gospodarzami. Kolejnym atutem jest dużo szerszy 
wybór w miejscach, gdzie sieć hoteli jest rzadsza. Oferta umieszczona na stronie 
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Rysunek 1. Interfejs aplikacji mobilnej Tri-
pAdvisor      
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji mobilnej TripAdvisor na 
systemie Android
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internetowej obejmuje ponad 65 000 miast w 191 krajach i skorzystało z niej dotąd 
150 mln ludzi10. Aplikacja nie oferuje tylko noclegów. Użytkownicy mają możliwość 
utworzenia swoich własnych atrakcji turystycznych [Rys.2]. Otwiera to drzwi przed 
kreatywnymi ludźmi, którzy dzielą się swoją pasją z podróżnymi, jednocześnie za-
rabiając przy tym. Atrakcje trwające dłużej niż kilka godzin nazywane są integra-
cjami z tego względu, że mamy szansę spędzić kilka dni z organizatorem i innymi 
uczestnikami, poznając nowych ludzi i zawiązując przyjaźnie. Znalezienie aktyw-
ności pasujących do naszych preferencji jest proste dzięki systemowi filtrującemu. 
Interfejs aplikacji jest całkowicie spolszczony a ceny są przeliczone na walutę polską.

Stosunkowo nowym produktem firmy Google wprowadzonym na rynek w 2016 
roku jest Google Trips. Skierowany do osób, które przybyły już do wybranej desty-
nacji turystycznej i potrzebują informacji na miejscu. Po wyszukaniu interesującego 
miejsca otwiera się menu wyboru, z którego można wybrać zakres interesujących 
informacji. Działy, spośród których można wybierać to: rzeczy do zrobienia, gotowe 
jednodniowe plany wycieczek, sekcja dotycząca gastronomi, porady jak przemiesz-
czać się po okolicy, oraz najpotrzebniejsza wiedza w pigułce [Rys.3]. Obsługa apli-
10 Oficjalna strona serwisu Airbnb, https://www.airbnb.pl/about/about-us ( dostęp 11.03.2017).

Rysunek 2. Przykładowa atrakcja z aplika-
cji mobilnej Airbnb
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji mobilnej Airbnb na 
systemie Android

kacji jest prosta i intuicyjna, ale niestety nie ma dostępnej wersji polskiej. Program 
pełni też funkcję organizatora. Umożliwia przechowywanie maili z rezerwacjami  
w jednym miejscu i prosty dostęp do nich za jednym dotknięciem11. 

Program o wąskiej specjalizacji skupiający się na szczegółowych przewodnikach 
po miastach na całym świecie to Lonely Planet. Zawiera ponad 100 miast i suk-
cesywnie dodawane są nowe bazując na głosach społeczności. Po pobraniu prze-
wodnika interesującego nas miasta, widzimy szczegółową mapę z zaznaczonymi 
punktami zainteresowania podzielonymi na 6 kategorii: zobacz, zjedz, odpocznij, 
zakup, wypij, zabaw się. Dodatkowo w aplikacji występuje możliwość wyróżnienia 
kategorii, które zmieniają się w zależności od specyfiki miasta. Dla Amsterdamu 
na przykład są to hedonistyczne atrakcje lub nietypowe muzea, a dla Antwerpii fla-
mandzkie malowidła jak też stare puby. Jednak największą zaletą aplikacji jest fakt, 
że do raz pobranego przewodnika mamy stały dostęp nawet kiedy nie mamy dostę-
pu do Internetu. Program jest dostępny tylko w języku angielskim, lecz do obsługi 
wystarczy podstawowa jego znajomość.

Pierwsza w tym zestawieniu rodzima produkcja (około 100 tys. pobrań wg. Go-
11 Casey Newton (2016), Google Trips is a killer travel app for the modern tourist, The Verge, http://
www.theverge.com/2016/9/19/12943054/google-trips-travel-app-android-ios (dostęp 12.03.2017).

Aplikacje mobilne w turystyce

Rysunek 3. Interfejs aplikacji mobilnej Go-
ogle Trips
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji mobilnej Google Trips 
na systemie Android
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ogle Play), patrząc przez pryzmat jej ograniczonego do naszego kraju zasięgu, to 
Polskie Szlaki. Oferuje ona jak sama nazwa wskazuje propozycje szlaków, które sku-
piają się głównie na szlakach górskich zaniedbując trochę inne rejony. Uzupełniono 
te informacje w zakładce atrakcje, gdzie możemy znaleźć prawie każde miasto i re-
gion posiadające warte zobaczenia zabytki [Rys.4]. Dostępna jest też przeglądarka 
noclegów, jednak nie ma możliwości natychmiastowej rezerwacji z poziomu apli-
kacji. Jest to na pewno program warty posiadania jeśli planujemy zwiedzanie Polski 
lub wycieczkę w góry. Aplikacja jest w języku polskim i nie ma możliwości zmiany 
na inny język.

Rysunek 4. Zakładka atrakcji w aplikacji mobilnej Polskie Szlaki
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji mobilnej Polskie Szlaki

Aplikacja umożliwiająca wyszukiwanie atrakcji znajdujących się w pobliżu lub 
w wybranej przez nas miejscowości to Polska Niezwykła. Zawiera ona w sobie nie-
typowe i niepopularne miejsca, których opisów nie ma w innych przewodnikach. 
Dlatego też zwiedzając miasta poznajemy ich ukrytą przed normalnymi turystami 
stronę poruszając się nieprzetartymi przez innych ścieżkami. Dzieje się tak głów-
nie, ponieważ prawie wszystkie wpisy są tworzone, a następnie oceniane przez spo-
łeczność. Tworzy ona też gotowe przewodniki po wielu miejscach w naszym kraju, 
które mocno wahają się między sobą pod względem jakości, aczkolwiek czasem są 
bardzo ciekawe tematycznie jak np. Iława w rytmie jazzu [Rys.5]. Polska Niezwy-
kła stanowi ciekawą propozycje dla turystów szukających mniej obleganych miejsc  
o walorach turystycznych.

Kolejna aplikacja to Planer Wycieczek. Pozwala na zaplanowanie wyprawy  
w dowolny region Polski [Rys.5]. Jest to oficjalne wydanie Polskiej Organizacji 
Turystycznej mające na celu zachęcenie obywateli do podróżowania upraszczając 

organizację i proponując najciekawsze miejsca. Po wybraniu miasta określamy ja-
kie jego strony chcemy poznać z takich jak: kultura, natura, zwiedzanie, dla dzieci, 
rozrywka i sport. Następnie określamy liczbę osób, środek transportu i dostajemy 
spersonalizowaną wycieczkę z wyznaczonymi punktami, mapą i ewentualnym po-
działem na parę dni.

Rysunek 5. Interfejs startowy aplikacji Planer Wycieczek
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji mobilnej Planer Wycieczek na systemie Android

Program, który każdy obywatel Polski powinien mieć na swoim smartfonie  
w czasie wyjazdu za granicę to iPolak. Stworzony przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych udostępnia użytkownikowi informację związane z bezpieczeństwem  
w danych krajach takich jak zagrożenie terrorystyczne lub lokalne konflikty. Poma-
ga znaleźć najbliższą placówkę dyplomatyczną i podaje telefon alarmowy do niej. 
Zawiera również porady dotyczące szczepień, ubezpieczeń i przemieszczania się. 
Każdy kraj jest określony 4 – stopniową skalą zagrożenia, gdzie poziom pierwszy 
jest określony jako „zachowaj zwykłą ostrożność”, a czwarty „opuść natychmiast”. 
Do tego dostępny jest opis słowny wyjaśniający co spowodowało dany stopień za-
grożenia [Rys.6], oraz wskazówki jak zachowywać się jeśli jednak zdecydujemy się 
na podróż pomimo ostrzeżenia.
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Pomimo, że Google Maps nie jest aplikacją typowo turystyczną, jednak dla wielu 
osób stanowi podstawę na każdym wyjeździe. Daje ona dostęp do szczegółowych 
map prawie każdego miejsca na kuli ziemskiej i wytycza trasy między dowolnymi 
punktami wprowadzonymi do niej [Rys. 9]. Co ważniejsze smartfony, które korzy-
stają z androida jako systemu operacyjnego, posiadają Google Maps jako fabrycz-
nie wgraną aplikację, a warto pamiętać, że w czwartym kwartale 2016 roku 81.7% 
sprzedanych urządzeń miało na swoim pokładzie Androida12.

12 Statista, Global mobile OS market share in sales to end users from 1st quarter 2009 to 1st quarter 
2016 (2017), https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-
operating-systems/, (dostęp 14.03.2017).

Podsumowanie

XXI wiek przyniósł nowe rozwiązania technologiczne związane ze sposobem 
komunikacji niemal w każdej sferze życia. To stwierdzenie dotyczy również szero-
ko rozumianej turystyki. Jej przyszłość jest nierozerwalnie związana z aplikacjami 
mobilnymi. Tempo życia oraz naturalne zainteresowanie nowymi technologiami 
pokolenia Y jest jedną z głównych przyczyn poszukiwania nowych rozwiązań, dzię-
ki którym zaplanowanie wyjazdu i podróżowanie staje się coraz łatwiejsze. Turyści 
mają do wykorzystania wiele aplikacji zarówno polskich jak i zagranicznych. Warto 
byłoby szczególnie w polskich aplikacjach zadbać o szczegółowe informacje doty-
czące wszystkich regionów Polski i ich atrakcji turystycznych.
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Rysunek 6. Zakładka ostrzeżeń dla kraju 
Somalia w aplikacji mobilnej iPolak
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji mobilnej iPolak na syste-
mie Android
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Instrumentarium promocyjne 
destynacji turystycznej 
na przykładzie powiatu 

tomaszowskiego 

Instruments for promoting 
a tourist destination: the case 

of Tomaszów District
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie skutecznego instrumentarium promowania destynacji 
turystycznej na przykładzie powiatu tomaszowskiego. W niemal każdym regionie znajdują 
się atrakcje, które mogą przyciągnąć potencjalnego turystę. Mogą to być walory przyrod-
nicze, kulturowe, wydarzenia, czy obiekty stworzone przez człowieka. W związku z tym 
przeprowadzono analizę literatury przedmiotu i wyników badania ankietowego. Scharak-
teryzowano działania promocyjne podejmowane w turystyce i powiecie tomaszowskim,  
a także ocenę jego mieszkańców na temat wykorzystywanych narzędzi. Respondenci zgod-
nie stwierdzili, że najskuteczniejszym narzędziem staje się wykorzystanie Internetu, spotów 
reklamowych, ofert specjalnych i eventów.

Słowa kluczowe: promocja, turystyka, walory turystyczne, event, reklama.
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Summary
The aim of this article is to present effective instruments for promoting a tourist destination 
illustrated with the case of Tomaszów district. Almost every region has assets which can at-
tract a potential tourist. These can be natural or cultural assets, events, or man-made objects. 
The study involved a literature review and analysis of a survey results. The paper discusses 
a number of promotional activities used in tourism and applied in Tomaszów district and 
presents how these instruments were evaluated by the local inhabitants. The respondents 
found the Internet the most effective promotional tool followed by advertising spots, special 
offers and events.

Keywords: promotion, tourism, tourist attractions, event, advertisement.

Wstęp

Zainteresowanie potencjalnego turysty atrakcją turystyczną oraz zachęcenie do 
przyjazdu do konkretnej destynacji, wymaga między innymi odpowiedniego planu 
promocji. W niemal każdym regionie znajdują się atrakcje, które mogą przyciągnąć 
potencjalnego turystę. Mogą to być walory przyrodnicze, wydarzenia, czy obiekty 
stworzone przez człowieka. Władze gminne i powiatowe, często nie dostrzegają po-
tencjału turystycznego swojego regionu i tylko nieliczni wykorzystują szansę, czer-
piąc z niej korzyści finansowe, społeczne czy gospodarcze. 

Dlatego tak istotne są działania promocyjne, w tym właściwy dobór i wyko-
rzystanie skutecznych narzędzi. Celem artykułu jest przedstawienie skutecznego 
instrumentarium promocyjnego destynacji turystycznej na przykładzie powiatu 
tomaszowskiego. W związku z tym przeprowadzono analizę literatury przedmio-
tu i wyników badania ankietowego zrealizowanego w kwietniu 2017 roku przez  
K. Mandziuk. W przeprowadzonych badaniach udział wzięło 60 respondentów, ze 
nieznaczną przewagą kobiet (52%). Najliczniej była reprezentowana grupa wiekowa 
25 – 40 lat (35%). Natomiast co czwarty badany był wieku 18 – 25 lat. Respondenci 
legitymowali się głównie wykształceniem wyższym (51%) i średnim (40%). Zdecy-
dowana większość, bo 73 % badanych to mieszkańcy małych wiosek powiatu toma-
szowskiego, położonego w malowniczej części Roztocza, na terenie województwa 
lubelskiego.

Działania promocyjne podejmowane w turystyce

Turystyka jest szczególnym rynkiem. W tym przypadku, przedmiotem promocji 
staje się przede wszystkim destynacja, produkt turystyczny oraz szereg usług im 

towarzyszących. Instrumentarium promocyjne zapewnia w tym zakresie wachlarz 
możliwości. Największe znaczenie przypisywane jest reklamie i public relations, ale 
należy pamiętać o pozostałych alternatywnych narzędziach i adaptować stosownie 
do uwarunkowań lokalnych.

Wraz z rozwojem technologii informacyjno – komunikacyjnych wzrasta znacze-
nie Internetu. Wiele przedsiębiorstw turystycznych przeniosło swoją działalność do 
wirtualnej rzeczywistości, rezygnując tym samym z punktów stacjonarnych. 

W hipermedialnym środowisku komputerowym wykorzystuje się różnorodne 
narzędzia. Do najbardziej powszechnych, zaliczyć należy między innymi witryny 
internetowe, pocztę elektroniczną, banery reklamowe i blogi.

J. Wiktor zaznacza, że strona internetowa pełni rolę wirtualnej wizytówki. Jest au-
toprezentacją przedsiębiorstwa, zawierającą ofertę firmy, ukazaną za pomocą tekstu 
oraz grafiki. Często wykorzystuje się również dźwięk, animację czy sekwencje filmo-
we1. Obecnie coraz popularniejsze staje się stosowanie tego środka promocji. Branża 
turystyczna w głównej mierze opiera się na wykorzystaniu Internetu do propagowa-
nia destynacji turystycznych, biur podróży, hoteli, czy linii lotniczych. Ważna jest 
aktualność zamieszczonych informacji i łatwość ich pozyskania, tak by użytkownik 
Internetu chciał ponownie ją odwiedzić i skorzystać z proponowanej oferty.

W Polsce istnieje wiele serwisów oraz portali turystycznych. Poszukując prak-
tycznych informacji lub planując wyjazd warto zajrzeć na takie strony jak rozklad-p-
kp.pl, booking.com e-podroznik.pl czy skyscanner.pl. Podczas wyszukiwania ofert 
promocyjnych użyteczne mogą okazać się również travelplanet.pl oraz travelist.pl.

Kolejnym popularnym instrumentem wykorzystywanym do komunikacji jest 
poczta elektroniczna. Firmy związane z branżą turystyczną wykorzystują e-maila 
do przesyłania własnych katalogów, atrakcyjnych ofert, informacji o zniżkach oraz 
rabatach itp. Za jego pośrednictwem, odpowiadają także na pytania klientów, nie-
zależnie od czasu oraz miejsca. Dwukierunkowa konwersacja, pozwala na szybką 
oraz bezpośrednią reakcję. 

Blog jest kolejnym elementem wykorzystywanym w celach promocyjnych. Jest 
to obecnie jedna z najpopularniejszych form łączności. Wymieniany jako jeden 
z rodzajów stron www. Wśród jego najważniejszych cech wyróżnić należy częstą 
aktualizację zamieszczanych danych, a także złożoność informacji, umieszcza-
nych w formie tekstu oraz fotografii. Elementem charakterystycznym jest także 
oznaczenie każdego wpisu datą. Warto zaznaczyć, że informacje, umieszczane są 
według zachowanej chronologii, od najnowszych do najstarszych. Istniejące tzw. 
blogi firmowe mogą mieć charakter wewnętrzny i dostęp do nich mają pracow-
nicy. Natomiast blog zewnętrzny przedsiębiorstwa wykorzystują w kontaktach 
z interesariuszami i jest to jedno z narzędzi public relations, w celu  kreowania,  
a także popularyzowania i podtrzymywania przyjaznego wizerunku2.

1 J. W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska: Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. PWE, 
Warszawa 2008, s. 306.
2 A. Panasiuk: Marketing usług turystycznych. PWN, Warszawa 2006, s. 140.
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Wykorzystanie przedsięwzięć typowych dla public relations, ma również bar-
dzo duże znaczenie w tworzeniu wizerunku danej destynacji turystycznej. Jednym 
z kluczowych działań promocyjnych podejmowanych przez władze samorządowe, 
biura turystyczne czy indywidualne jednostki związane z branżą są targi turystycz-
ne. M.R. Łazarkowie podkreślają ich znaczącą rolę w obszarze promocji3. Wyko-
rzystanie ekspozycji lokalnych oraz regionalnych umożliwia prezentację walorów 
turystycznych oraz różnych atrakcji. Organizacja odbywa się w dwóch formach: za-
mkniętej oraz otwartej. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla przedstawicieli bran-
ży turystycznej. Natomiast druga umożliwia udział również publiczności, czyli po-
tencjalnym klientom. Podczas targów odbywa się między innymi sprzedaż ofert,  
a także nawiązywanie nowych kontaktów wśród przedsiębiorstw i zainteresowanych.

Skutecznym działaniem o charakterze promocyjnym jest także organizacja 
wszelkiego rodzaju wydarzeń, czyli eventów. Tego typu przedsięwzięcia są zazwy-
czaj komentowane przez środki masowego przekazu. Zaliczyć należy do nich różne-
go rodzaju imprezy kulturalne oraz sportowe, festyny, dożynki gminne, rekonstruk-
cje itp. Inicjatorem są zarówno władze samorządowe, lokalni przedsiębiorcy, sto-
warzyszenia, czy również organizacje turystyczne. Często tego typu wydarzeniom 
towarzyszy zjawisko sponsoringu. Event jako forma promocji polegająca na orga-
nizacji wydarzeń masowych w celu zaprezentowania oferty otoczeniu, ma charak-
ter dwubiegunowy4. Jest to oddziaływanie bezpośrednie na odbiorcę i równoczesne 
otrzymywanie informacji zwrotnej.

Najpopularniejszym instrumentem promocji turystyki pozostaje nadal reklama. 
S. Briggs zaznacza, iż telewizja jest jednym z jej najefektywniejszych środków re-
klamy, pomimo wysokich kosztów5. Ma największą siłę perswazji z uwagi na rów-
noczesne oddziaływanie na zmysł wzroku i słuchu, a obraz jest jednym z głównych 
czynników warunkujących wybór konkretnej oferty turystycznej. Radio nie dostar-
cza odbiorcy tego rodzaju bodźców i dlatego reklama radiowa jest mniej popularna 
w branży turystycznej. Pomimo dynamicznego rozwoju mediów audiowizualnych, 
można nadal spotkać się przekazem reklamowym w prasie, w szczególności w cza-
sopismach specjalistycznych oraz informatorach wydawanych przez organizacje tu-
rystyczne. Najbardziej skuteczne okazują się reklamy i publikacje w prasie krajowej. 
Lokalne gazety to środki przekazu i reklamowe dla mniejszych firm, działających 
na rynku lokalnym.

3 M.,R., Łazarek: Gospodarka turystyczna. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002, s. 46.
4 http://www.epr.pl/eventmarketing-organizacja-imprez-czy-cos-wiecej,event-pr (dostep:17.08.2017).
5 S. Briggs: Marketing  w turystyce. PWE, Warszawa 2003, s. 126.

Promocja walorów turystycznych 
w powiecie tomaszowskim

Turystyka jest sektorem, który ma szansę na rozwój w powiecie tomaszowskim. 
Dowodzą temu liczne walory turystyczne, zarówno przyrodnicze, jak i antropoge-
niczne. Zapewnianie dostępności komunikacyjnej oraz rozbudowa infrastruktury 
turystycznej to aspekty rozwijane na przestrzeni ostatnich lat.

Powiat tomaszowski nie należy do regionów, w których turystyka odgrywała-
by znaczącą rolę, ale władze terytorialne przejawiają coraz większe zainteresowanie 
tym sektorem gospodarki. Przedstawiciele starostwa powiatowego w Tomaszowie 
Lubelskim na oficjalnej stronie internetowej, umieścili zakładkę zatytułowaną „tu-
rystyka”. Jest to źródło wiedzy nie tylko dla potencjalnego turysty, ale także dla sa-
mych mieszkańców tego terenu.

Samorząd współpracuje z licznymi organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju 
oraz promocji turystki na Roztoczu Tomaszowskim. Wśród nich należy wymienić 
Lokalną Organizację Turystyczną Roztocze z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim,  
a także Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu oraz Roztocze To-
maszowskie – Lokalna Grupa Działania.

Szczególny udział w działaniach promocyjnych powiatu mają biura podróży. 
Obecnie funkcjonują trzy, tj. „Biuro Podróży ANNA”, „Voyager. Biuro Podróży” 
oraz „QUAND Biuro Turystyczne”6. Oferta tych podmiotów to zarówno wyjazdy 
zagraniczne, jak również wycieczki regionalne. Sprzedaż odbywa się poprzez wy-
korzystanie sieci internetowej oraz stacjonarnie, przyjmując klientów w siedzibie 
przedsiębiorstwa. Do dyspozycji zainteresowanych są różnego rodzaju mapy, bro-
szury oraz ulotki reklamujące tą część Roztocza. 

Największą aktywnością promocyjną wyróżnia się firma „QUAND”, a w szcze-
gólności  wydawaniem czasopism, corocznych katalogów z ofertami wyjazdów  
i propozycjami wycieczek po Roztoczu. Kolejne ważne przedsięwzięcie to współ-
praca z Lokalną Organizacją Turystyczną Roztocze, a także z Roztoczańskim Par-
kiem Narodowym oraz nadleśnictwami, samorządami i prywatnymi przedsiębior-
cami, której efektem jest wydanie magazynu turystycznego „Magiczne Roztocze”.

Równie aktywnie wykorzystywane są przez biuro turystyczne „QUAND” targi 
turystyczne. Podczas uczestnictwa w tego rodzaju wydarzeniu, wystawcy zachęcają 
wszystkich uczestników, do odwiedzenia tej malowniczej części Roztocza. M.R. Ła-
zarkowie tłumaczą, iż następuje w ten sposób popularyzacja turystyki, jako formy 
spędzania wolnego czasu, reklamowanie biur podróży, a w szczególności promocja 
regionów oraz miejscowości turystycznych7.

Znaczącą rolę w edukacji oraz promocji turystyki odgrywają nadleśnictwa To-
6 A. Niedbał: Województwo lubelskie: informator turystyczny. Wydawnictwo Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, Lublin 2016, s. 124.  
7 M. Łazarek, R. Łazarek, op. cit., s. 44.
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maszów i Józefów. Jednym z priorytetów jest szeroko rozumiana edukacja przy-
rodniczo-leśna społeczeństwa8. Prowadzone akcje szkoleniowe są także bardzo 
atrakcyjne dla potencjalnego turysty. Szczególnie istotne jest tworzenie oraz udo-
stępnianie ścieżek edukacyjnych oraz wyznaczanie różnego rodzaju szlaków tury-
stycznych. Wśród nich wyróżnić należy9:
•	 ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną im. Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Pił-

sudzkiego „Siwa Dolina”, znajdującą się w leśnictwie Tomaszów,
•	 ścieżkę edukacyjną pieszą „Szlakiem Skamieniałych Drzew”, zlokalizowaną  

w leśnictwie Siedliska, 
•	 ścieżkę rowerową, obejmującą trasę „Hrebenne – Siedliska” (leśnictwo Siedliska),
•	 izbę edukacyjną znajdującą się w budynku nadleśnictwa w Tomaszowie Lubel-

skim,
•	 arboretum, ulokowane obok ścieżki edukacyjnej o nazwie „Siwa Dolina”.

Nadleśnictwo Tomaszów jest także organizatorem różnego rodzaju imprez oko-
licznościowych. Do najpopularniejszych z nich należą pikniki rodzinne, Święto Pie-
czonego Ziemniaka, Tomaszowski Ekologiczny Kiermasz Rozmaitości oraz Festyn 
Służb Mundurowych.

W dziedzinie promocji oraz informacji turystycznej, szczególną rolę odgrywa 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”. Jest to stowarzyszenie, które skupia 
wszystkie jednostki działające w zakresie turystyki. Jego misją jest kreowanie przy-
jaznego wizerunku Roztocza. Do kluczowych zadań należy promocja aktywnego 
wypoczynku10. Przy organizacji utworzono Punkt Informacji Turystycznej („IT”). 
Promocyjna działalność zawiera różnego rodzaju bezpłatne mapy, wydawnictwa, 
ulotki oraz broszury zachęcające do odwiedzenia regionu. Każdy zainteresowany 
może również nabyć pamiątkę z Roztocza oraz lokalnego dukata.

Na terenie powiatu tomaszowskiego funkcjonują łącznie trzy punkty „IT”. Poza 
wymienioną jednostką znajdującą się w Tomaszowie Lubelskim, dwie pozostałe 
ulokowano w miejscowości Susiec oraz Lubycza Królewska.

Członkowie stowarzyszenie LOT „Roztocze” prowadzą także portal Roztocze-
wita.pl. Na stronie zamieszczane są praktyczne informacje oraz ciekawostki o Roz-
toczu Środkowym. W przystępny sposób udostępniono także wiadomości odno-
śnie lokali gastronomicznych, obiektów noclegowych oraz atrakcji znajdujących się  
w regionie11.

Poszczególni przedstawiciele władz powiatu tomaszowskiego, inicjują organi-
zowanie wielu festynów, jarmarków, dożynek oraz imprez sportowych. Większość 
uroczystości odbywa się w okresie wakacyjnym, a także podczas weekendu majowe-

8 http://www.tomaszow.lublin.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna#.WNZqOWdFfIU (dostęp: 25.03.2017 r.).
9 bidem.
10 Biuro Turystyczne QUAND, „Magiczne Roztocze – magazyn turystyczny”, Wydawnictwo Drukarnia 
FastGraw w Zamościu, Zamość 2017, s. 2. 
11 http://roztoczewita.pl/ (dostęp: 24.04.2017 r.).

go. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się takie, jak12:
•	 „Jarmark Susiecki”, połączony z „Biegiem nad Tanwią”,
•	 „Dni Tomaszowa Lubelskiego”,
•	 „Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu” w Suścu,
•	 „Jarmark św. Wawrzyńca” w Bełżcu,
•	 „Ocalić od Zapomnienia” (rocznica bitew 1939 roku pod Tomaszowem Lubelskim).

Inicjowanie imprez masowych ma służyć zachęceniu do uczestnictwa zarówno 
turystów, jak również mieszkańców powiatu. Zaangażowanie jest także widoczne 
ze strony lokalnych mediów. Artykuły prasowe zamieszczane są między innymi  
w magazynie „Magiczne Roztocze”. Wydano także publikacje pod nazwą „Po zdro-
wie na Roztocze”. LOT „Roztocze” redaguje także „Biuletyn”, czyli niewielkie czaso-
pismo wydawane w formie elektronicznej dotyczące rozwoju i promocji turystyki 
na terenie Roztocza. 

Działalność organizacji, stowarzyszeń, nadleśnictw, a także biur podróży to rów-
nież wydawanie wszelkiego rodzaju bezpłatnych przewodników i map turystycz-
nych, prezentujących najważniejsze oraz najciekawsze miejsca warte odwiedzenia. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje przewodnik „Roztocze”, w którym opisano 
krok po kroku to, co turysta zobaczy w regionie. 

Ocena instrumentarium stosowanego w promocji 
powiatu tomaszowskiego przez badanych

Planując działania promocyjne nie można zapominać o mieszkańcach powiatu, 
którzy są również wizytówką regionu i maja wpływ na kreowanie wizerunku regio-
nu. Dlatego tak istotne są badania opinii społecznej, aby uczestnictwo mieszkańców 
regionu w jego popularyzowaniu było tożsame z innymi aktywnościami promo-
cyjnymi. Respondenci w większości (73%) stwierdzili, że promocja powiatu toma-
szowskiego jest niewystarczająca. Dlatego zasadnym było pytanie o skuteczne in-
strumentarium promocyjne dotychczas stosowane w promowaniu walorów regio-
nu. W tym celu zastosowano skalę Likerta i okazało się, że najbardziej skutecznym 
środkiem promocji według badanych jest strona internetowa (4,02). Wyróżniono 
również reklamę (3,55), targi turystyczne (3,35) i eventy (3,13). Najniżej ocenio-
no działalność wydawniczą (3,02), co może wynika z małej znajomości publikacji 
i wydawnictw na temat regionu, a przykładem jest magazyn „Magiczne Roztocze”, 
dotyczący działalności promocyjnej powiatu tomaszowskiego i całego obszaru Roz-
tocza. Około 60 % badanych nie znało tego tytułu. Szczegółowy rozkład odpowiedzi 
zaprezentowano na wykresie 1.

12 http://www.powiat-tomaszowski.com.pl/imprezy/2016/02/kalendarz-wydarzen-2016/ (dostęp: 
25.03.2017 r.).
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Wykres 1. Skuteczność narzędzi wykorzystywanych w promocji walorów przyrodniczych 
oraz kulturowych
Źródło: badania własne

Respondenci wyrazili również opinię na temat działań promujących bazy nocle-
gowe oraz gastronomiczne (wykres 2). Ankietowani ponownie stwierdzili, iż po-
siadanie strony internetowej (4,2) jest najskuteczniejszym narzędziem, ale zwrócili 
także uwagę na rangę ofert specjalnych (4,17), wprowadzanych przez organizatorów 
turystyki. 

Wykres 2. Skuteczność narzędzi wykorzystywanych w promocji baz noclegowych i ga-
stronomicznych
Źródło: badania własne

Celem badania, było także poznanie opinii respondentów, na temat najskutecz-
niejszych narzędzi promocyjnych, które są stosowane w branży turystycznej i na-
leżałoby je wykorzystać w powiecie tomaszowskim. Ankietowany mógł zaznaczyć 
trzy instrumenty, które jego zdaniem powinny odgrywać kluczową rolę w popu-
laryzacji powiatu tomaszowskiego. Najwyższe pozycje zajęły kolejno organizacja 
eventów (60%), prowadzenie strony internetowej (58%), a także emisja spotów re-
klamowych (55%). Badani ponownie za najmniej istotną aktywność uznali działal-
ność wydawniczą (21%).

Wykres 3. Instrumentarium promocji rekomendowane do wykorzystania w powiecie to-
maszowskim [%]
Źródło: badania własne

Analizując skuteczność dotychczasowych działań promocyjnych w powiecie 
tomaszowskim w opinii mieszkańców, należy to odnieść do znajomości walorów 
turystycznych i uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach na tym terenie. 
Jak wynika z badania wydarzeniem cieszącym się największym zainteresowaniem 
mieszkańców są „Dni Tomaszowa Lubelskiego” (%). Równie popularne są takie 
przedsięwzięcia jak „Dożynki powiatu tomaszowskiego” odbywające się w Suścu 
(53%), a także rekonstrukcje bitew pod nazwą „Ocalić od Zapomnienia” (50%). 
Natomiast w pozostałych wydarzeniach uczestniczyło mniej niż połowa badanych  
i tak np. tylko 23% respondentów brało udział, bądź słyszało o „Transgranicznym 
Festiwalu Pieśni o Roztoczu” w Suścu. Może to być jedna z przyczyn, dla których 
oceniono nisko skuteczność eventów, ale z drugiej strony rekomendowano jako 
skuteczne do wykorzystania w powiecie tomaszowskim.
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Wykres 4. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych powiatu
tomaszowskiego [%].*  Badany mógł wskazać więcej niż 1 odpowiedź. Źródło: badania własne

W celu sprawdzenia wiedzy respondentów na temat atrakcyjności turystycznej 
powiatu tomaszowskiego, zapytano ich o znajomość walorów na tym terenie. Bio-
rąc pod uwagę elementy antropogeniczne, najczęściej udzielaną odpowiedzią było 
Sanktuarium Maryjne w Tomaszowie Lubelskim (80 %) oraz Muzeum Miejsce Pa-
mięci w Bełżcu (ponad 74 %). Za najmniej znany oraz odwiedzany obiekt uznano 
Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach (niecałe 32 %). Szczegółowe dane  
przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Znajomość walorów kulturowych powiatu tomaszowskiego [%]
* Badany mógł wskazać więcej niż 1 odpowiedź. Źródło: badania własne

Ankietowani, wyrazili również swoje zdanie na temat walorów naturalnych, to 
znaczy ich znajomości oraz popularności. Ponad 76 % badanych przyznało, iż od-
wiedziło przynajmniej raz, rezerwat przyrody „Nad Tanwią”. Jednym z popularniej-
szych miejsc, jest także wzniesienie o nazwie „Wapielnia” (63 %). Zaledwie 17 % 
ankietowanych stwierdziło, iż zobaczyło rezerwat przyrody „Zarośle”.

Podsumowanie

Promocja jest ważnym obszarem aktywności w rozwoju turystyki i na przykła-
dzie powiatu tomaszowskiego podjęto próbę zdefiniowania skutecznego instru-
mentarium promocyjnego w popularyzowaniu destynacji turystycznej. Respon-
denci zgodnie stwierdzili, że najskuteczniejszym narzędziem staje się wykorzystanie 
Internetu, spotów reklamowych i ofert specjalnych, a także eventów. To ostanie na-
rzędzie uznano za rekomendowane, a dotychczas w niewielkim zakresie stosowane 
w regionie, chociaż taka ocena może wynikać z uczestnictwa małego odsetka ba-
danych w wydarzeniach regionalnych oraz niewielkiego zainteresowania walorami 
przyrodniczymi i kulturowymi. Jak wynika z badania, miejsca najczęściej odwie-
dzane, to te położone w najbliższym otoczeniu i te same osoby, zadeklarowały, iż 
podejmowane działania promocyjne są niewystarczające. 

Istotnym narzędziem staje się zatem informacja skierowana do mieszkańców  
w celu poznania  swojej małej ojczyzny i rozbudzenia zainteresowania wydarzenia-
mi w regionie. W konsekwencji zbudowanie wśród mieszkańców świadomości, iż 
powiat tomaszowski ma wiele do zaproponowania turystom, jak i im samym, po-
zwoli na rozwój turystyki na szerszą skalę. 

W działania promocyjne powinno być zaangażowane wiele podmiotów, począw-
szy od władz samorządowych (starostwo powiatowe wraz z gminami). Inicjatorem 
i realizatorem przedsięwzięć promocyjnych powinny być także stowarzyszenia  
i organizacje działające na rzecz turystyki, biura podróży, lokalne zakłady gastrono-
miczne, hotelarskie i oferujące usługi rozrywkowe. 
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Kultura ludowa Ziemi Łowickiej 
jako czynnik rozwoju turystyki 

w regionie

Folk culture of the Łowicz region 
as a factor of tourism develop-

ment in the region

Streszczenie 
Celem artykułu była diagnoza możliwości wykorzystania elementów kultury ludowej Ziemi 
Łowickiej do rozwoju turystyki kulturowej w tym regionie, a także ocena obecnie dostępnej 
oferty turystycznej w tym zakresie. Kultura ludowa jest ważnym czynnikiem stymulującym 
rozwój turystki kulturowej w regionie łowickim. Pomimo wielu inicjatyw kulturalnych, pro-
mocyjnych i organizacyjnych region łowicki nadal nie w pełni wykorzystuje swój potencjał 
turystyczny, a także ofertę turystyczną związaną z kulturą ludową tego regionu. Badani za 
najbardziej charakterystyczne elementy turystyki kulturowej Ziemi Łowickiej uznali: Mu-
zeum w Łowiczu, Rynek Trójkątny w Łowiczu, Procesję Bożego Ciała w Łowiczu, Dni Łowi-
cza, a także Ogólnopolskie Spotkanie Folklorystyczne „O Łowicki Pasiak”.

Słowa kluczowe: kultura ludowa, Ziemia Łowicka, turystyka kulturowa.
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Abstract: The purpose of the article was to diagnose the possibility of using elements of 
folk culture of the Łowicz Region to develop the cultural tourism in this region, as well as 
evaluation of current tourism offer available in this area. Folk culture is an important fac-
tor in stimulating the development of cultural tourism in the Łowicz Region. Despite the 
many cultural, promotional and organizational initiatives, Łowicz Region is still not fully 
exploiting its tourism potential. The most characteristic features of the cultural tourism of 
the Łowicz region were: the Museum and the Triangle Market in Łowicz, Corpus Christi 
Procession in Łowicz, Łowicz Days, and the National Folklore Meeting „O Łowicki Pasiak”.

Keywords: folk culture, Łowicz Region, cultural tourism.

Wstęp

Kultura ludowa w ogólnym ujęciu stanowi zbiór wytworów, wzorców, norm oraz 
znaczeń rozwiniętych przez społeczność wiejską. Świadczy ona o wyjątkowości 
danego obszaru i wyróżnia go na tle innych. Rosnące zainteresowanie rodzimych 
dziedzictwem kulturowym wśród turystów powoduje, że kultura ludowa coraz czę-
ściej stanowi istotny element oferty turystycznej regionów. Nie dziwi więc fakt, że 
jest ona narzędziem wykorzystywanym przez władze wielu regionów Polski do ich 
promocji i przyciągania turystów.

Polska jest krajem o bogatej tradycji ludowej oraz ogromnej  różnorodności re-
gionów etnograficznych. Wśród wielu regionów Polski, które odznaczają się bogatą 
i żywą kulturą ludową na uwagę zasługuje Ziemia Łowicka. Społeczność lokalna, 
zamieszkująca ten obszar charakteryzuje się silnym poczuciem tożsamości regio-
nalnej, a także kultywuje tradycje i zwyczaje, składające się na łowicką kulturę lu-
dową. To sprawia, że kultura ludowa na tym terenie jest wciąż żywa, a dzięki temu 
obecna w ofercie turystycznej regionu. Elementy tej kultury są również jednymi  
z najlepiej rozpoznawalnymi wśród turystów. Warto więc zainteresować się moż-
liwościami wykorzystania łowickiego folkloru do rozwoju turystyki kulturowej na 
tym obszarze. W literaturze istnieją dwa zasadniczo różne podejścia do turystyki 
kulturowej. W wąskim rozumieniu jej zainteresowanie ogranicza się prawie wy-
łącznie do zabytków kultury materialnej, natomiast podejście szerokie uwzględnia 
wszystkie przejawy kultury, a zatem jest bardziej odpowiednie do charakteryzowa-
nia współczesnego ruchu turystycznego1. W polskiej literaturze przedmiotu jest 
wiele definicji turystyki kulturowej. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto 
następującą definicję A. Kowalczyka: „turystyka kulturowa to zespół zachowań tu-
rystów związanych z ich autentycznym zainteresowaniem dziedzictwem kulturo-

1 J. Małek: Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego. „Prace i Studia Geograficzne” 2003, 
T. 32, s. 21-23.

Kultura ludowa Ziemi Łowickiej

wym (zabytkami, folklorem, miejscami związanymi z ważnymi wydarzeniami) oraz 
ich uczestnictwem w szeroko rozumianym współczesnym życiu kulturalnym”2. 

Cel i metodyka badań

Celem artykułu była diagnoza możliwości wykorzystania elementów kultury 
ludowej Ziemi Łowickiej w rozwoju turystyki kulturowej w tym regionie, a tak-
że ocena poziomu wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowieckiej.  
W opracowaniu wykorzystano metodę sondażową z techniką ankiety według stan-
daryzowanego kwestionariusza, dane wtórne pochodzące z literatury przedmio-
tu, własne obserwacje przeprowadzone podczas wizyt studyjnych w miejscach,  
a także podczas opisywanych uroczystości i imprez regionalnych w okresie od 2008 
do 2017 roku. Badania empiryczne przeprowadzono w 2017 roku i objęto nimi 66 
osób. W badaniach wzięło udział 51,5% kobiet i 48,5% mężczyzn. Były to osoby 
bardzo młode: 45,5% w wieku 24 lata i mniej oraz 54,5% w przedziale wiekowym 
25 – 35 lat. Respondenci byli bardzo dobrze wykształceni, 66,7% legitymowało się 
wykształceniem wyższym i 33,3% wykształceniem średnim.

Kultura ludowa Ziemi Łowickiej i możliwości jej wyko-
rzystania w rozwoju turystyki kulturowej 

Termin kultura ludowa  został wprowadzony w Europie w XIX wieku, w wyni-
ku powszechnego zainteresowania ludem, jego życiem codziennym i zwyczajami. 
Kultura ludowa oznaczała zatem: „zespół elementów kulturowych właściwych dla 
tzw. niższych warstw społeczeństw narodowych przekazywanych na drodze ust-
nej tradycji i charakteryzującej się indywidualną i oryginalną realizacją wzorów”3.  
Z czasem zakres pojęcia „lud” został zawężony jedynie do mieszkańców wsi.  
W wyniku ewolucji tego pojęcia często kultura ludowa utożsamiana jest z kulturą 
chłopską. Na kulturę ludową składają się: kultura duchowa (folklor), kultura ma-
terialna (rzemiosło użytkowe i jego produkty finalne) i sztuka ludowa (rzemiosło 
artystyczne i jego produkty finalne). Do łowickiej sztuki ludowej można zaliczyć 
obiekty budownictwa ludowego, rzeźby ludowe, hafciarstwo, wycinkarstwo, ozdoby 
z papieru i bibuły, tkactwo – znane na całym świecie dzięki swojej bogatej kolory-
styce i stylistyce wykonania.4 Podstawowe cechy wyróżniające kulturę ludową to: 
2 A. Kowalczyk: Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów. [w:] Tu-
rystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Red. naukowa G. Go-
łembski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 40-41.
3 K. Olechnicki, P. Załęcki: Słownik socjologiczny. Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1999, s. 107.
4 E. Piskorz-Branekova: Polskie stroje ludowe. Wydawnictwo Sport i Turystyka – Muza SA, Warszawa 
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tradycjonalizm, ubóstwo perspektywy historycznej, silne tendencje uniformistycz-
ne, duża rola ludzi starszych, religijność z wpływami magiczno-rytualnymi, mocne 
więzi społeczne, a także stały, mimo że powolny rozwój5. Obecnie kultura ludowa 
postrzegana jest w sposób bardziej uproszczony, jako zespół archaicznych elemen-
tów, luźno ze sobą powiązanych, a także jako zjawisko stabilne, ponieważ uwaga 
skupia się raczej na różnicach przestrzennych, regionalnych, niż na zmianach wy-
woływanych przez czas6.

Szczególnym elementem kultury ludowej jest folklor. Według J. Krzyżanowskie-
go „materiał zwany folklorem, obejmuje zjawiska z dziedziny ustalonych zwyczajów 
ogólnych, powszechnych, niejednostkowych, zwłaszcza zwyczajów o charakterze 
obrzędowym; następnie zjawiska z dziedziny wierzeń demonologicznych, meteoro-
logicznych, medycznych, zawodowych i wszelkich innych, a także zjawiska z dzie-
dziny artystycznej oraz muzyczno – słownej”7. V. Krawczyk – Wasilewska wyróżnia 
szerokie i wąskie pojęcie folkloru. W sensie szerokim folklor to wszystkie wyróż-
niające się kulturowo tradycje przekazywane kolejnym pokoleniom „z ust do ust” 
lub w sposób wizualny, czyli: taniec, muzyka, sztuki wizualne, wierzenia i obrzędy.  
W wąskim zakresie folklor obejmuje literaturę ludową prezentowaną oralnie8.

Księżacy wyróżniali się strojem spośród otaczających ich grup etnicznych. Jego 
podstawę już od XIX wieku stanowiły pasiaki, które wraz z upływem lat zmieniały 
swoją kolorystykę. W drugiej połowie XIX wieku dominowały pasiaki w barwach 
czerwieni – zarówno w stroju męskim, jak i damskim, w okresie międzywojennym 
zaczęły dominować kolory zimne (zieleń, filet, szmaragd). W strojach coraz czę-
ściej pojawiał się aksamit, a hafty stawały się coraz bardziej bogate. Najpowszech-
niej stosowanymi motywami w haftach łowickich były i nadal są motywy kwiatowe: 
róże, niezapominajki, bratki, chabry i rumianki. Strój łowicki uważany jest za naj-
bardziej efektowny i reprezentacyjny ubiór z terenu Mazowsza. Charakterystycz-
nymi elementami stroju męskiego są: pasiaste spodnie, czarny lejbik, pas, koszula 
z haftowaną stujką i mankietami, czarny kapelusz z haftem łowickim oraz wysokie 
buty. Natomiast strój damski wyróżnia się szeroką, pasiastą kiecką (wełniakiem)  
z aksamitnym stanikiem, pasiastą zapaską oraz bogato haftowaną koszulą (bielun-
ką)9. Obecnie łowickie stroje ludowe można oglądać poza ekspozycjami muzealny-
mi głównie w czasie ważnych świąt kościelnych oraz podczas występów zespołów 
ludowych. Od pewnego czasu w regionie łowickim wraca moda na ubieranie dzieci 

2003, s. 36.
5 K. Dobrowolski: Chłopska kultura tradycyjna. Próba teoretycznego zarysu na podstawie materiałów 
źródłowych XIX i XX w. z pd. Małopolski. Etnografia Polski. Wydawca Instytut Historii Kultury Ma-
terialnej PAN, T. 1, Wrocław 1958, s. 19-52.
6 I. Bukraba-Rylska: Kultura ludowa, wieś, mieszkańcy wsi: wybór artykułów z lat 1987-2002. Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Warszawa 2002, s. 221-237.
7 J. Krzyżanowski: Słownik folkloru polskiego. PWN, Warszawa 1965, s. 36. 
8 V. Krawczyk-Wasilewska: Współczesna wiedza o folklorze. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, War-
szawa 1986, s. 80-86.
9 Tamże, s. 38-43.

Kultura ludowa Ziemi Łowickiej

do chrztu i I  Komunii Świętej właśnie w tradycyjne stroje i wydaje się, że ten trend 
będzie coraz bardziej popularny. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre współcześnie 
szyte stroje nie mają nic wspólnego z ich tradycyjną formą. Często do ich produkcji 
używane są materiały sztuczne, a wykorzystane barwy są zbyt pstrokate.

Do połowy XX wieku w wiejskiej architekturze Ziemi Łowickiej dominowało 
budownictwo drewniane, jedynie niektóre budynki inwentarskie stawiano z kamie-
ni i cegieł. Dawna chata dzielona była na część świąteczną i tę, w której spędzano 
dzień powszedni oraz wykonywano prace domowe. Zabytkowe obiekty budownic-
twa ludowego, głównie drewniane chaty z przełomy XIX i XX wieku, nadal można 
oglądać zwłaszcza w gminach: Zduny, Kiernozia, Kocierzew, Chąśno i Łowicz. Przy-
wiązywano bardzo dużą uwagę do umeblowania i wystroju izb świątecznych. Jed-
nym z najpopularniejszych sposobów zdobienia izb łowickich były wycinanki, które 
pojawiły się w łowickich chałupach w II połowie XIX wieku. Z czasem wykształciły 
się trzy rodzaje łowickich wycinanek: prostokątne „kodry”, okrągłe „gwiazdy” i „ta-
siemki” składające się z dwóch  pionowych pasków o jednakowej dekoracji. Naj-
częstszym motywem występującym na kolorowych wycinankach są kwiaty, sceny 
rodzajowe z życia wsi, a także elementy zoomorficzne i antropomorficzne.

Inną charakterystyczną ozdobę wnętrz mieszkalnych stanowiły pająki wiesza-
ne pośrodku izby pod stropem. Dość powszechnie dekorowano izby bukietami 
kwiatów z bibuły. Wieszano je na ścianach i stawiano na stole – domowym ołta-
rzyku10. Klimat łowickiej wsi można odnaleźć w Łowickim Parku Etnograficznym 
w Maurzycach, zwanym również Skansenem Wsi Łowickiej, stworzonym w 1985 
roku dla ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez ich przenoszenie na 
teren muzeum, zabezpieczanie przed zniszczeniem oraz udostępnianie zwiedzają-
cym. Obecnie w skansenie znajduje się ponad 30 obiektów, zlokalizowanych według 
planu zakładającego ukazanie dwóch układów przestrzennych: tzw. starej wsi wy-
stępującej do połowy XIX wieku oraz nowej wsi – ulicówki, powszechnej w drugiej 
połowie XIX wieku. W budynkach można oglądać oryginalne wyposażenie wnętrz, 
charakterystyczne dla wspomnianego okresu11. W okresie letnim na terenie mu-
zeum organizowane są imprezy regionalne oraz warsztaty. Warto jednak zaznaczyć, 
że lokalizacja dużego, przydrożnego hotelu, tuż obok skansenu znacznie obniża 
atrakcyjność wiejskiego krajobrazu, który jest intencją twórców muzeum. Ponadto 
na terenie skansenu funkcjonuje jeden, mały bar, którego wystrój ma raczej współ-
czesny charakter, a w menu próżno szukać łowickich potraw regionalnych. Wyda-
je się zasadne stworzenie punktu gastronomicznego w stylu starej łowickiej izby, 
z elementami wystroju charakterystycznymi dla tego regionu, a także oferującego 
regionalne potrawy.

Innym ciekawym miejscem, na szlaku łowickiej kultury ludowej jest działające 
od 1925 roku Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie. W czterech 

10 http://www.powiat.lowicz.pl/1426,kultura-ludowa.html?ukryj=no  (dostęp 14.10.2017).
11 http://muzeum.low.pl/skansen.htm (data dostępu 11.10.2017).
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budynkach pokazane jest ponad 600 drewnianych figur, z czego około 400 to fi-
gury ruchome. W muzeum można obejrzeć między innymi: scenę narodzin Pana 
Jezusa, procesję Bożego Ciała, scenki pracy na wsi, jadące wozami wiejskie wesele, 
ucztujących na weselu gości, a także podziwiać jedną z największych Polsce kolekcję 
wozów chłopskich12.

Istotnym elementem kultury ludowej Księstwa Łowickiego jest również muzyka 
i taniec, które do tej pory są bardzo żywe, między innymi za sprawą licznych zespo-
łów ludowych. Charakterystycznym elementem tradycji muzycznej tego regionu 
są oberki, marsze, kujawiaki i polki. Wśród tradycyjnych instrumentów muzycz-
nych kapeli łowickiej można wyróżnić: skrzypce i bęben, z czasem dołączył do nich 
również akordeon. Folklor łowicki jest niezwykle bogaty również pod względem 
licznych przyśpiewek i piosenek13. Szczególną rolę w kultywowaniu tych tradycji 
odgrywają liczne zespoły regionalne, prezentujące bogactwo folkloru łowickiego. 
Wśród nich należy wymienić: Zespół „Łowiczanie”, Zespół Pieśni i Tańca „Blicho-
wiacy”, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Koderki”, Dziecięco-Młodzieżową Kapelę 
Ludową „Ziemi Łowickiej”, Ludowy Zespół Estradowy „Łowiczak”, Regionalny Ze-
spół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”, Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”, Zespół 
Spiewaczy „Bogdanki” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kiernozianie”. Ważny udział w 
kultywowaniu tradycji muzycznych mają również liczne koła gospodyń wiejskich,  
a także indywidualni twórcy ludowi.

Na dziedzictwo kulturowe Ziemi Łowickiej składają się również uroczyście 
obchodzone święta kościelne: Procesja Bożego Ciała w Łowiczu, Złakowie Boro-
wym i Kocierzewie, Święto Matki Boskiej Zielnej oraz liczne odpusty parafialne. 
Najbardziej uroczyście obchodzonym świętem, a jednocześnie najbardziej znanym 
jest Boże Ciało w Łowiczu, które jest nie tylko wielkim świętem kościelnym, ale 
przyciąga co roku rzeszę turystów z kraju i z zagranicy. Święto Bożego Ciała na-
leży do najdawniejszych świąt kościelnych, a jego obchodom towarzyszy uroczy-
sta procesja do czterech ołtarzy, przystrojonych zielonymi gałązkami brzozy, lipy 
i tataraku14. Łowicka procesja została określona w latach 30. XX wieku przez Na-
tional Geographic, jako „barwna parada”. Obecnie obchody święta Bożego Ciała 
to  uroczysta procesja prowadzona przez biskupów łowickich, ubranych w szaty li-
turgiczne zdobione haftami łowickimi, a także okazja do podziwiania Księżaków  
w ich regionalnych strojach. Podczas procesji można oglądać również piękne, stare 
i współczesne hafty łowickie, umieszczone na chorągwiach, sztandarach, wstęgach, 
a także świętych obrazach.

Ważną rolę w popularyzacji folkloru łowickiego odgrywa także Muzeum  
w Łowiczu. W muzeum przez cały rok można oglądać wystawę stałą poświęconą 
łowickiej sztuce ludowej, a także uczestniczyć w licznych spotkaniach i warsztatach  
12 http://www.muzeumludowe.pl/ (data dostępu: 14.10.2017).
13 J. Kazimierczak: Pieśni, przyśpiewki ludowe i muzyka instrumentalna w łowickich zespołach pieśni 
i tańca. Łowicki Ośrodek Kultury, Łowicz,  s. 41.
14 T. Jędrysiak: Wiejska turystyka kulturowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 51.

Kultura ludowa Ziemi Łowickiej

z twórcami ludowymi, podczas których można poznać tajniki hafciarstwa i garn-
carstwa, można nauczyć się robienia kolorowych wycinanek, czy też wielkanocnych 
pisanek15.

Włodarze Ziemi Łowickiej organizują również liczne imprezy kulturalne  
o charakterze ludowym, m. in. Dni Łowicza, festyn po Procesji Bożego Ciała, Jar-
mark Łowicki, czy też Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne „O Łowicki Pa-
siak”. Większość imprez odbywa się jednak w okresie letnim, dlatego należy zadbać  
o wzbogacenie oferty kulturalnej również w okresie jesienno – zimowym.

Ważnym elementem kultury ludowej jest również kuchnia. Na opisywanym 
terenie niewiele jest potraw charakterystycznych tylko dla tego regionu, a na lo-
kalnych festynach sprzedawane są raczej produkty regionalne, które są dostępne  
w wielu innych regionach Polski. Na opisywanym terenie funkcjonuje właściwie tyl-
ko jedna restauracja, która w pełni oddaje charakter terenu Ziemi Łowickiej, zarów-
no pod względem wystroju, jak i menu, a  jest nią Oberża pod Złotym Prosiakiem16 
w Nieborowie. Dziwi fakt, że nie ma tego typu restauracji w samym Łowiczu, co 
może być ciekawym pomysłem na biznes dla lokalnych przedsiębiorców.

Turystyka kulturowa Ziemi Łowickiej 
w opinii badanych

W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie dotyczące rozumienia pojęcia 
„turystyka kulturowa”. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 90,9% respondentów 
kojarzyło ten termin z poznawaniem dziedzictwa kulturowego regionu, folkloru  
i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami, 24,2% uznało, że jest to uczestnictwo 
w turystyce miejskiej, obszarów wiejskich, religijnej i pielgrzymkowej, kulinarnej, 
etnicznej, militarnej, kulturowo-przyrodniczej, egzotycznej, hobbystycznej i regio-
nalnej, natomiast 15,2% utożsamiało turystykę kulturową tylko ze zwiedzaniem za-
bytków.

Kolejną kwestią podjętą w badaniach było rozpoznanie źródeł informacji o tury-
styce kulturowej. Preferencje respondentów przedstawiono na wykresie 1.

15 M. Jessa, I. Wyszkowska: Specyfika folkloru łowickiego w turystyce regionalnej. „Turystyka Kulturo-
wa”2011 nr 10 (www.turystykakulturowa.org,  data dostępu: 13.10.2017), s. 42.
16 http://www.zlotyprosiak.pl/ (dostęp 11.10.2017).
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Wykres 1. Źródła informacji o turystyce kulturowej [w %]
* Badany mógł podać kilka odpowiedzi.  Źródło: badania własne

Najważniejszym źródłem informacji o turystyce kulturowej był Internet,  
w tym głównie media społecznościowe (69,7%) oraz imprezy promujące turystykę 
(69,7%), drugie miejsce zajęły materiały drukowane (48,5%). Małe znaczenie miały 
zarówno spoty reklamowe w telewizji, jak i reklama w prasie.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wiedzy respondentów na temat dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego Ziemi Łowickiej przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Rozpoznawalność dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Łowickiej 

N=66 odsetek kobieta
N=34

Mężczyzna
N=32

Muzeum w Łowiczu 46 69,7 28 18

Rynek Trójkątny w Łowiczu 38 57,6 17 21

Skansen Ziemi Łowickiej w Maurzycach 40 60,6 21 19

Pałac w Nieborowie 30 45,5 18 12

Park w Arkadii 30 45,5 16 14

Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich 
w Sromowie 18 27,3 9 9

Pałac Łączyńskich w Kiernozi 12 18,2 8 4

Lipce Reymontowskie 2 3,0 1 1

Warsztat Garncarski Rodziny 
Konopczyńskich w Bolimowie 2 3,0 2 -

*Badany mógł podać kilka odpowiedzi.  Źródło:  badania własne

Wyszczególnienie Ogółem Płeć

Kultura ludowa Ziemi Łowickiej

Z przeprowadzonej analizy wynika, że najczęściej wymienianym obiektem było 
Muzeum w Łowiczu oraz atrakcja tego miasta, jaką jest Rynek Trójkątny. Ponad 2/3 
badanych wskazało Skansen Ziemi Łowickiej w Maurzycach, a co drugi respondent 
wymienił Pałac w Nieborowie i Park w Arkadii.

W badaniach podjęto próbę określenia stopnia znajomości wydarzeń kultural-
nych odbywających się na Ziemi Łowickiej, co przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Rozpoznawalność wydarzeń kulturalnych na terenie Ziemi Łowickiej

N=66 odsetek kobieta
N=34

mężczyzna
N=32

Procesja Bożego Ciała w Łowiczu 48 72,7 28 20

Dni Łowicza 34 51,5 15 19

Ogólnopolskie Spotkanie 
Folklorystyczne „O Łowicki Pasiak”

28 42,4 13 15

Biesiada Łowicka – Skansen w Mau-
rzycach 22 33,3 14 8

Festiwal Dobrej Żywności 
– „Księżackie Jadło” 18 29,0 7 11

Och Film Festiwal 17 25,8 8 9

Łowicki Maraton Rokowy 6 9,1 3 3

*Badany mógł podać kilka odpowiedzi. Źródło: badania własne

Najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem kulturowych była Procesja Bożego 
Ciała w Łowiczu, która wskazało 4/5 badanych, na drugim miejscu znalazły się Dni 
Łowicza i Ogólnopolskie Spotkanie Folklorystyczne „O Łowicki Pasiak”. Natomiast 
najmniej znanym wydarzeniem kulturalnym był Łowicki Maraton Rokowy. Rozpo-
znawalność wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie Ziemi Łowickiej nie 
zależała od płci respondentów.

Badani poprawnie określili taniec narodowy charakterystyczny dla folkloru Zie-
mi Łowickiej, wymieniając oberka (87,5%). Należy zaznaczyć, że oberek jest cha-
rakterystyczny dla wielu regionów Polski. Jednakże, to w regionie łowickim oberek 
jest tańczony przez mieszkańców także dzisiaj, na weselach oraz imprezach kultu-
ralnych. Oberek łowicki był inspiracją i wzorem do powstania współczesnej for-
my oberka jako tańca narodowego. W zdecydowanej większości badani poprawnie 
wskazali również charakterystyczne elementy stroju łowickiego: pasiak (77,8%), lej-
bik (64,8%), zapaska (61,3%),  trzewiki (41,9%), sukmana (25,9%).

Wydarzenie kulturalne Ogółem Płeć
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Podsumowanie i wnioski

1. Kultura ludowa jest ważnym czynnikiem stymulującym rozwój turystki kultu-
rowej w regionie łowickim. W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny wzrost 
zainteresowania wykorzystaniem elementów folkloru łowickiego do tworzenia oferty 
turystycznej tego regionu, a także do jego promocji. Rosnące zainteresowanie rodzi-
mą tradycją oraz zainteresowanie dziedzictwem kulturowym własnego kraju wśród 
turystów stwarza szansę rozwoju turystyki kulturowej na Ziemi Łowickiej.

2. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najlepiej rozpoznawalnym obiektem 
dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej było Muzeum w Łowiczu (68,7%). Na 
drugim miejscu uplasował się Rynek Trójkątny w Łowiczu (57,6%), jako jeden  
z trzech zachowanych w pierwotnej formie trójkątnych rynków w Europie (obok 
Bon i Paryża). Natomiast wśród wydarzeń kulturowych głównie wymieniana była 
Procesja Bożego Ciała w Łowiczu (4/5 wskazań), na drugim miejscu znalazły się 
Dni Łowicza i Ogólnopolskie Spotkanie Folklorystyczne „O Łowicki Pasiak”. Badani 
poprawnie wskazali charakterystyczne elementy kultury ludowej Ziemi Łowickiej, 
w szczególności dotyczące tańca i strojów ludowych.

3. Pomimo wielu inicjatyw kulturalnych, promocyjnych i organizacyjnych re-
gion łowicki nadal nie w pełni wykorzystuje swój potencjał turystyczny. Zasadne 
wydaje się więc przedstawienie kilku propozycji działań naprawczych. Doskona-
łym miejscem do rozwoju turystyki bazującej na kulturze ludowej wydaje się być 
Skansen w Maurzycach. Poprzez ożywienie i rozszerzenie działalności tego miejsca 
można by przyciągnąć wielu turystów w różnym wieku.

4. Ważną kwestią jest również lepsza promocja wydarzeń kulturalnych nie tylko 
lokalnie, ale i w innych regionach, na przykład za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych. Najczęściej wybieranym źródłem informacji o regionie łowickim oka-
zały się social media oraz inne źródła internetowe, w związku z tym należy położyć 
szczególny nacisk na rozwój tych kanałów promocji wśród potencjalnych turystów.

Kultura ludowa Ziemi Łowickiej
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Turystyka kulinarna jako forma 
turystyki kulturowej

Culinary tourism as a form 
of cultural tourism

Streszczenie
Celem  badań było rozpoznanie źródeł informacji z zakresu turystyki kulinarnej, a także 
poziomu wiedzy i  stopnia zainteresowania potencjalnych turystów produktami regio-
nalnymi oraz szlakami kulinarnymi województwa małopolskiego. Badania empiryczne 
przeprowadzono w 2015 roku i objęto nimi 231 osób. Respondenci postrzegali turyst-
kę kulinarną głównie jako turystyką żywieniową lub gastronomię turystyczną, a nie jako 
turystykę kulinarną. Nie znali szlaków kulinarnych województwa małopolskiego, ale 4/5 
było zainteresowanych ich odwiedzeniem, natomiast chęć uczestnictwa w festiwalach 
czy  imprezach  kulinarnych deklarowało aż 92,6 % badanych. Jest to cenna informacja 
dla animatorów turystyki, osób i instytucji zajmujących się organizowaniem wypoczynku  
w Małopolsce i mogą ją wykorzystać w procesie  przygotowania i doskonalenia oferty tury-
stycznej.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turystyka kulinarna, produkt regionalny, szlaki ku-
linarne, Małopolska.

Abstract
The aim of the research was to identify sources of information about culinary tourism, as 
well as the level of knowledge and interest of potential tourists in regional products and 
culinary routes in the Malopolskie province. Empirical research was conducted in 2015 and 
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covered 231 people. Respondents saw culinary tourism mainly as a food tourism or tourist 
gastronomy, and not as a culinary tourism. They did not know the culinary routes of the 
Malopolska province, but 4/5 was interested in visiting them, while the willingness to par-
ticipate in festivals and culinary events was declared by 92.6% of the respondents. This is  
a valuable information for the animators of tourism, people and institutions involved in the 
organization of leisure in Malopolska and it can be used in the process of preparing and 
improving the tourist offer.

Keywords: cultural tourism, culinary tourism, regional product, culinary routes, Malopolska.

Wstęp

Turystyka kulturowa jest jedną z najstarszych rodzajów turystyki, a w ostatnim 
czasie formą rozwijającą się najszybciej. Związana jest z szeroko rozumianą kulturą, 
która od zarania dziejów ludzkości towarzyszyła człowiekowi, opiera się na kon-
taktach i poznawaniu duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego różnych 
społeczności1. 

Istnieją dwa skrajne podejścia do turystyki kulturowej. W wąskim rozumieniu 
jej zainteresowanie ogranicza się prawie wyłącznie do zabytków kultury material-
nej, natomiast podejście szerokie uwzględnia wszystkie przejawy kultury, a zatem 
jest bardziej odpowiednie do charakteryzowania współczesnego ruchu turystyczne-
go2. W polskiej literaturze przedmiotu jest wiele definicji turystyki kulturowej. Na 
przykład A. Kowalczyk podaje następującą definicję: „turystyka kulturowa to zespół 
zachowań turystów związanych z ich autentycznym zainteresowaniem dziedzic-
twem kulturowym (zabytkami, folklorem, miejscami związanymi z ważnymi wy-
darzeniami) oraz ich uczestnictwem w szeroko rozumianym współczesnym życiu 
kulturalnym”3. Całościową definicję turystki kulturowej sformułował A. Mikos von 
Rohrscheidt stwierdzając, „że są to wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy  
o charakterze turystycznym, w których spotkaniu uczestników podróży z obiekta-
mi, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo powięk-
szenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie otaczającym jest zasad-
niczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla indywi-
dualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału”4. Autor podzielił turystykę 
kulturową na trzy główne grupy: turystykę kultury wysokiej, turystykę edukacyjną 
1 A. E. Szczepanowski: Ekonomika turystyki kulturowej. Wydaw. Difin SA, Warszawa 2015, s.13.
2 J. Małek: Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego. „Prace i Studia Geograficzne”, 
Warszawa 2003, T. 32, s. 21-23.
3 A. Kowalczyk: Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów. [w:] 
Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Red. naukowa G. 
Gołembski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 40-41.
4 A. Mikos von Rohrscheidt: Turystyka kulturowa – wokół definicji. „Turystyka Kulturowa” 2008 nr 
1, s.18.
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i powszechną turystykę kulturową. Turystyka kultury wysokiej jest rodzajem tury-
styki elitarnej, w ramach której wyróżniono: turystykę: dziedzictwa kulturowego, 
muzealną, literacką i eventową. Celem podróży jest spotkanie uczestników z obiek-
tami, zbiorami, dziełami uznanego światowego lub narodowego dziedzictwa kultu-
rowego lub uczestnictwa w wydarzeniach kultury wysokiej. Turystyka edukacyjna  
ma celu poszerzenie wiedzy uczestników w określonej dziedzinie lub temacie. Może 
być realizowana w formie podróży studyjnych, tematycznych, językowych i semi-
naryjnych. Powszechna turystyka kulturowa, inaczej nazywana popularną turysty-
ką kulturową cieszy się wśród uczestników największym zainteresowaniem i często 
znajduje się w ofercie licznych biur podróży. Wyróżniono tu m. in. turystykę: miej-
ską, obszarów wiejskich, religijną i pielgrzymkową, kulinarną, etniczną, militarną, 
kulturowo-przyrodniczą, egzotyczną, hobbystyczną oraz regionalną5. A. E. Szcze-
panowski uznał, że niektóre formy turystyki wskazane przez A. Mikosa von Rohr-
scheidta (np. turystyka, tubylcza czy turystyka kultury wysokiej) są mało realne do 
zastosowania w praktyce. Sformułował bardziej przejrzystą klasyfikację przyjmując 
za kryterium podziału cel główny wyjazdu o charakterze kulturowym. Autor za-
proponował podział turystyki kulturowej na sześć grup i wyróżnił turystykę: dzie-
dzictwa kulturowego, w obiektach przemysłowych i poprzemysłowych, militarną, 
muzealną, religijno-pielgrzymkową, imprez i wydarzeń kulturalnych6.

Na podstawie przedstawionych definicji można zauważyć związek turystyki 
kulinarnej z turystyka kulturową. Z uwarunkowaniami kulturowymi związane są 
tradycje kulinarne ludności i sposób ich żywienia. Turyści kulinarni poznają inne 
kultury poprzez styczność z regionalnymi potrawami, produktami, lokalną ludno-
ścią, ich tradycjami i folklorem. Dzięki podróżom kulinarnym turyści odwiedzają 
nowe, nieznane wcześniej regiony, zwiedzają zabytki lub uczestniczą w wydarze-
niach kulturalnych7.

Turystyka kulinarna w literaturze

Pojęcie turystyki kulinarnej wprowadziła do literatury w roku 1998 L.M. Long, 
traktując ją jako jeden ze sposobów poznawania innych kultur. Autorka twierdziła, 
że turystyka kulinarna to odkrywanie nowych potraw, jak również poprzez potra-
wy odkrywanie nowych kultur. Natomiast T. Jędrysiak postrzega turystykę kuli-
narną jako „przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, w których istotną częścią 
programu lub decydującym motywem podjęcia podróży jest skorzystanie z ofert 

5 Za A. Mikos von Rohrscheidt [w:] A. E. Szczepanowski: Ekonomika turystyki kulturowej. 
Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2015, s. 17-18.
6 A. E. Szczepanowski: op. cit., s. 19-21.
7 A. Kowalczyk: Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej. Rocznik Naukowy Wyższej 
Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie, 2008 nr 7, s. 22.
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kulinarnych obcego kraju lub regionu. Wymogiem turystyki kulinarnej jest za-
chowanie wysokiej jakości potraw, odniesienie ich składu i sposobu przyrządzania 
do tradycji kucharskich regionu docelowego oraz zapewnienie spożycia posiłków  
w odpowiednim otoczeniu8.

Termin „turystyka kulinarna” według E. Wolfa9 może być rozumiany jako podró-
żowanie w celu poszukiwania i smakowania gotowych potraw czy napojów. Okre-
ślił on osiem motywów wyjazdów kulinarnych, do których zaliczył: uczestnictwo  
w konkursach gastronomicznych, poszukiwanie lokali gastronomicznych, do któ-
rych przychodzi miejscowa ludność, udział w otwarciu nowych restauracji, uczest-
nictwo w kursach gotowania lub festiwalach, imprezach kulinarnych, a także po-
szukiwanie regionalnych składników potraw oraz poruszanie się szlakami gastro-
nomicznymi.

Zdaniem A. Kowalczyka podstawowymi czynnikami, które decydują o atrakcyj-
ności kulinarnej są: odmienność danej kuchni, zróżnicowanie kuchni regionalnej  
i podtrzymywanie tradycyjnych receptur. Istnieją również takie czynniki dodatko-
we, jak: cena produktów czy ich właściwości zdrowotne. Natomiast o atrakcyjności 
kulinarnej danego regionu lub miejscowości decydują m.in. następujące czynniki: 
sława kulinarna jaką do tej pory cieszyło się dane miejsce, nawyki kulinarne, ja-
kie posiadają potencjalni turyści oraz moda, która obecnie panuje. Dzięki temu, 
że region czy miejscowość zyskała już atrakcyjność kulinarną, to miejsce to może 
się rozwijać nie tylko w kierunku turystycznym, ale również para turystycznym.  
Z kolei zainteresowanie turystów danym regionem prowadzi do rozwoju usług ho-
telarskich, gastronomicznych i przewodnickich, często poprawia się infrastruktura 
komunikacyjna regionu. Dzięki temu turystykę kulinarną można traktować jako 
czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego.

Turystyka kulinarna uważana jest za nowy trend występujący na rynku usług tu-
rystycznych w Polsce. Termin ten oznacza podróżowanie do miejsc produkcji dań, 
trunków czy potraw regionalnych, jak również uczestnictwo w festiwalach, warsz-
tatach, targach żywności i podróżowanie po szlakach kulinarnych10.

Rozwój turystyki kulinarnej związany jest z coraz powszechniejszym jedzeniem 
poza domem, wynikającym ze zmieniających się stylów życia społeczeństw. Samo 
zjawisko jest różnie definiowane i interpretowane. W literaturze wyróżnia się11:
•	 gastronomię turystyczną, gdzie celem jest dotarcie do jakiegoś miejsca, źródła 

8 Por. T. Jędrysiak: Turystyka kulinarna. [w:] Turystyka kulturowa. Red. naukowa T. Jędrysiak. PWE, 
Warszawa 2008, s.155; M. Durydiwka: Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej. 
„Prace i Studia Geograficzne” 2013, T. 52, s.10.
9 Za E. Wolf [w:] A. Kowalczyk: Turystyka zrównoważana – aspekt kulturowy. Red. naukowa  
Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Bogucki Wy-
dawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 23.
10 K. Gutkowska, K. Gajowa, M. Piekut: Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce. „Postępy 
Techniki Przetwórstwa Spożywczego” , 2015 nr 2, s. 126.
11 K. Plebańczyk: Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – 
perspektywy dla Polski”. „Turystyka Kulturowa”,  2013 nr 10, s. 25-25
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oferującego unikalną i poszukiwaną żywność, np. może to być restauracja;
•	 turystykę żywieniową, która rozumiana jest jako podróżowanie, odbywane;
•	 w celu odwiedzenia produktów żywności, festiwali, targów, a w konsekwencji te-

stowanie, szukanie i nabywanie produktów;
•	 turystykę kulinarną jako kategorię najszerszą. Obejmuje ona oba wyżej omó-

wione terminy, a także takie elementy, jak: zapoznanie się z miejscową kuchnią, 
jej przepisami, używanymi narzędziami, uczestnictwie w przygotowaniu potraw 
oraz poznanie stylów życia, lokalnej tradycji, kultury czy historii.
Obecnie turystyka kulinarna jest dynamicznie rozwijającą się formą turystyki,  

o czym decydują trzy kwestie. Po pierwsze wzrasta liczba uczestników wypraw  
o charakterze kulinarnym, a także znacznie różnicują się motywy i oczekiwania. 
Szacuje się, że tzw. turyści kulinarni stanowią około 15% światowego ruchu tury-
stycznego12. 

Do  motywów wyjazdów kulinarnych według E. Wolfa13 można zaliczyć:
•	 poszukiwanie „zwyczajnych” lokali gastronomicznych, służących głównie miej-

scowej ludności,
•	 uczestnictwo w festynach i festiwalach gastronomicznych,
•	 udział w ceremoniach otwarcia nowych restauracji lub odwiedzenie znanych re-

stauracji,
•	 spotkanie ze znanym restauratorem lub szefem kuchni,
•	 uczestnictwo w kursach lub warsztatach gastronomicznych,
•	 uczestniczenie w konkursach gastronomicznych,
•	 poruszanie się tzw. szlakami kulinarnymi.

W zależności od motywów wyjazdów kulinarnych wyróżnia się sześć typów tu-
rystów kulinarnych:
•	 smakosze kuchni kulinarnej lub etnicznej” – osoby zainteresowane poznawa-

niem tradycyjnych potraw regionu, w którym przebywają, lub potraw określo-
nych grup etnicznych;

•	 „wykwintni smakosze” – osoby odwiedzające znane restauracje słynące z wy-
kwintnej kuchni i oryginalnych potraw;

•	  „snobistyczni smakosze” – osoby pojawiające się tylko na otwarciu nowych re-
stauracji lub spotkaniach ze znanymi restauratorami i szefami kuchni;

•	 „turyści kulinarni zdobywający umiejętności” – są to osoby, dla których głów-
nym celem wyjazdu jest poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności  
w zakresie przyrządzania posiłków poprzez uczestniczenie w kursach czy warsz-
tatach gastronomicznych;

12 M. Woźniczko, D. Orłowski: Etnografia i jej znaczenie w kształtowaniu współczesnej turystyki kuli-
narnej w Polsce. [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce. Red. naukowa D. Orłowski, 
E. Puchnarewicz. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków  Obcych w Warszawie, Warszawa 
2010, s. 163-180.
13 Za E. Wolf [w:] M. Durydiwka: Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej. „Prace 
i Studia Geograficzne” 2013, T. 52, s. 15.
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•	 „turyści kulinarni rywalizujący” – osoby, które przede wszystkim poprzez udział 
w konkursach kulinarnych chcą sprawdzić swoje umiejętności kulinarne;

•	 „turyści kulinarni aktywni” – osoby, których głównym celem jest poruszanie się 
na szlakach kulinarnych. 
Drugim elementem nadającym nowy wymiar współczesnej turystyce kulinar-

nej jest duże zróżnicowanie oferty turystycznej, zarówno pod względem meryto-
rycznym  (np. oferta dla zainteresowanych enoturystyką, czy kuchnią Podlasia), jak  
i formalnym (np. restauracje, winnice, tawerny browary, szlaki kulinarne, festiwale, 
muzea, warsztaty kulinarne).

Po trzecie można zaobserwować tendencje instytucjonalizacji turystyki kulinar-
nej. W Polsce w roku 2011 założono Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej  
z siedzibą w Poznaniu. Jego celem jest m. in.14: 
•	 promocja turystyki kulinarnej, 
•	 promocja zdrowego stylu odżywiania,
•	 promocja kuchni, tradycji i obyczajów regionalnych,
•	 kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych i cukierniczych,
•	 zwiększanie zasobów wiedzy z zakresu turystyki kulinarnej,
•	 inicjowanie i rozwijanie wzajemnych relacji w branży turystycznej i gastrono-

micznej,
•	 poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów.

Cel badań i metodyka badań 

Celem poznawczym badań było określenie źródeł i form informacji dotyczącej 
turystyki kulinarnej, preferencji potencjalnych turystów odnośnie rodzaju oferty 
żywieniowej i miejsc spożywania posiłków, a także rozpoznanie poziomu wiedzy  
i stopnia zainteresowania produktami regionalnymi oraz szlakami kulinarnymi wo-
jewództwa małopolskiego. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań sonda-
żowych przygotowanych z wykorzystaniem techniki wywiadu według standaryzo-
wanego kwestionariusza. Materiał empiryczny pod kierunkiem autorki zebrany zo-
stał przez Aleksandrę Maliszewską. Badania przeprowadzone zostały w roku 2015 
wśród 231 turystów krajowych i zagranicznych. W badanej populacji zdecydowanie 
więcej było kobiet  (87,4%) niż mężczyzn (12,6%). Respondentami były głównie 
osoby bardzo młode, ponieważ 77,0% populacji stanowiły osoby w wieku do 25 lat, 
a 15,0% mieściło się w przedziale wiekowym 25-35 lat. Badani byli bardzo dobrze 
wykształceni: 50% legitymowało się wykształceniem wyższym i 42% wykształce-
niem  średnim. 

14 M. Durydiwka: op. cit., s. 15-16. 
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 Turystyka kulinarna w opinii respondentów

W badaniach testowano znajomość pojęcia „turystyka kulinarna”. Okazało się, 
że dla 62% badanych termin ten kojarzył się ze spożywaniem potraw regionalnych 
czy tradycyjnych, 25% respondentów łączyło ten termin ze szlakami kulinarnymi, 
a 12% z uczestnictwem w imprezach czy festiwalach kulinarnych, tylko nieliczni 
(1%) wskazali, że są to warsztaty ze sławnymi kucharzami. Można zauważyć,  że 
respondenci postrzegali turystkę kulinarną głównie jako turystyką żywieniową lub 
gastronomię turystyczną.

Kolejną kwestią podjętą w badaniach empirycznych była odpowiedź na  pytanie 
dotyczące formy, w jakiej ankietowani chcieliby otrzymać informację na temat tu-
rystyki kulinarnej i produktów regionalnych. Dane na ten temat przedstawiono na 
wykresie 1. 

Wykres 1. Nośniki informacji dotyczące turystyki kulinarnej i produktów 
regionalnych preferowane przez badanych [w %]
Źródło: wyniki badań własnych (N=231)

Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej badanych (29,2%) wskaza-
ło imprezy promocyjne jako źródło informacji o turystyce kulinarnej, prawie tyle 
samo (28,1%) uznało reklamę w prasie czy Internecie za dogodną formę komunika-
cji marketingowej, targi turystyczne wybrałby co siódmy badany, materiały druko-
wane  co jedenasty, a billboardy tylko co dwudziesty ankietowany. Należy zauważyć, 
że respondenci cenili zarówno bezpośredni kontakt z oferentami produktów regio-
nalnych, jak i formy pośrednie upowszechniające informacje o turystyce kulinarnej.
Wykres 2. Formy informacji internetowej dotyczące turystyki kulinarnej i produktów re-
gionalnych preferowane przez badanych [w %].
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Wykres 2. Formy informacji internetowej dotyczące turystyki kulinarnej i produktów re-
gionalnych preferowane przez badanych [w %] 
Źródło: wyniki badań własnych (N=150)

Należy zauważyć, że 35% respondentów nie poszukiwało w Internecie żadnych 
informacji na temat produktów regionalnych, imprez kulinarnych czy turystyki ku-
linarnej. Prawdopodobnie posiadały taką wiedzę wyniesioną ze szkoły lub w drodze 
doskonalenia zawodowego bądź też nie były zainteresowane tą problematyką. Dla 
pozostałych respondentów (65%) Internet stanowił najważniejsze źródło informa-
cji, przy czym co drugi badany wskazywał portale społecznościowe, co trzeci fora 
internetowe, a co czwarty portale turystyczne, natomiast ze stron internetowych 
organizacji turystycznych korzystał tylko co dwudziesty respondent.

 W badaniach rozpoznano również preferencje respondentów dotyczące oferty 
żywieniowej, co zamieszczono w tabeli 1.
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Z przeprowadzonych badań wynika, że dania regionalne respondenci najchęt-
niej wybraliby podczas wypoczynku na urlopie i w czasie wyjazdu służbowego, da-
nia typowo polskie cieszyłyby się dużym zainteresowaniem podczas uroczystości 
rodzinnych, natomiast w czasie spotkań ze znajomymi najwięcej osób wybrałaby 
dania typu fast food. Wyniki badań mogą być przydatne restauratorom w kształto-
waniu menu dostosowanego do odpowiednich grup odbiorców. 

Interesujące z punktu widzenia nauki, jak i praktyki jest rozpoznanie preferencji 
badanych dotyczących miejsca spożywania posiłków. Wyniki analizy zamieszczono 
w tabeli 2.

Tabela 2. Miejsca spożywania posiłków preferowane przez badanych [w %]

Miejsca spożywania posiłków

Spotkania okolicznościowe

urlop, wakacje wyjazd 
służbowy

uroczystości 
rodzinne

spotkania ze 
znajomymi

Restauracje serwujące kuchnię 
regionalną 34,0 37,0 37,0 15,0

Karczmy, oberże, zajazdy z danami 
regionalnymi 39,0 22,0 28,0 21,0

Lokalne wytwórnie, które 
produkują lokalną żywność 6,0 7,0 8,0 4,0

Winnice 2,0 6,0 4,0 7,0

Muzea związane z wytwarzaniem 
jedzenia - 2,0 1,0 -

Skanseny 1,0 - 2,0 2,0

Lokalne browary 18,0 9,0 4,0 40,0

Inne (np. mieszkanie, działka) - - 16,0 11,0

Źródło: wyniki badań własnych (N=231)

Należy zauważyć, że podczas uroczystości rodzinnych, wyjazdów służbowych  
i urlopu największą popularnością cieszyły się restauracje serwujące kuchnię regio-
nalną, na drugim miejscu znalazły się karczmy, zajazdy, oberże z daniami regional-
nymi preferowane podczas urlopu, wakacji czy uroczystości rodzinnych. Lokalne 
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Tabela 1. Preferencje badanych dotyczące rodzaju wyżywienia w zależności od rodzaju 
spotkania okolicznościowego [w %] 

Rodzaj oferty żywieniowej

Spotkania okolicznościowe

urlop, wakacje wyjazd 
służbowy

uroczystości 
rodzinne

spotkania ze 
znajomymi

Dania regionalne 71,0 36,0 18,0 18,0

Dania typowo polskie (np. pierogi, 
schabowy) 13,0 25,0 75,0 10,0

Dania kuchni zagranicznej 12,0 36,0 7,0 37,0

Fast food 4,0 3,0 - 35,0

Źródło: wyniki badań własnych (N=231)
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browary wybierane były głównie podczas wyjazdu ze znajomymi i w trakcie wyjaz-
dów urlopowych. Ankietowani wskazali, że regionalna żywność to wspaniałe wspo-
mnienia i najlepsza pamiątka z urlopu zrealizowanego w różnych regionach Polski. 
Aż 79% badanych wskazało, że chętnie kupuje tradycyjną i regionalną żywność od 
producentów lokalnych. Głównie jest to alkohol (27%), sery (21%), wypieki cukier-
nicze (15%) i miód (9%).

Respondenci stwierdzili, że województwo małopolskie kojarzy się im głównie: 
z obwarzankiem krakowskim (77,5%), jabłkami łąckimi (55,4%) i kiełbasą lisiecką 
(35,9%). Zaskoczeniem był rzadki wybór oscypka, który wskazało tylko 12,6 % ba-
danych. Z województwem małopolskim w najmniejszym stopniu kojarzyły się ba-
danym następujące produkty regionalne: fasola piękny Jaś z Doliny Dunajca (3,0%), 
chleb prądnicki (3,5%), suska sechlońska (3,9%), bryndza podhalańska (5,2%).   
W kategorii „inne”  (6,1%) znalazły się takie produkty, jak: kwaśnica, kremówki  
i śliwowica.

W badaniach podjęto próbę rozpoznania stopnia znajomości szlaków kulinar-
nych województwa małopolskiego, w którym zlokalizowanych jest 6 na 27 istnieją-
cych w Polsce (stan z 2015 roku)15. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Szlaki kulinarne województwa małopolskiego w opinii badanych [w %]

Rodzaje szlaków kulinarnych
Rozpoznawalność szlaków kulinarnych

nie znam znam

Małopolski Szlak Winny 99,6 0,4

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami 97,4 2,6

Szlak Oscypkowy 97,4 2,6

Małopolski Szlak Owoców 96,9 3,1
Małopolska Trasa Smakosza 96,1 3,9

Śliwkowy Szlak 84,8 15,2

Źródło: wyniki badań własnych (N=231)

Należy zauważyć, że respondenci nie znali szlaków kulinarnych województwa 
małopolskiego. Najwięcej respondentów (15,2% ) kojarzyło Śliwkowy Szlak. Re-
spondentów poproszono o opinię, czy chcieliby w przyszłości odwiedzić wymienio-
ne wyżej szlaki kulinarne. Dane na ten temat zamieszczono w tabeli 4.

15 A. Stasiak: Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce. [w:] Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu. 
Red. naukowa B. Krakowiak, A. Stasiak. ROTWŁ, Łódź 2015, s. 140.
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Tabela 4. Zainteresowanie szlakami kulinarnymi województwa małopolskiego w opinii 
badanych [w %]

Rodzaje szlaków kulinarnych
Chęć poznania szlaków kulinarnych

tak nie nie mam 
zdania

Małopolski Szlak Winny 80,1 2,6 17,3

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami 69,7 30,3 -

Szlak Oscypkowy 70,6 29,4 -

Małopolski Szlak Owoców 10,4 46,3 43,3

Małopolska Trasa Smakosza 78,4 21,6 -

Śliwkowy Szlak 75,6 24,4 -

Źródło: wyniki badań własnych (N=231)

Okazało się, że byli zainteresowani odwiedzeniem szlaków kulinarnych w Ma-
łopolsce respondenci i chcieliby przede wszystkim poznać następujące szlaki kuli-
narne: Małopolski Szlak Winny, Małopolską Trasę Smakosza i Śliwkowy Szlak. Naj-
mniejszym zainteresowaniem cieszyłby się Małopolski Szlak Owoców. Chęć uczest-
nictwa w festiwalach czy  imprezach  kulinarnych odbywających się cyklicznie bądź 
sezonowo w miejscach wypoczynku deklarowało aż 92,6 % badanych. Jest to cenna 
informacja dla animatorów turystyki, osób i instytucji zajmujących się organizowa-
niem wypoczynku w Małopolsce. Mogą ją wykorzystać w procesie  doskonalenia 
oferty turystycznej.

Podsumowanie i wnioski

1. Termin „turystyka kulinarna” kojarzył się respondentom głównie z potrawami 
regionalnymi i tradycyjnymi, w mniejszym stopniu ze szlakami kulinarnymi.  
Respondenci postrzegali turystkę kulinarną głównie jako turystyką żywieniową 
lub gastronomię turystyczną, a nie jako turystykę kulinarną.

2. Z przeprowadzonych badań wynika, że co trzeci badany wskazał imprezy pro-
mocyjne jako źródło informacji o turystyce kulinarnej, prawie tyle samo uznało 
reklamę w prasie czy Internecie za dogodną formę komunikacji marketingowej. 
Należy zauważyć, że respondenci cenili zarówno bezpośredni kontakt z oferenta-
mi produktów regionalnych, jak i formy pośrednie upowszechniające informacje 
o turystyce kulinarnej.

3. Należy zauważyć, że respondenci nie znali szlaków kulinarnych województwa 
małopolskiego, ale 4/5 było zainteresowanych odwiedzeniem takich szlaków ku-
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linarnych w Małopolsce, jak: Małopolski Szlak Winny, Małopolska Trasa Sma-
kosza i Śliwkowy Szlak. Chęć uczestnictwa w festiwalach czy  imprezach  kuli-
narnych odbywających się cyklicznie bądź sezonowo w miejscach wypoczynku 
deklarowało aż 92,6 % badanych. Jest to cenna informacja dla animatorów tury-
styki, osób i instytucji zajmujących się organizowaniem wypoczynku w Małopol-
sce i mogą ją wykorzystać w procesie  doskonalenia oferty turystycznej.

4. Turystyka kulinarna jest jednym z ciekawszych nurtów współczesnej turysty-
ki kulturowej w Polsce. Aktualna oferta dla miłośników kulinariów  w Polsce 
jest zróżnicowana i systematycznie wzbogacana, więc perspektywy jej rozwoju 
są obiecujące. Dużym wyzwaniem staje się przygotowanie atrakcyjnej oferty tu-
rystycznej dla obcokrajowców, którzy chcieliby poznać smaki polskiej kuchni. 
Sposób wykorzystania naszego dziedzictwa kulinarnego zadecyduje, czy turystka 
kulinarna będzie w przyszłości turystycznym produktem markowym, czy tylko 
krótkotrwałą modą.
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Turystyka kulinarna 
w opinii uczniów szkoły 

gastronomicznej

Gourmet tourism the opinion 
of culinary school students

Streszczenie 
Celem artykułu było określenie zakresu rozumienia terminu „turystyka kulinarna” przez 
uczniów szkoły gastronomicznej, wskazanie najważniejszych źródeł informacji dotyczących 
tego zagadnienia, a także diagnoza rozpoznawalności produktów regionalnych i tradycyj-
nych. Aby przybliżyć poziom wiedzy dotyczący turystyki kulinarnej, w 2017 roku przepro-
wadzono badania empiryczne wśród 105 uczniów szkoły gastronomicznej zlokalizowanej 
na terenie województwa śląskiego. Z przeprowadzonych badań wynika, że termin „tury-
styka kulinarna” najczęściej utożsamiany był z potrawami regionalnymi lub tradycyjnymi 
oraz poznawaniem szlaków kulinarnych. Najważniejszym źródłem informacji o turystyce 
kulinarnej był Internet, na drugim miejscu znalazły się targi turystyczne i spoty reklamowe 
w telewizji, natomiast najmniejsze znaczenie miała reklama w prasie. Rolada, modra kapu-
sta, kluski śląskie i krupniok należały do dań, które młodzież kojarzyła z województwem 
śląskim.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turystyka kulinarna, uczeń, gastronomia.



108 109

The aim of this article was to describe the term “gourmet tourism” and its understanding 
by the students from culinary school. It was essential to indicate the sources of information 
about this term and to examine the recognition of regional and traditional products among 
students. The empirical studies have been carried out to analyse the level of knowledge about 
gourmet tourism. 105 students from culinary school located in the Silesia region participat-
ed in the experiment. The studies demonstrated that the term “gourmet tourism” is associat-
ed with traditional and regional dishes as well as with discovering new culinary routes. The 
most vital source of information in that matter was the Internet. Second came tourism fairs 
and commercials in the TV. The advertising in the press was the least meaningful source. 
The youth associated the Silesian cuisine with rolada (roulade), modra kapusta (red cab-
bage), kluski śląskie (Silesian dummplings) and krupniok (typical silesian sausage made of 
groats, pig’s blood and seasonings.

Keywords: gourmet tourism, cultural tourism, student, gastronomy.

Wstęp

Turystyka kulturowa jest dziedziną  turystyki skierowaną na odwiedzanie i po-
znawanie miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach1. Obiekt zain-
teresowania tej   turystyki   stanowią zarówno wytwory kultury w przeszłości, jak  
i współczesne2. 

Wbrew pozorom sprawa nie jest wcale prosta i od wielu autorów można usłyszeć 
interpretacje, które są jemu bliskie. Nie mniej prekursorem tej dziedziny jest Armin 
Mikos von Rohrscheidt. Książka ,,Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, per-
spektywy’’ wydana przez Oficynę Wydawniczą GWSHM Milenium, Gniezno 2008 
stanowi cenną propozycję dla młodzieży i studentów, oraz dla nauczycieli zgłębia-
jących tę wiedzę. Stała się inspiracją do napisania niniejszego artykułu. Dlatego nie 
dziwi fakt, że w Polsce, z racji dość późnego na tle Europy rozwoju turystyki kulturo-
wej, jako samodzielnej działalności, przez długi czas nie wytworzono kompleksowej 
i funkcjonalnej definicji turystyki kulturowej. Po raz pierwszy w polskojęzycznym 
obiegu naukowym dokonano tego w 2008 r. Przyjmując powszechnie dziś akcepto-
wane szerokie pojęcie kultury, turystyka kulturowa to: [...] te wszystkie grupowe lub 
indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestni-
ków podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub 
popularnej, albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świe-
cie otaczającym, jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzyga-

1 file:///C:/Users/Laptop/Desktop/tur/Turystyka%20kulturowa%20%E2%80%93%20Wikipedia,%20
wolna%20encyklopedia.html,dostępne 09.09.2017. 
2  http://turystyka.bhig.pl/atrakcje-turystyki-kulinarnej-polsce/Czarniecka-
Skubina,dostępne.09.09.2017.
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jący argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału3. 
Definicja ta ma na celu wyraźne wyodrębnienie turystyki kulturowej spośród in-
nych gałęzi turystyki – rozumianej zarówno jako zjawisko społeczne, jak i gałąź go-
spodarki. Łączy ona w sobie podejmowane w polskim i zagranicznym środowisku 
naukowym próby zdefiniowania turystyki kulturowej ze względu na popyt (modę), 
ofertę imprezy turystycznej, motywacje osobiste uczestnika, czy walory kulturowe. 
Można w niej wyróżnić trzy podstawowe warunki przyporządkowania imprezy tu-
rystycznej do zakresu turystyki kulturowej:

1. W pierwszej kolejności musi spełniać wymogi definicji samej turystyki (wypra-
wy o charakterze turystycznym), tj. przede wszystkim zakładać opuszczenie stałego 
miejsca zamieszkania na więcej niż jedną dobę (czyli z noclegiem), ale nie więcej niż 
rok i nie być prowadzone w celach zarobkowych. Tym samym do turystyki kulturo-
wej nie kwalifikuje się np. wizyta w pobliskim muzeum.

2. Jej oferta przynajmniej w przeważającej części powinna być nakierowana na kul-
turę (zasadnicza część programu), albo czynnik kulturowy musi stanowić główny 
motyw do podjęcia takiej podróży przez uczestnika (rozstrzygający argument dla 
indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału). Zastrzeżenie to 
jest istotne, bowiem wyprawy turystyczne zwykle nie posiadają jednolitego charak-
teru (tj. wyłącznie wypoczynkowego lub też wyłącznie kulturowego), lecz zazwyczaj 
mieszają w różnych proporcjach elementy relaksu i zapoznawania się z walorami 
kulturą.

3. Oprócz typowych wycieczek z programem zwiedzania, do turystyki kulturowej 
mogą kwalifikować się także podróże edukacyjne (np. prowadzone w celu wszech-
stronnej nauki języka obcego w krajach jego codziennego użytku), o ile nie są to 
profesjonalne ekspedycje badawcze (powiększenie ich [tj. uczestników] wiedzy). 
Wyprawy badawcze są bowiem organizowane w celu prowadzenia badań, a więc 
powiększania ogólnego dorobku wiedzy – a nie zapoznawania się przez uczest-
ników z ustalonym stanem wiedzy. Turystyka kulturowa jest jedną z najstarszych 
form turystyki. Od drugiej połowy XX wieku, zwłaszcza w krajach Europy Zachod-
niej, trwa rosnące zainteresowanie tą formą aktywności turystycznej i postępujący 
rozwój usług komercyjnych w tym zakresie. Dotyczy to również Polski, w której 
wprawdzie procesy te dotąd rozwinęły się słabiej, jednakże trendy rozwojowe są 
zauważalne, przewiduje się też rosnące zainteresowanie przyjazdami do Polski tu-
rystów kulturowych z za granicy4. Dlatego też turystyka kulturowa jest uznawana 
za jeden z najważniejszych segmentów turystyki na świecie, zwłaszcza w Europie, 
będącej kolebką kulturową. Szacuje się, że 70% przychodów przemysłu turystycz-
nego pochodzi z turystyki kulturowej. Ta forma turystyki opiera się na kontaktach  

3 A. Mikos von Rohrscheidt: Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wyd. GWSHM 
Milenium, Gniezno 2008, s. 31.
4 Podział w/g Mikosa von Rohrscheidt, s. 52.
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z lokalnymi społecznościami i poznawaniu szeroko rozumianej kultury. Turyści 
chcą być świadkami niezwykłego wydarzenia: wysłuchać koncertu, zobaczyć spek-
takl, uczestniczyć w uroczystościach religijnych, festiwalach folklorystycznych, 
świętach regionalnych, w poznawaniu obiektów dziedzictwa kulturowego czy spró-
bować kuchni regionalnej. W ten sposób powstaje przestrzeń ekonomiczna, która 
może być źródłem dochodów dla kraju. Trzeba pamiętać, że obecnie w krajach bo-
gatych turystyka jest uważana za czwarty miernik jakości życia – po pracy, miesz-
kaniu i samochodzie. Istnieje wiele przesłanek przemawiających za tym, że kraje  
i lokalne samorządy powinny się zainteresować turystyką oraz stworzyć programy 
jej rozwoju. Żywność i żywienie wplata się w turystykę kulinarną. Dla wielu osób 
podróżujących w celach poznawczych danego regionu, wyjazd turystyczny stanowi 
wyzwanie do poznawania nowych smaków kuchni lokalnych, przeżywania nowych 
doznań kulinarnych, co będzie wspaniałym dodatkiem podróży w nieznane. Tury-
styka kulinarna, spotyka się z coraz większym uznaniem podróżujących na całym 
świecie, w tym również i w Polsce. Kulinaria stały się ogromną wartością dodaną 
w podejmowanych przez turystów podróżach do odległych miejsc na świecie, ale 
również do tych bliskich we własnym kraju. To dzięki nim podróż może stać się 
jeszcze bardziej niezwykła, gdyż coraz częściej jedną z ważniejszych motywacji dla 
planujących urlop Polaków jest chęć doświadczania rodzimej kuchni5.

Turystyka kulinarna jako forma turystyki kulturowej

W Polsce coraz częściej zauważyć można lokalny patriotyzm kulinarny. Ważna 
jest turystyczna promocja polskiej żywności, nie tylko za granicą, ale przede wszyst-
kim w samej Polsce. Niewykluczone, że osoba zamieszkująca inny na co dzień re-
gion, będzie w miejscu swojego wypoczynku poszukiwać smaków i aromatów miej-
scowej kuchni.

Szybki rozwój turystyki powoduje wzrost innych sfer usług. Hotelarstwo jest 
jedną z wielu dziedzin życia, która jest bezpośrednio związana z turystyką kulinar-
ną. A to oznacza, że jedno dobrze wykorzystane miejsce hotelowe powoduje w spo-
sób bezpośredni lub pośredni powstanie pięciu nowych miejsc pracy, w tym także 
w kuchni. Tak przedstawiona turystyka kulinarna młodzieży uczącej się w klasie 
gastronomicznej daje obraz możliwości pracy po skończeniu szkoły. Przekonuje ją 
fakt, że turystyka gwarantuje szeroko rozumiany dobrobyt. Może zapewnić docho-
dy oraz stworzyć realną szansę zatrudnienia wielu ludzi, a także wpłynie na rozwój 
regionu, kraju, państwa, co w konsekwencji może zwiększyć poziom życia miesz-
kańców. Dzięki turystyce poznaje się nowe przestrzenie. Ofertą polskiej turystyki 
kulturalnej na rynku światowym może się stać kultura kulinarna, będąca enklawą 
autentyzmu.

5 www.turystykakulturowa.org „Turystyka Kulturowa”, 2016 Nr 5.
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Głównym celem atrakcji kulinarnych jest podniesienie walorów turystycznych 
danych miejsc czy regionów. Turyści planując podróż kulinarną dużą uwagę zwra-
cają na wydarzenia kulinarne opisane szczegółowo w folderach turystycznych, takie 
jak: regionalne targi żywności, festiwale kulinarne, muzea kulinarne czy szlaki pro-
mujące kulinaria. Mogą wtedy na miejscu degustować oryginalne produkty lokalne 
i regionalne, o charakterystycznym smaku wywodzącym się z miejscowej tradycji 
przyrządzania, jak i nabywać w odwiedzanym miejscu jako kulinarną pamiątkę tu-
rystyczną. Turyści bardzo chętnie nabywają tego rodzaju atrakcyjne specjały ku-
linarne i są one z jednej strony traktowane jako swoisty dowód wizyty w danym 
regionie czy kraju, a z drugiej zaś mają przywoływać u nich wakacyjne wspomnie-
nia, wzbudzać emocje oraz przypominać zachowane w pamięci ,,smaki podróży”6. 
Turystyka kulinarna jest traktowana jako atrakcja turystyczna lub część produktu 
turystycznego, a łączą je: unikatowość, wyjątkowość i niecodzienność, konkretna 
lokalizacja w czasie i przestrzeni, duża spójność tematyczna i organizacyjna oraz cy-
kliczność. Potrawy i produkty żywnościowe mogą być traktowane jako samodzielna 
atrakcja turystyczna lub jako element szerszego produktu turystycznego, np. szlaku 
kulinarnego. Kulinaria mogą stać się atrakcją turystyczną poprzez promocję istnie-
jących już potraw i wyrobów spożywczych lub wykreowanie nowych produktów7.

W Polsce ta forma turystyki stała się coraz bardziej powszechna, przy czym 
istotną rolę w jej promocji ma Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej, które 
upowszechniając taki sposób spędzania czasu wolnego wskazuje korzyści związane 
z promowaniem Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem lokalnej kuchni8.

Turystyka kulinarna jako forma turystyki kulturowej  
w opinii uczniów

Pytanie, co to jest turystyka kulturowa, skierowane do młodzieży, spowodo-
wało wielki niepokój i niechęć podjęcia próby rozmowy na ten temat. Dopiero po 
wyjaśnieniu możemy ją odebrać na różnych płaszczyznach i może być omawiana  
w trzech podstawowych gałęziach, które z kolei dzielą się na precyzyjniej scharakte-
ryzowane rodzaje9. Możemy zatem wyróżnić: 
•	 Turystykę kultury wysokiej (turystyka dziedzictwa kulturowego, turystyka mu-

zealna, turystyka literacka i turystyka eventowa),
•	 Turystykę edukacyjną (podróże studyjne, tematyczne, językowe i seminaryjne),
•	 Powszechną turystykę kulturową (turystyka miejska, wiejsko-kulturowa, etnicz-

na, turystyka obiektów militarnych, turystyka obiektów przemysłowych i tech-
nicznych, turystyka żywej historii, turystyka eventowa kultury popularnej, tury-

6 A. Stasiak: Gastronomia jako produkt turystyczny. „Turystyka i Hotelarstwo” 2007 z. 11, s. 109.
7 T. Jędrysiak:  Turystyka kulturowa. PWE. Warszawa. 2008, s. 12.
8 K. Gutkowska, K. Gajowa, M . Piekut.: Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce. „Postępy 
Techniki Przetwórstwa Spożywczego” 2015, nr 2, s. 126.
9 Podział w/g Mikosa von Rohrscheidt,  Ibidem, s. 52.
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styka kulturowo-przyrodnicza, turystyka egzotyczna, turystyka religijna i piel-
grzymkowa, turystyka kulinarna, turystyka hobbystyczna, turystyka regionalna).

Wiele wypraw turystyki kulturowej wykazuje także mieszany charakter, z ele-
mentami charakterystycznymi dla poszczególnych jej rodzajów. Dopiero taka wi-
zualizacja pytania umożliwiła dyskusję. Z racji tego, że jest to młodzież ucząca się 
w technikum gastronomicznym najbardziej przypadł jej rodzaj powszechnej tury-
styki kulturowej. Wyznacznikiem jest turystyka kulinarna. Ten obszar stał się dla 
nich bliski. Aby dokonać próby rozpoznania zagadnienia ,,Znaczenie żywności i ży-
wienia w turystyce”, w 2017 roku przeprowadzono badania empiryczne wśród 105 
uczniów szkoły gastronomicznej, zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego. 
Wyniki badań dotyczące rozumienia pojęcia „turystyka kulturowa” przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1. Termin ,,turystyka kulinarna” w opinii uczniów [w%]

Termin „turystyka kulinarna”
Ogółem

Płeć

mężczyzna 
N=41

kobieta
N=64

N=105 odsetek

Potrawy regionalne lub tradycyjne 65 61,9 25 40

Szlaki kulinarne 50 47,3 12 38

Uczestnictwo w imprezach, festiwalach 
kulinarnych 39 36,7 11 28

Warsztaty ze sławnymi kucharzami 17 15,8 7 10

Inne 2 2,1 1 1

*Badany mógł podać więcej niż jedną odpowiedź. Źródło: wyniki badań własnych

Z przeprowadzonych badań wynika, że termin „turystyka kulinarna” najczęściej 
utożsamiany był z potrawami regionalnymi lub tradycyjnymi, tak odpowiedziało 
2/3 badanych uczniów, dla prawie połowy respondentów to poznawanie szlaków 
kulinarnych, a dla 1/3 to uczestnictwo w imprezach i festiwalach kulinarnych. Ko-
biety częściej niż mężczyźni kojarzyły turystykę kulinarną ze szlakami kulinarnymi.

W badaniach podjęto próbę rozpoznania źródeł informacji o turystyce 
kulinarnej, co przedstawiono w tabeli 2.

Turystyka kulinarna...

Tabela 2. Źródła informacji o turystyce kulinarnej [w%]

Źródła informacji

Ogółem Płeć

N= 105 odsetek mężczyzna 
N=41

kobieta
N=64

Internet 64 60,9 34 30

Targi turystyczne 51 48,3 13 38

Spoty reklamowe w telewizji 51 48,3 24 27

Imprezy promocyjne 22 21,0 4 18

Bilbordy, ulotki, foldery 18 17,8 6 12

Reklama w prasie 4 4,2 2 2

*Badany mógł podać więcej niż jedną odpowiedź. Źródło: wyniki badań własnych

Najważniejszym źródłem informacji o turystyce kulinarnej był Internet, na dru-
gim miejscu znalazły się targi turystyczne i spoty reklamowe w telewizji, najmniej-
sze znaczenie miała reklama w prasie.

Kolejną kwestią podjętą w badaniach było rozpoznanie, jakie potrawy mają naj-
większe znaczenie w rozwoju turystyki. Informację na ten temat przedstawiono  
w tabeli 3.

Tabela 3. Potrawy mające największe znaczenie w rozwoju turystyki kulinarnej [w%]

Rodzaj żywności

Ogółem Płeć

N=105 odsetek
mężczyzna

N=41
kobieta

N=64

Produkty regionalne i tradycyjne 74 70,5 27 47

Produkt ekologiczny 14 13,7 5 9

Żywność konwencjonalna 9 8,1 4 5
Specjalności gospodyni lub szefa 

kuchni
8 7,6 3 5

Dania wegetariańskie - - - -

Źródło: wyniki badań własnych

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w rozwoju turystyki kulinarnej największe 
znaczenie miały potrawy regionalne i tradycyjne. Podobne opinie wyraziły zarówno 
kobiety jak i mężczyźni. 
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W badaniach rozpoznawano, czy uczniowie znają produkty regionalne i tradycyjne 
województwa śląskiego. Dane na ten temat przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Produkty regionalne lub tradycyjne, z którymi kojarzyło się uczniom 
województwo śląskie [w%]

Rodzaj produktu

Ogółem                                       Płeć

N=105 odsetek mężczyzna 
N=41

kobieta
N=64

Rolada, modra kapusta, kluski śląskie 95 90,0 36 59

Krupniok 89 85,0 34 55

Rosół z makaronem 84 80,0 32 52

Żymlok śląski 83 79,0 30 53

Wodzianka 82 78,0 24 58

Kapusta z grzybami 71 68,0 25 46

Groch z kapustą 60 57,0 23 37

Moczka 51 49,0 18 33

*Badany mógł podać więcej niż jedną odpowiedź. Źródło: wyniki badań własnych

Z przeprowadzonych badań wynika, że dania regionalne województwa śląskiego 
najbardziej kojarzyły się młodzieży technikum gastronomicznego z roladą, modrą 
kapustą, kluskami śląskimi i krupniokiem, tylko połowa wskazała na moczkę. Opi-
nie uczniów nie miały związku z ich płcią. 

Podsumowanie

Turystyka kulturowa jest uznawana za jeden z najważniejszych segmentów tury-
styki na świecie, zwłaszcza w Europie, będącej kolebką kulturową. Szacuje się, że 70 
% przychodów przemysłu turystycznego pochodzi z turystyki kulturowej. Ta forma 
turystyki opiera się na kontaktach z lokalnymi społecznościami i poznawaniu sze-
roko rozumianej kultury10. W artykule poruszono zagadnienia związane z turystyką 
kulturową, jednakże okazało się, że wśród młodzieży najbardziej kojarzono obszar 
turystyki kulinarnej. Należy pamiętać, że obecnie w krajach bogatych turystyka jest 
uważana za czwarty miernik jakości życia – po pracy, mieszkaniu i samochodzie.  
A jeśli tak to istnieje wiele przesłanek przemawiających za tym, żeby przekonać 
młodzież o tym, że turystyka kulturowa jest dziedziną rozwoju, a zarazem przy-
szłością dla niej, ponieważ może stanowić ich źródło utrzymania, a to zapewne jest 
alternatywa dla tej młodzieży, która uczy się w szkołach na terenach wiejskich. Jest 
10 https://pl.wikipedia.org/wiki/turystyka_kulturowa.

Turystyka kulinarna...

jej o wiele łatwiej zrozumieć mentalność ludzi mieszkających na tych obszarach. Ale 
zarazem powinni spojrzeć szerzej, ponieważ ich przyszły dochód będzie zależał od 
tego, jak przekonają swoich rówieśników do odpoczywania i korzystania z dobroci 
natury na wsi.

Z przeprowadzonych badań wynika, że turystyka kulinarna jest bardzo ważnym 
rodzajem turystyki kulturowej. Termin „turystyka kulinarna” uczniowie technikum 
gastronomicznego najczęściej utożsamiali z potrawami regionalnymi lub tradycyj-
nymi, tak odpowiedziało 2/3 badanych, dla prawie połowy respondentów było to 
poznawanie szlaków kulinarnych, a dla 1/3 to uczestnictwo w imprezach i festiwa-
lach kulinarnych. Najważniejszym źródłem informacji o turystyce kulinarnej był 
Internet, na drugim miejscu znalazły się targi turystyczne i spoty reklamowe w tele-
wizji, najmniejsze znaczenie miała reklama w prasie. Rozpoznawalność produktów 
regionalnych i tradycyjnych można ocenić jako niewystarczającą. Dobrze byłoby  
w programach kształcenia szkół gastronomicznych wprowadzić przedmiot na-
uczania dotyczący turystyki kulinarnej lub rozszerzyć zakres tematyczny w ramach 
przedmiotów już istniejących.
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Miejsce turystyki w zadaniach 
gminnego samorządu 

terytorialnego w Polsce

A place of tourism in the tasks 
of municipal self-government in 

Poland
Streszczenie
W artykule zaprezentowano znaczenie turystyki w zadaniach gminnego samorządu teryto-
rialnego w Polsce. Ze względu na przyznane kompetencje, samorządy gminne mają szerokie 
możliwości stymulowania rozwoju turystyki na swoim terenie. To one podejmują najważ-
niejsze decyzje dotyczące kierunków rozwoju lokalnego, kształtowania zagospodarowania 
turystycznego. Mogą więc one świadomie inicjować i kreować różne procesy zmierzające 
do efektywnego i racjonalnego wykorzystania cennych zasobów ludzkich, przyrodniczych 
i kulturowych, a przez to aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu regionalnego i lokalnego 
produktu turystycznego oraz podnosić jego konkurencyjność i atrakcyjność. Samorządy 
gminne tworzą określone warunki do rozwoju turystki (prawne, finansowe, organizacyjno 
– kadrowe), które mogą ten rozwój aktywizować lub hamować.

Słowa kluczowe: samorząd gminny, turystyka, konkurencyjność, rozwój regionu.
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Abstract
The article presents the importance of tourism in the tasks of municipal self-government 
in Poland. Due to the competences granted, local governments have a wide range of op-
portunities to stimulate tourism development in their area. They make the most important 
decisions about the directions of local development. They can therefore initiate and create 
a variety of processes aimed at the efficient and rational use of valuable human, natural and 
cultural resources and thus actively participate in shaping the regional and local tourism 
product and increasing its competitiveness and attractiveness. Local governments create 
specific conditions for the development of tourism (legal, financial, organizational and hu-
man resources) that can promote or inhibit this development.

Keywords: local government, tourism, competitiveness, development of the region.

Wstęp

W państwie fundamentalnym prawem obywatela jest prawo do tworzenia ad-
ministracji samorządowej, mającej wpływ na stabilność sytuacji prawnej jednostki, 
która nie ogranicza zakresu korzystania przez obywateli z ich praw konstytucyjnych 
określonych i chronionych. Dobra administracja publiczna wykonuje zadania pu-
bliczne w sposób nieprzerwany, powszechny, uwzględniając zasady równego dostę-
pu wszystkich obywateli do efektów jej aktywności. Nie może ona eksperymento-
wać zadaniami publicznymi oraz metodami ich wykonania, powinna pełnić służbę 
wobec narodu. Stąd wynika jej sposób zachowania i odpowiedzialności.

Administracja samorządowa (samorząd terytorialny) – to organizacja społecz-
ności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jed-
nocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy pra-
wa wspólnotę. Ponadto samodzielnie decydują oni na bazie budżetu o realizacji za-
dań administracyjnych wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium 
i dozwolonych samorządowi praw wynikających z mocy ustawy, pod określonym 
ustawowo nadzorem administracji rządowej1.

Organem nadzoru nad samorządami jest Prezes Rady Ministrów, Wojewoda, 
natomiast w zakresie finansów kontroluje Regionalna Izba Obrachunkowa. Z kolei 
organami nadzorującymi nad działalnością administracji samorządowej szczebla 
terytorialnego są Naczelny Sąd Administracyjny i Najwyższa Izba Kontroli.

Podstawą działania samorządu terytorialnego jest2:
•	Konstytucja RP,
•	Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym, zwana ustawą o samo-

rządzie gospodarczym,
1 M. Radziłowicz: Wybrane aspekty podstaw funkcjonowania polskiej administracji samorządowej. 
„Studia Ełckie” 2014, nr 1 (16), s. 27-28.
2 B. Imiołczyk: ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych. Wydawnictwo 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2010, s. 9-10.
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•	Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym,
•	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym,
•	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie wojewódzkim,
•	Ustawa z dnia 28 lipca 1998 o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego po-

działu terytorialnego państwa,
•	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
•	Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej,
•	Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym,
•	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie oraz Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o zmianie ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Podstawową funkcją samorządności terytorialnej jest pobudzanie i kierowanie 
regionalnego i lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz rozwiązywanie 
problemów natury socjalnej, kulturowej, ekologicznej, urbanistycznej, przestrzen-
nej, komunalnej i politycznej. Samorząd terytorialny ogranicza bariery rozwoju 
społeczno – gospodarczego, a w tym3:
•	 dominację układów resortowo-korporacyjnych, które blokują podejście do roz-

woju na poziomie regionalnym i lokalnym np. w oświacie, służbie zdrowia,
•	 negatywne w skutkach tendencje demograficzne  (wyludnianie) i „emigrację we-

wnętrzną”,
•	wysoki stopień bezrobocia,
•	 nadmierna dominacja władzy wykonawczej w samorządności,
•	 likwidację praktyk dotyczących eliminacji ludzi z dialogu społecznego we wstęp-

nej fazie procesu decyzyjnego,
•	 dążyć do tego by mieszkaniec gminy stał się obywatelem , a nie klientem urzędu, 

gdyż obecne praktyki prowadzą do osłabienia sfery publicznej, obywatelskiej,
•	 powołania instytucji zdolnych do bycia mediatorami w sporach między władzą 

samorządową a społecznością lokalną,
•	 likwidację nieefektywnego (niesprawnego) i nieskutecznego systemu dystrybucji 

(podziału) i alokacji pieniędzy pochodzących z budżetów samorządowych i pań-
stwowych, dotyczących np. wsparcia działalności sportowej, rozdysponowania 
środków unijnych.

Można również wyszczególnić podstawowe zadania, które są wykonywane przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Zaprezentowano je na rysunku 1.

3 J. Kot: Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 16.
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RYSUNEK 1. Podstawowe zadania wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Małecka-Łyszczek: Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie – Problemy społeczne, polityczne i prawne” 2013, nr 921, s. 63-64

Jednym z priorytetowych zadań administracji samorządowej jest rozwój tury-
styki na danym terenie. Turystyka w wielu polskich gminach ma szanse stać się 
czynnikiem rozwoju lokalnego. Mogą realizowane być wspólne inicjatywy dbając 
o jej rozwój, np. klastry turystyczne lub agroturystyczne, wioski tematyczne, zakła-
danie stowarzyszeń agroturystycznych, tworzenie produktów turystycznych i inne.

Cel, materiał i metody

Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia turystyki w zadaniach gminne-
go samorządu terytorialnego w Polsce. W opracowaniu wykorzystano metodę opi-
sową korzystając z przeglądu literatury.

Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu...

Pojęcie gminy, jej organy i zadania

W Polsce od 1999 roku istnieją trzy szczeble samorządu terytorialnego: woje-
wódzki, powiatowy i gminny. Najniższym szczeblem jest samorząd gminny, którego 
funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gmin-
nym4. Pojęcie gminy można zdefiniować jako: wspólnotę samorządową mieszkań-
ców na odpowiednim terytorium. Gmina może obejmować swym zasięgiem zarów-
no miasto (gmina miejska) lub wyłącznie teren wiejski (gmina wiejska), jak i miasto 
z otaczającym je obszarem wiejskim (gmina miejsko – wiejska). Gmina posiada 
osobowość prawną, a o jej ustroju stanowi jej statut. Tworzenie, łączenie, podział  
i znoszenie gmin oraz ustalanie ich granic i nazw, jak również nadawanie gminom 
statusu miasta następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów5.

Organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym w gminie jest rada 
gminy. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi 
przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. W skład rady wcho-
dzą radni. Rada gminy podejmuje uchwały w sprawie budżetu gminy, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków 
i opłat, nieruchomości gminnych. Ponadto kontroluje działalność zarządu, gmin-
nych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy – sołectw, dziel-
nic, osiedli i innych. Organem wykonawczym gminy jest wójt, burmistrz (w gminie, 
której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy) 
lub prezydent miasta (w miastach powyżej 100 000 mieszkańców). Wybierani są oni 
w wyborach powszechnych, przeprowadzanych łącznie z wyborami do rad gmin. 
Wójt (burmistrz, prezydent) wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy6.

Władze gminy samodzielnie prowadzą gospodarkę finansową na podstawie 
jej budżetu. Dochodami gminy są przede wszystkim podatki, opłaty i inne wpły-
wy określone w odpowiednich ustawach jako dochody gminy, dochody z majątku 
gminy, subwencje z budżetu państwa, dotacje celowe na realizację zadań zlecanych 
gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, 
wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, spadki, zapisy, darowizny itp.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokal-
nym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania te dzielą się na 
własne – nadane ustawowo i zlecone – przydzielane przez władze państwowe.

Zadania własne są to zadania publiczne wykonywane przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. 
Mogą one być7:

4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r., Nr 13, 
poz. 74).
5 W. Kuźniar: Potencjał turystyczny jako element konkurencyjności wiejskiego obszaru recepcji na 
przykładzie Podkarpacia. „Studia Ekonomiczne i Regionalne” 2013, nr 3, tom VI, s. 98.
6 B. Poskrobko (red.): Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2005, s. 212.
7 R. Pawlusiński: Samorząd lokalny a rozwój turystyki: przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Często-
chowskiej. IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 14.
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•	 obowiązkowe – gmina nie może zrezygnować z ich realizacji, powinna zapewnić 
w budżecie środki na ich realizowanie (dążenie do zapewnienia mieszkańcom 
świadczeń publicznych o charakterze elementarnym);

•	 fakultatywne – gmina realizuje je w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze 
względu na środki posiadane w budżecie oraz lokalne potrzeby (samodzielnie na 
własną odpowiedzialność z własnego budżetu).

Do zadań własnych gminy zalicza się między innymi8:
•	 gospodarowanie przestrzenią i zasobami terenu (ład przestrzenny, gospodarka 

nieruchomościami, gospodarka wodna);
•	 ochronę środowiska;
•	 dbanie o infrastrukturę komunikacyjną i lokalny transport zbiorowy (układ dróg, 

ulic, mostów, organizacja ruchu drogowego itd.);
•	 dbanie o infrastrukturę techniczną (wodociągi kanalizacja, usuwanie odpadów);
•	 dbanie o infrastrukturę społeczną (szkolnictwo, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, 

instytucje kulturalne, obiekty sportowe i rekreacyjne, organizacja handlu);
•	 dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny (pomoc społeczna, ochrona prze-

ciwpożarowa i przeciwpowodziowa, bezpieczeństwo sanitarne, lokalna policja);
•	 rozwój turystyki i promocję gminy;
•	współpracę z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi i regio-

nalnymi innych państw oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.

Ponadto zadania zlecone gminy są to wszystkie inne zadania publiczne wynika-
jące z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednost-
kom samorządu terytorialnego. Zadania zlecone są przekazywane bądź na mocy 
regulacji ustawowej bądź w drodze porozumień między jednostką samorządu tery-
torialnego a administracją rządową.

Organem wykonawczym gminy jest wójt, który, wykonuje uchwały rady gminy  
i zadania gminy określone przepisami prawa. Do jego zadań należą9:
•	 przygotowywanie projektów uchwał Rady,
•	 określenie sposobu wykonywania uchwał,
•	 gospodarowanie mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa) itp.,
•	 przygotowywanie projektu budżetu gminy i jego wykonywanie,
•	 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek,
•	wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących 

do jego kompetencji.

8 A. Gola: Ustrój samorządu gminnego w Polsce od 2002 roku. „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2006, 
nr 9 (14), s. 149-150.
9 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1996 r., Nr 13, poz. 26).

Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu...

Zadania samorządu lokalnego w zakresie rozwoju 
turystycznego gminy

W 2001 roku na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym10 w zakres 
zadań własnych gminy ustawodawca dopisał turystykę i promocję gminy. Było to 
jedynie usankcjonowanie stanu faktycznie istniejącego, bowiem zainteresowanie 
tym zagadnieniem wśród samorządów lokalnych w Polsce obserwuje się już od po-
czątku lat 90. Jednakże zapis ten upewnił samorządy lokalne, że działania w sferze 
turystyki należą do ich zadań własnych11.

Można wyróżnić trzy grupy zadań samorządu lokalnego w zakresie rozwoju tu-
rystycznego gmin. Zaprezentowano je w tabeli 1.

TABELA 1. Trzy grupy zadań samorządu lokalnego w zakresie rozwoju turystycznego 
gmin

Zadania aktywizujące
 lokalną gospodarkę 
turystyczną, które są 

bezpośrednio 
związane z funkcjonowa-

niem tego sektora

Zadania o charakterze 
ogólnogminnym, 

wpływające na 
funkcjonowanie 

gospodarki turystycznej

Zadania obowiązkowe 
nałożone na gminy na mocy 

aktów prawnych

Programowanie rozwoju
turystyki w gminie 

i kreowanie lokalnego 
produktu turystycznego

Gospodarowanie 
przestrzenią i zapewnianie 

ładu przestrzennego;

Ewidencja obiektów 
noclegowych 

niepodlegających kategoryzacji

Tworzenie struktur organiza-
cyjnych działających 

na rzecz rozwoju turystyki 
w gminie

Ochrona środowiska (de-
cyduje o jakości przyrodni-
czych zasobów turystycz-

nych)

Przeprowadzanie kontroli 
w obiektach hotelarskich i innych 

obiektach świadczących usługi 
hotelarskie, wraz z możliwością 
zastosowania nakazu wstrzyma-

nia świadczenia usług

Przystosowanie przestrzeni 
gminy do pełnienia funkcji 
turystycznych m.in. przez 

rozwój infrastruktury 
turystycznej, poprawę 

stanu walorów 
turystycznych gminy

Rozwój infrastruktury 
społecznej i technicznej 

(niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu 

usług sanitarnych)

Zapewnianie bezpieczeństwa 
wszystkim osobom 

przebywającym na terenie 
gminy w celach turystycznych

10 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 11 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 45, poz. 491).
11 A. Rapacz: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnych i regionalnych ośrodków informacji 
turystycznej. [w:] Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej. Red. 
naukowa R. Gałecki. Wydawnictwo Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej  
w Łowiczu, Łowicz 2004, s. 104.
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Promocję turystyczną gminy

Rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej (umożliwia 

dotarcie do atrakcyjnych 
turystycznie miejsc w 

gminie)

Propagowanie idei rozwoju 
turystycznego gminy wśród 

mieszkańców

Działalność kulturalna oraz 
kultura fizyczna i sport 

(ważny element produktu 
turystycznego gminy)

Kształtowanie właściwej 
postawy miejscowej 

społeczności wobec turystów

Zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku 

publicznego

Tworzenie korzystnego 
klimatu dla rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 
turystycznej oraz wspieranie 

napływu inwestycji 
turystycznych z zewnątrz

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Pawlusiński: Samorząd lokalny a rozwój turystyki: przykład gmin 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 22

Ponadto można wymienić instrumenty oddziaływania samorządu gminnego na 
gospodarkę turystyczną (tabela 2).

TABELA 2. Instrumenty odziaływania samorządu gminnego na gospodarkę turystyczną

Instrumenty Opis

Planistyczne
Do instrumentów planistycznych zalicza się studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego oraz strategię rozwoju gminy.

Finansowe
Instrumentem finansowym służącym do realizacji polityki rozwoju gminy jest 

budżet. Jest to jedyny plan, w którym zawarte są wytyczne co do realizacji 
i finansowania zadań gminy.

Organizacyjno
-prawne

Na instrumenty te składają się zarówno normy powszechnie obowiązujące 
w gminie (akty prawa miejscowego), jak i decyzje administracyjne wydawane 

przez organy gminy.

Instytucjonalne Polegają na powoływaniu jednostek organizacyjnych działających 
w zakresie osiągania celów i zamierzeń gospodarki lokalnej.

Informacyjne Określane również jako niematerialne związane są przede wszystkim 
z kształceniem, szkoleniem i przekazywaniem informacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Pawlusiński: Samorząd lokalny a rozwój turystyki: przykład gmin 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 26-37.
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Istotnymi celami gminy w zakresie rozwoju turystyki powinno być dążenie do 
rozwoju poszczególnych sołectw w zakresie obsługi ruchu turystycznego, jak rów-
nież wspieranie rozwoju nowoczesnej, całorocznej bazy hotelowej, pensjonatowej 
i sanatoryjnej. Władze gmin w dużym stopniu powinny stawiać na rozwój infra-
struktury turystycznej, bazy rekreacyjno – sportowej, a także dostosowanie orga-
nizowanych imprez i przedsięwzięć do potrzeb rozwoju turystyki12. W wielu regio-
nach Polski dzięki wsparciu władz gmin powstają wspólne inicjatywy, takie jak np. 
innowacyjne produkty turystyczne, zakładanie wiosek tematycznych, powstawanie 
klastrów turystycznych łączące podmioty, które wspólnie razem kooperują przyczy-
niając się do rozwoju turystyki na danym terenie.

Podsumowanie

Podsumowując można stwierdzić, że rola samorządu gminnego w rozwoju tu-
rystyki jest znacząca. Dzięki przyznanym kompetencjom, samorządy gminne mają 
szerokie możliwości stymulowania rozwoju turystyki na swoim terenie. To one 
podejmują najważniejsze decyzje dotyczące kierunków rozwoju lokalnego, kształ-
towania zagospodarowania przestrzennego, sposobu zarządzania środowiskiem, 
kierunków wydatkowania środków budżetowych. Mogą więc one świadomie ini-
cjować i kreować różne procesy zmierzające do efektywnego i racjonalnego wy-
korzystania cennych zasobów ludzkich, przyrodniczych i kulturowych, a przez to 
aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu regionalnego i lokalnego produktu tury-
stycznego oraz podnosić jego konkurencyjność i atrakcyjność. Samorządy gminne 
tworzą określone warunki do rozwoju turystki (prawne, finansowe, organizacyjno 
– kadrowe), które mogą ten rozwój aktywizować lub hamować. W tym celu powin-
ny wykorzystać różne mechanizmy i instrumenty, w zależności od istniejącego już 
zagospodarowania danej gminy, poziomu jej rozwoju, struktury społeczno- ekono-
micznej, a także skuteczności poszczególnych narzędzi w określonych warunkach 
społecznych. Podstawowym dokumentem określającym między innymi główne 
kierunki rozwoju turystyki w gminie jest strategia rozwoju tego obszaru. Dzięki niej 
powinien być spełniony:
•	 rozwój inteligentny tj. rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
•	 rozwój zrównoważony, czyli wspieranie gospodarki efektywniej i skuteczniej 

korzystającej z zasobów ludzkich, materialnych, finansowych i informacyjnych, 
bardziej przyjaznej środowisku i zdecydowanie konkurencyjnej;

•	 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, dotyczący wspierania gospodarki  
o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i teryto-
rialną.

12 Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Warszawa 2015, s. 56.
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

Wyzwania dla ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami

Challenges of the protection 
of monuments and preservation 

of historic monuments
Streszczenie
Celem artykułu było wskazanie podstawowych pojęć funkcjonujących w dziedzinie ochrony 
zabytków, określenie niezbędnych narzędzi w zakresie analizy wartościującej, próba określe-
nia wyzwań dla tej ochrony. Jako przykład wybrano Pułtusk – miasto o wyjątkowej wartości, 
które poza utrwaloną w świadomości grupą zabytków poznanych, dominujących, posiada 
znaczący zasób obiektów o znaczeniu co najmniej lokalnym, będących równie ważną grupą 
w ocenie dziedzictwa kulturowego. To właśnie ta grupa mniej znana zdaje się najwyższym 
wyzwaniem dla ochrony jej wartości zabytkowych. Zasadniczym elementem poznania za-
bytku jest jego analiza wartościująca. Ocena wartości historycznej, artystycznej i użytkowej 
pozwalają wytyczyć kierunki ochrony. Analizę wartościującą należy poprzedzić procesem 
badawczym, tworząc plan badań oraz dokumentację. W oparciu o ten proces podejmo-
wane są decyzje w sprawie sposobu rozwiązań problematyki konserwatorskiej. Dużą rolę  
w zakresie ochrony zabytków odgrywa ich właściwa promocja, czytelność informacji, jej 
sprecyzowanie, oparcie na wartościowaniu. Dziedzictwo dóbr kultury to interes społeczny, 
co podkreśla społeczny wymiar chronionej wartości, fundament tożsamości lokalnej czy 
narodowej. Podkreślenie roli i znaczenia zabytków lokalnych, wskazanie ich indywidualne-
go i niepowtarzalnego charakteru, pozwala na ukształtowania się ogólnospołecznej postawy  
i troski.

Słowa kluczowe: ochrona zabytków, konserwatorstwo, analiza wartościująca, dziedzictwo 
kulturowe, dobro kultury, Pułtusk.
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Summary
The article aims at identifying the basic concepts in the field of monument protection as 
well as the indispensable tools for the analysis of monuments and moreover identifying 
challenges to the protection of monuments. Pultusk has been chosen as an example – it 
remains a town of exceptional historical value, which, besides the well-known prevailing 
group of historic monuments, has a significant wealth of historical monument of at least lo-
cal importance, which remain equally important in assessing cultural heritage. It is this less-
er known group that seems to be the greatest challenge to protect its historic value. The most 
crucial knowledge of the monument is its evaluative analysis. The historical, artistic and 
utility values allow us to outline the direction of protection of the monument. The evalua-
tion analysis should be preceded by a research process, including a plan of the research itself 
and gathering documentation of the monument. Based on this process decisions are made 
on how to solve the conservation issues. Proper promotion, readability of the information, 
its specification - all basing on a reliable evaluation analysis – are the cornerstones of the 
protection of monuments. The heritage of cultural goods is a social interest, which under-
lines the social dimension of protected values, the foundations of local or national identity. 
Emphasizing the role and significance of local monuments, indicating their individual and 
unique qualities allows the formation of a society-wide monument-concerned attitude. It is 
also the second postulate of the challenges of the protection of monuments resulting from 
the presented analysis.

Keywords: preservation of monuments, conservation, evaluation analysis, cultural heritage, 
cultural goods, Pultusk.

Wstęp

Utrwalony w świadomości obraz Pułtuska w odniesieniu do zabytku to krajobraz hi-
storycznego miasta biskupiego. W ocenie dziedzictwa kulturowego warto zwrócić uwa-
gę na inne aspekty, które poprzez proces poznania otwierają nowe perspektywy działań 
w zakresie postrzegania zabytku i wynikające z tego potrzeby opieki nad zabytkami. 

Kluczowym dla dziedzictwa kulturowego i stworzenia na jego bazie podstaw 
chociażby dla turystyki, jest element poznania. Dziedzictwo kulturowe to w isto-
cie dzieło człowieka lub związane z jego działalnością świadectwo o minionej epo-
ce bądź zdarzeniu. Wykładnik dziedzictwa kulturowego stanowi pojęcie zabytku. 
Zgodnie z definicją zabytek to: nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub 
zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub nauko-
wą1. Definicja wskazuje na zabytki nieruchome, ruchome oraz archeologiczne. 
Warto wspomnieć o zabytkach niematerialnych, które zostały pominięte w definicji, 
funkcjonują natomiast w pojęciu dziedzictwa kulturowego.

1 Ustawa z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wyzwania dla ochrony zabytków...

W dziedzinie konserwatorstwa zasadniczym narzędziem poznania jest analiza 
wartościująca. Podstawę do jej teorii stanowią pojęcia i kryteria wypracowane przez 
Waltera Frodla. Jako kryteria oceny wskazuje on na wartość historyczną (charak-
ter dokumentarny), która zawiera: wartość naukową, wartości emocjonalne (m.in. 
wartość dawności, wartość symbolu). Ponadto wymienia wartość artystyczną za-
wierającą: wartość historyczno-artystyczną, pojęcie „stanu oryginalnego”, kopie sta-
nu oryginalnego itd., jakość artystyczna; oddziaływanie artystyczne: przy tej war-
tości Frodl wskazuje na: samoistne oddziaływanie artystyczne (jedność i zwartość 
integralnego wrażenia artystycznego). Jako ostatnie kryterium przedstawia wartość 
użytkową, zabytki „żywe” i „martwe”, przydatność użytkowa, turystyka, zabytki 
jako atrakcja2.

Wraz z rozwojem konserwatorstwa również pojęcie analizy wartościującej ewo-
luowało. W celu sprecyzowania oceny zabytku analizie poddawane są m.in. wartość 
kulturowa – ocena obiektu przez pryzmat jego łączności i znaczenia dla kultury; 
wartość estetyczna – malowniczość, autentyzm, prawda, autentyczność substancji, 
funkcji i formy; materialne odzwierciedlenie historii; rola w zespole; dokument 
dziejów; wartość obiektu przedmiotu badań; wartość edukacyjna (dydaktyczna), 
wartości niematerialne (wartość emocjonalna przeżyć religijnych; wartość tradycji 
historycznej; wartość symbolu; wartość emocji estetycznej)3.

Istota ochrony zabytków i opieki nad nimi

Podstawę działalności wojewódzkiego konserwatora zabytków stanowią przepi-
sy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tj. Dz.U. 2014 poz. 1446 ze zm.). Ustawa jest narzędziem prawnym definiującym 
m.in. pojęcie zabytku oraz opiekę nad nim4. Definicja ujęta w art. 3 tejże ustawy od-
wołuje się właśnie do wartościowania. Żeby dany przymiot uznać za zabytek, trzeba 
dokonać jego wartościowania w oparciu o analizę porównawczą5. Akt ten definiu-
je również formy ochrony, wynikające z charakteru zabytku oraz przedstawianych 
wartości. Zgodnie z ustawą formami ochrony są: wpis do rejestru zabytków; wpis 
na Listę Skarbów Dziedzictwa; uznanie za pomnik historii; utworzenie parku kul-

2 W. Frodl: Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków. „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków” 
1966, seria B, t. XIII, Warszawa, s 14.
3 P. Dobosz: Administracyjno-prawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997; 
A. J. Buchaniec: Autentyzm – podstawowa wartość w konserwacji zabytków architektury (rozprawa 
doktorska). Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
4 K. Zalasińska, K. Zeidler: Problematyka wartościowania jako podstawy rozstrzygnięć wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. Wartościowanie w ochronie zabytków i konserwacji zabytków. Red. 
naukowa B. Szmigin. Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 
Urzędu Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska – Fundacja Politechniki Lubelskiej, Warszawa 
– Lublin 2012, s. 243.
5 Tamże.
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turowego; ustalenie wymogów ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub w decyzji lokalizacyjnej; wpis do gminnej ewidencji zabytków6.

Mając podmiot, w którym określono charakter oraz wartości, z których wynika 
jego upodmiotowienie jako zabytku, wszelkie podejmowane decyzje ze stanowiska 
konserwatorskiego opierają się na ochronie tychże wartości. Każda sytuacja jest 
oceniana indywidualnie, a na ocenę wpływają: stan zachowania, wartość historycz-
na, artystyczna, naukowa itd. W interesie zachowania najważniejszym elementem 
jest odwołanie do interesu społecznego, co podkreśla społeczny wymiar chronionej 
wartości, fundament tożsamości narodowej czy lokalnej7.

Wiodącym elementem w ocenie jest rola poznania. Jej podstawę stanowi przy-
gotowanie stanu badań. Działania te oparte są na wskazaniu chronologicznie upo-
rządkowanego wykazu materiałów źródłowych, literatury w zakresie przedmiotu. 
Stan badań opatrzony jest często wnioskami w zakresie uwag niezbędnych do oceny 
opracowań. Wnikliwe poznanie czy to ikonografii, czy opinii o przedmiocie, poza 
poszerzeniem wiedzy, ułatwia podjęcie decyzji w zakresie podejmowanych działań 
i sposobów rozwiązań.

Równie nadrzędną rolę jak poznanie, stanowi dokumentacja dziedzictwa kultu-
rowego. Wskazane poprzez analizę wartości wymagają trwałej rejestracji, a w inte-
resie społecznym jest obowiązek ich archiwizacji. Wnikliwe studium dokumentacji 
zabytku jest niezbędne w procesie projektowania czy podejmowania jakichkolwiek 
działań konserwatorsko – renowatorskich. Dokumentacja jest niezbędna w odnie-
sieniu do aspektu zagrożenia zabytku. Proces degradacji, poprzez pogarszający się 
stan zachowania czy proces zniszczenia skutkują wpływem na wartość zabytkową. W 
wielu przypadkach dokumentacja jest jedyną metodą zachowania choćby informacji. 
Dokumentacja jest również niezbędna w kwestii identyfikacji w sytuacji kradzieży. 

W ogólnym pojęciu ochrony, wyraźną zdaje się rola promocji. Podstawowy ele-
ment promocji, jakim jest informacja, w przypadku zabytków należy skierować na 
odbiór konkretnych wartości. Przybliżenia należy oprzeć o systematykę historyczną 
określoną w ramach dziejowych oraz skalę zjawiska zarówno lokalną, jak i krajową. 
Bezwzględnie należy unikać nadmiernej informacji, a przekaz skierować na kon-
kretne grupy. 

Jednym z najcenniejszych zabytków Pułtuska jest rynek miejski. Określany jest 
jako najdłuższy w Europie. Czterystumetrowy, prostokątny plac o kamiennej na-
wierzchni. Pośrodku wzniesiony ratusz miejski, całość zakończona na północnym 
krańcu budynkiem kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Wytyczony 
za rządów bpa płockiego Pawła Giżyckiego (1439–1463)8. Dzięki położeniu na szla-
ku handlowym w XIV–XV wieku miasto staje się prężnym ośrodkiem handlowym 
oraz rzemieślniczym. To zapewne skutkowało podjęciem decyzji o zmianie układu 
przestrzennego. Decyzja ta była na tyle trafna, że zapewniła przetrwanie założenia 

6 Ustawa z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków…, op. cit.
7 K. Zalasińska, K. Zeidler: Problematyka wartościowania…, op. cit., s. 254.
8 Katalog zabytków sztuki, dawne województwo warszawskie. Red. naukowa M. Omilanowska, J. Sito, 
Pułtusk i okolice. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999, s. 51.

Wyzwania dla ochrony zabytków...

rynkowego do obecnych czasów, a jego funkcja od średniowiecza pozostała niemal 
niezmieniona. Rynek pułtuski to świadek prosperity miasta, jakie miało miejsce  
w XIV–XV wieku, jego żywiołowego rozwoju. Jest on zasadniczym czynnikiem 
miastotwórczym. Na jego przykładzie widać zmieniający się w miarę potrzeb układ 
przestrzeni miejskiej. Analiza pozwala na ocenę życia społecznego, skupiającą  
w sobie psychikę i fizyczne możliwości określonej epoki. Poprzez układ planistycz-
ny, wykorzystane techniki budowlane stał się przykładem średniowiecznych roz-
wiązań typowych, a zarazem wyjątkowych, w ocenie dokumentacji dla dziedziny 
historii urbanistyki czy architektury. Jako świadek przeszłości, zachowany do obec-
nych czasów, jest nieodzownym źródłem informacji dla archeologów. Rynek pułtu-
ski jako obiekt wywołuje wrażenia, które są odczuwalne nie tylko dla naukowców, 
lecz również dla szerokiego ogółu przeciętnych osób. Usytuowanie w centrum mia-
sta, pamięć o kolejnych losach i wydarzeniach historycznych. Jego dzieje tworzą 
świadomość historyczną, stanowiąc ważne źródło tradycji kultury. Oddziaływanie 
rynku pułtuskiego to także ślady starości wpływające na wrażenie odbioru, nada-
jące urok, co wpływa na charakter symbolu. Wszystkie te elementy świadczą o wy-
jątkowej wartości historycznej obiektu jako „dokumentu” o znaczeniu naukowym 
utrwalonym w społeczeństwie jako symbol historycznej miastowości Pułtuska. 

Czy rynek pułtuski jest dziełem sztuki? Na pewno tak. Jest elementem średnio-
wiecznego założenia. Wykorzystuje typowe dla swojej epoki formy, kształty. Trudno 
mówić o jakości artystycznej w przypadku założenia rynkowego, bardziej jest ona 
podporządkowana funkcji użytkowej, niemniej jednak jako świadectwo rozwiązań 
artystycznych typowych dla średniowiecza, należy ją utrzymać w odniesieniu do 
ochrony oryginalnej substancji. Jakość artystyczna rynku pułtuskiego to także ma-
lowniczość budząca emocjonalne odczucia.

Wyjątkową wartością rynku pułtuskiego jest wartość użytkowa. To niemal ewe-
nement. Powstały w konkretnym celu, poprzez stulecia służy temu celowi do dziś. 
Zjawisko to określane jest zabytkiem żywym. 

Powyższa analiza wartościująca jednoznacznie ukazuje rynek pułtuski w obsza-
rze zabytku, a jego znaczenie wypełnia kryteria oceny wartości, plasując go w górnej 
partii tegoż obszaru. 

Jak już wspomniano, utrwalony obraz Pułtuska to historyczne miasto biskupie. 
W przestrzeni zabytków – ich wartości i kategorii można wyróżnić kilka nurtów. 
Jako pierwszy można wymienić Pułtusk średniowieczny. Jego składowe to pozo-
stałości średniowiecznego założenia miejskiego, których podstawę stanowią: mury 
obronne wznoszone etapami od 1508 roku z inicjatywy biskupa Erazma Ciołka. 
Widać to wyraźnie na planach Pułtuska z 1703 i 1803 roku. W związku z tym, że nie 
były przydatne do celów militarnych, zostały rozebrane na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Ich jedynym zachowanym do dziś fragmentem jest baszta, która znajduje 
się na tyłach kościoła św. Piotra i Pawła. Jest ona jedyną zachowaną w pierwot-
nym stanie basztą na Mazowszu9. Następny element tegoż szlaku to wieża dawnego 
9 Katalog zabytków sztuki, dawne województwo warszawskie. Red. naukowa M. Omilanowska, J. Sito, 
Pułtusk i okolice. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999, s. 94. 
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gotyckiego ratusza z XV wieku, przebudowanego w XVII wieku10. W utrwalonych 
nurtach pułtuskich zabytków nie sposób nie wymienić Pułtuska jako miasta sztu-
ki. Kierunek ten warto wyodrębnić choćby ze względu na wyjątkową wartość arty-
styczną obiektów takich jak: kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, 
w którym w połowie XVI wieku Jan Baptysta z Wenecji całkowicie zmienił wnętrze, 
nadając mu formę renesansową11, czy kościół poreformacki (ok. 1652–1657) p.w. 
św. Józefa i jego jednolity barokowy wystrój12. A skoro miasto biskupie, to oczywi-
ście jako priorytet wartości historycznej zdaje się być nurt, szlak pułtuskich kościo-
łów. A tu według chronologii wymienić należy: kościół N.P. Marii (pocz. XVI wie-
ku); kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (1439–1449/1546–1551); 
kościół Św. Krzyża (1531–1539/1804–1819); kościół pojezuicki (1688–1702/1875–
1880); kościół poreformacki (ok. 1652–1657)13.

To właśnie wartościowanie obiektów zabytkowych pozwala na stworzenie syste-
matyki niezbędnej w postrzeganiu kierunkowym, dzięki któremu unikamy chaosu 
informacyjnego, a obcowanie z zabytkiem możemy skonkretyzować wedle potrzeb.

W postrzeganiu wyzwań dla ochrony zabytków zasadnym jest przytoczenie poję-
cia dobra kultury. Otóż zgodnie z definicją dobrem kultury jest każdy przedmiot ru-
chomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa 
i rozwoju kulturowego ze względu na wartość historyczną lub artystyczną. Dobra 
kultury dzielą się na ruchome (obrazy, rzeźby itp.), nieruchome (cmentarze, pola 
bitewne itp.) i niematerialne (w tym: poglądy, idee, wyobrażenia, ale także wzorce 
zachowań, praktyki kulturalne itd.). Powstają, gdy przedmioty zaczynają funkcjo-
nować w społecznej świadomości. Warunkiem koniecznym i wystarczającym, by 
dany przedmiot stał się dobrem kultury jest uzyskanie w danym środowisku zgody 
co do jego wartości i znaczenia. Funkcjonujące w obszarze ogólnodostępnym są po-
strzegane jako powszechne. W chwili wskazania lokalnego charakteru dziedzictwa, 
nadawana jest mu forma indywidualna. Definicja jest niemal analogią w odniesie-
niu do przytaczanej wcześniej definicji zabytku. Niemniej dobro kultury zdaje się 
być przymiotem ogólnodostępnym o znaczeniu społecznym i w odróżnieniu od za-
bytku niezdefiniowanym artykułem prawnym. Wyczerpując cechy zabytku, dobro 
kultury może się takowym stać. 

Funkcjonujące w przestrzeni obiekty w znacznej mierze wydają się pospolite. W 
odróżnieniu od wybitnych dzieł sztuki informacja o nich jest przeciętna. Wśród tej 
powszechności należy zdać sobie sprawę, że żaden z tych obiektów nie jest przypad-
kowy. Nawet pobieżna analiza wartościująca wskazuje znaczenie lokalne, a niekiedy 
ponadlokalne danego przedmiotu czy miejsca. Poniżej kilka przykładów dóbr kul-
tury, których nie wskazują przewodniki, a ich ochrona jest bezwzględnym wyzwa-
niem dla dziedzictwa kulturowego nie tylko lokalnie. 
10 Katalog zabytków sztuki, dawne województwo warszawskie. Red. naukowa M. Omilanowska, J. Sito, 
Pułtusk i okolice. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999, s. 95.
11 Tamże, s. 38–39.
12 Tamże, s. 84–86.
13 Katalog zabytków sztuki, dawne województwo warszawskie. Red. naukowa M. Omilanowska, J. Sito, 
Pułtusk i okolice. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999, s. 29–30.

Wyzwania dla ochrony zabytków...

Jan Gliński uzyskał pozwolenia na przebudowę sali teatralnej na potrzeby iluzjo-
nu w maju 1915 roku. Oficjalne otwarcie miało miejsce 13 czerwca. Funkcjonujące 
od stu lat kino pułtuskie jako dobro kultury nieruchomej, od stu lat w tym samym 
budynku, od stu lat to samo przeznaczenie obiektu na cele kulturowe. Zachowujące 
swoją tożsamość w dobie multipleksów. Niebywałe ze względu na wartość histo-
ryczną, kulturową i użytkową. Wyjątkowe w skali kraju małe kino funkcjonujące  
w Pułtusku. Wyjątkowe znaczenie dla historii kina. Historyczny obiekt, ale i wyjąt-
kowy charakter lokalny utrwalony wartością sentymentalno-emocjonalną.

Przedmoście pułtuskie – bitwę o Pułtusk stoczył 4 batalion Grupy Operacyjnej 
„Wyszków” dowodzony przez majora K. Mazura z niemieckim oddziałem 3 Armii. 
Pierwszy atak pod Pułtuskiem Niemcy podjęli 6 września 1939 roku – został on 
odparty. Kolejny atak 7 września pozwolił Niemcom utrzymać niewielki przyczó-
łek nad Narwią. Wkrótce jednak żołnierze polscy wyparli Niemców za rzekę. Wie-
czorem wojska polskie wycofały się, opuszczając Pułtusk bez walki14. Kampania 
wrześniowa to wyjątkowy heroizm polskich obrońców. Pamięć o tych wydarze-
niach, poza pomnikiem nieznanego żołnierza, to również troska o pole bitwy, na 
którym przelewano krew, a także w odniesieniu do pozostałości tych czasów. Wokół 
Pułtuska, jak również w samym mieście znajdują się niemi świadkowie tamtych 
dni – schrony polowe. Dokumenty inżynierii militarnej wojska polskiego z okresu 
międzywojnia, wyjątkowe w znaczeniu historii militarnej. To również niepospolite 
obiekty w znaczeniu wartości historycznej. Dlaczego stoją akurat w tym miejscu, 
czego dowodzą? 

W opisie wyzwań dla ochrony zabytków warto przytoczyć jedną z sytuacji.  
W dobie nowych kreacji handlowych podjęto decyzję o przebudowie dworca auto-
busowego w Pułtusku (budynek powstały w latach 1970–1980). Jako że Pułtusk nie 
posiada dworca PKP, dworzec autobusowy zyskał osobliwy charakter. Na kanwie 
informacji o przebudowie obiektu wywiązała się rozmowa, co należy zrobić z wid-
niejącymi tamże mozaikami. Oczywiście jako element świadczący o wartości arty-
stycznej pozostaną one w obiekcie. „To bardzo ważne. Pułtusk to jeden z niewielu 
obiektów posiadających takie zdobienia i jeden z nielicznych, w których tego typu 
zdobienia się zachowały”. Utrwalone w lokalnym społeczeństwie, przez co przecięt-
ne w odbiorze zdobienia elewacji okazują się wyjątkowe w ocenie ponadlokalnej. 

Na tych przykładach widać, jak duże znaczenie dla zagadnienia ochrony dóbr 
kultury – ochrony zabytków ma świadomość lokalna, umiejętność postrzegania  
i wskazania wartości. Widać jak lokalne, pospolite postrzeganie poprzez analizę war-
tościującą, porównanie, poznanie nabiera rangi narodowej. Można wysnuć wniosek, 
iż to lokalny czynnik stanowi główny bodziec społeczny w aspekcie ochrony war-
tości zabytkowej. To właśnie ten czynnik określa interes społeczny niezbędny jako 
podstawa ochrony dóbr kultury. Utrwalone już nurty, szlaki wytyczone przez grupy 
zabytków dzięki poznaniu, promocji funkcjonują samoistnie. Są na tyle silnie wpisane 
w tożsamość Pułtuska, że czynnik zagrożenia w ich przypadku wydaje się znikomy. 
14 K. Komorowski (red.): Boje Polskie 1939–1945. Przewodnik encyklopedyczny. Bellona Spółka 
Akcyjna, Warszawa 2009, s. 340.
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Nowe wyzwania dla ochrony zabytków to szerokie działania w obszarze lokalnego 
poznania, analiz wartościujących, dokumentacji, a w rezultacie wytyczenia roli, jaką 
mają pełnić owe zabytki dla społeczności. Poza wartością historyczną, dokumentalną, 
patriotyczną czy artystyczną zabytek powinien pełnić określoną funkcję czytelną i od-
czuwalną jako dobro kultury, a nie zbędny balast lub przeszkoda.

Zakończenie

Wyzwania dla ochrony zabytków można mnożyć w zakresie teoretycznych 
rozważań oraz analizy przykładów, jakie napotykamy w codziennym kontakcie 
z dobrami kultury. Pułtusk to miasto zabytkowe, o czym świadczą ogólnie znane 
obiekty – zabytki powszechne. Niemniej posiada tak bogate dziedzictwo kulturo-
we pozwalające na wskazanie kolejnych równie istotnych nie tylko w skali lokalnej 
nurtów, szlaków, które w gąszczu utartych schematów pozostają w cieniu. Wyjście 
z tego cienia wydaje się podstawowym wyzwaniem przy działaniach wobec zabyt-
ków lokalnych. Podkreślenie ich roli i znaczenia, wskazanie ich indywidualnego  
i niepowtarzalnego charakteru pozwala na ukształtowania ogólnospołecznej posta-
wy troski o zabytek. W postępowaniu tym nie można zapominać o analizie warto-
ściującej będącej podstawą jego definicji, aspektach poznania, dokumentacji oraz 
prawidłowej promocji.

Wyzwania dla zabytków to nie tylko rola służb konserwatorskich. To w głów-
nej mierze rola, a zarazem obowiązek, społeczeństw lokalnych, które najlepiej znają 
własne dziedzictwo i najtrafniej określają potrzeby z tym dziedzictwem związane.

Wyzwania dla ochrony zabytków...
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Streszczenie
Celem tego artykułu jest podkreślenie, że w działaniach zmierzających do rozwoju turystyki 
kulturowej istotną rolę wespół z władzami samorządowymi odgrywają mieszkańcy danych 
ziem. Na przykładzie społeczności gminy Karniewo można dostrzec, jak istotne znaczenie 
mają społeczne inicjatywy prowadzące także do ochrony dziedzictwa zarówno materialne-
go, jak i niematerialnego. Organizacje pozarządowe, w których skład wchodzą pasjonaci, 
związani ze swoją małą ojczyzną sprawiają, że możliwe staje się znacznie głębsze poznawa-
nie kultury i historii społeczności lokalnych, co jednocześnie podnosi walory turystyczne 
danych regionów i subregionów. 

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, aktywności organizacji pozarządowych, ochrona 
dziedzictwa, gmina Karniewo.
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Abstract
The aim of this article is to emphasize that the inhabitants of different regions play an im-
portant role in the development of cultural tourism. According to activities, community 
from Karniewo, where members are connected with in not government institutions, we can 
better understand how important are the social initiatives leading to the protection of both 
material and non-material heritage. Non-governmental organizations were working people 
with passion, strong associated with their local homeland, make it possible to become much 
deeper about exploring the culture and history of local communities, which at the same time 
raises the tourist values of the regions and subregions.

Keywords: cultural tourism, NGO activities, heritage protection, Karniewo municipality.

Wstęp

Celem tego artykułu jest przede wszystkim podkreślenie znaczenia inicjatyw 
społecznych organizacji pozarządowych, które wespół z władzami samorządowymi 
dążą do ochrony, jak również promocji zasobów kulturowych swoich ziem pod-
nosząc ich walory turystyczne. Szczególnie zaakcentuję działalność członków Sto-
warzyszenia Przyjaciół Szkolno – Przedszkolnego „Karniewiaczek” (z gminy Kar-
niewo), m.in. dzięki którym ta gmina ma szansę stać się wyjątkowo atrakcyjną dla 
rozwoju turystyki kulturowej, nie tylko w zasięgu subregionalnym, czy regionalnym 
(ale także w krajowym – zwłaszcza wówczas jeśli w realizacji tych celów połączy swe 
potencjały z innymi gminami północnego Mazowsza). 

By regiony i subregiony stały się atrakcyjne dla przyjezdnych powinny posiadać 
pewne cechy wyjątkowości, odróżniając się od innych. Ważne są zarówno walory 
środowiska kulturowo – przyrodniczego, jak i nastawienie ludzi przyjmujących tu-
rystów. Takie walory gmina Karniewo posiada, co w dalszej części artykułu zostanie 
przybliżone.

Dążąc do tego celu nie można jednakże zapominać o czynnikach wpływających 
na zachowania i motywacje podróżnych. Uwzględnienie złożonych postaw, potrzeb 
i oczekiwań przyjezdnych, możliwość realizacji ich celów i innych uwarunkowań 
mających wpływ na rozwój turystyki. Jednocześnie eksponowanie walorów tury-
stycznych jest ściśle związane z ochroną zarówno materialnego, jak i niematerial-
nego dziedzictwa mieszkańców danych ziem, co stanowi o obopólnej korzyści, jaką 
wnosi rozwój turystyki.

Dążenia do rozwoju turystyki kulturowej

Motywacje i potrzeby podróżujących 
a rozwój turystyki kulturowej

Badania przeprowadzone m.in. z ramienia psychologii społecznej ujawniają zło-
żone czynniki wpływające na podróżujących, którzy podejmują decyzję o spędze-
niu wolnego czasu w określonych miejscach. Ważne są czynniki sytuacyjne, walory 
przyrodnicze, a w przypadku regionów i subregionów także kulturowe. Podróżują-
cy kierują się jednakże złożonymi potrzebami związanymi z ich aktywnością tury-
styczną. Wśród wielu z nich przykładowo K. Lubański dostrzegł1:
•	 motyw wypoczynku, 
•	 potrzeba zmiany otoczenia, 
•	 motyw emocjonalny,
•	 motyw współuczestnictwa, 
•	 motyw poznawczy.

W przeciwieństwie do turystów spędzających urlopy w popularnych kurortach 
dla przyjeżdżających na wieś mniejsze znaczenie ma zabawa, a większe: możliwość 
spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi, często i z gospodarzami oraz z innymi 
mieszkańcami osad (wartości emocjonalne powodujące rosnące poczucie więzi  
i solidarności)2. Ważnym staje się oderwanie od powszechności, zmiana otoczenia, 
możliwość odpoczynku i relaksu wśród przyjaźnie nastawionych do przyjezdnych 
ludzi. Dla wielu istotnym motywatorem są także czynniki zdrowotne związane ze 
zmianą diety. Wówczas dużym atutem regionów i subregionów jest dostęp do lo-
kalnych, ekologicznych produktów, jak i możliwość spożywania miejscowych po-
traw. Motywatorem do podjęcia podróży może być również wypoczynek aktywny, 
związany z potrzebą ruchu, a wówczas niemałe znaczenia mają walory przyrodnicze 
wraz ze zróżnicowanymi możliwościami czynnego spędzania czasu w naturalnym 
otoczeniu. Dla aktywnych ludzi ważnym staje się doświadczanie nowych, bądź in-
nych od codzienności wrażeń, w tym edukacyjno – poznawczych. Z takimi cela-
mi podróżowania wiąże się tzw. turystyka kulturowa, która uwzględnia „kultury” 
innych ludzi. Jednocześnie istnieje wiele definicji i sposobów rozumienia tzw. tu-
rystyki kulturowej3 (lub kulturalnej4). Niemniej w konwencjach UNESCO kultura 
1 W tej tematyce zob.: P. Różycki: Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2006, s. 60-63.
2 Na ten aspekt zwrócił uwagę A. Dreyer. Zob.:  A. Dreyer: Der Markt für Kulturtourismus,  
w: Kulturtourismus Oldenbourg, ed. A . Dreyer, München-Wien 2000, s. 22 – 23.
3 W ujęciu B. Marciszewskiej: „turystyka kulturowa stanowi aktywność osób w ich miejscach 
pobytu turystycznego oraz podczas podróży z miejsca stałego zamieszkania, która pozwala na 
poznanie lub doświadczenie różnych sposobów życia innych ludzi – sposobów odzwierciedlających 
obyczaje społeczne, tradycje religijne, myśl intelektualną, dziedzictwo kulturowe i mających na celu 
zaspokojenie ludzkich potrzeb, pragnień oraz oczekiwań w zakresie kultury”- B. Marciszewska, 
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, „Problemy Turystyki 
i Hotelarstwa”, 2002, nr 3, s. 5.
4 W ujęciu Mirosława Marczaka: „Turystyka kulturalna to przede wszystkim odwiedzanie miejsc 
o dużych wartościach turystycznych i historycznych składających się na dziedzictwo kulturowe 
człowieka. Jest to więc zwiedzanie zabytków architektury, wykopalisk archeologicznych, miejsc 
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jest traktowana jako charakterystyczny zbiór wartości duchowych, materialnych, 
intelektualnych i emocjonalnych, stanowiących cechy danego społeczeństwa lub 
grupy społecznej. Obejmuje, oprócz sztuki i literatury, styl i sposoby życia razem, 
wartości, tradycje, wierzenia (UNESCO, 2001)5. 

Świadomość m.in. tych uwarunkowań powoduje, że w rozwoju turystyki istot-
nym jest  uwzględnienie tych złożonych i zróżnicowanych potrzeby przyjezdnych 
zwiększając szansę regionów i subregionów na rozwój zwłaszcza turystyki kulturo-
wej, co może prowadzić do eksponowania wartości i wyjątkowości kultury i historii 
mieszkańców danych ziem.

Gmina Karniewo 

Ziemie gminy Karniewo znajdują się na terenie północnego Mazowsza, należąc 
do powiatu makowskiego. Obszar ten pod względem geograficznym leży na tere-
nie tzw. Wysoczyzny Ciechanowskiej, Niziny Północno – Mazowieckiej. Miejscami 
krajobraz nie jest typowy dla Mazowsza. W gminie znajdują się liczne pagórkowate 
wzniesienia, które malowniczo otaczają wiele z położonych w niej wsi. Wraz z inny-
mi miejscowościami powiatu makowskiego tereny te należą do tzw. „Zielonych Płuc 
Polski”, ze względu na niskie zanieczyszczenie środowiska, co niewątpliwie sprzyja 
rozwojowi ekologicznego rolnictwa, jak również turystyki. 

W gminie Karniewo znajduje się kilka osad posiadających średniowieczną gene-
zę. Do jednych z najstarszych wsi mazowieckich należy Karniewo, Szwelice i Czar-
nostów. Posiadamy o nich świadectwa w źródłach pisanych, które są datowane na 
XIII wiek. Były one nadane biskupom płockim przez księcia Konrada Mazowieckie-
go. Następnie przeszły w posiadanie właścicieli ziemskich. 

W gminie jeszcze w XIX wieku funkcjonowało wiele majątków ziemskich, po 
których ślad zachował się przede wszystkim w Karniewie i Czarnostowie. Pałac  
w Karniewie został sprzedany przez gminę prywatnym właścicielom i choć nie jest 
dostępny do zwiedzania dla turystów, będąc odnowionym, wraz z przyległym pięk-
nym kompleksem parkowym, niewątpliwie zdobi tę miejscowość. W Czarnosto-
wie nie zachowały się budynki dworskie, podobnie jak w Chełchach, ale również 
tu pozostał wspaniały park ze starodrzewiem oraz aleja lipowa o długości około 
1 km. Do rejestru zabytków wpisane są także parki w Krzemieniu (ok 10,5 ha), 
w miejscowości Łukowo (2, 78 ha) oraz przykościelny park we wsi Szwelice. Pod 
względem przyrodniczym do najcenniejszych należą tereny znajdujące się w połu-
dniowo – wschodniej części gminy Karniewo, o czym świadczy fakt, że włączono 

związanych ze sławnymi ludźmi, wystaw artystycznych, galerii sztuki itp.”- M. Marczak: Rodzaje 
turystyki, w: Podstawy turystyki, pod red. A. Szwichtenberg, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 
2000, s.47.
5 Konwencja UNESCO z 2001 i 2005 roku (zob.: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/
underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/), dostęp z 12.07. 2017. 
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je do obszaru krajobrazu chronionego tzw. Nasielsko – Karniewskiego (ok. 7,6 % 
powierzchni gminy)6. 

Zachowała się też szczególna pamiątka w Chełach – Ciborach, związana z daw-
nym dworem ziemiańskim. Jest nią niezwykła rzeźba – pieta – nieznanego autora, 
wykonana z czerwonego granitu. Okoliczne wsie zdobią także licznie obecne w tym 
subregionie krzyże i kapliczki przydrożne oraz święte figury, których liczba w gmi-
nie przekroczyła 150 obiektów. Spotykane są też liczne, zabytkowe, bądź wyjątkowe 
z innych względów obiekty architektury sakralnej. Jednym z najstarszych w gminie 
jest Kościół pod wezwaniem Serca Jezusowego w Karniewie. Został on  zbudowany 
w XVI w., a do współczesności zachowało się jego barokowe wnętrze. W pobliżu 
świątyni zwraca uwagę XIX w. figura przedstawiająca św. Rozalię. Do wyjątkowych 
należy również Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Szweli-
cach wzniesiony w całości z kamieni polnych. W antropologii krajobrazu uwagę 
przyciągają również dawne kamienne zabudowania gospodarcze, jak również gli-
nianie domy, wznoszone na tych terenach jeszcze do połowy XX wieku. W Karnie-
wie istnieje również Izba Regionalna – Oficyna, w której można podziwiać zabyt-
kowe przedmioty użytku codziennego, jak również eksponaty związane z historią 
i religijnością mieszkańców tych ziem. Niektóre okazy ze zgromadzonych zbiorów 
sięgają genezą  końca XIX i początku XX wieku. Dookoła budynku „Oficyny” znaj-
dują się także dawne maszyny rolnicze udostępnione do zwiedzania dla turystów.

Wybrane miejsca, ważne ze względów historycznych i kulturowych oraz przy-
rodniczych, można podziwiać podążając wyznaczonymi szlakami turystycznymi. 
Gmina jest też promowana przez malowniczy spot filmowy7. W Internecie udo-
stępniono także darmowy mini – przewodnik przedstawiający ponad dwadzieścia 
miejsc wartych odwiedzenia (podano także ich współrzędne kartograficzne oraz 
GPS)8. Wyjątkowych miejsc w ujęciu poznawczo – historycznym, jak i kulturowo 
– przyrodniczym w gminie Karniewo jest znacznie więcej. Zdecydowanie dążąc do 
rozwoju turystyki kulturowej konieczne jest podjęcie dalszych i znacznie bardziej 
intensywnych działań promocyjnych uwzględniających także te obiekty. 

Jednakże warto dodać, że w gminie rozwija się infrastruktura agroturystyczna. 
Udostępnione są dla przyjezdnych nie tylko miejsca noclegowe. Do wyróżniających 
się ośrodków należy „Chata pod dębami” w Karniewie, posiadająca w ofercie zarów-
no wyśmienite wyżywienie (bazujące na lokalnych produktach), jak i bogatą ofertę 
kulturowo – poznawczą. Będąc w gościnie u państwa Edyty i Stanisława Myszków 
można włączyć się w programy przygotowane zarówno dla dzieci, jak i dla doro-

6 Lokalna strategia rozwoju na lata 2016-2022, opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Północne Mazowsze”, Rostkowo 2016, s.30 (http://www.polnocnemazowsze.pl/wp-
content/uploads/2016/06/lsr-2014-2020.pdf), , dostęp z 16.07. 2017.
7 Film promocyjny gminy Karniewo, 2017 r. (https://liveaffect.pl/video-film-promocyjny-gminy-
karniewo/), , dostęp z 10.07. 2017.
8 Mini przewodnik opracowany w ramach działalności Izby Regionalnej „Oficyna” w Karniewie, 
udostępniony w – Polska niezwykła (http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/44574,karniewo-izba-
regionalna-oficyna.html), , dostęp z 12.07. 2017.
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słych9. Są to projekty realizowane w ramach działań tzw. „zagrody edukacyjnej”. 
Można uczestniczyć np. w zajęciach z tradycyjnego tkactwa, jak również w innych 
związanych z działalnością edukacyjno – szkoleniową. Przykładowo najmłodsze 
dzieci poznają „Jabłuszkowy świat – od kwiatka do pysznego soku”, przebywając 
w pobliskich jabłoniowych sadach. Odbywają się tu także w porze letniej pikniki 
artystyczne, a zimą organizowane są kuligi. 

W podnoszeniu atrakcyjności tych ziem dla przyjezdnych wyjątkową rolę od-
grywają sami mieszkańcy tego subregionu, działający także w organizacjach poza-
rządowych.

Działania mieszkańców gminy Karniewo

Mieszkańcy gminy Karniewo wyróżniają się od dziesiątków lat swoją aktywno-
ścią na tle innych społeczności zamieszkujących północne Mazowsze. 50 lat temu 
przy szkole w Karniewie został założony Zespół Tańca Ludowego „Karniewiacy”, 
występujący nie tylko w kraju, ale i zagranicą (w 2017 r. został wydany album oko-
licznościowy upamiętniający jego historię pt. „Złoty jubileusz Zespołu Ludowego 
Karniewiacy”, pod red. Joanny Rzepki), wydany przez Stowarzyszenie „Karniewia-
czek”. Warto podkreślić, że szczególne zasługi, „w pracach u podstaw” nad wyda-
niem albumu, mieli również sami mieszkańcy Karniewa (jak np. Barbara Kuczyń-
ska, Marzena Szydłowska, Iwona Sikorska, Jan Mordwiński oraz in.). Po karniewsku 
zadbano też, aby uroczystości jubileuszowe były wyjątkowe10. Do długotermino-
wych projektów należy również, zainicjowany ponad dwadzieścia lat temu w Kar-
niewie, Wojewódzki Przegląd Zespołów Zapustnych Województwa Ciechanowskie-
go. Od kilku lat został on wznowiony pod nazwą Mazowiecki Przegląd Wiejskich 
Kabaretów „Stopa”, a jego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury (GOK)  
w Karniewie11. Od zeszłego roku ten festiwal podniesiony został do rangi Ogólno-
polskiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Kabaretowych. GOK w Karniewie także 
dba o ciągłe poszerzanie oferty kulturalnej i wspiera również działalność miejsco-
9 Działania zagrody są także skierowane do współmieszkańców gminy, prowadzone są tu bowiem 
także warsztaty z zakresu np.: „Produkt lokalny i tradycyjny”.
10 Z okazji uroczystości jubileuszowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Karniewiaczek i Urząd Gminy Karniewo, pod patronatem biskupa Piotra Libery 
oraz Henryka Kowalczyka (przedstawiciel Rady Ministrów RP), odbyło się szereg wydarzeń. Przede 
wszystkim jubileusz uświetniły występy zespołu zarówno „Małych Karniewiaków” jak i Karniewia-
ków seniorów przygotowane pod patronatem dyrektora GOK Krzysztofa Twardowskiego. Karniewska 
Izba Regionalna „Oficyna” zaprezentowała wystawę pt. „Rękodzieło naszej małej Ojczyzny”, a młodzi 
pasjonaci historii z Klubu Młodego Historyka przedstawili prezentację projektu interdyscyplinarnego 
związanego z losami mieszkańców tych ziem. Podczas uroczystości degustowano także potrawy re-
gionalne. Zob.: A. Skoneczna, 50 lat Zespołu Ludowego „Karniewiacy”, 2017 (http://www.powiat-ma-
kowski.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=134&schemat=0&dzialy=134&akcja=artykul&ar-
tykul=4597), dostęp z 12.07. 2017.
11 Relacje archiwalne zamieszczone na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie (http://www.
gokkarniewo.pl/imprezy-kulturalne/mazowiecki-przegl-d-wiejskich-zespo-w-kabaretoeych-stopa/), 
dostęp z 15.06. 2017.
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wego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Karniewie. Wysoką inicjatywą społeczną 
cechują się strażacy z ochotniczych straży pożarnych, współpracując nie tylko  
z władzami gminy, ale i z organizacjami pozarządowymi. Władze samorządowe są 
tu nie tylko otwarte na współpracę, ale i czynnie wspierają pomysły mieszkańców, 
uczestniczą w ich spotkaniach, w miarę możliwości pomagają też wspierać finanso-
wo działania podejmowane przez organizacje pozarządowe. Niewątpliwie aktyw-
ność mieszkańców i organizacji pozarządowych mogłaby osiągnąć jeszcze większy 
skutek wówczas, gdyby w zdobywaniu subsydiów pomagał im specjalista, wyzna-
czony do tego celu przez władze samorządowe.

Niemniej już w kontekście powyższych przykładów można dostrzec, że w tej 
gminie ważne projekty są kontynuowane, systematycznie podejmowane, ale co 
ważniejsze rozwijane są też nowe, często także poprzedzone wieloletnim przygoto-
waniem. Do takiego projektu niewątpliwie należy powołana do życia Izba Regional-
na „Oficyna” znajdująca się w Karniewie. Najpierw powstała jednak izba regionalna  
w Państwowej Szkole Podstawowej w Karniewie, gdzie zaczęto gromadzić ekspona-
ty pozyskiwane od mieszkańców. Nieprzypadkowo więc, ta szkoła w 1978 r. przyjęła 
imię Oskara Kolberga. Należy wspomnieć o wyjątkowym pasjonacie lokalnej hi-
storii Marianie Kozickim, (urodzonym i mieszkającym w Karniewie, a pracującym  
w Regionalnym Muzeum w Pułtusku), który od lat 90 – tych XX wieku zaczął gro-
madzić zbiory muzealne pochodzące ze wsi tego subregionu, chroniąc materialne 
dziedzictwo mieszkańców tych ziem. 

W 2010 roku zawiązała się organizacja pozarządowa zrzeszająca mieszkańców 
gminy Karniewo – Stowarzyszenie „Karniewiaczek”. Od tego czasu rozpoczęto sze-
reg nowych aktywności, działań i prac. W ich wyniku podjęto przede wszystkim 
starania o powołanie do życia izby regionalnej. Niewątpliwym liderem w tych dzia-
łaniach był i jest Jan Mordwiński – dyrektor Publicznej Szkoły im. Oskara Kolberga 
w Karniewie. W 2014 roku, gdy stopniowo wzrastały szanse na realizację tych pla-
nów, Jan Mordwiński powiedział: 

„Naszym głównym celem jest utrwalanie przeszłości, która za chwilę nam gdzieś 
ucieknie. Zależy nam też na tym, żeby mobilizować środowisko lokalne do wspól-
nego działania. Mówi się dzisiaj, że Polak ma być Europejczykiem, a on powinien 
przede wszystkim wiedzieć, gdzie są jego korzenie”12. 

W grudniu 2014 roku zarząd Stowarzyszenia „Karniewiaczek” podjął uchwałę  
o powołaniu do życia Izby Regionalnej „Oficyna” w Karniewie. Stowarzyszenie dzię-
ki pomocy samorządowych władz otrzymało na ten cel budynek – oficynę. Zbudo-
wany był on w miejscu, w którym dawniej znajdował się dom zarządcy pobliskiego 
folwarku (rodziny Karniewskich). W latach 60 – tych XX w. zbudowano w tym 
miejscu nowy budynek, który u schyłku socjalizmu stopniowo podupadał. Dzięki 
przychylności wójta gminy Karniewo oraz Rady Gminy budynek przekazano na 
działalność Stowarzyszenia „Karniewiaczek”. Przede wszystkim nakładem prac 
mieszkańców gminy Karniewo i zaangażowaniu członków tego Stowarzyszenia  
12 Audycja radiowa A. Małeckiej pt.: Inspiruje ich Kolberg, 2014, w: Gość. Pl Płocki (http://plock.gosc.
pl/doc/2276329.inspiruje-ich-kolberg/2), dostęp z 10.07. 2017.
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w ciągu sześciu miesięcy obiekt ten został odnowiony i przystosowany do działal-
ności muzealniczej. W dniu 5 lipca 2015 roku podczas jubileuszowego Mazowiec-
kiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Kabaretowych „Stopa”, otworzono dla zwie-
dzających w Karniewie Izbę Regionalną „Oficyna”13. Na tym jednak mieszkańcy nie 
poprzestali. 

W 2016 roku dzięki staraniom Marka Kozickiego i Jana Mordwińskiego, we 
współpracy z autorką tego artykułu, wystarano się o podpisanie umowy porozumie-
nia z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora. W jej efekcie zostałam 
zaproszona do rozpoczęcia etnohistorycznych prac, których celem stało się zadoku-
mentowanie mikrohistorii mieszkańców gminy Karniewo. W ubiegłym roku ruszył 
projekt badawczy współfinansowany przez gminę Karniewo. Odbyły się dwa sezo-
ny badawcze, dzięki którym pozyskano kilkadziesiąt wywiadów (zarejestrowanych 
rozmów z najstarszymi mieszkańcami tych ziem). Fenomenem jest jednakże to, że 
członkowie Stowarzyszenia „Karniewiaczek” czynnie włączyli się w realizację zadań 
związanych z tym projektem. Równolegle  dokumentują narracje mieszkańców wsi, 
wyszukują osoby, z którymi przeprowadzane są etnograficzne wywiady. Sami też 
spisują wspomnienia członków swoich rodzin, pozyskują dokumenty biograficzne  
i źródła ikonograficzne, które następnie są przekazywane do dalszych prac naukowo 
– badawczych. Lista osób mających wkład w realizację tego projektu jest niezwykle 
obszerna, ale powinnam choć wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu państwa 
Barbary i Ryszarda Kuczyńskich, którzy od godzin porannych po późno wieczorne, 
uczestniczyli w pracach badawczych, także pomagając mi dotrzeć do rozmówców 
z oddalonych od siebie w gminie wsi. Niewątpliwie również dzięki innym, miejsco-
wym pasjonatom związanym ze Stowarzyszeniem „Karniewiaczek”, jak i zaangażo-
waniu gminnych i powiatowych władz, możliwe stało się optymalne wykorzystanie 
potencjału badawczego w każdym sezonie terenowych prac. Projekt ten będzie kon-
tynuowany także w następnych latach. Żywię też nadzieję, że w przyszłości oferta 
muzealna Izby Regionalnej w Karniewie będzie wzbogacona o możliwość odsłu-
chania zarejestrowanych w trakcie badań pieśni, legend i mikrohistorii (zapisanych 
w plikach audio). Zebrane materiały posłużą do opracowania i wydania monografii 
gminy Karniewo, jednocześnie stanowiąc podstawę do wzbogacenia oferty turysty-
ki kulturowej, w tym i wyznaczenia nowych szlaków turystycznych. 

Jednocześnie w efekcie działalności Stowarzyszenia „Karniewiaczek” w gminie 
wzbogacona została oferta kulturalna. Od powołania tego Stowarzyszenia corocznie 
odbywa się uroczystość „Jesień z Karniewiaczkiem”, podczas której można podzi-
wiać występy tancerzy Zespołu Ludowego Karniewiacy, spotkać się z mieszkańcami 
gminy wsłuchując się w ich historie, ale i delektować się smakołykami regionalnej 
kuchni. 

13 Izba Regionalna „Oficyna” znajduje się w Karniewie, przy ul. Ciechanowskiej 1.
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Podsumowanie

Poznawanie tradycyjnych społeczności ich zasobów kulturowych i historii, 
wzbogaconych ofertą kulturalną (festiwale, święta), możliwością zamiany stylu ży-
cia, kulinariów, a w końcu i poznawanie świadectw – pomników przeszłości ma 
istotny wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale i staje się kluczowym 
czynnikiem polityki gospodarczej wspierającej rozwój turystyki. Zachowanie kultu-
ry i podkreślanie walorów miejscowego dziedzictwa, jak podkreślali Cuccia i Cellini 
jest ważne z wielu względów także tych pozwalających na wykorzystywanie ich jako 
narzędzi pozwalających różnicować i promować charakterystyczne dla lokalnych 
społeczności produkty turystyczne (2007: 261)14. Niewątpliwie warto również pod-
kreślić, że w krajach europejskich rośnie znaczenie i rozwój kulturowej turystyki, 
związanej z poznawaniem dziedzictwa wyjątkowych regionów i subregionów da-
nych krajów. 

Gmina Karniewo ma ogromny potencjał do rozwoju turystyki regionalnej. Ob-
szar ten odznacza się też pod wieloma względami, co w dużym stopniu jest zasługą 
miejscowych ludzi dążących przede wszystkim do wyeksponowania i zachowania 
swojego dziedzictwa.

Opisane powyżej aktywności i działania mieszkańców gminy Karniewo do-
wodzą, że w dużej mierze na zwiększanie atrakcyjności regionów i subregionów 
mają wpływ sami mieszkańcy gmin zwłaszcza wówczas, gdy władze samorządowe 
dostrzegają wyjątkową wartość w tego typu społecznych działaniach, wspierając 
mieszkańców w każdym możliwym zakresie. 
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Kierunki i perspektywy rozwoju 
turystyki w gminie Pułtusk

Directions and prospects for 
tourism development in Pułtusk 

municipality
 
Streszczenie
Celem artykułu było zaprezentowanie kierunków i szans rozwoju turystyki w gminie 
Pułtusk. Gmina Pułtusk, ze względu na swe położenie i brak przemysłu, posiada czyste 
środowisko naturalne, piękne krajobrazy i ciekawe tereny rekreacyjne. Turystyka ma dla 
rozwoju Pułtuska bardzo duże znaczenie. Z roku na rok miasto odwiedza coraz więcej 
turystów.

Słowa kluczowe: perspektywy, kierunki, turystyka, rozwój, gmina Pułtusk.

Summary
The aim of the article was to present directions and opportunities for tourism development in 
the municipality of Pułtusk. Due to its location and lack of industry, the Pułtusk municipality 
has a clean environment, beautiful landscapes and interesting recreational areas. Tourism is 
very important for the development of Pultusk. Year after year, the city is visited by more 
and more tourists.

Keywords: perspectives, directions, tourism, development, Pultusk municipality.
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Wstęp

Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza w odległości około 60 km 
od Warszawy na skraju Puszczy Białej, na szlaku prowadzącym do jezior mazur-
skich. „Na Mazury prowadzi jeszcze jedna droga – naturalny szlak wodny – rze-
ka Narew. Dwa kilometry przed Pułtuskiem rzeka Narew rozwidla się, okalając 
najstarszą część miasta – rynek z zamkiem i przyległymi kamieniczkami. Właśnie  
z racji takiego położenia miasto nazywane jest często Wenecją Mazowsza. Zresztą 
podobnie, jak w Wenecji, również tu można wybrać się na wycieczkę gondolą”1. 
Można także popływać kajakiem lub rowerem wodnym. Od południa dolina oka-
lana jest dorzeczem Narwi łączącym się z nurtami Bugu, od strony wschodniej zaś 
lasami rozległej Puszczy Białej, która zajmuje powierzchnię blisko 500 km2.

Bogata historia, liczne cenne zabytki, dogodne położenie, dobrze zachowane wa-
lory przyrodnicze czynią nasze miasto atrakcyjnym miejscem życia i wypoczynku. 
Jego historia i zabytki tworzą wspaniałą atmosferę. Pułtusk słynie z oryginalnego, 
niepowtarzalnego zespołu urbanistycznego w centrum miasta – rynku, określanego 
jako najdłuższy w Europie, XVI – wiecznego zamku biskupów płockich, obecnie 
Domu Polonii oraz licznych obiektów architektury sakralnej.

Pułtusk jest jednym z najstarszych miast Mazowsza. Pierwsze ślady osadnictwa 
na wyspie pochodzą z XII wieku. Od XIII do XVIII wieku miasto pozostawało pod 
jurysdykcją biskupów płockich.

Walory Pułtuska i okolic

Z najważniejszych walorów miasta Pułtusk należy wymienić:
•	 czyste środowisko naturalne i brak przemysłu uciążliwego dla środowiska,
•	 zabytki i ciekawa historia,
•	 tereny malowniczo położone na skraju Puszczy Białej oraz nad rzeką Narew, sta-

nowiące ostoję dla wielu coraz rzadziej spotykanych roślin i zwierząt, będące en-
klawą Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego,

•	 funkcjonowanie instytucji naukowych, społeczno-kulturalnych oraz gospodarczych,
•	 usytuowanie w mieście Domu Polonii i Akademii Humanistycznej  

im. A. Gieysztora,
•	 działanie dobrze rozwijającej się sieci banków włączających miasto w obieg ka-

pitału,
•	 bliskość wielu ośrodków miejskich (Ciechanów, Ostrołęka, Wyszków, Warszawa),
•	 możliwość zakupu lokali i terenów pod zagospodarowanie na rzecz rozwoju tu-

rystyki,
1 Pułtusk – Informator miejski. AGA PRESS agencja wydawniczo – reklamowa. Wydawnictwo 
Aleksander,  Pułtusk 2017, s. 2.

Kierunki i perspektywy rozwoju turystyki w gminie Pułtusk

•	 rozwój szkolnictwa wyższego,
•	 dobrze funkcjonująca infrastruktura techniczna tj. sieci wodociągowe, kanaliza-

cyjne,  gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne,
•	 istnienie sieci hotelowej i handlowo – gastronomicznej, zapewniających bogatą 

ofertę usług turystycznych, miejscowości letniskowe, które są bardzo chętnie od-
wiedzane przez mieszkańców Warszawy i okolic.

Historia Pułtuska

„Najstarsze ślady osadnictwa na wyspie pochodzą z XII wieku. Druga osada 
o charakterze targowym istniała na terenie obecnego Starego Miasta”2. „Budowę 
grodu u południowo-wschodniego krańca wyspy rozpoczęto około 1232 roku. 
Gród był wielokrotnie niszczony przez najazdy pruskie, jaćwińskie i litewskie.  
W 1368 roku Litwini całkowicie spalili gród. Miasto na wyspie lokował w 1339 roku 
biskup Klemens Pierzchała”3.

„Na miejscu zniszczonego grodu w XIV wieku wzniesiono murowany Mały 
Dom. Rozbudowę zamku kontynuowali biskupi: Rafał Leszczyński, Andrzej 
Krzycki, Andrzej Noskowski. Osada powstała zgodnie z praktyką budowania osad 
plemiennych u ujścia dopływu do rzeki głównej. Ten sposób rozmieszczenia chronił 
ją od nagłych napadów. Pułtusk był trzecim po Warszawie i Płocku miastem na 
Mazowszu z murowanymi fortyfikacjami”4.

„W źródłach miasto występuje pod nazwą: Peltovsk, Poltovsk, Polthowsko, 
Polthowia”5. Pułtusk jest jednym z najstarszych miast Mazowsza, gdyż prawa miejskie 
uzyskał prawdopodobnie w 1257 roku od księcia mazowieckiego Ziemowita. „Od 
XII wieku aż do 1796 roku pozostawał pod jurysdykcją biskupów płockich”6.

W połowie XV wieku w mieście wybudowano kolegiatę, w XVI wieku: kościoły, 
szpital, łaźnię miejską, apteki i przytułki dla ubogich. W XV – XVI wieku Pułtusk 
stał się ważnym ośrodkiem produkcji rzemieślniczej i eksportu zboża, który był 
możliwy dzięki położeniu nad rzeką Narew. „Pomyślny rozwój gospodarczy miasta 
sprzyjał rozwojowi szkolnictwa oraz życia kulturalnego”7.

„W pułtuskiej kolegiacie przechowywany był najstarszy, zachowany do naszych 
czasów, relikt średniowiecznej sztuki rękopiśmienniczej z XI wieku, tzw. „Złoty 
2 K. Staniszewski: Powiat Pułtuski od rzemiosła do przemysłu. Agencja Reklamowo – Wydawnicza 
„Promocja Polska”, Bydgoszcz 2007, s. 6.
3 Tamże.
4 Tamże.
5 Pułtusk – Informator miejski. AGA PRESS Agencja Wydawniczo – Eeklamowa. Wydawnictwo 
Aleksander,  Pułtusk 2017, s. 2.
6 K. Staniszewski: Powiat Pułtuski od rzemiosła do przemysłu. Agencja Reklamowo – Wydawnicza 
„Promocja Polska”, Bydgoszcz 2007, s. 6.
7 Pułtusk – Informator miejski. AGA PRESS Agencja Wydawniczo – Reklamowa. Wydawnictwo 
Aleksander,  Pułtusk 2017, s. 2.
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Kodeks Pułtuski”. Działała także pierwsza na Mazowszu drukarnia (1530 roku).  
W 1565 roku bp Andrzej Noskowski sprowadził do Pułtuska jezuitów, którzy w 
1566 roku powołali kolegium”8. „Od połowy XVI wieku przy jezuickiej szkole dzia-
łał pierwszy w Rzeczypospolitej teatr publiczny”9.

W 1781 roku szkołę przejęli benedyktyni i prowadzili do 1832 roku. Po pożarze 
budynku w 1826 roku zbudowano czteroklasowe progimnazjum męskie.

„Tradycję szkolnictwa pułtuskiego kształtowali sławni nauczyciele m.in.: ks. 
Piotr Skarga i Jakub Wujek, jak i uczniowie m.in.: Jerzy Ossoliński – kanclerz ko-
ronny, Andrzej Batory – kardynał, Maciej Kazimierz Sarbiewski – poeta łaciński,  
a także Wiktor Gomulicki – poeta, pisarz, autor „Wspomnień niebieskiego mun-
durka”, w których barwnie opisał młodzieńcze lata w pułtuskiej szkole”10.

„Wiek XVII to okres wojen i powolnego upadku Rzeczypospolitej”11. Żadna 
wojna, która przetaczała się przez ziemie Mazowsza, nie omijała Pułtuska. „Upa-
dek miasta w II poł. XVII wieku spowodowany był głównie wydarzeniami potopu 
szwedzkiego i na początku XVIII wieku wielkiej wojny północnej. W maju 1703 
roku miasto stało się miejscem wielkiej bitwy miedzy wojskami saskimi a armią 
szwedzką Karola XII”12.

Okres napoleoński w Polsce i dokonania Napoleona, szczególnie utworzenie 
Księstwa Warszawskiego, przekreśliły rozbiory Rzeczypospolitej. Spowodowały, 
że ożywiła się nadzieja na pełne odrodzenie państwa. Okres napoleoński spowo-
dował głębokie przemiany w społeczeństwie polskim, kreując nowoczesny model 
społeczeństwa liberalnego i pogłębiając kryzys dotychczasowego systemu stosun-
ków agrarnych. Gwarantem tych zmian była konstytucja i ustawodawstwo Księstwa 
Warszawskiego.

W historię tych wydarzeń wpisał się Pułtusk. 26 grudnia 1806 roku miała miej-
sce bitwa pomiędzy wojskami francuskimi i rosyjskimi. W Pułtusku w dniach 29 
grudnia 1806 roku – 1 stycznia 1807 roku przebywał Napoleon. Nazwa miasta 
umieszczona jest na Łuku Tryumfalnym w Paryżu i w jednej z kaplic w kościele 
Inwalidów w Paryżu. 

Po wybuchu powstania styczniowego Pułtusk zajęli Rosjanie. W 1920 roku  
o miasto została stoczona kolejna krwawa walka.

„W latach II Rzeczpospolitej Pułtusk był miastem garnizonowym. Stacjonował 
tu 13 Pułk Piechoty […]”13. Podczas II wojny światowej także toczyły się walki na 
terenie miasta i okolic. Wynikiem tych walk były ogromne zniszczenia, które wy-
niosły około 85%.

8 Pułtusk – Informator miejski. AGA PRESS Agencja Wydawniczo – Reklamowa. Wydawnictwo Alek-
sander, Pułtusk 2017.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 Tamże.
12 Tamże.
13 Tamże.
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„Lata powojenne to czas odbudowy miasta. Powstało w tym okresie kilka no-
wych osiedli i instytucji kulturalnych. Ważnym wydarzeniem dla miasta było prze-
kazanie pułtuskiego zamku na siedzibę Domu Polonii […]”14.

W 1994 roku z inicjatywy profesorów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej 
Akademii Nauk została utworzona Wyższa Szkoła Humanistyczna, obecnie Akade-
mia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

„Pułtusk spełnia funkcję ośrodka administracji, tradycyjnie od wieków związa-
ny jest ze szkolnictwem i Polonią”15. Jest ważnym ośrodkiem usługowym obsługują-
cym mieszkańców gminy i powiatu w placówkach kultury, ochrony zdrowia, opieki 
społecznej i sądownictwa.

W ostatnich latach powstało wiele małych i średnich firm. Niewątpliwą zaletą miasta 
jest również istnienie oczyszczalni ścieków. Dużą wagę przywiązuje się do remontu dróg 
i wyglądu ulic. Samorząd stara się również modernizować i rozbudowywać szkoły.

Władze miasta dostrzegają ogromne znaczenie kontaktów międzynarodowych 
i pragną rozwijać przyjazne stosunki z innymi państwami. Pułtusk nawiązał part-
nerską współpracę z miastem New Britain (USA), Senicą (Słowacja), Montmorency 
(Francja) oraz Szerencs (Węgry).

„Władze zobowiązały się do popierania inicjatyw przedsiębiorstw, wymiany do-
świadczeń szkół oraz instytucji kulturalnych”16. Kontakty zagraniczne są także roz-
wijane dzięki działalności Akademii Humanistycznej oraz Domu Polonii, który jest 
centrum polonijnym.

Uczestnictwo w Europejskiej Federacji 
Miast Napoleońskich

Dzięki udokumentowanemu związkowi z Napoleonem, w 2005 roku Pułtusk, 
wraz z 17 miastami Francji, Włoch, Belgii i Niemiec, został założycielem mię-
dzynarodowego stowarzyszenia pn. „Europejska Federacja Miast Napoleońskich”. 
Obecnie EFMN zrzesza około 40 miast z dziesięciu krajów europejskich, których 
historia naznaczona jest wpływem napoleońskim. Celem stowarzyszenia jest przede 
wszystkim promowanie dialogu, wzajemne poznawanie kultur i historii ludów Eu-
ropy, ułatwienie wymiany informacji o historii napoleońskiej oraz organizowanie 
spotkań, konferencji, wydawanie publikacji we współpracy z uniwersytetami, in-
stytucjami i towarzystwami historycznymi. Ponadto Federacja zajmuje się organi-
zowaniem wystaw, tras poznawczych, szczególnie w ramach wymiany turystycznej 
międzyszkolnej i uniwersyteckiej. Cele te realizowane są przez projekty prowadzone 
przez Federację.
14 Pułtusk – Informator miejski. AGA PRESS Agencja Wydawniczo – Reklamowa. Wydawnictwo 
Aleksander, Pułtusk 2017.
15 Tamże.
16 Tamże.
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Zabytki i osobliwości Pułtuska

Do najważniejszych zabytków miasta Pułtusk należą:
•	 najdłuższy rynek w Europie – ok. 400 m długości,
•	 gotycko – renesansowa wieża ratuszowa zbudowana w początkach XV wieku 

(obecnie Muzeum Regionalne),
•	 perła architektury Kolegiata pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie z poło-

wy XV wieku, z charakterystycznym renesansowym sklepieniem zwanym pułtu-
skim oraz unikatową polichromią,

•	 dzwonnica wzniesiona w 1507 roku przy bazylice pułtuskiej,
•	 barokowy kościół pojezuicki pw. św. Piotra i Pawła z 1570 roku,
•	 kościół poreformacki pw. św. Józefa, z I połowy XVII wieku, wczesnobarokowy, 

do budynku przylegają od południa zabudowania dawnego klasztoru,
•	 kościół pw. św. Krzyża – kościół pochodzi z XVI wieku, późnogotycki, z elemen-

tami barokowo – klasycystycznymi, wokół kościoła znajduje się ponad 200 – letni 
cmentarz świętokrzyski z interesującymi zabytkowymi nagrobkami z XIX wieku,

•	 dawny kościół pw. Najświętszej Panny Maryi (XIV i XV wieku), obecnie Archi-
wum Państwowe,

•	 kaplica pw. Świętej Marii Magdaleny – pełniła rolę kościoła parafialnego dla mia-
sta i okolicy, aż do chwili zbudowania Kolegiaty,

•	 zamek – dawna rezydencja biskupów płockich, właścicieli miasta, obecnie Dom 
Polonii – centrum konferencyjno – hotelarskie, odwiedzane przez Polaków z ca-
łego świata, zamek, pierwotnie gotycki z XIV wieku, wielokrotnie przebudowy-
wany, usytuowany jest na wzgórzu nad brzegiem Narwi,

•	 kamieniczki z XVIII i XIX wieku okalające rynek, m.in. kamienica, w której 
mieszkał Wiktor Gomulicki oraz kamienica, w której w roku 1806 – tuż po roze-
granej bitwie pod Pułtuskiem – zatrzymał się Napoleon Bonaparte, 

•	 okazy meteorytów – 30 stycznia 1868 roku w okolicach Pułtuska spadł najwięk-
szy deszcz meteorytów zarejestrowany w dziejach świata. Istnieją przypuszcze-
nia, iż w okolicach Pułtuska mogło spaść około 70 tysięcy meteorytów, o łącz-
nej masie ponad 8 ton. Fragmenty meteorytu nazwanego pułtuskim znajdują się  
w muzeach na całym świecie (m.in. British Muzeum w Londynie, Muzeum Ziemi 
w Warszawie, Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie). Muzeum na ekspozycji 
prezentuje 14 okazów, w większości tzw. groch pułtuski.
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Produkt turystyczny i infrastruktura turystyczna

Gmina Pułtusk współuczestniczy wraz z innymi samorządami w projekcie tury-
styczno – rekreacyjnym „Szlak Wodny Króla Stefana Batorego: Warszawa – Zamek 
Królewski: Wisła – Kanał Żerański – Zalew Zegrzyński – Narew – Biebrza – Kanał 
Augustowski (Niemen) Wisła – Zalew Włocławski – Wisła –  Nogat – Kanał Jagiel-
loński – Elbląg – Zalew Wiślany (Morze Bałtyckie)”.

Szlak wodny wytyczony przez króla Stefana Batorego w końcu XVI wieku, miał 
służyć do przewozu towarów na terenach dawnej Rzeczpospolitej, uniezależniając 
Polskę od Gdańska.  Aktualnie trwają prace nad odtworzeniem tego szlaku do celów 
rekreacyjno – turystycznych.

Na terenie miasta Pułtusk istnieje baza noclegowa składająca się z hoteli o róż-
nym standardzie, akademika oraz kwater prywatnych – łącznie około 550 miejsc 
hotelowych. Obok bazy noclegowej istnieje baza gastronomiczna, na którą składają 
się bary, puby i restauracje.

Pułtusk posiada także obiekty sportowe: stadion miejski, korty tenisowe, krytą 
pływalnię, 3 hale sportowe; obiekty kultury: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, 
Kino „Narew”, Muzeum Regionalne, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima 
Lelewela, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy oddział w Pułtusku, Galeria Sztuki 
„4 strony świata” i inne.

Ważnym elementem infrastruktury turystycznej miasta są istniejące szlaki – pie-
sze i rowerowe:  Narwiański, Puszczański, Zielony, Bobra i Pełty.

Przy Gminnym Centrum Informacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Pułtusku 
funkcjonuje Informacja Turystyczna czynna codziennie od godziny 9.00 do 17.00.

Kalendarz wydarzeń kulturalnych w Pułtusku

Pułtusk ma bardzo bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych. Do najważniej-
szych imprez należy zaliczyć m.in.:
•	 obchodzone od 1998 roku Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza (organizowane 

w drugiej połowie września, w weekend najbliższy imieninom Mateusza), któ-
re gromadzą na pułtuskim rynku przedsiębiorców, twórców ludowych, młodych 
artystów, mieszkańców oraz gości odwiedzających Pułtusk. W programie obcho-
dów jest m.in.: uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas których, co 5 lat, nada-
wany jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pułtusk, a niemalże rok rocznie 
medale „Za zasługi dla Miasta Pułtusk”. Święto Pułtuska, to również cała gama 
zawodów sportowych, występy zespołów muzycznych oraz spektakle dla dzieci  
i młodzieży;

•	 imprezy upamiętniające epokę napoleońską (m.in.: organizowany na początku 
roku konkurs na odtworzenie postaci Marii Walewskiej i Bal Napoleoński na puł-
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tuskim zamku);
•	 Wielki Jarmark Średniowieczny (zawsze w sobotę po Bożym Ciele) – prezentacja 

średniowiecznych rzemiosł i rękodzieła, pokazy walk rycerskich i tańców histo-
rycznych, kiermasz sztuki ludowej z regionu Puszczy Białej i wyrobów artystycz-
nych pułtuszczan;

•	 tradycyjna masowa impreza plenerowa WIANKI organizowana w noc świętojań-
ską nad rzeką Narew (w trakcie imprezy konkursy i pokazy wodne, widowiska, 
koncerty i wiele atrakcji);

•	 liczne konferencje, spotkania oraz wystawy organizowane w Akademii Humani-
stycznej, Domu Polonii i Galerii Sztuki „4 Strony Świata”.

Pułtusk – miastem turystów

Turystyka ma dla rozwoju Pułtuska bardzo duże znaczenie. Z roku na rok miasto 
odwiedza coraz więcej turystów. Świadczą o tym dane zebrane przez pracowników 
Gminnego Centrum Informacji, które zostały zaprezentowane na wykresie 1.

Wykres 1. Liczba odwiedzających turystów punkt  GCI w latach 2014 – 2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Centrum Informacji w Pułtusku. * Dane zostały zebra-
ne od stycznia 2014 do sierpnia 2017 roku

Doskonałą propozycją spędzenia wolnego czasu może być wycieczka gondolą po 
Narwi, spacer po malowniczych zakątkach Pułtuska, czy najdłuższym rynku w Euro-
pie. Wiele atrakcji proponuje Dom Polonii. W jego ofercie można znaleźć: korty teni-
sowe, łodzie, gondole, można również wypożyczyć sprzęt wodny, skorzystać z siłowni 
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i gabinetu odnowy biologicznej. Wspaniałą formą wypoczynku, bądź uzupełnieniem 
spaceru po Pułtusku może być wycieczka rowerowa jednym z wyznaczonych szlaków: 
Narwiańskim, Puszczańskim, Zielonym, Bobra bądź Pełty.

Zakończenie

Gmina Pułtusk, ze względu na swe położenie i brak przemysłu, posiada czyste 
środowisko naturalne, piękne krajobrazy i ciekawe tereny rekreacyjne. Malowni-
czo położone lasy Puszczy Białej oraz tereny nad rzeką Narew do dnia dzisiejsze-
go stanowią cenną ostoję dla wielu coraz rzadziej spotykanych roślin i zwierząt. 
W niektórych wsiach zachowały się relikty budownictwa ludowego, szczególnie  
w Obrytem, Porządziu i Rząśniku. W Pniewie można natomiast zwiedzić ekspozy-
cję etnograficzną mieszczącą się w Kuźni Kurpiowskiej.

Okolice Pułtuska to również miejscowości letniskowe (Szygówek, Pawłówek, 
Gnojno, Grabówiec, Ponikiew), które są bardzo chętnie odwiedzane przez miesz-
kańców Warszawy i okolic.

Spragnieni kąpieli słonecznych mogą zrelaksować się na plaży miejskiej (tuż za 
Domem Polonii), gdzie od czerwca do końca sierpnia organizowanych jest wiele 
imprez sportowych. Atrakcyjną formą wzbogacenia oferty rekreacyjno – turystycz-
nej Pułtuska jest niewątpliwie powstanie w 2008 roku krytej pływalni.

Interesującym pomysłem na produkt turystyczny związany z turystyką wodną są 
spływy kajakowe (organizowane przez wypożyczalnię KEJA) nieuregulowaną, me-
andrującą, płynącą w głębokim wąwozie rzeką Orzyc i Narwią do Pułtuska.

Ciekawa historia i zabytki, położenie wśród lasów nad Narwią, rozwinięta baza 
noclegowa, gastronomiczna i konferencyjna sprawiają, iż Gmina Pułtusk jest atrak-
cyjnym miejscem zarówno na podróże weekendowe, jak i na dłuższy wypoczynek.
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