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 Oddajemy   Państwu   trzeci   numer   czasopisma      Turystyka   i   Rekreacja,   które  ukazuje się  w  ramach  Biu-
letynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu. Tematyka tego nu-
meru, podobnie jak poprzednich, jest zróżnicowana, ukazując niezmiernie ciekawe, a nierzadko nowatorskie 
i nietypowe kierunki rozwoju turystyki. W prezentowanym numerze zamieszczono sześć artykułów, któ-
re pod względem terytorialnym nie ograniczają się jedynie do regionu dolnośląskiego, obejmując swym 
zasięgiem również inne rejony Polski oraz Ziemi. Szczególnie kosmopolityczny charakter cechuje pierw-
szy z publikowanych artykułów dotyczący wybitnie interesujących rejonów krasowych, wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. W kolejnych dwóch artykułach podjęto kwestie związane z niez-
miernie bogatą w treści i bardzo popularną turystyką religijno-pielgrzymkową na Dolnym Śląsku. W nas-
tępnym opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na znaczny potencjał i walory turystyczne terenów 
poprzemysłowych województwa dolnośląskiego. Powyższe artykuły częściowo zostały napisane w formie 
miniprzewodników, pomocnych w planowaniu ewentualnych wycieczek turystycznych. Ostatnie dwa 
artykuły dotyczą nieszablonowej, a wręcz awangardowej formy turystyki, jaką jest „turystyka artystyczna”. 
Lektura pierwszego z nich poprzez film z roku 1958 pozwala zapoznać się z turystyczno-rozrywkową ofertą 
Zakopanego z tamtego okresu. W drugim natomiast plakat reklamowy i jego ewolucja stanowią pretekst 
do ukazania zmian w zachowaniach turystycznych, jak również kulturze wypoczywania bogatych warstw 
społecznych, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. Należy jeszcze raz podkreślić, iż jest to bardzo 
nietypowe, a jednocześnie niezmiernie interesujące podejście do tematyki turystyki i rekreacji. Podejmowa-
ne w niniejszym numerze zagadnienia z dziedziny turystyki religijno-pielgrzymkowej, turystki na terenach 
rekultywowanych, czy turystki artystycznej stanowią oryginalne kierunki rozwoju turystyki, niezbyt często 
goszczące w publikacjach naukowych. Mam nadzieję, że poruszana tematyka zainteresuje Czytelnika.

WSTęP

Jerzy Żaba
Redaktor Naczelny
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 We give You the third issue of the Tourism and Recreation journal, published within the Wroclaw High 
School of Applied Informatics Science Bulletin. Topics of this issue, like the previous ones, are diversified, 
showing very interesting and often innovative and unusual directions of tourism development. Six articles, 
which are not territorially limited only to the region of Lower Silesia, are placed in presented volume. 
Peculiarly cosmopolitan and comprehensive is the first of published articles on the very interesting karst areas 
from all over world, included on the UNESCO World Heritage Site. Very rich in content are the two following 
articles dealing with very popular religious-pilgrimage tourism in Lower Silesia. The next paper highlights 
the significant potential and tourist attractions of the post-industrial sites and regions of Lower Silesia. These 
articles were written partly in the form of mini-guides, very helpful in planning excursions. The last two 
articles deal with unconventional and even avant-garde form of tourism, which could be named as the “art 
tourism”. The first one presents the tourist and entertainment offer of Zakopane resort from fifties through 
the Polish film by Leonard Buczkowski from 1958. In the second, the evolution of poster advertising makes 
an excellent excuse to show changes in travel behavior, especially in the first half of the twentieth century. 
It should be reiterated that this is a very unusual, yet very interesting approach to the subject of tourism and 
recreation. All of topics presented within this volume, such as religious-pilgrimage tourism, post-industrial 
tourism, as well as “art tourism” are original directions of tourism development. Hope that the subject matter 
of this issue will interest the Reader.

PREfACE

Jerzy Żaba
Editor-in-Chief 



 W roku 1945, w efekcie starań przedstawicieli 
rządów krajów tworzących ONZ, jak i osób prywatnych 

– wybitnych postaci kultury, nauki i polityki, zdających 
sobie sprawę, że dziedzictwo kulturowe jest jednym 
z filarów rozwoju ludzkości, powstała United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization,  
w skrócie UNESCO. Pełniąc wiele funkcji i działając 
na różnych polach, organizacja ta już od 67 lat otacza 
opieką i chroni przed zapomnieniem, wyodrębnione 
według ściśle określonych zasad i kryteriów, najbar-
dziej cenne i wyjątkowe obiekty, jak i obszary naszej 
planety. Obiekty te od 1972 roku umiejscawiane są na 
tzw. Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, której 
celem jest zachowanie dla potomności i promocja bez-
cennych tworów natury i cywilizacji, bez względu na 
ich umiejscowienie, pochodzenie i różnice kulturowe. 
Za stanem na dzień dzisiejszy, na Liście znalazło się 
ponad 950 obiektów i obszarów. Liczba ta nie jest stała 
i wzbogaca się rocznie o kilka nowych obiektów. 

 Wszystkie obiekty Listy, od jej założenia, po-
dzielone zostały na trzy główne kategorie: kulturowe, 
przyrodnicze i mieszane. Wśród obiektów kulturowych  
wyróżnić można takie typy jak: archeologiczne, archi-
tektoniczne, artystyczne, zabytkowo-historyczne, wa-
rowne, osadniczo-etnograficzne, industrialno-technicz-
ne, sakralne oraz krajobrazowo-kulturowe (krajobrazu 
kulturowego). Spośród obiektów przyrodniczych wy-
odrębnić można: biotyczno-ekosystemowe, geologicz-
ne, geomorfologiczne, hydrologiczne i krajobrazowe. 
Obiekty mieszane uszczegółowić można poprzez odnie-
sienie ich do wyżej wymienionych podtypów, łączonych 
ze sobą, na przykład: sakralne-krajobrazowe, warowne-
geologiczne, zabytkowo-historyczne - krajobrazowe itd. 
(Andrejczuk & Dzikowska, 2012).
 Wśród obiektów (obszarów) przyrodniczych 
oraz mieszanych odnaleźć możemy obiekty (obszary) 
krasowe, których geneza związana jest z procesami kra-
sowymi, prowadzącymi do powstawania specyficznych 

1 Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec; e-mail: geo@wnoz.us.edu.pl 

Obszary krasowe na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Karst areas listed in UNESCO World Heritage List

Wiaczesław Andrejczuk 1

 Treść. Procesy i zjawiska krasowe należą do najbardziej fascynujących procesów i zjawisk zachodzących pod 
ziemią i na jej powierzchni. Ich skutkiem są przede wszystkim niezwykłe formy rzeźby i krajobrazy. Ze względu 
na wyjątkowe walory, szereg z nich zostało objęte w ostatnich latach ochroną międzynarodową i wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Artykuł w skrócie opisuje takie obiekty i obszary.

 Słowa kluczowe: atrakcja turystyczna, obszar krasowy, obiekt krasowy, jaskinia, Lista Światowego 
Dziedzictwa UNESCO

 Abstract. Karst processes and phenomena are placed among the most fascinating processes and phenomena 
taking place underground and on earth surface. The results of their activity are, above all, unusual types of landforms and 
landscapes. Due to the unique qualities, a number of them has been covered in recent years by international protection 
and listed in UNESCO World Heritage List. Article describes briefly such landforms and areas.

 Keywords: touristic attraction, karst area, karst form, cave, UNESCO World Heritage List

WSTęP

BIULETYN NAUKOWY WROCŁAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ,
TURYSTYKA I REKREACJA 2012, 3 (3): 7-14, 2012 R.
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krajobrazów oraz jaskiń. Obszary krasowe i jaskinie, 
jak wiadomo, zawsze reprezentowały sobą niezwykle 
fascynujące krajobrazy oraz tajemniczy świat  podzie-
mia, z którym człowiek w przeciągu swej historii był 
związany na wiele sposobów.
 Dany artykuł przedstawia właśnie obszary krasowe 

świata, które z racji swojej przyrodniczej czy historyczno-
kulturowej wyjątkowości zostały wpisane na listę UNESCO.
 Obszary krasowe o niezwykłych cechach kra-
jobrazowych, unikatowości środowiskowej i ekosys-
temowej zestawione zostały w tabeli 1. Jest ich w su-
mie 16 (Ryc.1). Wśród nich wyróżnić możemy dwie 

Tab. 1. Obiekty (obszary) krasowe na Liście Światowego dziedzictwa UNESCO (wytłuszczone są obszary pierwszej kategorii)

Tab. 1. Karst objects (areas) listed in the UNESCO World Heritage List (areas of the first category are bold)

Nr Obiekt Lokalizacja Rok wpisania

1 Dolina Viñales 
Zachodnia część Kuby; w prowincji Pinar del Río; w okolicach 
miasteczka Viñales

1999

2 Hierapolis-Pamukkale Południowo-zachodnia Turcja, podnóże masywu Çökelez Daĝr 1988

3 Kras Południowochiński
Chiny południowe, prowincja Yunnan, okolice miasta 
Kunming

2007

4 Park Narodowy Gunung Mulu
Wschodnia część Malezji; północna część malezyjskiej części 
Borneo; w pobliżu miasta Miri

2000

5
Park Narodowy Jezior 
Plitwickich 

Środkowa Chorwacja; Krajina; około 90 km na południe od 
Karlovca (140 km od Zagrzebia), w pobliżu granicy z Bośnią 
i Hercegowiną

1979

6
Ścisły Rezerwat Przyrody 
Tsingy de Bemaraha

Zachodnia część Madagaskaru; pomiędzy miastem Bekopaka 
a rzeką Demoka

1990

7
Słowacki Kras i Jaskinie krasowe 
Aggtelek (Słowacja/Węgry)

Południowa część Słowacji; północna część Węgier; Karpaty 
Zachodnie 

1995 
(rozszerzenie 

2000)

8 Dolomity 
Alpy Wschodnie, Południowe Alpy Wapienne; Włochy; pomiędzy 
dolinami Piawy i Adygi

2009

9
Dorset i Wschodnie Wybrzeże 
Devon

Południowo-zachodnia część Wielkiej Brytanii; południowo-
zachodnia część Anglii; na Wybrzeżu Jurajskim kanału La 
Manche

2000

10
Huanglong – region krajobrazu 
naturalnego

Środkowo-zachodnia część Chin, północno-zachodnia część 
prowincji Syczuan, góry Min Shan

1992

11
Krajobraz kulturowy Wyspy Hvar 
(Równina Stari Grad)

Środkowa część wyspy; południowa część Chorwacji, Dalmacji; 
pomiędzy wyspami Korčula i Brač; około 50 km na południe od Splitu.

2008

12 Park Narodowy Durmitor 
Północna część Czarnogóry, w paśmie Durmitoru (Góry 
Dynarskie); w paśmie pomiędzy granicą z Bośnią i Hercegowiną a 
miejscowością Grabovica; około 140 km na północ od Podgoricy

1980

13 Park Narodowy Pirinu Południowo-zachodnia Bułgaria; Masyw Rodopski 1983

14 Portovenere, Cinque Terre i Wyspy Północna część Włoch; region Liguria; na Morzu Liguryjskim 1997

15
Region Gór Błękitnych (Greater 
Blue Mountains)

Południowo-wschodnia część Australii; wschodnia część Nowej 
Południowej Walii; na zachód od Sydney

2000

16
Serra de Tramontana – krajobraz 
kulturowy

Majorka, jedna z wysp Morza Śródziemnego, w archipelagu 
Balearów

2011

Wiaczesław ANDREJCZUK

OBSZARy KRASOWE NA LIŚCIE UNESCO
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podstawowe kategorie obszarów chronionych: obsza-
ry stricte krasowe, w obrębie których to właśnie kras  
i ukształtowane przez kras środowisko przyrodnicze i 
ekosystemy stanowią główną wartość  (i  atrakcję tu-
rystyczną) oraz obszary, w obrębie których kras wy-
stępuję na dużą skałę, ale nie jest najważniejszą war-
tością, lecz ważną składową chronionego środowiska. 
 Do pierwszej kategorii zaliczyć możemy obszary, 
które zajmują w tabeli 1 pierwszych 5 pozycji. Są to:  

 Dolina Viñales. Jest to łańcuch wzgórz 
krasowych (mogotes) pociętych dolinami rzek i 
polji krasowych, reprezentujących sobą wybitny 
przykład wieżowego krasu tropikalnego (Ryc. 2-1). 
Położona jest w łańcuchu wapiennym Sierra de 

los Organos w zachodniej części Kuby. Obfituje w 
przykłady rozmaitych zjawisk krasu tropikalnego tj.: 
zanikanie w ponorach cieków wodnych, wypływanie 
na powierzchnie podziemnych rzek, tunelowe cięcie 
mogotów, liczne jaskinie zarówno aktywne, jak i 
reliktowe, niektóre udostępnione turystyczne (Gran 
Caverna Santo Tomas), swoista kalcefilna roślinność 
wzgórz itd. Obszar słynie z cygar – stosując nadal 
tradycyjne techniki rolne, tutaj właśnie uprawia się 
doskonałą odmianę tytoniu. Obszar Doliny Viñales 
torównież jeden z sześciu parkównarodowych na Kubie.

 Hierapolis-Pamukkale to przykład akumula-
cyjnej działalności wód krasowych przesyconych wę-
glanem wapnia. Wypływające spod ziemi wody depo-

Ryc. 1. Mapa rozpowszechnienia krasu na kuli ziemskiej wraz z lokalizacją obszarów krasowych z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Obszary krasowe są zaznaczone na czerwono, w innych kolorach – strefy klimatyczne. Kółka zielone to obszary stricte krasowe (pierwsza 

kategoria), musztardowe – obszary z krasem (druga kategoria, patrz. tekst). Na podstawie Salomon & Pulina, 2005. 

Fig. 1. Location of karst areas on Earth, with particular reference to karst areas listed in the UNESCO World Heritage List. Karst areas 
are shown in red. Other colors are climatic zones. Strictly karst areas (the first category) are marked with green dots, whereas areas with 

karst features (the second category, see text for details) – mustard color dots. According to Salomon & Pulina, 2005.

Obszary krasowe na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
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nują u podnóża masywu (Çökelez Daĝr) nadmiar wę-
glanu wapnia, tworząc rożnej wielkości tamy trawerty-
nowe, oddzielające liczne zbiorniczki wodne (Ryc. 2-2). 
W miejscu depozycji trawertynów  powstał bajkowy, 
biało-niebieski krajobraz, na który składają się piętro-
we terasy wapienne, jeziorka z turkusową wodą, wodo-
spady, w tym tzw. „kamienne”. Obok źródeł znajdują 
się ruiny urządzeń termalnych i świątyń starożytnego 
Hierpolis, miasta założonego w II wieku p.n.e. przez 
królów Pergamonu z dynastii Attalidów. Ruiny są czę-
ścią obszaru objętego ochroną.
 Kras Południowochiński to niezwykle imponu-
jący, klasyczny przykład wieżowego krasu tropikalnego 
(Ryc. 2-3). Na powierzchni wielu tysięcy km2 w tej czę-
ści Chin występuje specyficzna wyżynna rzeźba kraso-
wa, składająca się z dziesiątków tysięcy kopców i wież, 
płaskodennych polji, suchych dolin krasowych, zanika-
jących cieków wodnych, wypływających z ogromnych 
jaskiń rzek itd.
Chroniony fragment tej rzeźby zajmuje powierzch-
nię około 500 km2. Szczególną jego osobliwością jest 
występowanie tzw. lasu skalnego, czyli szczelinowa-
tego podłoża wapiennego, pociętego korozją (do 5-50 m 
głębokości) na tysiące iglic i wyostrzonych ostańców 
(Ryc. 2-4) wraz z labiryntami,  licznymi mostami  
i bramami. 
 Park Narodowy Gunung Mulu to obszar kra-
su tropikalnego w północnej (malezyjskiej) części wy-
spy Borneo (prowincja Sarawak), słynący z gigantycz-
nych jaskiń o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu 
kilometrów oraz objętości od kilku do kilkudziesięciu 
milionów m3 (Jaskinie: Jelenia, Języka, Czystej Wody, 
Wiatrów i inne). Między innymi, w jednej z jaskiń (Gua 
Nasib Bagus) znajduje się największa na świecie co 
do objętości naturalna komora krasowa tzw. Sarawak 
Chamber (Ryc. 2-5). Jej długość wynosi 700 m, szerokość  
400 m, wysokość 70 m. Cześć jaskiń Parku udostępniono 
dla zwiedzania. Atrakcją turystyczną jest obserwacja wy-
lotu (o zmierzchu) z Jaskini Języka milionów nietoperzy. 
Park położony jest wśród lasu tropikalnego, porastające-
go wapienne wzgórza o bardzo wysokiej różnorodności 
biologicznej. Na terenie Parku występuje ponad 3500 ga-
tunków roślin naczyniowych, między innymi 109 gatun-
ków palm, reprezentujących 20 rodzajów (Ryc. 2-6).
 Park Narodowy Jezior Plitwickich to przede 
wszystkim system jezior krasowych  połączonych 
kaskadami i wodospadami (Ryc. 2-7). Znajduje się  

w środkowej części Chorwacji na obszarze tzw. Dy-
narskiego Krasu (Góry Kapela i Pljeszivce). Występu-
je tu 16 zbiorników o łącznej długości 8 km i około 
90 malowniczych kaskad wodnych. Rdzeniem Parku 
jest rzeka Plitwica, która przy najniżej usytuowanym 
zbiorniku spada z hukiem w dolinę, tworząc Wielki 
Wodospad (największy wśród dużych w Chorwacji). 
System hydrologiczny Jezior Plitwickich składa się  
z dwóch pięter: górnego z 12 jeziorami i dolnego –  
z czteroma. Oddzielające jeziora kaskady wodne 
oraz terasy powstały głównie wskutek wytrącania się           
z wody – przy udziale roślinności wodnej - węglanu 
wapnia (trawertyn). Kolor wody jezior ciągle się zmie-
nia od błękitnego przez jasnozielony, aż po ciemno 
niebieski czy siwy w zależności od nasłonecznienia, 
zawartości węglanów oraz bakterii. Na obszarze Parku 
dobrze zachowała się naturalna roślinność. Występuje 
tu ponad 1100 gatunków roślin, w tym endemicznych 
(ze względu na specyficzne krasowo-wapienne podło-
że geochemiczne).
 Ścisły Rezerwat Przyrody Tsingy de Bemara-
ha. Jest to jeden z najbardziej niezwykłych zakątków 
naszej planety położony na południowym zachodzie 
wyspy Madagaskar. Na dość dużym powierzchniowo 
(152 000 ha) krasowym obszarze wapiennym wy-
kształciła się oryginalna kanionowo-iglicowa rzeźba, 
ciągnąca się na dziesiątki kilometrów (Ryc. 2-8). Na 
rzeźbę tą składają się liczne (tysiące, miliony) iglice 
oraz grzbiety iglicowe (tsingy), oddzielone od siebie 
wąskimi i głębokimi kanionami, do których dna pro-
mienie słoneczne nie docierają w ogóle lub docierają 
na moment, kiedy słonce znajduje się w zenicie. Na 
dnie kanionów i w jaskiniach znajduje schronienie 
ogromna ilość endemicznych gatunków roślin, zwie-
rząt i ptaków, z których wiele nie zostało jeszcze opi-
sanych przez biologów. Obszar nie jest oblegany przez 
turystów między innymi ze względu na trudności po-
ruszania się w takim terenie.
 Słowacki Kras i Jaskinie krasowe Aggte-
lek (Słowacja/Węgry). Słowacki Kras, czyli wyżyna 
krasowa rozciągająca się na południu Słowacji przy 
granicy z Węgrami, to największy obszar krasowy w 
Europie Środkowej z mnóstwem malowniczych jaskiń, 
wąwozów i przepaści krasowych. Główną atrakcją 
obszaru są po obu stronach granicy jaskinie, w tym 
największy na całym obszarze system jaskiniowy Do-
mica-Barradla, który dzielą między sobą Słowacja  

Wiaczesław ANDREJCZUK
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Ryc. 2. Fragmenty widokowe obszarów krasowych z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: 1 – Dolina Viñales (Kuba, fot. W. Andrejczuk), 
2 – terasy trawertynowe Pamukkale (Turcja, en.wikipedia), 3 – wieżowy kras w prowincji Yunnan  (Chiny, Copyright Corel Corporation ), 4 – 

„las skalny” w okolicach Banguo (Chiny, http://whc.unesco.org), 5 – największa sala jaskiniowa na świecie Sarawak Chamber w jednej z jaskiń 
Parku Narodowego Mulu (Malezja,  mulucaves.org), 6 – palmy przy gigantycznym wejściu do Jaskini Jeleniej (Malezja, fot. W. Andrejczuk), 

7 – jeziora trawertynowe w Parku Narodowym Jezior Plitwickich (Chorwacja, pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy-_Jezior_Plitwickich),  8 – 
wapienne formacje skalne Tsingy du Bemaracha (Madagaskar, pl.wikipedia.org).

Fig. 2. Karst landscapes from sites listed in the UNESCO World Heritage List: 1 – Viñales Valley (Cuba, phot. W. Andrejczuk), 2 – Pamukkale 
travertine terraces (Turkey, en.wikipedia), 3 – tower karst, Yunnan province  (China, Copyright Corel Corporation ), 4 – „stone forest” in 

Banguo vicinity (China, http://whc.unesco.org), 5 – Sarawak Chamber, the largest known cave chamber on Earth, located in Mulu National 
Park (Malaysia,  mulucaves.org), 6 – palm trees near the gigantic entrance to Deer Cave (Malaysia, phot. W. Andrejczuk), 7 – travertine lakes 

in Plitvice Lakes National Park (Croatia, pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy-_Jezior_Plitwickich), 8 – Tsingy du Bemaracha limestone 
formations (Madagascar, pl.wikipedia.org).

Obszary krasowe na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
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i Węgry. Po stronie węgierskiej obszar stanowi część 
Parku Narodowego Aggtelek. System jaskiniowy Do-
mica-Baradla słynie z wyjątkowej szaty naciekowej, 
jest udostępniony turystycznie i stanowi główną atrak-
cję turystyczną regionu.
 Pozostałe 9 pozycji, to obiekty innej kategorii, 
w obrębie których kras gra podrzędną role. 
 Dolomity stanowią jeden z najpiękniejszych 
łańcuchów górskich Alp. O jego wartości estetycznej 
i malowniczości decydują zapierające dech widoki 
postrzępionych lodowcami i wietrzeniem mrozowym 
granie szczytów i pionowych skalnych turni, wzno-
szących się na wysokość ponad 3000 m, otoczonych  
licznymi zielonymi pastwiskami i gęstymi lasami. Do-
lomit, z którego właśnie zbudowany jest ten łańcuch 
górski, to węglanowa skała krasowiejąca. Więc, w 
obrębie  obszaru nierzadko występują formy, związa-
ne z korazyjnym oddziaływaniem wody na skałę. Nie 
mniej jednak, typowych form krasowych w postaci 
jaskiń, zanikających rzek czy głębokich przepaści tu 
brak. Ze względu na wysokogórskie warunki klima-
tyczne, gdzie dominującym procesem jest wietrzenie 
mrozowe oraz na słabszą w porównaniu z wapieniem 
szybkość rozpuszczania dolomitu, kras rozwija się tu 
znacznie gorzej.
 Dorset i Wschodnie Wybrzeże Devon repre-
zentują sobą malownicze skalne wybrzeża klifowe 
w południowo-zachodniej części Wielkiej Brytanii. 
Główną wartość obszaru, oprócz wybitnych walorów 
krajobrazowych, stanowi zachowana prawie w cało-
ści sekwencja formacji skalnych z okresu mezozoiku  
(z przestrzeni ponad 185 milionów lat). Wątek kraso-
wy polega na tym, że znaczna cześć utworów geolo-
gicznych, szczególnie z okresu kredowego, częściowo 
też jurajskiego,  reprezentowana jest na obszarze wa-
pieniami i kredą. To one przede wszystkim budują kli-
fy i nadają im charakterystyczne zabarwienia (białe). 
Nieco dalej wybrzeża, na terenach wiejskich, napotkać 
można też formy krasowe, generalnie tzw. krasu po-
krytego, w postaci niegłębokich niecek, depresji oraz 
suchych dolin.
 Huanglong – region krajobrazu naturalnego 
w prowincji Syczuan (Góry Min Szan), w środkowo-
zachodniej części Chin to majestatyczny krajobraz gór-
ski ze szczytami pokrytymi wiecznym śniegiem i naj-
bardziej wysuniętym na wschód lodowcem w Chinach. 
Dolne partie gór są pokryte urozmaiconymi formacjami 

roślinności leśnej, występują tu gorące źródła i wodo-
spady, a także zagrożone gatunki zwierząt (panda duża, 
syczuańska złota małpa i inne). Uroku całemu krajobra-
zowi nadają również widowiskowe formacje krasowe, 
przede wszystkim, terasy trawertynowe.
 Krajobraz kulturowy Wyspy Hvar (Równi-
na Stari Grad) położony jest w obrębie chorwackiej 
wyspy Hvar. Na wartość kulturową krajobrazu składają 
się ruiny starożytnych miast (jońskich G          reków z 
Paros), starówka miasta Stari Grad, gaje oliwne, win-
nice oraz drzewa figowe, układające się w charaktery-
styczny dla tego obszaru krajobraz śródziemnomorski. 
Jak i w przypadku Serra de Tramontana na Majorce, tło 
przyrodnicze obszaru stanowi krajobraz krasowy. Jak 
większość chorwackich wysp na Adriatyku, Hvar zbu-
dowany jest całkowicie z białych wapieni. Nie brak tu 
różnorodnych form krasowych i jaskiń.
 Park Narodowy Durmitor w północnej części 
Czarnogóry to obszar średnio-i wysokogórski o dobrze 
zachowanym, słabo naruszonym środowisku przyrod-
niczym. Główną wartość obszaru stanowi malownicza 
rzeźba alpejska, sformowana poprzez czwartorzędowe 
lodowce. W Parku zachowały się duże połacie igla-
stych lasów, wśród których ukryte są jeziora z krysta-
licznie czystą wodą. Park cechuje również imponująca 
rozmaitość biologiczna, wśród zwierząt i roślin są ga-
tunki endemiczne. Z krasem środowisko przyrodnicze 
Parku łączy wiele wątków, a przede wszystkim to, że 
masyw górski Durmitor zbudowany jest z krasowie-
jących mezozoicznych skal wapiennych. To wapienie 
tworzą w jego obrębie strome kilkusetmetrowe urwi-
ska, nadające  (wraz z przełomem rzeki Tary, osiąga-
jącym 1300 m głębokości) dzikości i malowniczości 
całemu krajobrazowi. Na obszarze Parku występuje 
również mnóstwo podziemnych rzek, zanikających 
strumieni, przepaści i jaskiń. 
 Park Narodowy Pirinu znajduje się w połu-
dniowo-zachodniej części Bułgarii i stanowi większą 
część masywu górskiego Pirin. Masyw malowniczo 
wtapia się między dolinę środkowej Strumy i górnej 
Mesty. Ochronie podłega unikatowy krajobraz gór-
ski, na który składają się wysokie (prawie do 3000 m) 
szczyty, urwiste doliny, krystalicznie czyste jeziorka, 
jałowcowe połoniny oraz iglaste lasy, pokrywające 
środkową i dolną części gór. Masyw zbudowany jest 
głównie z marmurów, nadających szczytom charakte-
rystycznego jasnego zabarwienia. Marmurowe szczyty 

Wiaczesław ANDREJCZUK
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szczególnie malowniczo wyglądają w promieniach za-
chodzącego słońca, które dodają im delikatnego różu. 
Ze względu na podatność na procesy rozpuszczania, 
jak każda skała węglanowa, marmury ulegają kraso-
wieniu, co skutkuje wykształceniem charakterystycz-
nych form rzeźby krasowej. W obrębie masywu zosta-
ły opisane kilkaset jaskiń i przepaści krasowych.
 Portovenere, Cinque Terre i Wyspy to obszar  
wybrzeża Morza Liguryjskiego we Włoszech pomiędzy 
Cinque Terre i Portovenere. Wyróżnia sie szczególnymi 
walorami krajobrazowymi: urwistymi wapiennymi klifa-
mi, stromymi stokami gór, turkusowym morzem z licz-
nymi zatokami, wysepkami i plażami. Obszar wybrzeża 
zbudowany jest z krasowiejących białych wapieni, nada-
jących całemu krajobrazowi typowego śródziemnomor-
skiego wyglądu. Ze względu na zachodzące w górach  
i nad morzem procesy rozpuszczania skal, szerokie rozpo-
wszechnienie mają tu groty i jaskinie, dodające wybrzeżu 
szczególnego uroku.
 Region Gór Błękitnych (Greater Blue Mo-
untains) jest częścią Wielkich Gór Wododziałowych, 
ciągnących sie z południa na północ wzdłuż wschod-
nich peryferii kontynentu australijskiego. W krajobra-
zie regionu dominują wapienne płaskowyże, wąwozy 
i urwiska, porośnięte wspaniałymi lasami eukalip-
tusowymi, które to w największej mierze decydują  
o wartości tego obszaru dla ludzkości. Wiele gatunków 
miejscowych eukaliptusów to rzadkie i cenne gatunki 
tego rodzaju drzew. Eukaliptusy na obszarze wydziela-
ją olejki eteryczne, co daje efekt niebieskawej mgiełki 

unoszącej się w powietrzu. Wartościowe są również 
inne formacje roślinne, jak na przykład, lasy sosnowe 
z sosny Wollemi czy zarośla imponujących paproci, 
występujące w określonych miejscach. W górach wy-
stępuje mnóstwo wodospadów i strumieni. Ze względu 
na podłoże wapienne, często napotkać tu możemy po-
wierzchniowe formy krasowe oraz jaskinie. Dżenoleń-
skie Jaskinie o bogatej szacie naciekowej wydają się 
być najsłynniejszym obiektem turystycznym regionu 
Gór Niebieskich. Podłoże wapienne tworzy specyficz-
ne tło geochemiczne krajobrazów regionu i w dużym 
stopniu przyczynia się do jego wyraźnej odrębności 
geobotanicznej.
 Serra de Tramontana – krajobraz kultu-
rowy. Na tym obszarze, zlokalizowanym na północ-
no-wschodnim wybrzeżu Majorki, ochronie podlega 
przede wszystkim krajobraz antropogeniczny, obfitu-
jący w ślady dawnych cywilizacji, historyczne osady 
rolnicze, wyposażone w urządzenia nawadniające, te-
rasy uprawne, młyny wodne oraz zabytkowe obiekty 
sakralne. Niemniej jednak, scenerię przyrodniczą tego 
krajobrazu stanowią skrasowiałe wapienne masywy 
górskie z licznymi formami krasu nagiego: żłobkami 
krasowymi, lejami i przepaściami, głębokimi wąwo-
zami. Właśnie suchość, bezwodność krajobrazu kraso-
wego stanowiła główną przesłankę do odpowiedniego 
gospodarowania na tych terenach (czyli kształtowania 
krajobrazu kulturowego), polegającego na  groma-
dzeniu na wszelkie możliwe sposoby wód opadowych 
oraz racjonalnym ich wykorzystaniu.

Obszary krasowe na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

WNIOSKI

 Jak wynika z ryc. 1, zdecydowana większość  
(2/3) wszystkich  obiektów (obu kategorii) zlokalizo-
wana jest w obrębie Europy. Jeżeli chodzi o obiekty o 
wartościach „stricte krasowych”, to około połowa ich 
znajduje się w Europie (3), reszta natomiast – na in-
nych kontynentach: w Azji (2), Ameryce (Środkowej)
(1) oraz w Afryce (Madagaskar, 1).
 Oczywiście, przedstawiony obraz rozpo-
wszechnienia na świecie unikatowych obszarów kra-
sowych, ujętych na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, nie jest obiektywny ani z punktu widzenia 
ilości obiektów krasowych, ani pod względem ich re-
gionalnego przedstawicielstwa. Na świecie jest wiele 

wyjątkowych, cennych dla nauki oraz bardzo atrak-
cyjnych turystycznie obszarów krasowych, które mo-
głyby tam się znaleźć. Jest to na przykład obszar uni-
katowej rzeźby krasu kopiastego Chocolate Hills na 
Filippinach (wyspa Bohol), niektóre z wenezuelskich 
Tepui (Wyżyna Gujańska) z gigantycznymi jaskiniami 
w skałach krzemianowych, ostańce skalne Białej Pu-
styni w Egipcie (oaza Farafra), wyżyna krasowa Mali 
me Gropa (Tysiąca Jam) w Albanii i wiele innych. Za-
daniem specjalistów krasologów jest opracowanie li-
sty takich obszarów i udowodnienie ich wyjątkowości, 
czyli spełnienia kryteriów, stawianych przez obiekta-
mi UNESCO. 
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Turystyka religijno-pielgrzymkowa na Dolnym Śląsku  
– stan obecny i perspektywy rozwoju

Religious-pilgrim tourism in Lower Silesia 
– current state and development prospects

Aleksandra Gromelska 1, 2

1 Wydział Turystyki i Rekreacji ,Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław
2 Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50 – 137 Wrocław, e-mail: aleksandra.gromelska@uni.wroc.pl

 Treść. Religia jest ważną sferą życia jednostek, grup ludzkich i całych narodów, aktywnie oddziałuje na rzeczywistość 
społeczną i polityczną. Stanowi także główny motyw migracji pielgrzymkowej, której specyficzną formą, łączącą w sobie ele-
menty turystyki z duchowością pielgrzymowania, jest turystyka religijna (Musiał, 2004). Artykuł zwraca uwagę na nowy pro-
dukt turystyczny Dolnego Śląska, jakim jest „Szlak Cysterski i turystyka pielgrzymkowa”. Ponadto ukazuje działania organów 
samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym w zakresie kompleksowej kampanii promocyjnej markowych produktów 
turystycznych regionu pod hasłem „To je vyborne. Das ist Super. Dolny Śląsk”. Inwestycje związane z rozwojem turystyki reli-
gijno-pielgrzymkowej na Dolnym Śląsku z pewnością pomogą zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność regionu.

 Słowa kluczowe: regionalny produkt turystyczny, turystyka religijno-pielgrzymkowa, gospodarka turystyczna

 Abstract. Religion is a crucial element of both an individual’s life, various social groups and even whole 
nations as it actively influences social and political reality. It is also the main reason for pilgrimage migration, which 
specific form including elements of  tourism and spiritual pilgrimage is called religious tourism (Musiał, 2004). This 
article highlights a new touristic product of Lower Silesia named ‘Cistercians Trail and pilgrim tourism’. Furthermore 
it presents how local governments at a provincial level develop promotional campaign of branded touristic products 
under the caption „To je vyborne. Das ist Super. Dolny Śląsk”. Investments in the development of religious-pilgrimage 
tourism in Lower Silesia will definitely enhance the attractiveness and competitiveness of the region. 

 Keywords: regional tourism product, religious-pilgrimage tourism, tourism economy

BIULETYN NAUKOWY WROCŁAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ,
TURYSTYKA I REKREACJA 2012, 3 (3): 15-22, 2012 R.

WPROWADZENIE

POPyT TURySTyCZNy. UWARUNKOWANIA I PERSPEKTyWy ROZWOJU  
(ZE SZCZEGóLNyM UWZGLęDNIENIEM TURySTyKI RELIGIJNO-PIELGRZyMKOWEJ)

 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
chrześcijańskich ośrodków kultu religijnego – jako uzupełnia-
jącego produktu turystycznego województwa dolnośląskiego. 
Podjęto również próbę określenia znaczenia nowego produktu 
dla lokalnej gospodarki, jak też i całej gospodarki turystycznej 

w kraju, a także próbę ukazania perspektyw dalszego rozwoju 
turystycznego regionu. Ponadto w analizie zwrócono uwagę 
na działania i projekty realizowane przez władze samorządo-
we na obszarze Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnie-
niem turystyki religijno-pielgrzymkowej.  

 Turystyka stanowi podporę rozwoju gospodarcze-
go, w tym zwłaszcza regionalnego i jest ważnym źródłem 
dochodów państwa. Jak wynika z oszacowań Dyrekcji Ge-

neralnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europej-
skiej ponad 5% PKB krajów UE – 27 pochodzi z sektora 
gospodarki turystycznej. Turystyka jest nie tylko ważnym 
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Tab. 1. Udział w % gospodarki turystycznej sensu stricto i  sensu largo w tworzeniu PKB oraz w rynku pracy w latach 2007 – 2012 
Tab. 1. Travel & Tourism Direct and Total Contribution to GDP and to Employment in years 2007 – 2012 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Udział w % gospodarki turystycznej sensu stricto i  sensu largo w tworzeniu PKB

Gospodarka turystyczna sensu stricto 2.2 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8

Gospodarka turystyczna sensu largo 5.6 5.2 5.0 4.7 4.8 4.7

Udział w % gospodarki turystycznej sensu stricto i  sensu largo w rynku pracy

Gospodarka turystyczna sensu stricto 2.1 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8

Gospodarka turystyczna sensu largo 5.4 5.0 4.8 4.6 4.7 4.6

(World Travel & Tourism Council)
(World Travel & Tourism Council)

Aleksandra GROMELSKA

źródłem dochodów państwa, ale również siłą napędową 
rozwoju społeczno – gospodarczego regionów o walorach 
turystycznych. W krajach UE-27 w samym sektorze zakwa-
terowania turystów znajduje zatrudnienie około 2,3 mln 
osób, natomiast w całej branży turystycznej szacuje się, że 
pracuje 12–14 mln osób (European Commission, 2011).
 Jak wynika z badań World Travel & Tourism Council 
w Polsce udział gospodarki turystycznej sensu largo od 2010 r. 
kształtuje się na poziomie około 4,7% (w 2011 roku - 4,8%)  
w stosunku do PKB i jest on niższy niż w latach wcześniejszych. 
Tendencję spadkową odnotowano również w gospodarce tury-
stycznej sensu stricto, jej udział w tworzeniu PKB od 2010 r. 
utrzymuje się na niezmienionym poziomie 1,8% (Tab. 1).
 Na ogromną rolę turystyki w gospodarce narodo-
wej wskazuje także zatrudnienie w sektorze turystycznym.  
Od 2010 r. w gospodarce turystycznej sensu stricto pracuje 
około 1,8% ogółu zatrudnionych, natomiast w gospodar-
ce turystycznej sensu largo 4,6% wszystkich pracujących. 
Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy przyczynił się do ten-
dencji spadkowych na rynku turystycznym (Tab. 1).  
 Analizując wielkość i dynamikę ruchu turystycz-
nego w Polsce zaobserwować można ograniczenie popytu 
turystycznego w 2009 i 2010 r. zwłaszcza w porównaniu z 
okresem wcześniejszym.  
 Jak wynika z danych Instytutu Turystyki w roku 
2010 Polacy uczestniczyli w 13,7  mln podróży krajo-
wych długookresowych, gdy tymczasem w roku 2006 
było to aż 16,9 mln podróży. Ograniczenie popytu tu-
rystycznego nie dotknęło tak silnie rynku krajowych 
podróży krótkookresowych. Tutaj wyraźny spadek od-
notowano w 2009 r. Zorganizowano wówczas około 
17,5 mln tego rodzaju podróży. W roku 2010 liczba ta 
wyraźnie się zwiększyła do 20,2 mln podróży. Anali-
zując strukturę podróży krajowych ze względu na czas 
ich trwania wyraźnie widać przewagę wyjazdów krót-

kookresowych. Stanowiły one prawie 60% ogółu krajo-
wych podróży turystycznych.
 Do jednego z najchętniej odwiedzanych województw 
należało obok mazowieckiego i pomorskiego – województwo 
dolnośląskie, zwłaszcza jeśli chodzi o podróże krótkookreso-
we. W 2010 r. ich liczba stanowiła na Dolnym Śląsku około 
1,8 mln. Natomiast w przypadku wizyt krajowych długich 
województwo dolnośląskie zajęło dopiero 5 miejsce po woje-
wództwie mazowieckim, małopolskim, pomorskim i zachod-
niopomorskim. W 2010 r. w województwie dolnośląskim od-
notowano około 1 mln wizyt długookresowych. Jak wynika  
z badań Instytutu Turystyki Polacy w 2010 r. wydawali łącznie 
na krajowe podróże krótkookresowe średnio około 320 zł, a na 
podróże długookresowe około 906 zł (Instytut Turystyki.a).
 Wśród wszystkich podróży krótkookresowych do-
minowały wyjazdy do krewnych i znajomych, stanowiły 
one łącznie 52% ogółu podróży. Ze względu na cel wyjazdu 
krótkookresowego drugie miejsce zajęły podróże o charak-
terze turystyczno – wypoczynkowym. Stanowiły one 31% 
wszystkich podróży. W 2010, jak też i w 2009 r. krótkookre-
sowe podróże turystyczne o charakterze religijnym liczyły 
zaledwie 1% ogółu podróży (Łaciak , 2011). Warto zwrócić 
również uwagę na zmianę preferencji dotyczących wyjaz-
dów turystycznych wraz z wiekiem. Wśród osób starszych 
na religijny cel podróży wskazuje już około 4% badanych. 
Udział ten jeszcze wzrasta u osób z najstarszych grup wie-
kowych. Cel religijny był najczęściej wskazywany przez 
osoby w wieku 70-74 lat (13%) a także powyżej 75 roku 
życia (9%) (Korporacja Badawcza Pretendent, 2011).
 Turystyka religijna w Polsce niesie ze sobą ogromny 
potencjał, choć nadal stanowi uzupełniający rodzaj turystyki. 
Coraz częściej uwzględniana jest ona w ofercie markowych 
produktów turystycznych poszczególnych województw,  
w tym także województwa dolnośląskiego. Ośrodki kultu 
religijnego przyciągają nie tylko pielgrzymów ale również 
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Ryc. 1. Południowo – zachodni szlak cysterski (http://szlak-cysterski.eu/)

Fig. 1. South – western Cistercians trail (http://szlak-cysterski.eu/)

Turystyka religijno-pielgrzymkowa na Dolnym Śląsku – stan obecny i perspektywy rozwoju

ATRAKCyJNOŚć TURySTyCZNA WOJEWóDZTWA DOLNOŚLąSKIEGO

i turystów, przede wszystkim ze względu na liczne walory 
krajobrazowe, kulturowe zmienia się  ich pierwotna rola  
z wyłącznie modlitewnej na turystyczno - poznawczą.
 Ogromna konkurencja na rynku turystycznym przy-
czynia się do ciągłego poszukiwania i tworzenia nowych pro-
duktów turystycznych w poszczególnych regionach Polski. 
Władze samorządowe świadome korzyści płynących z roz-

woju turystycznego danego regionu, stają się istotnym pod-
miotem kreującym rozwój sektora turystycznego na swoim 
obszarze. To od ich inicjatywy w dużym stopniu zależy sto-
pień wykorzystania regionalnych walorów przyrodniczych  
i antropogenicznych, rozwój infrastruktury turystycznej i pa-
raturystycznej oraz rozpoznawalność markowych produktów 
turystycznych nie tylko w kraju, ale i w Europie. 

 Województwo dolnośląskie postrzega rozwój tu-
rystyki za jeden z priorytetowych kierunków rozwoju spo-
łeczno – gospodarczego regionu. Jego oferta turystyczna 
uwzględnia takie markowe produkty turystyczne jak: 

Dolnośląskie Uzdrowiska,•	

Karkonosze i turystyka aktywna,•	

Pałace, zamki i dziedzictwo kultury,•	

Agroturystyka i ekoturystyka,•	

Dolnośląskie Podziemia i Fortyfikacje,•	

Turystyka weekendowa,•	

Turystyka biznesowa•	

oraz Szlak Cysterski i turystyka pielgrzymkowa (Pol-•	

ska Agencja Rozwoju Turystyki SA, 2009). 

 Ze względu na ukształtowanie geograficzne oraz wa-
runki środowiska przyrodniczego, a także walory dziedzictwa 
kultury Dolny Śląsk należy do jednego z najbardziej atrakcyj-
nych i różnorodnych regionów Polski. Liczne osobliwości przy-
rodnicze, takie jak: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Wodospad 
Wilczki w Międzygórzu, wodospady Kamieńczyka i Szklarki w 
rejonie Szklarskiej Poręby, a także parki narodowe i rezerwaty 
przyrody (Karkonoski Park Narodowy ze Śnieżką i Park Naro-
dowy Gór Stołowych z Błędnymi Skałami i szczytem Szczeliń-
ca Wielkiego, prasłowiańska Góra Ślęża, oraz słynny  rezerwat 
ornitologiczny „Stawy Milickie”) sprzyjają rozwojowi przede 
wszystkim turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej (wodnej, 
rowerowej, pieszej, narciarskiej).  Dolny Śląsk to także kraina 
w szczególny sposób obdarzona przez naturę wyjątkowymi 
walorami przyrody ożywionej i nieożywionej, w postaci licz-
nych zasobów naturalnych surowców leczniczych (między in-
nymi złóż wód mineralnych i  kopalin leczniczych, warunków 
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 W ostatnich latach wbrew tendencjom do se-
kularyzacji na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój 
migracji pielgrzymkowej. Specyficzną formą, łączącą  
w sobie elementy turystyki z duchowością pielgrzymo-
wania, jest turystyka religijna (Musiał, 2004). W Europie 
ocenia się, że liczba osób pielgrzymujących sięga około 
50 mln chrześcijan, głównie katolików, z czego w Polsce 
uczestniczy od 5 do 7 mln osób rocznie, co stanowi ponad 
15% ludności kraju (Jackowski, 2009).
 Niestety brakuje danych statystycznych doty-
czących rozmiarów turystyki pielgrzymkowej zwłaszcza  
w aspekcie regionalnym, jak również lokalnym. Zarówno 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, jak rów-
nież Główny Urząd Statystyczny nie prowadzi wciąż ba-
dań w tym zakresie. 
 Pielgrzymowanie do miejsc świętych umożliwia 
pogłębienie wiary, stanowi także wyraz tęsknoty za war-
tościami duchowymi, często tak lekceważonymi w sko-
mercjalizowanym świecie. Żywa potrzeba odwiedzania 
miejsc świętych coraz częściej rodzi się także u ludzi 
młodych. Od połowy lat 70 tych obserwuje się „odmło-
dzenie” uczestników pielgrzymek. Jedynie w pielgrzym-
kach lokalnych i parafialnych nadal dominują osoby star-
sze (Kaczorowski, 2007). Uwzględnienie wśród podsta-
wowej oferty turystycznej Dolnego Śląska również pro-
duktu „Szlak Cysterski i turystyka pielgrzymkowa” przy 
właściwym promowaniu, rozwijaniu i zarządzaniu może 
stać się magnesem dla ruchu turystycznego wśród osób 
młodych, ale także i starszych i kreować turystyczny wi-
zerunek regionu.
 W województwie dolnośląskim do najważniej-
szych miejsc kultu religijnego, stanowiących  podsta-
wowy trzon opisywanego produktu, należą Sanktuaria:  
w Trzebnicy, w Wambierzycach, w Bardzie i Maria Śnież-
na na Górze Iglicznej. Ośrodki te słyną z cudownych 
uzdrowień. Mają one charakter ponadregionalny, przycią-

gają pielgrzymów zarówno z Polski, a w ostatnim czasie 
też i coraz częściej z Europy.  
 Bazylika Św. Jadwigi w Trzebnicy jest jedną  
z największych tego typu budowli w Europie Środkowej. 
Jest najstarszym sanktuarium na Śląsku i jedną z waż-
niejszych nekropolii Piastów Śląskich. Tworzy ponadto 
jeden z najważniejszych punktów na Szlaku Cysterskim 
(Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.a). 
To niezwykłe miejsce uświęcone kultem św. Jadwigi – pa-
tronki jedności Europy, a zwłaszcza pojednania polsko-
niemieckiego, stanowi klejnot architektury, rzeźby i ma-
larstwa (Ryc. 2). 
 Przy ołtarzu w Kaplicy Św. Jadwigi stoi baroko-
wy grobowiec wykonany z różowego i czarnego marmuru, 
gdzie spoczywają relikwie Świętej. W Trzebnicy szcze-
gólnie uroczyście obchodzi się dzień 16 października,  or-
ganizowany jest wówczas odpust ku czci Św. Jadwigi, jak 
też i piesza pielgrzymka (Kaczorowski, 2007).  
 Kolejne niezwykłe miejsce kultu religijnego na 
Dolnym Śląsku stanowi Bazylika w Wambierzycach, okre-
ślana też jako Śląska Jerozolima, do której prowadzi 17 
bram. Przed świątynią wznoszą się wspaniałe schody z pia-
skowca, o 56 stopniach, które mają charakter symboliczny  
i obrazują życie Jezusa na ziemi, a także Maryi przed macie-
rzyństwem.  W głównym ołtarzu bazyliki mieści się gotyc-
ka, cudowna figurka Matki Bożej z IV w., obdarzona przez 
Jana Pawła II koronami papieskimi (Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego.a) (Ryc. 3).  
 Świątynię otacza kalwaria z wybudowanymi tu 92 ka-
plicami i 130 figurami. Przedstawiają one życie Matki Bożej 
Bolesnej, a także wydarzenia Męki Pańskiej. Nieopodal ba-
zyliki znajduje się najstarsza i największa na Dolnym Śląsku 
ruchoma szopka. Wykonana została ona przez miejscowego 
zegarmistrza Ludwika Wittiga, który w ciągu 28 lat wyrzeźbił 
ponad 800 figurek, z czego 300 jest ruchomych. Główne uro-
czystości odpustowe przypadają w Wambierzycach 15 sierpnia 

Aleksandra GROMELSKA

klimatycznych) (Dolnośląska Organizacja Turystyczna). Stąd 
wśród priorytetowych, markowych produktów regionu znalazł 
się produkt „Dolnośląskie Uzdrowiska” - sprzyjający rozwo-
jowi turystyki uzdrowiskowej, obok „Karkonoszy i turystyki 
aktywnej” oraz „Turystyki weekendowej”. 
 Na uwagę zasługuje również ostatni z wymienio-
nych produktów „Szlak Cysterski i turystyka pielgrzym-
kowa”. Stanowi on uzupełnienie i wzbogacenie dotych-

czasowej oferty turystycznej województwa i sprzyja od-
krywaniu nowych zasobów historycznych i kulturowych 
regionu, których eksponowanie prowadzić będzie do po-
prawy wizerunku krainy Dolnego Śląska (Ryc. 1).
 Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w kontekście 
pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego regionu, 
tym bardziej, że turystyka stanowi istotny czynnik  dynamizu-
jący rozwój społeczno – ekonomiczny całego województwa. 

ROZWóJ TURySTyKI RELIGIJNO-PIELGRZyMKOWEJ NA DOLNyM ŚLąSKU
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Ryc. 2. Bazylika Św. Jadwigi w Trzebnicy (http://szlak-cysterski.eu/tobject/details/153)

Fig. 2. Basilica of Saint Jadwiga In Trzebnica (http://szlak-cysterski.eu/tobject/details/153)

 Ryc. 3. Sanktuarium Maryjne w Wambierzycach (http://szlak-cysterski.eu/tobject/details/356)

Fig. 3. Marian Sanctuary in Wambierzyce (http://szlak-cysterski.eu/tobject/details/356)

Turystyka religijno-pielgrzymkowa na Dolnym Śląsku – stan obecny i perspektywy rozwoju

na uroczystość Wniebowzięcia NMP, połączoną z rocznicą ko-
ronacji, a także na dzień Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
oraz na I niedzielę po Nawiedzeniu Najświętszej Marii Panny 
(Kaczorowski, 2007).
 Niezwykłym miejscem migracji pielgrzymko-
wych jest także sanktuarium Matki Bożej w Bardzie Ślą-
skim (Ryc. 4). Barokowy kościół Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w obecnej formie istnieje od przełomu 
XVII i XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się cudowna 

figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwana też Matką 
Boską Bardzką. Figurka pochodzi z XII w. i jest ona naj-
starszym drewnianym zabytkiem rzeźby romańskiej na 
Dolnym Śląsku (Kaczorowski, 2007). 
 W klasztorze mieści się Muzeum Sztuki Sakralnej, 
a w jego krypcie ruchoma szopka. Drugim sanktuarium 
maryjnym w Bardzie jest położone na Górze Bardzkiej 
Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. Miejsce to słynie  
z cudownych objawień. Pielgrzymki wspinające się na Górę 
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Bardzką mają charakter pokutny i zmierzają tam w pierw-
szą niedzielę maja (Zalewski, 2008).  
 Ostatnie z opisywanych sanktuariów mieści się pod 
samym szczytem Góry Iglicznej. Pielgrzymował tu dwukrotnie 
Karol Wojtyła jeszcze jako biskup i turysta, natomiast jako pa-
pież ukoronował Matkę Bożą Igliczną w 1983 r. Historia sank-
tuarium sięga XVIII w., gdy wracający z Mariazell pielgrzym 
Krzysztof Veit przywiózł figurkę tamtejszej Madonny. Z cza-
sem postawiono tam kapliczkę, a cudowna figurka zasłynęła  
z licznych uzdrowień. Od sanktuarium na szczyt góry prowa-
dzi kalwaria. Matka Boża Śnieżna jest szczególną Opiekunką 
ludzi dotkniętych chorobą oczu, niewiast pragnących potom-
stwa, a także turystów i sportowców. Uroczystości odpustowe 
przypadają w sanktuarium w pierwszą niedzielę sierpnia, a tak-
że w przedostatnią niedzielę czerwca (Kaczorowski, 2007). 
 Produkt turystyczny „Szlak Cysterski i turystyka 
pielgrzymkowa” uwzględnia także i inne niepowtarzalne 
obiekty sakralne Dolnego Śląska, takie jak: wybudowany 
na przełomie XII i XIII w. przez wikingów Kościół Wang, 
i sprowadzony do Karpacza przez króla Fryderyka Wilhel-

ma IV, a także drewniany kościołek w Rybnicy Leśnej, ko-
ścioły Pokoju w Jaworze i Świdnicy oraz kościoły Łaski w 
Jeleniej i Kamiennej Górze. Produkt uwzględnia również 
ponad 100 kościołów Wrocławia, z których blisko dwie 
trzecie powstało w średniowieczu (Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego.a).  
 Szczególne miejsce w opisywanym produkcie tu-
rystycznym zajmuje, ciągnący się przez Dolny Śląsk, Po-
łudniowo-Zachodni Szlak Cysterski. Stanowi on fragment 
utworzonego decyzją Rady Europy – Europejskiego Szlaku 
Cysterskiego, będącego szlakiem turystycznym śladami daw-
nych i współczesnych opactw cysterskich. Warto wspomnieć, 
że biegnie on także przez takie województwa w Polsce, jak: 
województwo śląskie, opolskie i małopolskie. Na Dolnym 
Śląsku cystersi osiedlili się już w XII w. z inicjatywy Bolesła-
wa I Wysokiego, wnuka Bolesława Krzywoustego, stając się 
właścicielami opactwa w Lubiążu. Następnie założyli nowe 
filie w takich dolnośląskich miejscowościach, jak: Henryków, 
Kamieniec Ząbkowicki, Krzeszów i Trzebnica (Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego.a).  

Ryc. 4. Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z Figurką Matki Bożej Bardzkiej (http://szlak-cysterski.eu/pgallery/dispgallery/491)

Fig. 4. Basilica of The Sacrosanct Virgin Mary with the statuette of Mother of God from Bardo (http://szlak-cysterski.eu/pgallery/dispgallery/491)
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 Na odtworzenie cysterskiego szlaku na Dolnym 
Śląsku samorząd województwa uzyskał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Projekt pod nazwą  „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” 
jest realizowany w ramach działania 6.4 Inwestycje w produk-

ty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Bierze w nim 
udział blisko 20 podmiotów (w tym wojewódzkie oraz gminne 
jednostki samorządu terytorialnego, a także regionalne organi-
zacje turystyczne z polskich województw, przez które ten szlak 
biegnie).  Projekt „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” 
zakłada wykonanie zabudowy parkingowej przy obiektach 

ROLA SAMORZąDU WOJEWóDZKIEGO W PROMOCJI 
I ROZWOJU TURySTyKI NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLąSKA 

(ZE SZCZEGóLNyM UWZGLęDNIENIEM  TURySTyKI RELIGIJNO-PIELGRZyMKOWEJ)
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pocysterskich, a także budowę sanitariatów oraz punktów in-
formacji turystycznej. Ponadto w ramach projektu mają zostać 
rozmieszczone oznakowania obiektów i oznakowania drogo-
we. Część prac zakończono już w grudniu 2011 r. Następnie 
działania regionalnych jednostek samorządu terytorialnego  
i wojewódzkich organizacji turystycznych koncentrowały się 
na kampanii promocyjnej (Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.b). W tym celu też powstała specjalna 
strona internetowa www.szlak-cysterski.eu informująca o naj-
ważniejszych obiektach cysterskich w południowo zachodniej 
Polsce, jak również o innych obiektach i atrakcjach turystycz-
nych tej części kraju.
 Inwestycje związane z realizacją projektu „Połu-
dniowo-Zachodni Szlak Cysterski” z pewnością przyczynią 
się do rozwoju turystyki religijno-pielgrzymkowej. 
 Na koniec warto wspomnieć o inwestycjach już 
poniesionych, będących owocem wszechstronnych, wzmo-
żonych działań podejmowanych przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego, a także Dolnośląską Organizację Turystyczną. Wo-
jewództwo dolnośląskie jest tutaj jednym z liderów w mar-
ketingu terytorialnym, o czym świadczy chociażby wygrana  
w kategorii produkt promocyjny w III edycji konkursu „Pol-
ska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”.
 Konkurs ten miał na celu wyszczególnienie najlep-
szych projektów wykonanych dzięki współfinansowaniu  
z Funduszy Europejskich, które pomogły w zwiększeniu atrak-
cyjności turystycznej i kulturalnej poszczególnych regionów 
kraju. Spośród 138 zarejestrowanych w tej edycji konkursu 
projektów, wybrano 21 najlepszych w 7 kategoriach, takich jak: 
zabytek, rewitalizacja, turystyka transgraniczna i międzynaro-
dowa, obszary wiejskie, turystyka aktywna, obiekt turystyczny 
i produkt promocyjny (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 
 Projekt Promocja markowych produktów turystycz-
nych Dolnego Śląska, w tym także produktu turystycznego 

„Szlak Cysterski i turystyka pielgrzymkowa”, zrealizowany zo-
stał przy współudziale środków Unii Europejskiej w wysokości 
6 876 133,50 zł, w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego, jako działanie 1.4 Rozwój tu-
rystyki i kultury (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Projekt 
poprzedziła kampania promocyjna rozpoczęta we wrześniu 
2007 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego pod hasłem „To je vyborne. Das ist Super. Dolny Śląsk”.  
 Sfinansowanie kampanii było możliwe dzięki 
środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Na zrealizowanie tego przedsię-
wzięcia przeznaczono 9 mln zł i jest to jeden z najwięk-

szych projektów promujących polskie regiony. Zapro-
jektowaniem i przygotowaniem kampanii oraz nadzo-
rem jej przebiegu zajęło się konsorcjum firm Business 
Consulting i Digital Center (Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnosląskiego.c). 
 Promocja trwała do maja 2008 r. i poza Polską 
miała miejsce również w Czechach i w Niemczech, stąd 
owo międzynarodowe hasło kampanii. Jej motywem prze-
wodnim stał się niedźwiedź ślężański w kolorach tęczy, 
obecna marka Dolnego Śląska. 
 Kampania promocyjna prowadzona była na szeroką 
skalę w mediach, mianowicie: w ogólnopolskich stacjach te-
lewizyjnych: TVP1, TVP2, Polsat i TVN, w prasie (magazy-
nach branżowych i opiniotwórczych), w Internecie i w formie 
reklam outdoor. Poza tym w ramach kampanii powstał serwis 
internetowy www.turystyka.dolnyslask.pl kierowany zarówno 
do turystów jak też i przedsiębiorstw turystycznych funkcjo-
nujących na Dolnym Śląsku. W serwisie tym zamieszczono 
szczegółowe informacje o wszystkich 8 markowych produk-
tach turystycznych województwa, takich jak: „Cystersi na 
Dolnym Śląsku oraz turystyka pielgrzymkowa”, „Uzdrowiska 
dolnośląskie”, „Pałace, zamki i dziedzictwo kultury Dolnego 
Śląska”, „Karkonosze i turystyka aktywna”, „Turystyka week-
endowa”, „Turystyka biznesowa i konferencyjno-kongreso-
wa”, „Dolnośląskie podziemia i fortyfikacje militarne”, „Agro- 
i ekoturystyka dolnośląska”.
 Ponadto w ramach kampanii promocyjnej wypro-
dukowano film promocyjny, zorganizowano warsztaty dla 
touroperatorów i dziennikarzy, a także wyeksponowano 
plakaty reklamowe na promach turystycznych i w pocią-
gach Inter City/Euro City oraz przygotowano różnorodne 
materiały promocyjne i gadżety (Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.c).
 Warto podkreślić na koniec, że częściowo cel tej 
kampanii został osiągnięty. Przyczyniła się ona w dużym 
stopniu do upowszechnienia wiedzy dotyczącej turystycz-
nych atrakcji Dolnego Śląska, do rozpoznawalności marki 
regionu oraz specyfiki jego produktów. Jednakże na dalsze 
wymierne efekty tej kampanii w postaci trwałego wzrostu 
liczby przyjeżdżających tu turystów, także tych zaintere-
sowanych uprawianiem turystyki pielgrzymkowo – reli-
gijnej trzeba jeszcze poczekać. Tym bardziej, że według 
danych Instytutu Turystyki od roku 2010, po blisko 2 la-
tach spadku, obserwuje się zwiększenie rozmiarów ruchu 
turystycznego wśród turystów krajowych i zagranicznych 
w Polsce (Instytut Turystyki).   
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Aleksandra GROMELSKA

 Turystyka na Dolnym Śląsku, w tym także turystyka 
religijno-pielgrzymkowa, stanowi jeden z ważnych kierun-
ków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W podsta-
wowym dokumencie określającym potencjał turystyczny wo-
jewództwa i możliwości pobudzenia na jego obszarze ruchu 
turystycznego, tj. w „Zaktualizowanym Programie Rozwoju 
Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego” – wskazano na 
konieczność rozwoju markowych produktów turystycznych 
województwa. Do takich produktów należy między innymi 
markowy produkt „Szlak cysterski i turystyka pielgrzymko-
wa”, który stanowi szansę pełniejszego wykorzystania ol-

brzymich możliwości turystycznych regionu (Polskiej Agen-
cji Rozwoju Turystyki SA, 2009). 
 Kreowanie przez władze samorządowe rozwoju 
sektora turystycznego na Dolnym Śląsku, również w zakre-
sie turystyki religijno-pielgrzymkowej może być czynnikiem 
dynamizującym rozkwit społeczno-kulturowy województwa, 
wpływając tym samym nie tylko na większą atrakcyjność re-
gionu, ale także i zwiększenie dochodów gmin, na obszarze 
których znajdują się sanktuaria oraz miejsca kultu religijne-
go, na poprawę infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, 
oraz zrównoważenie lokalnego rynku pracy.
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Autochtoniczne i allochtoniczne ośrodki pielgrzymkowe  
na Dolnym Śląsku (Metropolii Wrocławskiej)

Autochtonic and allochtonic pilgrimage centers in Lower Silesia 

Barbara MISZEWSKA 1, 2

 Treść. Najstarszą i stale aktualną formą turystyki jest ruch pielgrzymkowy. W artykule scharakteryzowano 
sanktuaria dolnośląskie o średniowiecznej i współczesnej genezie będące głównym celem pielgrzymek. W zbiorze 
istniejących sanktuariów wyróżniono te z nich, które powstały w wyniku powojennych przesiedleń ludności i przeniesienia 
kultu obrazów i figur świętych z kresów wschodnich II RP na teren Dolnego Śląska.

 Słowa kluczowe: turystyka pielgrzymkowa, sanktuaria, Dolny Śląsk

 Abstract. Pilgrimage tourism is the oldest form of tourism and it is still popular. We describe the sanctuaries 
of medieval and contemporary origin as pilgrimage centers in Lower Silesia. We pay special attention to the 
sanctuaries which originated as the result of post-war migration and the result of bringing the cult of holy pictures 
and figures of saints from the former eastern territories of the 2nd Republic of Poland to Lower Silesia.

 Keywords: pilgrimage tourism. sanctuary, Lower Silesia

BIULETYN NAUKOWY WROCŁAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ,
TURYSTYKA I REKREACJA 2012, 3 (3): 23-32, 2012 R.

WSTęP – SANKTUARIA JAKO CEL PIELGRZyMEK

 Pielgrzymowanie do miejsc obdarzonych opinią 
sacrum było od najdawniejszych czasów wpisane w na-
turę człowieka. W czasach pogańskich były to różne ele-
menty środowiska naturalnego, które w pewien sposób 
wyróżniały się w krajobrazie np. góry (Ślęża na Dolnym 
Śląsku), głazy, wodospady, rzeki, źródła wytryskujące 
z ziemi itp. Niektóre z tych elementów czczone są po 
dziś dzień w różnych religiach świata. W hinduizmie np. 
wśród blisko 150 głównych ośrodków kultu około 60 % 
związanych jest z wodami, głównie rzekami, a 15 % z 
górami (Jackowski, 2003). Głównym celem pielgrzymek 
mahometan to czarny kamień w Mekkce.
 W chrześcijaństwie pielgrzymki mają szcze-
gólne znaczenie, pielgrzymka jest bowiem metaforą, 
uosabia wędrówkę człowieka do „niebieskiej ojczyzny” 
lub do Boga. Rozwój ruchu pielgrzymkowego ma swój 
początek w IV wieku po edykcie cesarza Konstantyna 
Wielkiego, który usankcjonował religię chrześcijańską 
w cesarstwie rzymskim.
 W pierwszych wiekach chrześcijaństwa obiek-

tem kultu i celem pielgrzymek były groby: męczen-
ników, świętych, a przede wszystkim grób Chrystusa.      
Z czasem zaczęto kultem otaczać też obrazy i figury 
świętych. Obrazy i figury Matki Bożej czczone były już 
od V wieku, jako substytut grobu i relikwii.
 Celem pielgrzymek była początkowo Ziemia Święta, 
później Rzym z grobami pierwszych apostołów  Piotra i Pawła 
i Santiago de Compostela z grobem św. Jakuba apostoła.
 Rozkwit pielgrzymek w Europie nastąpił pod koniec 
X w. co wiązało się z ożywieniem gospodarczym w wielu 
państwach także zarządzeniami wydawanymi tak przez wła-
dze świeckie i kościelne, mającymi na celu otoczenie piel-
grzymów specjalną ochroną (Jackowski, 2003). Szczególna 
rola przypada pielgrzymkom do Santiago de Compostela. 
Do tego miejsca położonego na krańcu Europy prowadziły 
drogi przecinające wiele krajów europejskich (Ryc. 1). Drogi 
te z czasem zaczęły obrastać inwestycjami nastawionymi na 
obsługę pielgrzymów (kościoły, hospicja, domy noclegowe, 
kantory wymiany pieniędzy itp.). Wędrówka – niekiedy wie-
lomiesięczna – wytwarzała szczególną więź między spoty-
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Ryc. 1. Europejskie drogi do Santiago de Compostela  
o średniowiecznej genezie, źródło: http.//www.camino.net.pl/w_europie.html

Fig. 1. European roads to Santiago de Compostela  
of medieval origin, source: http.//www.camino.net.pl/w_europie.html

kanymi pątnikami, poczucie wspólnego celu, przynależności 
do tej samej europejskiej kultury a także – co dość istotne 

– poszerzała geograficzne horyzonty poznania kontynentu. 
Ruch na „jakubowych drogach”  osłabł w okresie reformacji 
ale trwa po dziś dzień i nawet przeżywa renesans.
 W Polsce – ze zrozumiałych względów – piel-
grzymki pojawiły się dopiero po umocnieniu się chrześci-
jaństwa, a więc dopiero w XI w. Celem pierwszych piel-
grzymek było Gniezno z grobem św. Wojciecha. Rozwija-
jący się kult pustelników (św. Andrzeja Świerada), męczen-
ników (św. Stanisława ze Szczepanowa) i osób zmarłych w 
opinii świętości (św. Jadwigi Śląskiej, św. Kingi) wypełniał 
przestrzeń piastowskiej Polski lokalnymi miejscami kultu, 
do których podążali pierwsi pielgrzymi. Do najstarszych 

miejsc pielgrzymkowych należy też od XII w. Święty Krzyż 
z relikwiami krzyża świętego. Miejscem szczególnym stał 
się Kraków, który już w XV wieku szczycił się sześcioma 
miejscami kultu osób zmarłych w opinii świętości. 
 Miejsca gdzie kult osoby świętej jest szczegól-
nie intensywny, podnoszone są przez Kościół do rangi 
sanktuarium, czyli miejsca gdzie wierni ze względu na 
osobę lub czczoną relikwię doznają szczególnych łask. 
Sanktuaria stały się więc szczególnym i wyróżniającym 
się celem pielgrzymowania. Ze względu na rangę i zasięg 
oddziaływania sanktuaria mają status międzynarodowy, 
narodowy, diecezjalny i lokalny. 

 Wśród regionów Polski gdzie od wczesnego śre-
dniowiecza powstawały miejsca kultu świętych należał Dolny 
Śląsk. Tradycja pielgrzymowania do miejsc świętych sięga tu 
XII wieku. Analizie poddano sanktuaria istniejące w granicach 
metropolii wrocławskiej, utożsamianej dla potrzeb artykułu 

z Dolnym Śląskiem (Ryc. 2). Notabene granica metropolii 
bardziej odpowiada granicy historycznej Dolnego Śląska niż 
współczesna granica województwa dolnośląskiego. 
 Sanktuaria sklasyfikowano ze względu na pocho-
dzenie, czas powstania i rodzaj kultu (Ryc. 2). Większość 

SANKTUARIA DOLNOŚLąSKIE

Barbara MISZEWSKA
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opisywanych sanktuariów ma zasięg diecezjalny lub lokal-
ny. Do międzynarodowych zalicza się jedynie sanktuarium 
w Trzebnicy i w Starym Wielisławiu. Pobieżny rzut oka na 
mapę pozwala zauważyć wyraźną różnicę między południo-
wo-wschodnią,  a północno-zachodnią częścią archidiece-
zji. W pierwszej z nich miejsca kultu występują, a w drugiej 
nie. Można się domyślać że przyczyną takiej dychotomii jest 
przeszłość ziem należących do metropolii, wyrażająca się 
większym udziałem – do końca wojny – protestantów w czę-
ści zachodniej i katolików w części wschodniej. Ciekawe jest 
jednak, że i sanktuaria które powstały po wojnie utrwalają – z 
wyjątkami – ten podział (Bolesławiec, Jelenia Góra).
 Jedną z cech różnicującą sanktuaria jest czas ich 
powstania. Najstarszą grupę stanowią sanktuaria o: 
A) GENEZIE ŚREDNIOWIECZNEJ I XVII  
I XVIII-TO WIECZNEJ.
 Jednym z najstarszych miejsc kultu jest Trzebnica 
z grobem św. Jadwigi (nr 35 na Ryc. 2), jako jedna z wielu 
miejscowości związanych z działalnością na Śląsku zakonu 
cystersów (Henryków, Lubiąż, Krzeszów). Trzebnica obok 
ośrodka kultu św. Jadwigi – z Jej  sarkofagiem (Fot. 1) – jest 
też miejscem pochówku męża św. Jadwigi, księcia  Henry-
ka I Brodatego. O randze Trzebnicy jako celu pielgrzymek 
świadczy fakt, że księżna Jadwiga rychło po swojej śmierci, 
uznana została świętą i gromadziła u swego grobu pątni-
ków  nie tylko ze Śląska ale i z Wielkopolski, Łużyc, Czech            
i krajów niemieckich. Główny okres napływu pielgrzymów 
przypada na uroczystości poświęcone  św. Jadwidze 16 - 19 
października. Od 2007 r. sanktuarium św. Jadwigi w Trzeb-
nicy ma rangę sanktuarium międzynarodowego. Dopełnie-
niem pątniczego charakteru nawiedzania tego sanktuarium 

są dróżki św. Jadwigi (duża i mała).
 Równie odległych czasów sięga tradycja pielgrzy-
mowania do figurki Matki Bożej Bardzkiej (nr 5 na Ryc. 2). 
Przypuszcza się, że tę 43 centymetrową figurkę  przynieśli tu 
ze sobą pod k. XIII  w. cystersi (Sochaczewski, 2007, s. 133-
135). Matka Boża siedząca z Dzieciątkiem na tronie jest naj-
starszą romańską rzeźbą drewnianą na Dolnym Śląsku. Na-
pływające od średniowiecza do Barda w Górach Bardzkich, 
coraz liczniejsze rzesze pątników ze Śląska, Czech, Moraw 
i krajów niemieckich, zmuszały do wznoszenia coraz więk-
szych kościołów oraz ich wielokrotnej odbudowy po znisz-
czeniach powstałych w wyniku toczonych na Śląsku wojen. 
Obecny barokowy kościół pochodzi z przełomu XVII i XVIII 
wieku i jest w stanie pomieścić 5 tys. wiernych. W 1966 roku 
cudownej figurze Matki Bożej nadano tytuł Dolnośląskiej 
Strażniczki Wiary. Dodatkowym atrybutem Barda są dwie 
kalwarie prowadzące na Górę Bardzką i Różańcową.
 Nasilenie pielgrzymek przypada na święta: Nawiedze-
nia NMP – pierwsza niedziela lipca, Wniebowzięcia NMP – 15 
sierpnia, Narodzenia NMP oraz dożynki – pierwsza niedziela 
września. W różnych okresach odbywają się też peregrynacje 
po dróżkach różańcowych i droga krzyżowa po dróżkach kal-
waryjskich. Pielgrzymi mogą zatrzymać się w Domu Pielgrzy-
ma, a także w kwaterach udostępnianych przez siostry zakonne 
(Bednarczuk red., 2009, s. 72-75).
 Do wczesnośredniowiecznych sanktuariów należy 
też sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wam-
bierzycach (Fot. 2) położone u stóp Gór Stołowych (nr 13 na 
Ryc.  2). Kultem otaczana jest maleńka 28 – centymetrowa fi-
gurka Marii z Dzieciątkiem wyrzeźbiona w drzewie lipowym. 
Niezwykłe jest samo miejsce kultu. Figurka mieści się w ba-

Fot. 1. Sarkofag św. Jadwigi w bazylice trzebnickiej  
(http://mapofpoland.pl/Trzebnica,galeria.htmlĦgaleria)

Fot. 1. The sarcophagus of St. Hedwig in the Basilica in Trzebnica 
(http://mapofpoland.pl/Trzebnica,galeria.htmlĦgaleria)

 

Fot. 2. Sanktuarium w Wambierzycach (http://www.nasze-wycieczki.
info/sanktuarium-w-wambierzycach,45,697,galeria,htm)

Fot. 2. Sanctuary in Wambierzyce (http://www.nasze-wycieczki.info/
sanktuarium-w-wambierzycach,45,697,galeria,htm)
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rokowej bazylice o niezwykle bogatym wnętrzu, otoczonym 
jedenastoma kaplicami. Przed frontonem bazyliki  wznoszą 
się monumentalne schody (Fot. 2). Świątynię otaczają  dróż-
ki kalwaryjskie na których rozmieszczonych jest 100 kaplic 
i kapliczek porozrzucanych na wzgórzach nawiązujących do 
biblijnych nazw takich jak: Synaj, Tabor, Syjon, czy Horeb. 
Samo miasteczko ma przypominać Jerozolimę i jak w Jerozo-
limie prowadzi do niego 17 bram. Atrakcją Wambierzyc jest 
też najstarsza i największa na Dolnym Śląsku ruchoma szop-
ka, powstała w drugiej połowie XIX wieku.
  Główny okres pielgrzymek przypada na święta: Na-
wiedzenia NMP – 31 maja, Wniebowzięcia NMP – 15 sierp-
nia i Narodzenia NMP – 8 września. Do dyspozycji pielgrzy-
mów jest Dom Pielgrzyma i kwatery prywatne (Sochaczew-
ski, 2007; 100 najpiękniejszych…, 2009, s. 78 - 79).
 Do mniej znanych ale równie wiekowych miejsc 
pielgrzymkowych zaliczyć można jeszcze sanktuarium Mat-
ki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu, w Starym Wielisławiu oraz 
Matki Bożej Łaskawej w Kiełczynie. 
 Sanktuarium Matki Bolesnej w Wałbrzychu (nr 
12 na Ryc. 2)  mieści się w XVIII-to wiecznym kościele zbu-
dowanym w miejscu starszego drewnianego z XII wieku. 
Spod ołtarza w tym kościele wypływało źródełko, którego 
woda miała właściwości lecznicze. W kościele czczona jest 

gotycka statua Matki Bożej Bolesnej o wysokości 92 cm po-
chodząca z XII – XIII wieku. Uroczystości odpustowe mają 
miejsce 15 września w święto MB Bolesnej (http://pl.wikipe-
dia.org.wiki. Matki Boskiej Bolesnej).
 Kolejne sanktuarium o wielowiekowej tradycji 
mieści się w Starym Wielisławiu k/ Polanicy Zdroju na od-
wiecznym szlaku z Pragi do Gniezna. Kościół istniał tu już 
w X wieku, bo wg przekazów zatrzymał się w nim w drodze 
do Gniezna św. Wojciech. Obecny kościół pochodzi z XV 
wieku ale rozbudowany został w XVI i XVIII w. Kościół 
otoczony jest wysokim murem z basztami, które pełnią 
funkcje kaplic, spełniał bowiem funkcje obronne podczas 
licznych wojen i najazdów jakie przetaczały się przez Zie-
mię Kłodzką (husyci, wojna trzydziestoletnia). Także w tym 
kościele kultem od wieków cieszy się figurka Matki Bożej 
Bolesnej. Osłabienie tego kultu nastąpiło po wojnie wraz z 
opuszczeniem tych ziem przez dotychczasowych mieszkań-
ców. Ale kult się odrodził i w 2000 r nastąpiła reaktywacja 
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisła-
wiu (nr 10 na Ryc.  2), a w 2001 r  sanktuarium uzyskało 
rangę międzynarodowego ze względu na licznych pielgrzy-
mów z Czech, Niemiec i innych krajów. Szczyt pielgrzymek 
przypada na niedzielę poprzedzającą  uroczystości Matki 
Bożej Bolesnej 15 września.
 Ciekawa jest sama postać Matki Boskiej wyrzeźbio-
na na Jej polecenie podczas widzenia jakie miał bogaty miej-
scowy chłop. Figurka z mieczem przebijającym serce jest 
przedstawiona na tle krzyża, gąbki na kiju i włóczni, czyli 
atrybutów Męki Pańskiej (http://www.starywielisław.pl). 
 Nieco później rozwinął się kult cudownej figury 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Kiełczynie k/Świdnicy 
(nr 8 na Ryc. 2). Gotycka rzeźba Matki Bożej Łaskawej 
z Dzieciątkiem jest czczona od XV wieku w równie sta-
rym kościele. Mimo okresów trudnych w dziejach kościoła 
(wojny, przejęcie kościoła przez protestantów) cały czas do-
cierali tu pielgrzymi i to głównie z Górnego Śląska, z Ziemi 
Kłodzkiej i z Polski, dzięki czemu kazania głoszone były 
często w języku polskim. Obecna figura jest kopią  orygi-
nalnej skradzionej na początku XVIII wieku. Sanktuarium 
to przeżywa renesans i staje się jednym z ważniejszych 
sanktuariów diecezji świdnickiej (http://www.niedziela.pl, 
Czerwiński, 2009, s.373).
  Wymienione dotąd najstarsze sanktuaria metropo-
lii wrocławskiej znajdują się – poza Trzebnicą – w obecnej 
diecezji świdnickiej. We wszystkich tych sanktuariach kul-
tem otaczane są rzeźbione figury Matki Bożej. 
 Najstarszym sanktuarium, w którym czczony jest 
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Ryc. 2. Sanktuaria w metropolii wrocławskiej na tle podziału 
na diecezje i dekanaty. Objaśnienia: sanktuaria: A. maryjne, B. 
pańskie, C. świętych; o genezie: 1. średniowiecznej i późniejszej 

(przedwojenne), 2 . powojenne, rodzime, 3. o pochodzeniu kresowym. 
Numeracja sanktuariów wg. Tab. 1. (wyk. ryc. R. Szmytkie) na 

podstronie Kukiz T., 2002

Fig. 2. The sanctuaries of the Wrocław metropolis in the context of the 
division to dioceses and deaneries. Explanation: sanctuaries 

   A the Virgin Mary, B Our Lord, C Saints; formed in : 1 the Middle 
Ages and later (before WWII), 2 post-war, domestic, 3 formed in eastern 

territories. Numbers of the Sunctuaries to Tab.1  (fig. By R. Szmytkie), 
Kukiz T., 2002
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obraz, a nie figura Matki Bożej jest Krzeszów w Kotlinie Ka-
miennogórskiej w diecezji legnickiej, założony przez cyster-
sów. Jest to Sanktuarium MB Łaskawej Królowej Sude-
tów (nr 2 na Ryc. 2; Fot. 3). Obraz pochodzi prawdopodobnie 
z XIII wieku i przedstawia w konwencji ikony bizantyńskiej 
wizerunek Madonny z Dzieciątkiem. Rozmiary obrazu są 
niewielkie 60 x 37,5 cm. Jest to najstarszy obraz Matki Bo-
żej w Polsce. Przechodził on różne ciężkie chwile. Podczas 
najazdu husytów został ukryty i odnaleziony dopiero po 200 
latach, od XVII wieku stał się obiektem czci i celem coraz 
liczniejszych pielgrzymek. Intensywności pielgrzymek i ro-
snącemu ich zasięgowi przestrzennemu sprzyjały dodatkowe 
atrybuty miejsca. Bowiem, zamiast spalonego przez husytów 
klasztoru cystersi zbudowali w XVII i XVIII w.: nowy impo-
nujący bogactwem wyposażenia kościół i klasztor, 33 kaplice 
przy dróżkach kalwaryjskich, kaplicę Betlejem, Dom Opata. 
W obrębie krzeszowskiego sanktuarium znajduje się także: 
kościół św. Józefa z końca XVII w z cyklem 50 fresków Mi-
chała Willmana, Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich 
z gotyckimi sarkofagami oraz kaplica Marii Magdaleny z 
Grobem Pańskim. Rozmach cysterskich inwestycji ściągał do 
Krzeszowa pielgrzymów z Niemiec, Czech i Polski. W 1810 
władze pruskie usunęły cystersów (powrócili oni dopiero w 
1970 r.), skonfiskowały ich majątek i zakazały organizowania 
pielgrzymek. Odrodzenie ruchu pielgrzymkowego nastąpiło 
dopiero w 1919 r. po przejęciu klasztoru przez benedykty-
nów, którzy z kolei zostali usunięci przez nazistów. Po wojnie 
klasztor objęły opieką benedyktynki. Nowym impulsem dla 
rozwijającego się na nowo po wojnie ruchu pielgrzymkowe-
go było desygnowanie Krzeszowa na główne sanktuarium 
diecezji legnickiej. Pielgrzymkom służy rozbudowana baza 
noclegowa i gastronomiczna. Nasilenie pielgrzymek przy-
pada na święto Wniebowzięci NMP – 15 sierpnia, rocznicę 
nadania tytułu bazyliki (od 1998 r.) – 19 kwietnia i roczni-
cę koronacji obrazu (1997 r.) - 2 czerwca (Bednarczuk red., 
2009, s. 86-87).
 Obecnie kompleks zabudowań krzeszowskich 
jest po gruntownej i bardzo starannej restauracji. 
 Po długiej przerwie spowodowanej rozszerzaniem 
się protestantyzmu na Śląsku, zapoczątkowanego w XV 
wieku ruchem husyckim powstają jeszcze tylko dwa sank-
tuaria. We Wrocławiu na Osobowicach od XVII wieku sły-
nie łaskami i wieloma uzdrowieniami figurka Matki Bożej 
z Dzieciątkiem / MB Osobowickiej (nr 31 na Ryc. 2). Oso-
bowice były wsią  należącą do zakonu klarysek, w której 
obdarzano kultem wyrzeźbioną w drzewie w XVII wieku fi-
gurkę Matki Boskiej. Dla wiszącej początkowo na drzewie 

figurki klaryski zbudowały w 1725 r. drewnianą kaplicę. Po 
pruskiej sekularyzacji zakonów w 1810 r. nową murowaną 
kaplicę ufundowała znana we Wrocławiu rodzina Kornów. 
Projektantem tej kaplicy był twórca wielu obiektów we 
Wrocławiu i Berlinie, architekt Carl Ferdynand Langhans. 
Pod koniec XIX wieku za kaplicą powstała kalwaria. Miej-
sce to było nie tylko celem pielgrzymek ale także niedziel-
nych wycieczek wrocławian. Po pewnym wyciszeniu kultu 
MB Osobowickiej, obecnie następuje jego ożywienie
 (http:/?dragany-bibliotekamaryjna.blogspot.com/2012/04/
Wrocław-osobowic-sanktuar).
 W  Masywie Śnieżnika, na Górze Iglicznej w Mię-
dzygórzu rozwinął się w XVIII wieku kult Matki Bożej 
Śnieżnej (nr 7 na Ryc. 2). Obiektem kultu stała się przy-
wieziona z Mariazell 30-to centymetrowa figurka, kopia 
czczonej tam Matki Bożej, Matki Narodów Słowiańskich. 
Do Mariazell pielgrzymowano ze Śląska od dawna, ale po 
zajęciu Śląska przez Prusy w 1742 stało się to trudne. Stąd 
kultem zaczęto otaczać przywiezioną w 1750 r. kopię sta-
tuetki, którą początkowo zawieszono na drzewie. Rosnący 
ruch pielgrzymkowy sprowokował budowę kolejnych co-
raz większych kaplic, a w końcu w 1782 r. kościoła. Piel-
grzymki zmierzały tu ze Śląska, Czech, Moraw, Niemiec, 
Polski i Słowacji (Z dawna Polki Tyś Królową, 1990). 
Współcześnie, ze względu na liczne miejsca treningowe 
sportowców, zlokalizowane w różnych częściach Ziemi 
Kłodzkiej, figurka Matki Bożej uznana została  „Patronką 
Sportowców”, a 1983 roku podczas pobytu Ojca Świętego 
Jana Pawła II we Wrocławiu została przez Niego korono-
wana jako MB Przyczyna Naszej Radości.
 Główne nasilenie pielgrzymek przypada na przed-
ostatnią niedzielę czerwca w uroczystość MB Przyczyny 
Naszej Radości i w pierwszą niedzielę sierpnia w święto 

Fot. 3. Sanktuarium w Krzeszowie (http://dolnyslask.poland.com/
uploads/pics/dot-496-2dk.jpg)

Fot. 3. Sanctuary in Krzeszów (http://dolnyslask.poland.com/uploads/
pics/dot-496-2dk.jpg)
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MB Śnieżnej. Możliwość noclegu zapewnia schronisko 
„Na Iglicznej”, a także kwatery prywatne we wszystkich 
miejscowościach u podnóża Masywu Śnieżnika (Socha-
czewski, 2007, s. 140-141). 
B) SANKTUARIA POWOJENNE
 W okresie przynależności Śląska do Prus nie po-
wstało na Dolnym Śląsku żadne nowe miejsce kultu. Po dru-
giej wojnie światowej nastąpiła na Dolnym Śląsku całkowi-
ta wymiana ludności, która jednak nie przerwała ciągłości 
w utrwalaniu wykreowanego przed wiekami kultu miejsc o 
szczególnym sacrum. Nie dość na tym, zbiór miejscowych 
obiektów  został po wojnie wzbogacony o nowe miejsca. 
Są one genetycznie dwojakiego rodzaju. Najczęściej są one 
związane z importem obrazów, figur Matki Bożej, a także 
świętych, czczonych na ziemiach utraconych przez Polskę 
po II wojnie światowej. Obiekty te przyjechały wraz z lud-
nością przybyłą z dawnych kresów wschodnich na Dolny 
Śląsk i zostały umieszczone w zastanych tu kościołach, ka-
plicach i klasztorach. Z wykazu przywiezionych z Kresów 
obrazów i figur (Kukiz, 2002, s. 235-255) wynika, że  do 
archidiecezji wrocławskiej trafiło ich ponad 50 z ok. ogó-
łu 140 przeniesionych do Polski.  Kult niektórych z nich 
czczonych na Wschodnich Kresach został zaimplantowany 
na Dolnym Śląsku i  rozszerza się mimo naturalnego proce-
su wymierania pokolenia imigrantów.
   Spośród wspomnianych 50 przywiezionych na Dol-
ny Śląsk obrazów i figur większość poświęcona była Matce 
Bożej. Jedenaście z nich było powodem nadania kościołom 
w których się znalazły rangi sanktuarium. Wszystkie one 
znajdują się w archidiecezji wrocławskiej,  a 6 z nich w sa-
mym Wrocławiu (Ryc. 2). Obrazy te pochodzą: z dawnej 
diecezji lwowskiej (5) i stanisławowskiej (5) i z diecezji 
tarnopolskiej (1). Można założyć, że struktura pochodzenia 
tych obrazów oddaje strukturę pochodzenia expatriantów.
 Do tych allochtonicznych sanktuariów należą:

Sanktuarium NMP Wniebowziętej•	  (MB Otyńskiej) 
w Ligocie Książęcej (nr 17 na Ryc. 2). Matka Boża 
na obrazie unosi się nad ziemią i jest koronowana 
przez Trójcę Świętą. Obraz pochodzi z XVIII wie-
ku. Przywieziony wraz z wyposażeniem otyńskiego 
kościoła (diecezja stanisławowska) przechowywany 
był przez mieszkańców do 1957 r. do momentu wy-
budowania we wsi kościoła (Sicińska, 2007). W 1997 
r. obraz został koronowany, a kościół podniesiony do 
rangi sanktuarium diecezjalnego archidiecezji wro-
cławskiej (http://dragany-bibliotekamaryjna.blog-
spot.com/2012/ligota-książęca-sanktuarium.html). 

Uroczystości odpustowe odbywają się 15 sierpnia.
Sanktuarium MB Bolesnej w Łozinie •	 (nr 18 na 
Ryc. 2). Obraz został przywieziony do Łoziny przez 
mieszkańców zabużańskiej wsi Tuligłowy (diecezja 
lwowska). Słynny łaskami od XIV wieku wizerunek 
MB Bolesnej według opinii mieszkańców uchronił 
ich przed napadami banderowców. W 1948 r. obraz 
został umieszczony w głównym ołtarzu poprotestanc-
kiego, odbudowanego kościoła. W 2000 r. zostało 
tu ustanowione lokalne sanktuarium MB Bolesnej,                         
a obraz otrzymał tytuł „Uzdrowienie Chorych” (Siciń-
ska, 2007). Uroczystości odpustowe są obchodzone 15 
sierpnia i NMP Bolesnej w połowie września.
Sanktuarium MB Pocieszenia w Oławie•	  (nr 19 na Ryc. 
2). Obraz przywędrował do Witkowa Nowego (diece-
zja lwowska) z Kijowszczyzny i szczęśliwie nie spłonął 
podczas pożaru kościoła w 1944 r. W 1945 r. wraz miesz-
kańcami Witkowa przybył do Oławy i został umieszczo-
ny w poprotestanckim kościele parafialnym. Dowody 
czci jaką się cieszył w Witkowie odnotowywane były od 
XVII wieku. Odrodzenie kultu Matki Bożej w Oławie, 
spowodowało w 2000 r. ustanowienie miejscowego ko-
ścioła, lokalnym sanktuarium archidiecezji wrocławskiej, 
a w 2003 r. koronowanie obrazu. (http://sanktuarium.ola-
wa.archidiecezja. wroc.pl/sanktuaria.html).
Sanktuarium MB Różańcowej w Nowolesiu •	 (nr 20 
na Ryc. 2). Nowolesie położone niedaleko Henryko-
wa aż do 1924 r. nosiło nazwę Polnisch Neudorf, co 
świadczy o polskim pochodzeniu jej mieszkańców. 
Liczne murowane kapliczki rozsiane po okolicznych 
wzniesieniach do których wędrowano podczas majo-
wych i czerwcowych nabożeństw świadczą o wierze 
mieszkańców. Po wojnie przybyli tu dawni miesz-
kańcy Trembowli, Łoszniowa i Komarna (diecezja 
stanisławowska) i przywieźli słynący łaskami obraz 
MB Różańcowej z kościoła w Komarnie pochodzą-
cy prawdopodobnie z XVII wieku. W 1997 r. kościół 
został podniesiony do rangi sanktuarium. Nasilenie 
pielgrzymek do Nowolesia przypada na cały miesiąc 
październik (Sicińska, 2007). http://www.bialykosciol.
pl/archiwum/old4/sanktuarium.html).
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w •	

Świętej Katarzynie (nr 23 na Ryc. 2). Przedmiotem 
kultu jest przywieziony w 1945 r. z Doliny (diecezja 
stanisławowska) obraz MB Częstochowskiej. W 1956 
r. umieszczono go w głównym ołtarzu w tym samym 
czasie gdy na Jasnej Górze składano śluby jasnogórskie 
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pod nieobecność uwięzionego Prymasa Wyszyńskiego. 
W 1999 r. ustanowiono tu lokalne sanktuarium MB 
Częstochowskiej (Sicińska, 2007). 

 Pozostałe allochtoniczne obrazy znalazły swoje 
nowe miejsca w kościołach wrocławskich. Rozwijający 
się wokół nich kult spowodował powstanie:
Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w kościele NMP 
na Piasku (nr 24 na Ryc. 2). Matka Boża nazywana jest 
Mariampolską albo Hetmańską (hetman koronny Stani-
sław, Jan Jabłonowski zabierał ją na wyprawy wojenne). 
Obraz słynął łaskami od wieków i ściągał do Mariampola 
(diecezja stanisławowska) pielgrzymów z odległych stron. 
Po wojnie znalazł się w Głubczycach a w końcu we Wro-
cławiu. Od 1965 r kościół pełni funkcję sanktuarium,           a 
MB Zwycięska jest patronką całej archidiecezji wrocław-
skiej  (Sicińska, 2007; Grażyna od Wszechpośrednictwa 
M.B. i in., 1990). 

Sanktuarium MB Ostrobramskiej na Ołbinie•	  (nr 
25 na Ryc. 2). W kościele Opieki św. Józefa czczona 
jest wierna kopia obrazu z Ostrej Bramy przywieziona 
z Doliny (diecezja stanisławowska). Sanktuarium usta-
nowiono w 2002 r. (Sicińska, 2007).
Sanktuarium MB Pocieszenia z Hodowicy •	 (diecezja 
lwowska) w kościele pw. św. Augustyna (nr 26 na Ryc. 
2). Obraz jest kopią figurki z okolic Ołomuńca, która pod 
koniec XVIII wieku znalazła się w Hodowicy (diecezja 
lwowska), początkowo w rękach prywatnych, a od po-
łowy XIX wieku w kościele parafialnym. Obraz słynął 
wieloma łaskami. Po wojnie przechowywany był w Ja-
worzynie Śl., a od 1960 r. znalazł się w kościele kapucy-
nów przy ul. Sudeckiej, gdzie w tym samym roku ustano-
wiono sanktuarium maryjne. Matka Boża jest tu czczona 
jako patronka młodych małżeństw (Sicińska, 2007).
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w kościele •	

św. Wojciecha (nr 28 na Ryc. 2). Obraz pochodzi z 
Podkamienia (diecezja tarnopolska) z kościoła domi-
nikanów, gdzie cieszył się od XV wieku dużą czcią. 
Pełnił on dla Wołynia i Podola funkcję sanktuarium na 
miarę Częstochowy.  Wzorowany był na obrazie MB 
Śnieżnej z Rzymu. Już w 1727 roku był koronowany. 
Była to najwspanialsza koronacja w przedrozbioro-
wej Polsce.  Po tragicznych wydarzeniach 1944 roku, 
gdzie w kościele schroniło się przed banderowcami 
2000 osób i setki ich zamordowano, obraz udało się 
uratować i przewieźć początkowo do kościoła domini-
kanów w Krakowie, a następnie w 1957 r do kościoła 
dominikanów we Wrocławiu. W święto Wniebowzię-

cia N.M.P – 15 sierpnia, przybywają tu pielgrzymki    
z Dolnego Śląska dawnych mieszkańców Podkarmie-
nia i okolic (Grażyna od Wszechpośrednictwa M.B. i 
in., 1990, s. 50-53).  
Sanktuarium MB Pocieszenia w kościele św. Kle-•	

mensa Dworzaka (nr 29 na Ryc. 2) znane jest z nama-
lowanego w Rzymie ok.1570 r. obrazu MB Pocieszenia. 
Obraz ten przekazano lwowskim jezuitom. Przed tym 
obrazem król Jan Kazimierz w 1656 r. składał śluby 
Matce Bożej jako Królowej Korony Polskiej. W 1905 
roku obraz był koronowany. W 1947 r został przywie-
ziony do Wrocławia i umieszczony w kościele jezuitów 
przy al. Pracy. Szczególny kult MB Pocieszenia jako 
patronki ludzi pracy, internowanych i „Solidarności”  
rozwinął się po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 
1981 r. (http://dworzak.jezuici.pl/sanktuarium).  

 Jak wynika z przytoczonego wyżej zestawienia  
nowo powstałe w archidiecezji wrocławskiej sanktuaria o 
rodowodzie kresowym są wyłącznie sanktuariami maryjny-
mi. W przeciwieństwie do starszych od nich sanktuariów 
autochtonicznych przedmiotem kultu są w nich obrazy,        
a nie jak poprzednio figury. 
 Inna grupę stanowią sanktuaria utworzone także po 
drugiej wojnie światowej ale o odmiennej genezie. Ustano-
wiono je w wyniku usankcjonowania kultu obiektów o miej-
scowych korzeniach otaczanych niekiedy od wieków czcią, 
albo powstałych z potrzeb duszpasterskich. Należą do nich:

Sanktuarium MB Łaskawej Opiekunki Mał-•	

żeństw i Rodzin w kościele św. Karola Borome-
usza we Wrocławiu (nr 30 na Ryc. 2). Czczony tu 
obraz pochodzi wprawdzie z Kresów, ale dłuższy 
czas przebywał w bazylice franciszkańskiej w Kra-
kowie i dopiero w 1963 r. został sprowadzony do 
Wrocławia. W 1963 powstało tu sanktuarium MB 
Łaskawej, a w 1994 r obraz został koronowany. Po-
nieważ koronacja miała miejsce w Roku Rodzin, 
Matka Boża została patronką małżeństw i rodzin 
(http://boromeusz.franciszkanie.pl/).
Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w kate-•	

drze wrocławskiej (nr 27 na Ryc. 2), adorowany tu 
obraz podarował w 1713 r. papież Klemens XI kró-
lewiczowi Aleksandrowi Benedyktowi Sobieskiemu. 
Po jego śmierci obraz przeniesiono do pałacu Jakuba 
Sobieskiego w Oławie, później trafił do kaplicy zam-
kowej w Międzylesiu. Do Wrocławia został przywie-
ziony w 1952 r. (Czerwiński, 2010).  
Sanktuarium Wniebowziętej Matki Kościoła            •	
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w Bolesławcu (nr 1 na Ryc. 2) zostało ustanowione w 
kościele pod tym samym wezwaniem w 2004r.  
W kościele tym pochodzącym z XIII wieku były 
otaczane czcią od XVIII wieku, relikwie św. Rocha 
(http://sanktarium. bolesławiec.pl/historia.php). Sank-
tuarium w Bolesławcu jest najdalej na zachód położo-
nym miejscem kultu tej rangi w metropolii wrocław-
skiej.
Sanktuarium MB Dzierżoniowskiej •	 (nr 6 na Ryc. 2) 
istnieje od 1981 r. w nowym kościele Królowej Różańca 
Świętego (http:/www.dioblina.pl/miejsce/16913/sanktu-
arium-matki–bozej-dzierzoniowskie-wdzierzoniowie).
Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych•	     
w barokowym kościele filialnym NMP „Na Pustkowiu” 
w Lądku Zdroju (nr 9 na Ryc. 2), czczony jest osiem-
nastowieczny obraz Matki Bożej w głównym ołtarzu 
(http://www.parafialandek.pl).
Sanktuarium MB Uzdrowienia Chorych w kościele •	

św. Łazarza we Wrocławiu przy ul. Traugutta (nr 32 na 
Ryc. 2). Sanktuarium to zostało erygowane w pochodzą-
cym z XIV wieku gotyckim kościele, który pełnił funk-
cję kaplicy przy leprozorium. Obecnie jest to kościół po-
mocniczy w parafii św. Maurycego. Wewnątrz kościoła 
znajduje się figura Matki Bożej z piaskowca z 1727 roku 
(http:wspolnota.agape.w.interia.pl/Maurycy.htm).

 Poza Wrocławiem zbiór tych sanktuariów powięk-
szają sanktuaria nie maryjne. Należy do nich:

Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej •	 (nr 35 na Ryc. 2) 
i także Sanktuarium MB Nowej Ewangelizacji w So-
bótce. Oba te sanktuaria mieszczą się w kościele, którego 
początki sięgają XII wieku. Od XIII wieku pielgrzymo-
wali tu wierni do łaskami słynącej figurki św. Anny. Kon-
tynuowany po wojnie kult świętej przyczynił się do usta-
nowienia tu w 2000 r. lokalnego sanktuarium św. Anny. 
Natomiast w 2009 r. kościół został także podniesiony do 
rangi diecezjalnego sanktuarium MB Nowej Ewangeli-
zacji (Czerwiński, 2009, s. 226). Nasilenie pielgrzymek 
przypada na uroczystość św. Anny 26 lipca.
Sanktuarium Męki Pańskiej w Ziębicach•	  (nr 34 na Ryc. 
2), mieści się w kościele parafialnym NMP i św. Jerzego 
Kapadockiego, którego początki sięgają XIII wieku. Po 
ostatniej restauracji kościoła, doceniając pobożność pa-
syjną wiernych z Ziębic i okolic kościół (od 2008 r. ba-
zylika mniejsza) ustanowiono w 2003 roku Diecezjalne 
Sanktuarium Męki Pańskiej (Kiełbasa, 2009). 
Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w So-•	

śnicy k/Kątów Wrocławskich (nr 33, na Ryc. 2). So-

śnica znana jest jako miejscowość w której znajdują się 
jedyne w Polsce „Święte Schody”. Jest to kopia schodów 
z pałacu Piłata w Jerozolimie, po których prowadzo-
ny był na osądzenie Pan Jezus. Schody są zbudowane                   
w przylegającej do kościoła kaplicy św. Jadwigi. Po-
czątki kościoła sięgają XIII wieku. Wyposażenie kościo-
ła jest już barokowe, barokowy jest też główny ołtarz                    
z obrazem Podwyższenia Krzyża Świętego z 1714 roku. 
W ołtarzu wmurowane są też relikwie Krzyża Świętego. 
Nasilenie pielgrzymek przypada w Sośnicy na każdy pią-
tek Wielkiego Postu w tym szczególnie na Wielki Piątek 
ze względu na sprawowane tu wtedy Drogi Krzyżowe. 
W 1999 r. kościół w Sośnicy został podniesiony do rangi 
sanktuarium (Lewandowska, 2009). 
Sanktuarium św. Wawrzyńca w Wojnowicach•	   
(nr 37 na Ryc. 2), mieści się w filialnym kościele w pa-
rafii Czernica k/Wrocławia. Kościół w Wojnowicach ist-
niał już od XIV wieku. Obecny zbudowano w pocz. XIX 
stulecia.  Z tego czasu pochodzi też obraz zawieszony 
nad głównym ołtarzem, przedstawiający męczeństwo 
św. Wawrzyńca. Utrwalający się kult św. Wawrzyńca 
spowodował tu ustanowienie w 1999 r. jego sanktuarium  
(http;//www.wojnowice.neostrada.pl/kościół/htm).

 W diecezji świdnickiej znajduje się nie maryjne        
Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wał-•	

brzychu – Podzamczu (nr. 14 na Ryc. 2) mieści 
się w wybudowanym w 2000 roku kościele, zlo-
kalizowanym w nowej dzielnicy Wałbrzycha. Do 
kościoła tego sprowadzono w tym samym roku z 
Rzymu relikwie krzyża świętego, a w 2006 usta-
nowiono tu sanktuarium diecezjalne (http:/www.
sanktuaria.diecezja.swidnica.pl). 

 Podobne sanktuarium znajduje się w diecezji le-
gnickiej w kościele garnizonowym w Jeleniej Górze. Jest to 
jeden z sześciu Kościołów Łaski wzniesionych na począt-
ku XVIII w na Śląsku. W 2002 r. sprowadzono tu relikwie 
krzyża świętego, a w 2006 r. ustanowiono tu:

Sanktuarium Krzyża Świętego  •	 (nr 3 na Ryc. 2) dla 
diecezji legnickiej (http:www.kosciolgarnizonowy.pl).

 W diecezji legnickiej znajduje się też:
Sanktuarium św. Jadwigi w Legnickim Polu•	  (nr 
4 na Ryc. 2). Zlokalizowane jest  ono w barokowym 
kościele z początku XVIII wieku, który jest częścią 
imponującego benedyktyńskiego założenia klasz-
tornego. W 1994 po przekazaniu tu relikwii św. Ja-
dwigi ustanowiono tu Jej sanktuarium (http:/www.
diecezja.legnica.pl).  
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 Aktualna sieć sanktuariów na Dolnym Śląsku obej-
muje ok. 37 miejscowości (Tab. 1). Jak wspomniano wcze-
śniej, rozmieszczenie ich jest nierównomierne. Wyraźnie 
uprzywilejowana jest wschodnia część metropolii (Ryc. 2). 
Zdecydowanie dominują sanktuaria maryjne (29, tj. prawie 

80 % wszystkich). Maryjne są też — poza sanktuarium św. 
Jadwigi w Trzebnicy — wszystkie sanktuaria o korzeniach 
średniowiecznych w liczbie 9, tj. ¼ badanych. Wszystkie 
sanktuaria średniowieczne znajdują się w obecnej diecezji 
świdnickiej. Poza sanktuarium krzeszowskim przedmiotem 

Autochtoniczne i allochtoniczne ośrodki pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku (Metropolii Wrocławskiej)

Tab. 1. Lokalizacja sanktuariów w metropolii wrocławskiej. 
Tab. 1. Sanctuaries of the Wrocław ecdesiastical province.

Diecezja legnicka
Sanktuaria Maryjne Sanktuaria Pańskie Sanktuaria Świętych
1 Bolesławiec 3 Jelenia Góra (Krzyża Św.) 4 Legnickie Pole (Św. Jadwigi)

2 Krzeszów*

Diecezja świdnicka

5 Bardo Śl. 14 Wałbrzych (Relikwii Krzyża Św.)

6 Dzierżoniów

7 Góra Igliczna

8 Kiełczyn

9 Lądeki Zdrój

10 Stary Wielisław

11 Świdnica

12 Wałbrzych

13 Wambierzyce

Archidiecezja wrocławska

15 Brzeg Dln. 33 Sośnica – Św. Krzyża 35 Sobótka – św. Anny Samotrzeciej

16 Henryków 34 Ziębice – Męki Pańskiej 36 Trzebnica – św. Jadwigi

17 Ligota Książęca (Otyń**) 37 Wojnowice – św. Wawrzyńca

18 Łozina (Tuligłowy)
19 Oława (Witkowo)

20 Nowolesie (Komarno)

21 Sobótka
22 Sulistrowiczki

23 Św. Katarzyny (Dolina)

24 Wrocław Piasek (Mariampol)

25 W-w, Ołbin (Dolina)

26 W-w, Sudecka (Hodowica)

27 W-w, katedra

28 W-w, św. Wojciech (Podkamień)

29 W-w, św. K. Dworzaka (Lwów)

30 W-w, Krucza

31 W-w, Osobowice

32 W-w, św. Łazarza (Lwów)

 * Krzeszów - sanktuaria istniejące przed wojną,
 ** w nawiasie przedwojenne lokalizacje obrazów
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ŹRóDŁA INTERNETOWE

kultu w tych sanktuariach są figury Matki Bożej. Miejsco-
wości w których zlokalizowane są te sanktuaria mają naj-
lepiej przygotowaną infrastrukturę zaspokajającą duchowe 
i życiowe potrzeby pątników (kalwarie, dróżki, domy piel-
grzyma, przewodnicy, punkty gastronomiczne, sklepy z de-
wocjonaliami i pamiątkami).
 Brak albo niedorozwój tej infrastruktury cechuje 
pozostałe sanktuaria erygowane po wojnie. Wynika to za-
pewne z ich słabszego zakorzenienia, mniejszego nasilenia 
pielgrzymek, a także z lokalizacji kilku z nich we Wrocła-
wiu, co zmienia optykę potrzeb pielgrzymów. Organizowa-
ne do nich pielgrzymki są zwykle jednodniowe.
 Wśród 28 sanktuariów powojennych 21 z nich to 
sanktuaria wyłącznie maryjne, a 11 z nich powstało w opar-
ciu o obrazy przeniesione z Kresów i cieszące się tam kul-
tem. Aż  8 z nich znalazło się we Wrocławiu. Z pozostałych, 

4 to tzw. Sanktuaria Pańskie, a 3 związane są z kultem świę-
tych. W grupie autochtonicznych sanktuariów powojennych 
większość uzyskała tę rangę w wyniku naturalnego rozwoju 
miejscowego kultu,  natomiast trzy w wyniku implantacji  
w nich relikwii: św. Jadwigi (Legnickie Pole) i krzyża świę-
tego (Jelenia Góra i Wałbrzych). 
 Zdecydowana większość sanktuariów mieści się 
w obiektach zabytkowych, jedynie dwa w Dzierżoniowie i 
Wałbrzychu w kościołach nowych, zbudowanych po wojnie. 
Lokalizacja w obiektach o dużych walorach architektonicz-
nych wzmacnia rolę sanktuariów jako miejsc nie tylko sa-
kralnych ale i turystycznych. Jako obiekty turystyczne pre-
ferowane są też te sanktuaria, które mają wiekową tradycję, 
dodatkowe atrakcje w postaci zabytkowych dróg kalwaryj-
skich, na miejscu obsługę przewodnicką i dobre zaplecze 
noclegowo-żywieniowe.
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Potencjał turystyczny terenów poprzemysłowych 
w wybranych miastach województwa dolnośląskiego

The tourism potential of post-industrial sites in selected cities of Lower Silesia

Dominik SIKORSKI 1 

 Treść. Tereny poprzemysłowe powstałe w miastach Polski po 1989 roku to zazwyczaj tereny o atrakcyjnej 
lokalizacji i wielkim potencjale turystycznym. Niestety, tylko niewielka ich część została zamieniona na atrakcje  
i obiekty turystyczne. Celem tego artykułu jest przedstawienie kilku przykładów prób takich przemian w wybranych 
miastach województwa dolnośląskiego.

 Słowa kluczowe: turystyka, tereny poprzemysłowe, województwo dolnośląskie

 Abstract. Industrial areas in Polish cities created after 1989 are usually areas with attractive location and a 
great tourist potential. Unfortunately, only a small proportion was converted to the attractions and tourist facilities. The 
purpose of this paper is to present a few examples of such transformations trials in selected cities in Lower Silesia.

 Keywords: tourism, post-industrial sites, Lower Silesia
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WSTęP

 Struktura przestrzenna miast w Polsce w ciągu ostat-
nich ponad dwudziestu lat uległa istotnym przeobrażeniom. 
Transformacja ustrojowa i gospodarcza, która rozpoczęła się  
w naszym kraju pod koniec 1989 roku, znacząco wpłynęła na 
przebieg procesów i zjawisk zachodzących wewnątrz tkanki miej-
skiej (Sikorski, 2011). Ważnym aspektem tych przekształceń był  
i jest proces kształtowania się przestrzeni publicznej w miastach 
na terenach dotychczas odizolowanych od ich mieszkańców.
 Na podstawie obserwacji przemian struktur prze-
strzennych miast w Polsce po 1989 roku oraz licznych opra-
cowań naukowych na ten temat można wysunąć hipotezę, że 
wraz ze zmianą ustroju politycznego oraz gospodarczego kraju 
w procesie kształtowania się przestrzeni publicznej można było 
zaobserwować dwie główne i zarazem przeciwstawne tenden-
cje. Pierwsza tendencja obejmuje szereg zjawisk i procesów 

przestrzennych dążących do zawłaszczania, inkorporacji lub 
wręcz wykluczania przestrzeni otwartych dla każdego, ze 
struktur przestrzennych miast (np. tworzenie się zamkniętych 
osiedli mieszkaniowych). Natomiast druga tendencja obejmu-
je szereg zjawisk i procesów przestrzennych powodujących 
ekspansję przestrzeni publicznej na tereny, obszary, które  
w wyniku przemian zapoczątkowanych w 1989 roku ponow-
nie mogły stać się przestrzeniami szeroko dostępnymi dla każ-
dego. Takimi terenami są m. in. tereny poprzemysłowe i tereny 
po byłych jednostkach wojskowych (Sikorski, 2011).
 W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie procesu kształtowania się przestrzeni publicz-
nej na terenach poprzemysłowych w wybranych miastach 
województwa dolnośląskiego ze szczególnym zaakcentowa-
niem ich potencjału turystycznego.

TERENy POPRZEMySŁOWE A PRZESTRZEń PUBLICZNA I ICH POTENCJAŁ TURySTyCZNy

 Obszary przemysłowe wielu krajów ulegają znacz-
nym przekształceniom już od dłuższego czasu. Stare okręgi 
przemysłowe, które znalazły się w głębokim kryzysie ekono-

micznym, przechodzą proces restrukturyzacji. Na obszarach 
dotąd słabo zindustrializowanych powstają nowe ośrodki prze-
mysłowe, a te, które istnieją w obrębie aglomeracji miejskich, 
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 Atrakcje turystyczne na terenach poprzemysłowych 
powstawały głównie w dużych lub pokopalnianych miastach 
województwa dolnośląskiego (Ryc. 1). Zazwyczaj lokalizo-
wały się one na terenach byłych kopalń, browarów lub rzeźni. 

WROCŁAW
 Wrocław to największe miasto województwa 
dolnośląskiego charakteryzujące się długą i bogatą 
tradycją rzemieślniczą oraz przemysłową. Stolica 

Dolnego Śląska to także miasto o największym potencjale 
ekonomicznym w regionie, cechujące się dużą dynamiką 
przeobrażeń przestrzeni miejskiej. Toteż przykładów 
terenów poprzemysłowych we Wrocławiu, które  
w ostatnich kilkunastu latach uległy przekształceniom  
i stopniowo stawały się miejscami powtórnie publicznymi 
jest wiele. Do takich miejsc można m. in. zaliczyć tereny: 
Starej Rzeźni Miejskiej na ul. Legnickiej, Browaru 
Mieszczańskiego i Browaru Piastowskiego (w planach).

zmieniają swoje oblicze i charakter (Mazur-Belzyt, 2008). 
W konsekwencji doprowadziło to do uwolnienia miast od 
uciążliwego przemysłu i równocześnie do powstania w tych 
miejscach ugorów przemysłowych, do wykreowania nowych 
przestrzeni ekonomicznych, do ruchliwości przestrzennej 
przemysłu i powrotu do miast drobnej przedsiębiorczości, do 
konieczności adaptacji obiektów poprzemysłowych na terenie 
miast, a także do stosowania nowych metod przy wyznaczaniu 
lokalizacji dla przemysłu (Niezabitowska, 1997).
 Zaistnienie w miastach opuszczonych, nieczynnych 
i nieużytkowanych terenów przemysłowych jest zjawiskiem 
relatywnie nowym (Kaczmarek, 2004). W wysoko rozwi-
niętych krajach Europy Zachodniej zjawisko to wystąpiło 
już w latach sześćdziesiątych XX wieku. W Polsce pierwsze 
symptomy tego procesu wystąpiły w latach osiemdziesiątych 
XX wieku, by po 1989 roku nabrać gwałtowny i żywiołowy 
charakter. Uruchomienie tzw. mechanizmów renty gruntowej 
spowodowało relokację sfer produkcyjnych na obszary poza 
strefą wewnątrzmiejską (Sikorski, 2011).
 Według badań przeprowadzonych przez B. Domań-
skiego w 1999 roku ponad 75% miast w Polsce powyżej 50 
tysięcy mieszkańców posiadało niewykorzystane tereny po-
przemysłowe. Jednak nie sztuką było wykorzystać nadmiar 
terenów, które pojawiły się w tkance miejskiej po 1989 roku, 
ale sztuką było takie ich zagospodarowanie, aby nowe funkcje 
tych terenów harmonijnie współgrały i adaptowały się z istnie-
jącą w najbliższej okolicy przestrzenią, zarówno pod wzglę-
dem fizjonomicznym, jak i morfologicznym. Aby nowo po-
wstałe przestrzenie przyciągały a nie zniechęcały. Dlatego też 
wielu badaczy (m. in. Gasidło i Gorgoń, 1999) zajmujących się 
tematyką przekształceń terenów poprzemysłowych akcentuje 
konieczność planowania takich przekształceń bez nadmierne-
go pośpiechu i przede wszystkim z rozsądkiem.
 Obserwując liczne przekształcenia terenów poprze-

mysłowych a także terenów przemysłowych przebiegających  
w naszym kraju w ciągu ostatnich kilkunastu lat można zauwa-
żyć, że większość tego rodzaju przeobrażeń przebiegała w spo-
sób nieplanowany i spontaniczny. Przekształcenia te powodowa-
ły zazwyczaj ogromny chaos przestrzenny na danym obszarze, 
w danej dzielnicy miasta. Tego rodzaju przypadkowe i żywioło-
we przemiany zachodziły zazwyczaj na terenach zakładów, któ-
re ograniczyły lub zamknęły już swoją działalność produkcyjną, 
ale utrzymywały tereny i obiekty w takim stanie, aby w każdej 
chwili mogły być one znowu użyte. Prowadzić to mogło do:

a) zjawiska sukcesji funkcjonalnej na terenach przemy-
słowych i poprzemysłowych, czyli zjawiska polegają-
cego na stopniowym wypieraniu funkcji produkcyjnej 
przez innego rodzaju funkcje (podmioty gospodarcze);
b) wytworzenia się ugorów poprzemysłowych (Sikor-
ski, 2011).

 Zdecydowanie mniej w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat było planowych przekształceń terenów poprzemysło-
wych przebiegających na terenie miast w Polsce. Charak-
teryzowały się one zazwyczaj kompleksowym i planowym 
podejściem do zagadnienia. Mogły one przyjąć formę:

a) rewitalizacji; 
b) całkowitej metamorfozy przeobrażonego obszaru 
(rozumianej jako powstanie na danym terenie nowej 
aktywności ekonomicznej, która w żaden sposób nie 
nawiązuje do istniejącej tu wcześniej tradycji produk-
cyjnej) (Sikorski, 2011).

 Istotne znaczenie w procesie przekształceń terenów 
poprzemysłowych zachodzących na terenie miast naszego 
kraju miał fakt, że w wyniku tych przeobrażeń tereny po-
przemysłowe częściowo lub całkowicie ulegały ponownemu 
upublicznieniu. Szczególnie cennymi okazały się te prze-
kształcenia terenów poprzemysłowych, które spowodowały 
powstanie popularnych atrakcji turystycznych.

WyBRANE PRZyKŁADy KSZTAŁTOWANIA SIę PRZESTRZENI TURySTyCZNEJ 
NA TERENACH POPRZEMySŁOWyCH
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 Teren Starej Rzeźni Miejskiej na ul. Legnickiej 
we Wrocławiu to przykład całkowitej metamorfozy 
przekształcanego terenu poprzemysłowego. W latach 1893-
1896 zbudowano na tym blisko 20 ha terenie kompleks 
budynków rzeźniczych projektu architekta Osthoffa 
(Harasimowicz (red.), 2001). Mimo kilkudziesięciu lat 
funkcjonowania zakład ten nie sprostał wymogom nowej 
rzeczywistości ekonomicznej wytworzonej po 1989 roku. 
Ostatecznie opuszczone i zrujnowane budynki pofabryczne 
o dużej wartości zabytkowej wyburzono w 1999 roku mimo 
licznych protestów ze świata nauki i sztuki. Tereny te do 
2007 roku stanowiły przykład ugoru poprzemysłowego. 
W 2007 roku działkę ta zakupił prywatny inwestor, który 
postawił na tym terenie Centrum Handlowe „Magnolia 
Park”, które stało się celem odwiedzin wielu turystów 
uprawiających tzw. turystykę handlową.
 Centrum Handlowe „Magnolia Park” to największa 
galeria handlowa we Wrocławiu, posiadająca 75 tys. m² 
powierzchni do wynajmu. Na terenie galerii znajduje się ok. 
250 sklepów i instytucji różnego rodzaju. W najbliższym 
czasie planuje się rozbudowę tego centrum handlowego  
o kolejne 11 tys. m² (http://www.eGospodarka.pl).
 Istotne znaczenie ma fakt, że teren, na którym 
obecnie stoi Centrum Handlowe „Magnolia Park”  
z terenu zamkniętego (taki miała status Stara Rzeźnia 
Miejska), a następnie z ugoru poprzemysłowego  
w ciągu kilku ostatnich lat od momentu powstania stało 
się miejscem odwiedzanym przez ponad 9,5 mln osób. 
Z miejsca odizolowanego stał się miejscem handlowym, 
przyciągającym nie tylko wrocławian chcących zrobić 
codzienne zakupy, ale także przyjezdnych turystów 
lubiących relaksować się poprzez robienie zakupów.
 Drugi przykład kształtowania się przestrzeni 
publicznej na terenach poprzemysłowych pochodzący 
ze stolicy Dolnego Śląska to przykład Browaru 
Mieszczańskiego. Początki Browaru Mieszczańskiego 
sięgają roku 1894, kiedy to na zakupionej działce na ul. 
Hubskiej Robert Hain, właściciel lokalu Alter Weinstock 
mieszczącego się przy ulicy Oławskiej 23, wybudował 
zakład wytwarzający piwo na potrzeby swojego lokalu 
(Harasimowicz (red.), 2001). Piwo produkowano  
w Browarze Mieszczańskim do 1996 roku. Po zaprzestaniu 
produkcji opuszczone budynki zaczęły powoli niszczeć. 
W roku 2003 obiekty dawnego browaru zostały sprzedane 
Krzysztofowi Wojtasowi, który zaadaptował je na centrum 
kulturalno-rozrywkowo-szkoleniowe. Dziś działa tu  
m. in.: teatr, sale wystaw, galerie i pracownie artystyczne.

 Browar Mieszczański jest przykładem jednej  
z nielicznie przeprowadzonej poprawnie rewitalizacji na 
terenie stolicy Dolnego Śląska. Szacuje się, że każdego 
roku odwiedza te miejsce około kilkudziesięciu tysięcy 
wrocławian i turystów.  
 Podobną drogę, od kompleksu fabrycznego, w którym 
wygaszono produkcję do kompleksu o wielorakiej funkcji, 
jak Browar Mieszczański miał przejść Browar Piastowski 
zlokalizowany przy ul. Jedności Narodowej (Fot. 1). 
Geneza tego zakładu produkcyjnego sięga końca XIX 
wieku, kiedy to w latach 1892-1894 wybudowano pierwsze 
budynki fabryczne (Harasimowicz (red.), 2001). Piwo  
w Browarze Piastowskim po raz ostatni wyprodukowano 
w 2004 roku. Następnie przez 3 lata kompleks zabudowań 
fabrycznych zabezpieczano i traktowano jako magazyny. 
W 2007 roku amerykański deweloper firma Clairmont 
Global postanowiła wykupić cały teren browaru z myślą 
jego rewitalizacji i utworzenia kompleksu budynków 
mieszkalnych z funkcjami usługowymi oraz biurowymi. 
Koszt inwestycji szacowano na ok. 500 mln zł. Jeszcze  
w tym samym roku przystąpiono intensywnie do 
realizacji inwestycji poprzez wyburzenie kilku 
budynków (nie znajdujących się na liście zabytków) 
i uporządkowanie placu budowy. Niestety w 2008 
roku niespodziewanie tempo realizacji inwestycji 
spadło drastycznie. Inwestor tłumaczył to światowym 

Ryc. 1. Miasta województwa dolnośląskiego z atrakcjami 
turystycznymi na terenach poprzemysłowych  

(źródło: opracowanie własne).

Fig. 1. City   of Lower Silesia from tourist attractions 
to post-industrial areas (Source: own).
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kryzysem gospodarczym. Obecnie tereny Browaru 
Piastowskiego są znów na sprzedaż (http://www.wrocław.
gazeta.pl).
 Przykład nieudanej próby rewitalizacji Browaru 
Piastowskiego pokazuje jak trudno jest przeprowadzić 
w Polsce opłacalną rewitalizacje na dużym terenie 
poprzemysłowych, zachowując istniejącą infrastrukturę 
techniczną i kompleks budynków pofabrycznych. Gdyby 
zamiary firmy Global Clairmont się powiodły to Wrocław 
posiadałby nową przestrzeń publiczną i turystyczną 
na miarę Manufaktury w Łodzi lub Starego Browaru w 
Poznaniu.

KOWARy
 Kowary to przykład miasta, w którym transforma-
cja ustrojowa i gospodarcza zapoczątkowana w 1989 roku  
w znaczący sposób odmieniła obraz tej miejscowości.  
W ciągu niespełna 20 lat transformacji Kowary z miasta 
typowo przemysłowego zaczęły przekształcać się w mia-
sto typowo turystyczne, turystyczno-uzdrowiskowe. Kon-
sekwencją tych przemian było powstanie licznych terenów 
poprzemysłowych, które zostały ponownie wykorzysta-
ne przez funkcje turystyczną (Slenczek, Sikorski, 2009). 
Przykładem terenów poprzemysłowych w Kowarach, na 
których zakończono działalność produkcyjną a rozpoczę-
to działalność turystyczną są tereny należące do: Fabryki 
Dywanów „Kowary” S.A. oraz Kopalni Uranu.

 Fabryka Dywanów „Kowary” S.A. rozpoczęła 
swoją działalność w połowie XIX wieku (Fot. 2). Swoją 
największa świetność przeżywała w latach 80. XX wieku, 
kiedy to zatrudniała przeszło 2700 pracowników, a swoją 
produkcję eksportowała głównie do ZSRR i pozostałych 
krajów bloku wschodniego. Wraz z przemianami 
ustrojowymi i gospodarczymi zapoczątkowanymi  
w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku fabryka 
powoli zaczęła chylić się ku upadkowi. Ostatecznie Fabrykę 
Dywanów „Kowary” S.A. zamknięto w 2009 roku. 
 Okres restrukturyzacji firmy w latach 90. XX 
wieku powodował znaczne problemy natury ekonomicznej, 
które wymuszały znaczną redukcję kosztów, w tym 
redukcję zatrudnienia oraz parcelacji terenów zakładu. 
W ten sposób na byłym terenie należącym do Fabryki 
Dywanów „Kowary” S.A. w 2003 roku powstał Park 
Miniatur Zabytków Dolnego Śląska (Fot. 2). Obecnie 
w Parku Miniatur zgromadzonych jest 40 obiektów 
architektonicznych takich jak: zamki, pałace, klasztory, 
kościoły i starówki miast dolnośląskich odwzorcowanych 
w skali 1: 25. Kolejne obiekty są tworzone w uruchomionej 
na te potrzeby pracowni architektoniczno-projektowej.  
Te osobliwości w 2007 roku odwiedziło 80 tys. turystów, 
w roku 2008 już 180 tys., a w 2010 r. – 260 tys. osób.2

 Innym przykładem terenu poprzemysłowego  
w Kowarach, który w ostatnich latach został udostępniony 
dla większej grupy osób są tereny Kopalni Uranu. Zakład ten 

Fot. 1. Browar Piast - widok od strony Odry  
(źródło: www.dolny-slask.org.pl).

Phot. 1. Piast brewery - a view from the side of the Oder (source: www.
dolny-slask.org.pl).

Fot. 2. Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach 
(miniatura „Zamek Książ”; źródło: D. Sikorski).

Phot. 2. Miniature Park of Lower Silesia Monuments in Kowary 
(thumbnail „Książ Castle”; source: D. Sikorski)

2 Dane na podstawie informacji od zarządcy obiektu.

Dominik SIKORSKI



37

powstały po II wojnie światowej w latach 50. i 60. XX wieku 
była powodem drastycznego zahamowania rozwoju miasta (z 
powodu funkcjonowania kopalni miasto miało status miasta 
zamkniętego)3. Zamknięcie kopalni w latach 70. XX wieku 
a następnie uruchomienie na jej terenie atrakcji turystycznej 

„Sztolnie Kowary” w 2000 roku całkowicie odmieniło ten 
obraz. Dziś byłą kopalnię uranu oferując turyście zwiedzanie 
z przewodnikiem 1200 metrowej trasy podziemnej dawnej 
sztolnią związanej z wydobywanej tutaj w latach 50. i 60. XX 
wieku rudy uranu, odwiedza co roku ok. 100 tys. turystów 
(Slenczek, Sikorski 2009).

ZŁOTy STOK
 Podobną metamorfozę jak Kowary, od miasta 
przemysłowego do miasta turystycznego, przeszedł Złoty 
Stok. Miasteczko to położone w południowej części 
województwa dolnośląskiego przez lata utożsamiane 
było ze znajdującym się na jego terenie najstarszym 
ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce, związanym  
z wydobywaniem rud arsenu z domieszką złota.
 Tradycje działalności górniczej i hutniczej w Złotym 
Stoku sięgają X wieku. Swoją świetność miasto przeżywało 
w XVI wieku, kiedy to na terenie miasta czynnych było 
145 kopalń i szybów oraz kilkanaście małych hut. Wraz  
z wyczerpywaniem się złóż rud arsenu i tym samym złota 
miasto chyliło się ku upadkowi. Ostatnia kopalnia złota  
w mieście zakończyła wydobycie w 1961 roku.
 Po kilkudziesięciu latach stagnacji w mieście 
zaczęto stawiać na rozwój funkcji turystycznej. W 1996 roku 
otwarto w Złotym Stoku Muzeum Górnictwa i Hutnictwa 
Złota potocznie zwane „Kopalnią Złota”. Muzeum oferuje 
turyście m.in.: możliwość zobaczenia największego  
w Europie podziemnego wodospadu (8 m wysokości), 200 
metrowy podziemny spływ łodzią, płukanie złota, wspinanie 
się po ścianie wspinaczkowej i 1,5 godzinne zwiedzanie 
sztolni starej kopalni złota.  Każdego roku „Kopalnie Złota” 
w Złotym Stoku odwiedza blisko 150 tys. turystów.4

WAŁBRZyCH I NOWA RUDA
 Wałbrzych i Nowa Ruda są przykładem dużego  
i średniego miasta, które w wyniku stopniowego wygaszania 
wydobycia w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym zmuszone 
były do szukania alternatywnych dróg rozwoju. Podobnie 
jak Kowary i Złoty Stok miasta te skorzystały z dostępnej 

na ich terenie infrastruktury pokopalnianej i postanowiły 
postawić m. in. na rozwój usług turystycznych.
 W Wałbrzychu wykorzystano w tym celu tereny 
należące do kopalni węgla kamiennego „Julia”. Kopalnia 

„Julia” powstała w wyniku połączenia ok. 15 małych 
kopalń prowadzących eksploatację węgla kamiennego na 
obszarze gminy Biały Kamień w XVI wieku. Z uwagi na 
nieopłacalność wydobycia tego surowca w tym miejscu  
w 1990 roku kopalnię postawiono w stan likwidacji. Ostatecznie 
zamknięcie kopalni „Julia” nastąpiło 20 września 1996 roku.
 W 2001 roku na terenie kopalni „Julia” powstało 
Muzeum Techniki i Przemysłu. Dzięki staraniom władz 
obiektu i miasta Wałbrzycha w 2009 roku Muzeum Techniki 
i Przemysłu dostało z Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko dotacje z Unii Europejskiej na realizacje projektu 

„Park Wielokulturowy Stara Kopalnia” (Fot. 3) w kwocie 53 mln 
zł (w tym 17 mln zł wkład własny miasta). Pieniądze te zostaną 
przeznaczone na rewitalizacje całego obiektu kopalnianego  
i utworzenie w tym miejscu: nowoczesnego i interaktywnego 
Muzeum Przemysłu i Techniki z podziemnymi ekspozycjami 
muzealnymi, Europejskiego Centrum Ceramiki Unikatowej, 
zaplecza biurowego dla organizacji pozarządowych, galerii 
sztuki współczesnej oraz siedziby dla lokalnego zespołu pieśni 
i tańca. Zakończenie realizacji projektu planuje się na 2013 rok 
(http://www.starakopalnia.pl).  W ten oto sposób na terenie 
Dolnego Śląska powstanie atrakcja turystyczna niespotykana 

3 Ze statutem miasta zamkniętego wiązały się drastyczne restrykcje dotycząca przemieszczania się, co automatycznie hamowała rozwój ruchu 
turystycznego na tych terenach.
4 Dane na podstawie informacji od zarządcy obiektu.

Fot. 3. Wizualizacja kopalni „Julia” po rewitalizacji w Wałbrzychu 
(źródło: http://www.starakopalnia.pl).

Phot. 3. Visualization of mine „Julia” after revitalization in Wałbrzych 
(source: http://www.starakopalnia.pl).
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 Po 1989 roku w miastach naszego kraju powstało 
wiele terenów poprzemysłowych, często o bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji. Wiele z nich zostało ponownie 
zagospodarowanych (głównie przez podmioty handlowo-
usługowe) i upublicznionych. Tylko nieznaczna część 
terenów poprzemysłowych stała się atrakcjami turystycznymi 
mimo, że tego rodzaju tereny doskonale nadają się do 
zagospodarowania dla tego rodzaju działalności.
 O prawdziwości powyżej tezy świadczą  
m. in. przeprowadzone badania użytkowania terenów 
poprzemysłowych w 14 wybranych miastach województwa 
dolnośląskiego6 przeprowadzone przez autora w 2011 

roku (Tab. 1). Tylko trochę ponad 3% nowopowstałych 
podmiotów gospodarczych na terenach poprzemysłowych 
w badanych miastach regionu można zaliczyć do szeroko 
rozumianej tzw. branży turystycznej i okołoturystycznej.7 
Średnia powierzchnia zajmowana przez atrakcje turystyczne 
na terenach przemysłowych to tylko ok. 0,25 ha.
Skąd w Polsce i w województwie dolnośląskim tak mała 
popularność dla tego rodzaju przekształceń terenów 
poprzemysłowych? Czy świadczy ona o niskim potencjale 
turystycznym tego rodzaju terenów?
 Odpowiedź na tego rodzaju pytania nie jest łatwa  
i jednoznaczna. Z jednej strony, przykład Manufaktury  

nigdzie indziej w Polsce w takiej skali (rewitalizacja obejmie 
m. in. 14 obiektów wielko-powierzchniowych kopalni 

„Julia”), którą co roku będzie mogło zwiedzać kilkadziesiąt, 
a może i nawet kilkaset tysięcy osób.
 Podobną drogę obrała Nowa Ruda, w której wydo-
bycie węgla kamiennego stopniowo wygaszano od 1992 
roku. W miejscu stopniowo zamykanej Kopalni Węgla 
Kamiennego w Nowej Rudzie na polu górniczym Piast  
w 1996 roku otwarto Muzeum Górnictwa, które po 
licznych zmianach organizacyjnych i własnościowych 
udostępnione jest obecnie jako Podziemna Trasa Tu-
rystyczna „Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej 
Rudzie”. Powstała atrakcja turystyczna oferuje zwie-
dzającym m. in.: przejażdżkę pierwszą w Polsce pod-
ziemną kolejką i 1,5 godzinną wycieczkę do podziem-
ny wyrobisk o długości 700 m (http://www.kopal-
nia-muzeum.pl/). Każdego roku atrakcja ta przyciąga  
ok. 50 tys. osób.5

BOLESŁAWIEC
 Bolesławiec jest przykładem miasta, w którym 
transformacja ustrojowa i gospodarcza zapoczątkowana  
w 1989 roku przyczyniła się do stopniowej poprawy 
sytuacji społeczno-gospodarczej tej miejscowości. 
Władze miasta po 1989 roku postawiły szczególny 
nacisk na rozwój funkcji turystycznej i produkcyjnej 
miejscowości. Zaowocowało to m. in. wykreowaniem 

hasła marketingowego miasta „Bolesławiec miastem 
ceramiki” i powstaniem w Bolesławcu podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-
PARK” o powierzchni prawie 40 ha w 2007 roku. 
 Bolesławiec to także miasto, w którym prze-
obrażenia terenów przemysłowych i poprzemysłowych 
zapoczątkowane zmianami zainicjowanymi w 1989 roku 
przebiegały w sposób umiarkowany i mniej intensyw-
nie niż to zazwyczaj miało miejsce w pozostałych mia-
stach Polski. Powstanie nowych i licznych podmiotów 
gospodarczych w mieście o profilu produkcyjnym wraz               
z rozwojem funkcji turystycznej miasta przyczyniło się 
do jego rozkwitu.
 Żywe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu powsta-
łe w 1993 roku jest doskonałym przykładem łączenia  
w jednym podmiocie gospodarczym idei rozwoju 
funkcji turystycznej i funkcji produkcyjnej w mieście. 
Obiekt ten pełni dwie funkcje. Z jednej strony jest to 
zwykły zakład produkcyjny, produkujący wyroby z ce-
ramiki na rynek krajowy i zagraniczny. Z drugiej strony, 
jak sama nazwa wskazuje, jest to muzeum, gdzie turyści 
za niewielką opłata mogą oglądać na własne oczy pro-
ces produkcyjny. 
 Żywe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu jest 
ciekawym i unikatowym przykładem częściowego upu-
blicznienia zakładu produkcyjnego poprzez udostępnie-
nie procesu produkcyjnego dla zwiedzających.

5 Dane uzyskane od zarządcy obiektu.
6 Do badań wybrano miasta charakteryzujące się największymi zmianami w liczbie pracujących w przemyśle i w liczbie podmiotów 
przemysłowych po 1989 roku. Z dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) był to: Wrocław i Wałbrzych; ze średnich miast (od 20 do 100 
tys. mieszkańców): Bielawa, Bolesławiec, Kamienna Góra i Oława; z małych miast do 20 tys. mieszkańców): Bystrzyca Kłodzka, Głuszyca, 
Góra, Jelcz-Laskowice, Kowary, Lwówek Śląski, Twardogóra i Ząbkowice Śląskie.  
7 Pod tym pojęciem autor rozumie podmioty gospodarcze z sekcji I i R powstałe na terenach poprzemysłowych badanych miast.
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Tab. 1. Struktura użytkowania terenów poprzemysłowych w wybranych miastach województwa dolnośląskiego w 2010 roku  
Tab. 1 Structure of the use of post-industrial sites in selected cities of Lower Silesia in 2010 

Sekcja
Podmioty Powierzchnia

[ha] Udział Średnia pow.
na 1 podmiot [ha]Liczba Udział

G - handel 1911 47,4% 785,13 47,3% 0,41
w tym:
Gd - handel detaliczny 1296 32,2% 460,32 27,8% 0,36

Gh - handel hurtowy 437 10,8% 241,68 14,6% 0,55

Gn - naprawy samochodów i motocykli 178 4,4% 83,13 5,0% 0,47

F - budownictwo 424 10,5% 77,49 4,7% 0,18

M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 293 7,3% 23,86 1,4% 0,08

S - pozostała działalność usługowa 236 5,9% 21,29 1,3% 0,09

H - transport i gosp. magaz. 228 5,7% 415,27 25,0% 1,82

J - informacja i komunikacja 152 3,8% 29,71 1,8% 0,20

K - finanse i ubezpieczenia 136 3,4% 14,61 0,9% 0,11

N - usługi administracyjne i wspierające 132 3,3% 9,89 0,6% 0,07

L - obsługa nieruchomości 96 2,4% 5,39 0,3% 0,06

Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 93 2,3% 14,89 0,9% 0,16

I - gastronomia i hotele 84 2,1% 17,16 1,0% 0,20

P - edukacja 77 1,9% 13,62 0,8% 0,18

Nieużytki poprzem. 47 1,2% 142,48 8,6% 3,03

R - kultura, rozrywka i rekreacja 46 1,1% 12,98 0,8% 0,28

O - administracja publiczna i obrona narodowa 39 1,0% 47,65 2,9% 1,22

A -  rolnictwo 28 0,7% 2,03 0,1% 0,07

Mieszkania 7 0,2% 24,98 1,5% 3,57

Ogółem 4029 100,0% 1658,42 100,0% 0,41

(źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie badań terenowych oraz map ze zbioru Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego).
(source: Development and own calculations based on field studies and maps from the set of the Institute of Geography and Regional Development).

w Łodzi i Starego Browaru w Poznaniu wskazuje, że tego 
rodzaju przekształcenia mogą zostać zrealizowane z pełnym 
sukcesem. Z drugiej strony, przykład rewitalizacja Browaru 
Piastowskiego we Wrocławiu i Fabryki Scheiblera w Łodzi 
pokazują, że nie jest to proces łatwy i przynoszący szybko 
efekty biznesowe.
 Na podstawie przeprowadzonych badań 
można stwierdzić, że tereny poprzemysłowe rzadko są 
wykorzystywane jako atrakcje turystyczne, gdyż:

często nie mają one uregulowanej sytuacji prawnej  •	

i własnościowej,
wiele terenów i obiektów poprzemysłowych to zabytki •	

architektoniczne, które nie mogą być w dowolny sposób 
zrewitalizowane i przystosowane do ruchu turystycznego, 
wymagają wysokich i długotrwałych nakładów inwesty-•	

cyjnych przed wprowadzeniem na rynek turystyczny,

ich charakter w znacznym stopniu determinuje ich •	

ewentualne przeznaczenie (tereny poprzemysłowe 
najczęściej mogą zostać wykorzystane turystycznie 
jako: muzea, parki rozrywki lub centra handlowe  
o zasięgu ponadlokalnym).

 Mimo tych trudności w terenach 
poprzemysłowych tkwi ogromny potencjał turystyczny. 
Wiele terenów poprzemysłowych leżących  
w atrakcyjnych dzielnicach miast województwa 
dolnośląskiego może zostać zaadaptowane na 
potrzeby turystyki i rekreacji. Jednakże tego 
rodzaju przekształcenia należy prowadzić ostrożnie,  
z rozmysłem i przede wszystkim z pasją. Zbyt duży 
pośpiech, nastawienie na szybki zysk nie gwarantują 
sukcesu i doprowadzić może do bezpowrotnego 
zniszczenia walorów tego rodzaju terenów.

Potencjał turystyczny terenów poprzemysłowych w wybranych miastach województwa dolnośląskiego
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http://www.eGospodarka.pl (dostęp - 6 VI 2012), zob. 
na: http://www.egospodarka.pl/63223,Rozbudowa-
Magnolia-Park-we-Wroclawiu,1,78,1.html.

http://www.wroclaw.gazeta.pl/ (dostęp - 6 VI 2012), zob. 
na: http://www.wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771, 
8637448,Amerykanie_nieoczekiwanie_sprzedaja_
Browar_Piastowski.html.

http://www.dolny-slask.org.pl (dostęp - 7 VI 2012), zob. 
na: http://www.dolny-slask.org.pl/836089,foto. 
html?idEntity=508986.

http://www.starakkopalnia (dostęp - 6 VI 2012), zob. na: 
http://www.starakopalnia.pl/pl/historia i http://www.
starakopalnia.pl/pl/rewitalizacja.

http://www.kopalnia-muzeum.pl/ (dostęp - 6 VI 2012).
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Pocztówka z Zakopanego. Wczasy w peerelowskim kurorcie  
na podstawie filmu Leonarda Buczkowskiego Deszczowy lipiec (1958)

A Postcard from Zakopane. The holidays in the health resort in the Polish 
People’s Republic based on the Leonard Buczkowski’s film Rainy July (1958)

Krzysztof TROJANOWSKI 1

1 Katedra Filologii Romańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. W. Bojarskiego 1,  87-100 Toruń, christo1@interia.pl

 W 1953 roku wśród ulubionych przebojów 
radiosłuchaczy znalazła się piosenka Marty Mirskiej Wesoły 
pociąg: „Jeśli chcesz wypocząć / Gdzieś w górach czy nad 
morzem […] / Staraj się o wczasy / A potem pędź na dworzec 
[…] / Wczasy nam pomogą / Ojczysty kraj zobaczyć / Co 
zmienia się z dnia na dzień / I cieszy, cieszy wzrok” (słowa 
Kazimierz Winkler, muzyka Marek Sart). Melodyjny utwór 
jawnie promował zgodną z polityką władz zorganizowaną 
formę wypoczynku („wspólnie wyruszamy na spotkanie 
pięknych chwil”), umacniając jednocześnie w przekonaniu – 
nie zawsze słusznym – o jej stosunkowo łatwej dostępności. 
Państwo socjalistyczne w istocie bardzo dbało, aby z owego 

przywileju i rozrywki jeszcze do niedawna zarezerwowanej 
dla wybranych, uczynić dobro powszechnie, przysługujące 
klasie robotniczej. Popularyzację wypoczynku o charakterze 
rekreacyjnym oraz specjalistycznych pobytów zdrowotnych, 
rozpoczęto już wiosną 1945 roku. Świeżo utworzony Wydział 
(od 1949 – Fundusz) Wczasów Pracowniczych na mocy prawa 
przejął wówczas przedwojenne obiekty wypoczynkowe, zaś 
oferta sanatoryjna wzbogaciła się o nowe miejsca słynące  
z naturalnych właściwości leczniczych, przede wszystkim na 
Dolnym Śląsku i Pomorzu. Niesłabnącym powodzeniem wciąż 
cieszyły się owiane legendą dwa snobistyczne kurorty: Sopot 
i Zakopane, idealne zarówno dla aktywnych wczasowiczów-

 Treść. Wiosną 1945 roku władze Polski Ludowej rozpoczęły intensywną popularyzację zorganizowanego wypoczynku. 
Wśród dawnych i nowych w granicach administracyjnych kraju miejscowości słynących z naturalnych właściwości leczniczych 
i mikroklimatu, wciąż wielkim powodzeniem cieszyło się Zakopane, reklamowane jeszcze w latach 20. XX w. jako „perła 
polskich uzdrowisk”. Film Leonarda Buczkowskiego Deszczowy lipiec z 1958 roku, sentymentalna i pełna humoru opowieść  
o nieudanym romansie dwojga wczasowiczów spędzających urlop w Tatrach, stanowi doskonałą ilustrację ówczesnej 
rzeczywistości. Realizacja w autentycznych plenerach i niezwykły dar obserwacji obyczajowej twórców sprawiają, że dla 
współczesnego odbiorcy głównym walorem dzieła Buczkowskiego jest jego aspekt dokumentalny.   

 Słowa kluczowe: Zakopane, uzdrowisko, urlop, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Fundusz Wczasów 
Pracowniczych, kino polskie, Leonard Buczkowski 

 Abstrakt. In the spring of 1945 the Polish People’s Republic authorities began an intensive popularization of 
organised holidays. Zakopane which was still in the 1920 s advertised as “a jewel of Polish health resorts” was among 
former and new holiday resorts famous for their natural medicinal properties and microclimate. Leonard Buczkowski’s 
film Deszczowy lipiec (Rainy July) from 1958 is a sentimental and full of humour story of an unsuccessful love-affair 
between two holiday-makers who spend their holiday in the Tatras, and is a vivid illustration of the reality of that time. 
The shooting of the film in authentic outdoor locations and extraordinary powers of customs observation of the film 
creators make that for the contemporary audience the main advantage of Buczkowski’s work is its documentary aspect.

 Keywords: Zakopane, health-resort, holiday, the Polish People’s Republic, the Company Holiday Fund, 
Polish cinema, Leonard Buczkowski   

BIULETYN NAUKOWY WROCŁAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ,
TURYSTYKA I REKREACJA 2012, 3 (3): 41-44, 2012 R.



42

turystów, jak i skupionych głównie na nieforsownym 
korzystaniu z dobrodziejstw mikroklimatu kuracjuszy.
 Niewielkie, ale coraz prężniej rozwijające się Zakopane, 
bardzo modne przed wojną wśród elity finansowej i artystycznej, 
już pod koniec lat 20. reklamowano w obcojęzycznych 
folderach jako „perłę polskich uzdrowisk” o unikatowych 
na skalę europejską walorach przyrodniczych i leczniczych, 

„zbawiennych dla ludzkiego organizmu” (Zwoliński, 1929). Po 
Październiku 1956 roku, na fali liberalizacji przepisów, FWP 
stracił monopol na organizowanie wypoczynku i zezwolono 
na działalność prywatnym ajentom, co w znaczący sposób 
wpłynęło na zróżnicowanie jakości i zakresu oferowanych 
usług (Sowiński, 2005). W 1957 roku stolicę polskich Tatr 
odwiedziło ponad milion osób, a opiniotwórczy tygodnik 

„Przekrój” donosił triumfalnie, że Zakopane się rozbudowuje  
i unowocześnia (Kafkowski, 1958). Zbliżał się termin oddania 
do użytku potężnego Domu Turysty na 700 miejsc, w którym 

„samoobsługowy bar i restauracja zmniejszą […] zakopiańskie 
trudności w żywieniu turysty”, realnych kształtów nabierał 
pomysł budowy pierwszego w Polsce motelu („hotelu 
dla samochodów i ludzi”), trwały intensywne prace nad 
poszukiwaniem cieplic i solanek. Nie szczędzono także środków 
na inwestycje w handel, co miało przyczynić się do obniżenia 

„często wygórowanych w Zakopanem cen warzyw i owoców” 
(Kafkowski, 1958). W takich oto realiach rozgrywa się akcja 
nieco zapomnianego już filmu Leonarda Buczkowskiego 
Deszczowy lipiec (premiera w lutym 1958 roku). 
 W potocznym, uświęconym wieloletnią tradycją 
rozumieniu, uzdrowisko oznacza najczęściej swoistą „instytucję 
towarzysko-erotyczną” (Szpakowska, 2008), gdzie łatwo 
zawiera się nowe znajomości i angażuje w niezobowiązujące 
romanse. Deszczowy lipiec ilustruje to przekonanie na 
tyle skutecznie, że w dużej części mógłby wręcz uchodzić 
za dokumentalny zapis modelowych zachowań grupy 
wczasowiczów w średnim wieku, spędzających letni urlop  
w zakopiańskim pensjonacie pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. 
Niemała w tym zasługa współautorki scenariusza, bardzo  
w owym czasie popularnej satyryczki Stefanii Grodzieńskiej, 
której niezwykły dar przenikliwej obserwacji obyczajowej 
nadał fabule znamiona autentyzmu. Sama intryga, osnuta 
wokół osobistego dramatu młodej kobiety, jest raczej banalna, 
lecz ukazanie perypetii bohaterki na znakomicie zarysowanym 
komediowym tle przydaje całej historii oryginalności. Do 
Zakopanego przyjeżdża z Warszawy zdradzana przez męża 
Anna (Urszula Modrzyńska). Jak co roku zatrzymuje się 
w tym samym pensjonacie, w którym przebywa już reszta 
zaprzyjaźnionego towarzystwa: Porębscy (Marta Stebnicka 

i Kazimierz Wilamowski), Iwona (Olga Bielska), pan 
Wacek (Andrzej Szczepkowski), Zofia Karpińska (Barbara 
Krafftówna) i pan Kawka (Jan Kurnakowicz). Atrakcyjną Anną 
interesuje się wczasowy uwodziciel Andrzej (Ryszard Barycz), 
chwilowo zajęty romansem z „rudym kociakiem w szałowych 
okularach” – jak się później okaże, warszawską kochanką męża 
bohaterki. Intensywne zabiegi Andrzeja przynoszą oczekiwany 
rezultat, Anna pozwala się adorować, jednak w decydującej 
chwili odrzuca natarczywe awanse wielbiciela. Przez 
przypadek dowiaduje się, że mąż jedzie nocnym pociągiem do 
Zakopanego, ale kiedy wychodzi po niego na dworzec czeka 
ją przykra niespodzianka: okazuje się, że nie przyjechał on do 
niej, ani nawet do kochanki, tylko do innej kobiety. 
 „Wszystko jest tu proste, codzienne, znane i często 
spotykane”, aczkolwiek bez „uproszczeń i łatwizny artystycznej” 

– pisał krytyk po premierze filmu (Giżycki, 1958). Reżyser  
i zarazem współautora scenariusza nie krył, że największa 
trudność leżała w zachowaniu „równowagi między tłem  
a delikatnym wątkiem lirycznym”, gdyż zachwianie proporcji 
mogłoby łatwo „przesunąć punkt ciężkości w niezamierzoną 
stronę groteski” (Giżycki, 1957). Na prywatny użytek 
twórca zdefiniował gatunek swojego filmu jako „komedię 
sentymentalną”, czym zapewne nieświadomie zapoczątkował 
nad Wisłą narodziny współczesnej komedii romantycznej. 
Recenzentom owo określenie przypadło do gustu, donosili więc 
o „polskim dramacie na wesoło” (Aleksandra, 1958) tudzież 

„zakopiańskim romansie sentymentalnym” (Giżycki, 1958). 
Krytyk „Filmu” pokusił się nawet o głębsze uzasadnienie: 

„Jak na melodramat – brak zdecydowanego konfliktu, a fabuła 
za mało emocjonalna. Jak na satyrę obyczajową – ostrze 
krytyki zbyt tępe i zwrócone co najwyżej na drugorzędne 
sprawy. Jak na komedię sytuacyjną – akcja zbyt wątła  
i w swym głównym nurcie właściwie nie komiczna”. Fachowe 
połączenie wszystkich tych elementów dało jednak w efekcie 

„wcale zgrabny film rozrywkowy” (Giżycki, 1958), z galerią 
wyrazistych postaci w interpretacji znakomitych aktorów. 
 Dla współczesnego odbiorcy głównym walorem dzie-
ła Buczkowskiego jest z pewnością aspekt dokumentalny. Ja-
sno określony czas i miejsce akcji oraz bohaterowie inspirowa-
ni autentycznymi postaciami tworzą w dużym stopniu wierny  
i nader barwny obraz bieżącej rzeczywistości. Grono osób  
o zbliżonym statusie materialnym i pozycji społecznej przy-
jeżdża w lipcu na wypoczynek do niewielkiego, dość eleganc-
kiego pensjonatu pod Tatrami. W pokojach nie ma wpraw-
dzie łazienek, jedynie umywalki, niemniej wyposażenie bez 
wątpienia przewyższa ówczesne standardy, o czym świadczą 
modne bibeloty, wyłożona parkietem podłoga, żywe kwia-
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ty na parapecie, czy nowoczesne rolety w oknach. W jadalni 
goście siedzą przy czteroosobowych, przykrytych obrusami 
stolikach, a obsługa jest wyjątkowo miła, wręcz serdeczna,  
i bardzo wyrozumiała; chętnie spełnia kulinarne życzenia 
niedomagających urlopowiczów, takich jak pan Kawka, któ-
ry przestrzega surowej diety i demonstracyjnie zażywa kro-
ple na swoje dolegliwości. Niektórzy wczasowicze to stali 
bywalcy, znający się z wcześniejszych pobytów i zaprzy-
jaźnieni z obsługą. Wśród gości przeważają przedstawiciele 
sfery urzędniczej – pary lub osoby samotne, niekiedy w to-
warzystwie psów –  ale są też młode małżeństwa z dziećmi  
i grupa młodzieży. Kameralny charakter pensjonatu, domo-
wa atmosfera i dobór urlopowiczów dają miłe poczucie przy-
należności do swoistej elity w przedwojennym stylu. Dlatego 
goście czują się w obowiązku kultywować pewne obrzędy, 
uważane zresztą za rzecz całkowicie naturalną, jak zwyczaj 
przebierania się do kolacji, czy spędzanie wieczorów na grze 
w brydża w przytulnie urządzonym saloniku z fortepianem. 
Brydż stanowi ulubioną rozrywkę bohaterów, rozpala emo-
cje, skłania do żartów, flirtów i daje alibi do wymiany plotek. 
Nieznajomość reguł gry postrzegana jest jako swego rodzaju 
ułomność intelektualna, którą zrehabilitować może kibico-
wanie zawodnikom lub – jak w przypadku Karpińskiej – za-
bawianie towarzystwa przygrywaniem na fortepianie. 
 Urlopową sielankę zakłócają od czasu do czasu pew-
ne drobne, acz dobitnie świadczące o niedoskonałościach pa-
nującego ustroju fakty. Na dworcu kolejowym w Zakopanem 
nie ma peronów, podróżni wyskakują z pociągu wprost na 
ubitą ziemię. Goście utyskują na monotonię posiłków. Wy-
pożyczane za opłatą na Gubałówce leżaki są zdezelowane, 
nie rozkładają się wcale lub ranią wystającymi gwoździami. 
Trudno się dodzwonić z jedynego dostępnego w pensjonacie 
telefonu. Bilety kolejowe kupuje się w kasach Biura Podró-
ży Orbis stojąc w długiej kolejce, a blankiety telegramów na 
poczcie są skąpo wydzielane przez urzędniczkę. Co ciekawe, 
efekty socjalistycznego brakoróbstwa paradoksalnie mogą 
okazać się niekiedy pomocne: kulawy stolik, krzywa lamp-
ka i zepsuta roleta w pokoju Anny przypominają jej nagle  
o mężu, który wszystko potrafił naprawić, i w ostatniej chwili 
powstrzymują bohaterkę przez zdradą. 
 Mankamenty wczasów w peerelowskim kurorcie 
najbardziej doskwierają Porębskiej i Iwonie. Obydwie bo-
haterki korzystają z każdej możliwości, aby melancholijnie 
porównać pobyt w Zakopanem z urlopami spędzonymi za 
granicą. Porębska wspomina przedwojenne wakacje w słyn-
nym francuskim Trouville, zaś Iwona niedawną wyciecz-
kę do Warny, gdzie już „za trzy nylonowe komplety można 
mieć kożuszek, i pogody też mają ładne”. Żadna z pań nie 

zaniedbuje też sposobności, aby przy okazji napomknąć  
o swoim powodzeniu towarzyskim wśród cudzoziemców. 
Owa sympatyczna i zabawna licytacja stanowi swoisty leit-
motiv fabuły. Efekt komiczny potęgują dodatkowo psujące 
humor incydenty, kiedy obydwie elegantki odkrywają nagle  
z niezadowoleniem, że mają takie same elementy garderoby, czy 
jednocześnie wpadają na pomysł zmiany fryzur na identyczne.
 Deszczowa pogoda udaremnia wędrowanie po górach, 
ale bohaterowie bynajmniej nad tym nie ubolewają. Ambitne 
próby „zdobywania górskich szczytów” w nieliczne słoneczne 
dni ostatecznie ustępują miejsca wspólnemu leżakowaniu na 
Gubałówce, lub kończą się skręceniem nogi podczas wyprawy, 
co daje wszystkim wygodny argument do zaniechania dalszych 
tego typu przedsięwzięć. Eskapada w Tatry organizowana jest 
jednak z całym ceremoniałem: panie w szykownych żakietach, 
niektórzy panowie nawet w garniturach, wyposażeni w chlebaki, 
olejek do opalania i ciupagi, pod wodza pana Wacka podejmują 
niezbyt forsowny marsz szlakiem turystycznym. Grupa szybko 
się wykrusza, zostają jedynie trzy najbardziej wytrwałe osoby. 
Bezpośredni kontakt z przyrodą skłania do głębszej refleksji. 
Przeglądająca się w lusterku Karpińska stwierdza filozoficznie: 

„Straszliwa groza wieje z tych gór. Człowiek się czuje taki mały! 
Pomyśleć, że wieki mijały, całe epoki, a te olbrzymy górskie 
jak stały, tak stoją”. Program obowiązkowy został zrealizowany  
i kontynuowanie wycieczki wydaje się zbędne, gdyż „wszędzie 
jest jak tu. Góry i góry”. Większość bohaterów w pełni podziela tę 
opinię i zdecydowanie woli spędzać popołudnia w kawiarniach,  
a wieczorami bawić się na dancingach. W wyprawach do noc-
nych lokali solidarnie bierze udział całe zaprzyjaźnione towarzy-
stwo, łącznie ze stroniącym od alkoholu i tańców panem Kawką. 
 Oferta rozrywkowa Zakopanego w drugiej połowie 
lat 50. ubiegłego wieku była wbrew pozorom dość szeroka, 
co stanowiło fenomen na skalę krajową, ponieważ liczba 
tamtejszych lokali z dancingiem dorównywała bodaj tylko 
stołecznym. O ich popularności i zainteresowaniu, jakie 
budziły w społeczeństwie dowodzi opublikowany na łamach 

„Przekroju” i zilustrowany wieloma fotografiami ranking 
pod wymownym tytułem Nocne szały Zakopanego (1958). 
Autor Wojciech Plewiński poddaje ocenie pięć różnych 
miejsc rozrywki: od młodzieżowej piwnicy artystycznej po 
bardziej snobistyczną Watrę, czyli „lokal dość reprezentacyjny,  
a jednak przytulny”, w którym, jak można przypuszczać, 
miło spędzają czas również bohaterowie Deszczowego lipca. 
Wśród pozostałych klubów na uwagę zasługują położone 
z dala od centrum Kuźnice w nie gotowym jeszcze Domu 
Turysty: „dużo sportowców i młodzieży, mało pijaków, nastrój 
wesoły i nie chuligański […] [a sam lokal] coraz modniejszy, 
dzięki dogodnemu rozkładowi jazdy autobusów”. Istotnym 

Pocztówka z Zakopanego. Wczasy w peerelowskim kurorcie na podstawie filmu Leonarda Buczkowskiego Deszczowy lipiec (1958)
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mankamentem wszystkich zakopiańskich przybytków rozrywki 
jest „słaba wentylacja”, zaś ich niewątpliwym walorem – grana 
na żywo muzyka, choć niekiedy goście muszą tańczyć „wokół 
słupa podpierającego sklepienie, przy fortepianie, akordeonie 
i perkusji”. Dancing stwarza znakomitą okazję do zawarcia 
bliższej znajomości. Anna postanawia zwrócić na siebie uwagę 
Andrzeja, upuszczając torebkę z nadzieją, że siedzący nieopodal 
wielbiciel ją podniesie. Dokładnie w tej samej chwili orkiestra 
zaczyna grać rock and rolla i goście tłumnie ruszają na parkiet, 
kopiąc w tańcu torebkę jak piłkę. Torebka odnajduje się dzięki 
poświęceniu szarmanckiego pana Kawki.
 Niewinny romans bohaterów zawiązał się w znacznej 
mierze za sprawą towarzystwa z pensjonatu, które zapragnę-
ło rozerwać przygnębioną Annę w myśl zasady Porębskiej, 
że „podobno kobieta bez mężczyzny prędzej się starzeje”,  
i zachęciło oczarowanego urodą warszawianki Andrzeja do 
przejęcia inicjatywy. Niechętna zrazu Anna zaczyna doce-
niać wytrwałość upartego amanta i ulega jego urokowi. Od-
tąd większość czasu spędzają razem, w plenerze i na dancin-
gach. Anna odzyskuje dobre samopoczucie, tryska energią 
i humorem. Wakacyjna znajomość, im bliżej końca turnusu, 
tym większych nabiera rumieńców, ale miłość bohaterki do 
męża okazuje się silniejsza i do zdrady mimo wszystko nie 
dochodzi. Całe towarzystwo bacznie obserwuje rozwój wy-
darzeń, niczym grecki chór komentując na bieżąco sytuację. 
Nic nie umyka ich uwadze, łącznie z zwartością siatki na za-
kupy („państwo widzieli – wino, owoce, przecież to kosztu-
je”). Ogromna przemiana Anny, jej radosne podekscytowanie, 
ciągły brak czasu i spóźnienia na posiłki budzą jednak u ob-
serwatorów wyraźną dezaprobatę, która zadziwiająco szybko 
zmienia się we współczucie, kiedy po niefortunnym tête-à-tête 
Andrzej afiszuje się z nową przyjaciółką. Snucie domysłów  
o stopniu zażyłości między bohaterami stanowi główny temat 
konwersacji, ale z drugiej strony pozwala również bezpiecznie 
odwrócić uwagę od trzymanych w tajemnicy romansów pana 
Wacka z Karpińską oraz Iwony z jednym z wczasowiczów. 

 Film Buczkowskiego został zrealizowany w rekor-
dowo szybkim tempie niecałych sześciu tygodni, przy udziale 
niższego niż ówczesna średnia budżetu. Wszystkie sekwencje 
plenerowe powstały w naturalnej scenerii Zakopanego, choć 
aura nie zawsze sprzyjała i częste deszcze – jak w tytule – utrud-
niały zdjęcia. Sytuację nieoczekiwanie pogorszył też padający 
wczesną jesienią śnieg. Sceny w pensjonacie również nakrę-
cono na miejscu, w postawionym specjalnie w tym celu przy 
jednej z głównych ulic budynku. Jak donosił reporter „Filmu”, 
od frontu solidna dekoracja w niczym nie zdradzała swego 
prowizorycznego charakteru. Złudzenie autentyczności było 
tak doskonałe, że przed budynkiem zatrzymywały się nieraz 
góralskie furmanki, a gazdowie oferowali sprzedaż ziemnia-
ków na zimę do kuchni. Pojawili się też chętni do odkupienia 
scenografii, aby w kolejnym sezonie otworzyć w niej letnią 
kawiarnię (Giżycki, 1957). 
 Sentymentalna, nasycona ciepłym humorem i nie-
spiesznie tocząca się opowieść lubianego i cenionego twór-
cy nie stała się wielkim przebojem ekranowym. Być może 
fabuła za bardzo odzwierciedlała wczasową codzienność  
i problemy, z jakimi większość odbiorców musiała się 
zmagać każdego roku przez dwa tygodnie. Niewykluczone 
również, że spragnioną płomiennego romansu publiczność 
nieco rozczarowało zbyt cnotliwe zachowanie głównej bo-
haterki. Reżyser zrealizował swoje dzieło w sposób bardzo 
staranny, z wykorzystaniem klasycznych zabiegów tech-
nicznych, takich jak ściemnienie, rozjaśnienie, przenikania, 
miękka fotografia czy wstawki lirycznych w tonie sytuacji 
wyobrażonych. Ukazanie historii bez fabularnych ekstra-
wagancji czy estetycznych eksperymentów nieoczekiwanie 
pół wieku po premierze okazuje się wielkim atutem Desz-
czowego lipca. Film przywodzi bowiem na myśl skojarzenie 
z czarno-białą pocztówką z dawno minionej epoki, kiedy na 
urlop do Zakopanego zamiast dresów i sportowych butów 
obowiązkowo pakowano do kartonowych walizek garnitury 
i szyfonowe suknie. 
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 Sztuka plakatu jest sztuką otwartej przestrzeni, 
sztuką jej zagospodarowania i stanowi jeden  
z elementów społeczeństwa doby informacji, które 
ukształtowało się w drugiej połowie XIX wieku. 
Okres ten pokrywa się z wielkimi zmianami, które 
dokonały się w ówczesnym społeczeństwie: chodzi tu 
nie tylko o same przemiany ekonomiczne, ale również 
o przemiany światopoglądowe i przebudowę filozofii 

życia. „Wiodąca na pokuszenie obietnica”, jak twierdził 
jeden z badaczy reklamy, jest jej jądrem (Bernstein, 
2005: 48). Cel, jakim jest zatrzymanie i wywołanie 
zainteresowania u przechodnia, wkomponowuje 
się niejako naturalnie w cykl zmian zachodzących 
w społeczeństwie. Widać to zwłaszcza w Paryżu 
końca XIX wieku, który nie bez przyczyny w wielu 
opracowaniach nazywany bywa stolicą współczesnego 

Od Trouville do Côte d’Azur – uzdrowiska we francuskim 
plakacie reklamowym 

From Trouville to French Riviera – health resorts in French advertising poster

Marcin Skibicki 1
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 Treść. Autor poniższego artykułu przedstawia najważniejsze przemiany, które dokonywały się w koncepcji 
francuskiego plakatu turystycznego na przełomie XIX i XX wieku. Okres ten okazał się najbardziej obfitującym 
w dzieła twórców tej ulotnej formy komunikacji. Z bogactwa plakatu francuskiego autor wyciągnął tylko te 
najbardziej reprezentatywne, poczynając od tych obrazujących surowe zasady etyczne epoki wiktoriańskiej, 
będących plakatami-obrazami, poprzez plakat doby Art Nouveau, a skończywszy na plakacie Art Déco, po którym 
nastąpił spadek wartości estetycznej dzieł. Plakat podążał zawsze za modą i filozofią życia, odwzorowywał 
aktualnie panujące trendy, dopasowując do otoczenia swój język. Charakterystyczną cechą plakatu francuskiego 
końca XIX wieku jest przedstawianie ciepłych stron Riwiery Francuskiej, jako miejsca ucieczki przed chłodem 
północy, oferujące zabawę i rozrywkę, plakat ten, w odróżnieniu od innych plakatów europejskich nie mówi wiele 
o walorach leczniczych miejsc, które opisuje. 

 Słowa kluczowe: turystyka, uzdrowiska, wypoczynek, plakat, reklama, Lazurowe Wybrzeże

 Abstract. The author of the following paper presents the most important conversions which were performed in 
concept of French touristic poster at the turn of the 19th and 20th centuries. This period has turned out the most abounding 
with works of artists of this ephemeral form of communication. The author has extracted from a rich treasure of French 
poster only the most representative, from posters depicting rigorous ethical principles of the Victorian era onwards 
(poster-painting), through Art Nouveau period style, to Art Déco posters, which are followed by a fall of esthetic value 
of work. The art of touristic poster has always followed the current fashion and philosophy of life, it has copied new 
trends in the arts, adjusting its language for the environment. The most characteristic feature of French poster of the end 
of the 19th century is presenting of warm parts of French Riviera as a place of escape from the cool of the North, as a 
place offering fun and entertainment. The French poster, as opposed to other European equivalents, does not say many 
about medicinal values of described health resorts.

 Keywords: tourism, health resorts, rest, poster, advertising, French Riviera
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plakatu: wielka przebudowa z drugiej połowy XIX 
wieku, zapoczątkowana przez barona Haussmanna 
oddała do użytku spacerujących Paryżan wielkie  
i przestronne bulwary, które z miejsca stały się 
naturalną przestrzenią życiową plakatu.
 Zasygnalizować natomiast trzeba od razu,  
że plakat turystyczny rozwijał się według innych reguł 
niż standardowy plakat reklamowy (zob. Szablowska, 
2005: 78). O ile w przypadku tego ostatniego zetknięcie 
się z przechodniem-odbiorcą jest bardzo krótkotrwałe  
i odbywa się w ruchu, przez co jest on zdolny poświęcić 
jedynie ułamek sekundy na odbiór przekazu, o tyle reklama 
turystyczna ze główne miejsce oddziaływania obrała 
sobie dworce kolejowe i poczekalnie. W tych miejscach 
właśnie potencjalny klient, spacerując w oczekiwaniu na 
pociąg, miał okazję zapoznać się z ich ofertą, która sama 
w sobie była już obietnicą szczęśliwego finału podróży,  
a zarazem enklawą spokoju i bajecznego piękna  
w otoczeniu hałasu i dymu lokomotyw (Laps, 2007: 66). 
Sam rozwój plakatu turystycznego był uzależniony 
w dużej mierze od sieci kolejowej, której rozbudowa 
we Francji datuje się na drugą połowę XIX wieku  
(w 1855 zakończona została budowa linii Paris-Lyon-
Méditerranée, w skrócie PLM, łączącej stolicę kraju  
z Lazurowym Wybrzeżem). Dostęp do łatwych  
i relatywnie szybkich środków transportu publicznego 
sprawia, że turystyka staje się rozwojowym sektorem 
gospodarki, jak również – w wymiarze społecznym  
i kulturalnym, okazją do intensywnej wymiany. Dość 
wspomnieć, że jeśli jeszcze parę lat przed uruchomieniem 
linii łączącej Paryż z Marsylią podróżujący dyliżansem 
musiał poświecić około 70 godzin na pokonanie tego 
dystansu, to uruchomienie kolei skróciło ten czas do około 
18 godzin. Prócz rozwoju transportu należy wymienić 
również wzrost zamożności społeczeństwa będącym 
kolejnym motorem napędowym rozwoju turystyki, 
którego najbardziej wyrazistym symbolem stało się 
ustanowione w 1936 roku prawo do dwutygodniowego 
płatnego urlopu.2 Dwa wymienione powyżej czynniki 
sprawiły, że dotychczasowy kontakt z dalszymi regionami 
kraju – zarezerwowany dla śmiałków lub osób dobrze 
sytuowanych, zmienił się w element życia codziennego, 
czynność banalną i powszechną. 
 Historię plakatu turystycznego można podzielić 
na trzy okresy, z czego dwa pierwsze będą przedmiotem 

naszych rozważań. Najwcześniejszy datuje się od lat 
90 XIX wieku do lat 20 wieku XX, zahacza zatem  
o epokę, w której tworzono w duchu modernizmu. 
Drugi zaś okres przypadać będzie na lata 1920-1950, 
ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji kierunku 
Art Déco (de Montry, 2001). Wielkie zapotrzebowanie 
na plakaty turystyczne pod koniec XIX wieku sprawiło,  
że często były one dziełem nie zawodowych plakacistów, 
lecz pejzażystów. Tak było w przypadku jednego  
z pierwszych plakatów datowanych na lata 90 r. XIX 
stulecia, autorstwa Hugo d’Alési, który jako jeden  
z pierwszych artystów współpracował zawodowo  
z liniami kolejowymi PLM i dla tej sieci tworzył plakaty. 
Charakterystycznym jest fakt, że pomimo iż plakat był 
zamówiony przez koleje żelazne, nie pojawiają się one 
w kompozycji (nie licząc samego skrótu PLM), mamy 
za to elegancki i subtelny obraz samych miejscowości 
wypoczynkowych (jest to o tyle interesujące, że pociąg 
sam w sobie jako pojazd pojawi się w plakacie ery Art 
Déco, która uczyni z maszyny głównego bohatera). 
Hugo d’Alési był typowym malarzem-pejzażystą  
a plakaty jego autorstwa charakteryzuje wyjątkowa 
dbałość o szczegóły kompozycji, typowy styl dla 
okresu Belle Epoque. Widać to zwłaszcza na plakacie 
z 1892 roku Zima w Nicei (Ryc. 1), oto dwie kobiety 
swoimi gestami i wzrokiem skierowanym w dół, gdzie 
przetacza się tłum uczestników karnawału, zapraszają 
widza do odwiedzenia Nicei w czasie sławnego, 
kolorowego nicejskiego święta. Delikatność pory roku 
oddaje dość lekkie ubranie bohaterek, letnia parasolka 
oraz wszechogarniająca zieleń i różowe kwiaty. Riwiera 
Francuska jawi się w jego plakacie jako kraina radości 
i dobrej zabawy, charakteryzująca się wspaniałymi  
i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami, z bujną 
roślinnością i bezchmurnym niebem. Elegancja ubioru 
i sytuacyjny kontekst nie pozostawiają jednak złudzeń, 
jeśli chodzi o typ odbiorcy: są to turyści dobrze 
sytuowani, poszukujący wyrafinowanych doznań (stąd 
m.in. obraz nieistniejącego już budynku amfiteatru Jetée 
de la promenade de Nice, ukryty fantazyjnie na wielkim 
wachlarzu) lub po prostu odpoczynku i regeneracji 
duszy i ciała. Podobny kanon artystyczny obowiązywał 
aż do lat 20 XX wieku – dominował wyidealizowany 
pejzaż narracyjny, na którego tle pojawiały się kobiety 
w długich turniurach i gorsetach, z parasolką w ręku.

2 Sama już nazwa okresu od 1870 do 1914 Belle Epoque, czyli Piękna Epoka, najlepiej tłumaczy charakter zmian w społeczeństwie i jego 
nastawienie do życia (podobnie zresztą jak Les années folles, szalone lata, jak nazywano okres od 1919 do 1929).

Marcin SKIBICKI
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 Charakterystyczne jest, że z reguły reklamowano 
Lazurowe Wybrzeże jako miejsce ucieczki przed 
zimowym chłodem północy – dopiero w późnych 
latach dwudziestych dystyngowane arystokratki zostaną 
zastąpione młodymi kobietami w strojach kąpielowych, 
zażywającymi w sezonie letnim kąpieli wodnych w Morzu 
Śródziemnym (zwłaszcza widoczne jest to w twórczości 
Jeana-Gabriela Domergua z lat 30 XX wieku). 
 Jednym z bardziej charakterystycznych 
elementów plakatu odnoszącego się do Riwiery, 
zarówno z pierwszego jak i drugiego okresu, było 
spychanie jej walorów jako miejsca, które leczy,  
na rzecz eksponowania wątków zabawy i przyjemności, 
sportu i aktywnego wypoczynku (jednym  
z nielicznych wyjątków jest np. plakat d’Alésiego 
z 1895 obrazujący prawdopodobnie chorą kobietę, 
siedzącą i odpoczywającą w fotelu bujanym).  
W kontekście wykorzystania naturalnych walorów 
regionu plakat nie ukazywał ludzi, którzy przyjeżdżają 
w celu rekonwalescencji (nie był dosłowny, tak jak  
w przypadku plakatu niemieckiego doby Jugendstilu, 
gdzie spotykamy się z wyliczaniem typów zabiegów, 
którym mógł się poddać kuracjusz. Podobnie jest  
z naszym rodzimym plakatem turystycznym autorstwa 
Tadeusza Gronowskiego, jak przykładowo Iwonicz, 
Zakład Zdrojowo-Kąpielowy, plakat z 1925 roku, 
gdzie wymieniane są zabiegi, takie jak: kąpiele 

borowinowe, bromowe itp.). Plakat francuski 
posługiwał się zdecydowanie częściej wizerunkiem 
ludzi pełnych wigoru i żądnych ruchu na świeżym 
powietrzu. Zainteresowanie uprawianiem sportu  
w rejonie Lazurowego Wybrzeża można wytłumaczyć 
bez trudu idealnym położeniem: bliskie sąsiedztwo gór 
i bezpośredni dostęp do morza pozwalały korzystać 
z uroków wysiłku fizycznego o każdej porze roku 
i pod każdą postacią. Na plakatach miejscowości 
uzdrowiskowych odnajdziemy głównie sporty  

„z importu” z Anglii, takie jak tenis czy golf, które 
zrobiły w krótkim czasie zawrotną karierę i stały się 
na długo fenomenem społecznym samym w sobie  
(de Montry, 2001). Kult ciała, higiena i zdrowie 
fizyczne stają się na tyle ważne, że popularnością 
zaczynają cieszyć się również sporty zimowe, jak na 
przykład narciarstwo (większość plakatów zachwala 
głównie zalety stacji narciarskiej w Chamonix). 
Moda na sport i tężyznę fizyczną przekłada się na 
duże inwestycje w tej dziedzinie: powstają kluby  
i ośrodki sportowe, których celem jest organizowanie 
turniejów przyciągających liczną widownię. Między innymi 
powstaje klub tenisowy Monte-Carlo Country Club, będący 
tematem jednego z najsławniejszych plakatów Rogera 
Brodersa, którego z uwagi na dorobek artystyczny bez 
wahania możemy wliczyć do Panteonu francuskiego plakatu 
turystycznego Riwiery doby Art Déco (Ryc. 2). 

Ryc. 1. Zima w Nicei (1892)
(źródło: de Montry, 2001)

Fig. 1. Winter in Nice (1892)
(source: de Montry, 2001)

Ryc. 2. Roger Broders. Monte-Carlo (1928-1932)
(źródło: Weill & Perry, 2002 )

Fig. 2. Roger Broders. Monte-Carlo (1928-1932)
(source: Weill & Perry, 2002 )
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 Na jego przykładzie można zaobserwować 
stopień zmian, które zaszły w koncepcji plakatu sprzed lat 
20. XX wieku (czyli opisowych i bardziej utrzymanych 
w klimacie malarskim) i tych późniejszych, do których 
zalicza się większość plakatów Brodersa, w tym plakat 
dla klubu tenisowego M-CCC. 
 Utrzymany w typowej dla niego modernistycznej 
konwencji trzech planów plakat Monte-Carlo 
przedstawia parę tenisistów o uproszczonej kolorystyce 
ubrań, która wraz z publiką i morzem na trzecim planie 
akcentuje obecność zalanych słońcem kortów, gdzie 
cień grających – jedyny uderzający w oczy szczegół 
przy zastosowanych pozostałych uproszczeniach, 
dodatkowo podkreśla przepiękne walory przyrody 
(Weill, 1998: 16). Słońce jest zresztą ulubionym 
elementem Brodersa, który czyni zeń element 
magiczny Riwiery. Plakat „Le soleil toute l’année 
sur la Côte d’Azur” (Słońce cały rok na Lazurowym 
Wybrzeżu – Ryc. 3), stanowi apoteozę słońca – oto 
kobieta ubrana w strój kąpielowy wyciągając ręce 
do góry w geście dziękczynnym, wskazuje nimi na 
napis „słońce cały rok”, jakby się pod nim podpisując. 
Uproszczona kompozycja, do której zdążył nas Broders 
przyzwyczaić już w poprzednim plakacie – brak 
szczegółów i modernistyczne podejście, oraz tematyka 
kultu tarczy słonecznej, która zajmuje centralną część 
plakatu, przypominają tak znane egipskie malowidła 

ścienne poświęcone bogu-słońcu Atonowi, którego 
gloryfikowano jako stwórcę wszystkich rzeczy  
i dającego im ducha życia. Podobnie jest u Brodersa, 
gdzie mamy do czynienia z deifikacja światła 
słonecznego, jawiącego się jako dawca przyjemności, 
zdrowia i radości, za które należy mu się odpowiedni 
szacunek.
 Mówiąc o sporcie, nie sposób zapomnieć  
o wodzie, jako następnym magnesie przyciągającym 
ludzi do uzdrowisk nadmorskich. Dość specyficznym 
jest fakt, że kąpiel morska stosunkowo późno została 
uznana jako źródło przyjemności: do połowy XIX wieku 
była przepisywanym przez lekarzy remedium na różne 
schorzenia i dolegliwości, nie była więc traktowana 
jako przyjemność sama w sobie, lecz jako zabieg 
leczniczy. Nie mówiono więc nawet o kąpieli morskiej, 
ale raczej o zanurzeniu w wodzie morskiej, któremu 
przypisywano wiele zalet natury terapeutycznej, 
higienicznej (głównie w przypadku leczenia epilepsji 
i migreny). Na marginesie jako ciekawostkę można 
podać sposób w jaki się to odbywało: w związku            
z tym, że kuracjusze nie potrafili pływać, na plażach 
zatrudniano wykwalifikowanych przewodników 
kąpielowych, którzy wnosili ich do wody zanurzając 
w nadchodzących falach. Innym sposobem kąpieli było 
wchodzenie do wody przytrzymując się specjalnego 
sznura i zanurzając głowę w falach (Penot, 2006: 15). 

Ryc. 4. George Redon. Boulogne sur Mer (1905)
(źródło: Laps, 2007) 

Fig. 4. George Redon. Boulogne sur Mer (1905)
(source: Laps, 2007)
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Ryc. 3. Roger Broders. Lazurowe Wybrzeże (1928-1932)
(źródło: Weill & Perry, 2002) 

Fig. 3. Roger Broders. French Riviera (1928-1932)
(source: Weill & Perry, 2002)
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Przyjemność z przebywania na plaży odkryta została 
dopiero w drugiej połowie XIX wieku: ciepły piasek  
i woda, czy w końcu nauka pływania sprawiły, że kwestia 

„leczenia poprzez wodę” zeszła na dalszy plan.
 Utrudniony dostęp do Morza Śródziemnego 
do drugiej połowy XIX wieku sprawił, że dużym 
zainteresowaniem cieszyły się w tym okresie plaże 
północnej Francji. Rzesze kuracjuszy udawały się 
do miejscowości nadmorskich takich jak Deauville, 
Trouville, Boulogne sur Mer czy le Touquet-Paris-Plage 
położonych w departamentach Normandii i Nord Pas-
de-Calais. Podobnie jak w przypadku południa, również 
i tutaj w sukurs przychodzi plakat, często powstający 
na zlecenie kolei żelaznych. Tak jest na przykład  
w przypadku plakatów George’a Redona Boulogne 
sur Mer (Ryc. 4), oraz Emmanuela Oraziego Trouville 
(Ryc. 5). Obydwa powstały pod koniec XIX wieku  
i kompozycją nawiązują do obowiązującego wówczas 
stylu. Na uwagę zasługuje ubiór kąpiących się, zgodny  
z wymogami ówczesnego prawodawstwa, które 
wyraźnie mówiło: Nikt nie może zażywać kąpieli jeśli nie 
jest całkowicie okryty, począwszy od szyi, a na kolanach 
skończywszy (dekret miejski Trouville z 1838 roku).  
Co ciekawe, takiemu zakazowi przypisywano nie tylko 
walory natury obyczajowej, ale również zdrowotne. 

 Aby zapewnić jeszcze większą dyscyplinę 
obyczajową plaże były podzielone sznurem na trzy 
sektory: osobne dla kobiet i mężczyzn i na końcu 
wspólny dla rodzin. Podobny sznur ujrzymy na 
plakacie miasta Trouville, być może jest właśnie 
tym służącym do przedzielania sektorów. Na 
pruderyjność plakatu George’a Redona wskazuje 
jeszcze sposób w jaki fala skrywa kobiecość kąpiącej 
się, w kilkanaście lat później na plakatach Jean-
Gabriela Domergua, prekursora stylu pin-up girl  
w plakacie francuskim, dominować będzie kobiecy 
sexapeal wiodący na pokuszenie, uwolniony z kajdan 
wiktoriańskiej  pruderii (Najpiękniejsze kobiety 
świata są latem w Monte-Carlo z 1937 roku – Ryc. 
6). Zmiany w obyczajowości lat dwudziestolecia 
międzywojennego nie są do przeoczenia. Robert 
de Beauplan tak pisał w L’Illustration w 1928 
roku: Współczesna kobieta śmieje się z ostrożności, 
którymi otaczały się jej babki. Z odkrytą głową, 
nagimi ramionami i nogami wystawia się bez 
strachu na działanie słońca, ze śmiałością, która 
zmieniła tradycyjną wstydliwość pojawia się u boku 
atletycznych mężczyzn o opalonych torsach.3

 Uwagę przyciąga różnica koloru skóry: 
mlecznobiała skóra kobiet z plakatów Redona 

Ryc. 5. Emmanuel Orazi. Trouville (1893)
(źródło: Laps, 2007)

Fig. 5. Emmanuel Orazi. Trouville (1893)
(source: Laps, 2007)

Od Trouville do Côte d’Azur – uzdrowiska we francuskim plakacie reklamowym 

Ryc. 6. Jean-Gabriel Domergue. Lato w Monte-Carlo (1937)
(źródło: de Montry, 2001)

Fig. 6. Jean-Gabriel Domergue. Summer in Monte-Carlo (1937)
(source: de Montry, 2001)

3 Tłum. własne (Gilles Fumy, Y a-t-il une géographie du bronzage ? : http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1344) 
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i Oraziego, zastąpiona zostanie opalenizną, której 
urodę odkryła Coco Chanel pod koniec lat 20 
(do tej pory charakteryzowała ona tylko gorzej 
sytuowane klasy społeczne). Również kolorystyka 
typowo malarska – z dominacją szarości i odcieni 
bladoniebieskich, oddająca rzeczywisty kolor wody 
w tych rejonach, zastąpiona zostanie już w latach 30 
kolorową i żywą tonacją, w niczym nieustępującą 
kolorom stosowanym w przypadku Riwiery. Kąpiel 
morska ma od tej pory dostarczać przede wszystkim 
przyjemności, według popularnego w latach 
międzywojennych amerykańskiego hasła „3 x S”: 
Sea, Sand and Sun, do którego w latach 60. dołączono 
jeszcze czwarte „S”: Sex.
 Kolejnym zagadnieniem związanym z życiem 
kurortów jest ogólnie pojęte życie towarzyskie, które 
pojawiło się wraz z napływem turystów. Pierwszymi 
imprezami, będącymi magnesami przyciągającymi 
wielu spragnionych wrażeń, były obchodzone 
hucznie karnawały, z czego najsławniejszy, jak już 
wspominaliśmy, odbywał się w Nicei. Dochodziły 
do tego różnego rodzaju bale maskowe i gale oraz 
imprezy plenerowe. Plakat reklamowy towarzyszył 
również i tym wydarzeniom – np. w przypadku Fête 
de nuit (czyli „Nocnego festynu” w Vichy), autorstwa 
prezentowanego już Rogera Brodersa (Ryc. 7). Festyn 

ten, wzorowany na słynnych wersalskich fêtes de nuit, 
którego pomysłodawcą był Ludwik XIV, składa się 
ze spektaklu na wodzie, zwieńczeniem którego jest 
pokaz sztucznych ogni. W oczy rzuca się podobna 
do omawianego wcześniej plakatu Monte-Carlo 
kompozycja: oto na pierwszym planie stoi para 
oświetlona wiszącymi ponad głowami lampionami. 
Światło to odbija się również na eleganckich osobach 
na dalszym planie i kieruje wzrok na położoną 
na niebieskiej tafli wody scenę zajmowaną przez 
baletnice. To zdalne kierowanie wzrokiem, tak 
charakterystyczne dla dzieł Brodersa, jak zaznacza 
Alain Weill, wzmocnione zostało zamknięciem 
sceny na wodzie poprzez zastosowanie czarnych 
konturów – w ten sposób wydaje się widzowi jakby 
patrzył przez lunetę na centralną część plakatu (Weill, 
1998: 18). Brodersowi udaje się w ten sposób oddać 
feeryczną atmosferę przedstawienia, nie zapominając 
jednocześnie o zachowaniu odpowiedniej siły przekazu, 
modulowanej kolorystyką i kompozycją.  
 Podsumowując rozważania dotyczące kilku 
zaledwie arcydzieł z bardzo bogatej skarbnicy 
francuskiego plakatu (dla samej Riwiery stworzono od 
1880 do 1950 ponad 500 plakatów) należy podkreślić 
odrębność charakteru plakatu turystycznego od 
standardowego plakatu handlowego. Zadaniem tego 
plakatu jest wyrwanie przechodnia z codziennej 
rutyny życia wielkomiejskiego – zaprasza go do 
odbycia podróży, która odmieni, choćby na chwil parę, 
jego życie, gdyż porzuci on zakurzone i zadymione 
środowisko miasta i uda się w miejsca magiczne, 
leczące ciało i umysł. W początkowym okresie sięgano 
po tradycyjną, malarską formę ekspresji (widać to 
na przykładzie prac Hugo d’Alésiego), aby w latach 
trzydziestych, będących pod silnym wpływem kubizmu 
i fowizmu, zaakcentować modernistyczny ton ekspresji. 
Francuski plakat turystyczny – zdecydowanie częściej 
niż w przypadku plakatu polskiego czy niemieckiego, 
sięga po pośrednią formę przekazu: nie wymienia 
korzyści czekających na gości w uzdrowiskach, co 
więcej – mówiąc o tych miejscach, sięga po obraz 
sielankowy, przedstawiający ludzi pełnych wigoru, 
którzy przyjeżdżają, aby nabrać jeszcze więcej sił. Na 
pierwszy plan wysuwa się kwintesencja tego, czego 
przyjeżdżający mogą oczekiwać: magia przyrody, 
niepowtarzalność miejsca a w przypadku plakatu 
Riwiery – słońca i jeszcze raz słońca. 
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Ryc. 7.  Roger Broders Vichy. Komitet ds. organizacji imprez  (1932)
(źródło: de Montry, 2001)

Fig. 7.  Roger Broders Vichy. Events Committee (1932)
(source: de Montry, 2001)
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