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Wstęp
Przedmiotem

niniejszego

opracowania

jest

zagadnienie

podziemnych

tras

turystycznych (PTT). Temat ten mieści się w zakresie badawczym geografii turyzmu, która
wchodzi w skład geografii społeczno-ekonomicznej. Zakresem przestrzennym pracy
jest obszar całej Polski. Zakres czasowy analizy obejmuje rok 2009 i początek 2010. Celem
pracy jest zestawienie istniejących tras, omówienie krajowych zasobów podziemnych
i możliwości ich wykorzystania, ale także pokazanie działań marketingowych stosowanych
w celu ich promocji. Tym samym jest to pierwsza polska zbiorcza praca naukowa
na ten temat. Jej zadaniem jest zatem dostarczenie i usystematyzowanie informacji o badanej
kwestii, co przyczyni się do rozwinięcia turystyki podziemnej.
Opracowanie to ma potwierdzić lub obalić tezę o posiadaniu przez Polskę dużego
turystycznego potencjału w postaci zasobów podziemnych. Zasadnicze pytania na jakie,
próbowano znaleźć odpowiedzi realizując pracę to:
- czym jest turystyka podziemna i podziemne trasy turystyczne?
- jaki jest potencjał zasobów podziemnych w Polsce?
- ile PTT występuje w naszym kraju i jakie można wyróżnić ich typy?
- gdzie zlokalizowane są PTT i jak wygląda ich promocja?
- czy PTT są produktem turystycznym?
- kto i dlaczego zwiedza podziemne trasy?
- jakie są perspektywy rozwoju turystyki podziemnej w Polsce?
Ważną kwestią jest zdefiniowanie pojęcia podziemnej trasy turystycznej, bowiem
bez ujednolicenia terminologicznego niemożliwy jest jednoznaczny opis i analiza zjawiska.
Aby

uzyskać

odpowiedzi

na

pytania,

które

dotyczą

tego

jednoznacznie

nie wyodrębnionego rodzaju turystyki, m.in. nawiązano współpracę z jedyną branżową
organizacją, działającą na tym polu turystyki, a mianowicie Stowarzyszeniem Podziemnych
Tras Turystycznych w Polsce. Liczne osobiste rozmowy z jego przedstawicielami i spotkania
z jego członkami (administratorzy tras) zaowocowały bogatym materiałem empirycznym
wykorzystanym w pracy. W celu dokładnego zrozumienia opisywanego zagadnienia
i charakteru tras autorka przeprowadziła własne badania terenowe. Oprócz tego, w czterech
wybranych miejscach na terenie całego kraju, przeprowadzono wśród turystów PTT badanie
ankietowe, obejmujące łącznie próbę dwustu respondentów. Ponadto zapoznano się
z istniejącą literaturą z dziedziny turystyki i marketingu, mogącą przyczynić się do lepszego
przedstawienia tematu. Poza tym, w celu zweryfikowania przekazywanych informacji
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o stosowanych

formach

marketingu

autorka

uczestniczyła

w

Gdańskich

Targach

Turystycznych, które należą do jednych z największych w Polsce w tej dziedzinie.
Wiele danych na temat PTT dostarczyli członkowie SPTTP Jerzy Roszkiewicz
i Jan Gustaw Jurkiewicz w trakcie przeprowadzonych z nimi wywiadów. J. Roszkiewicz jest
zarazem autorem jedynego przewodnika po podziemnych trasach turystycznych w Polsce,
który jest jednym z podstawowych źródeł informacji na temat PTT. Poza wymienioną
pozycją, duży wkład metodologiczny dostarczyły także opracowania dotyczące turystyki,
jak publikacje W. Gaworeckiego (1997), A. Kowalczyka (2000, 2003), T. Lijewskiego (1985)
itp. Wykorzystano również „Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce” pod redakcją
G. Gołembskiego. Bardzo przydatne były też artykuły zamieszczone w piśmie Geoturystyka.
Natomiast do opracowania części dotyczącej badanej problematyki, oprócz wymienionej
wcześniej pozycji J. Roszkiewicza, posłużyły między innymi opracowania: M. Gałuszki
(2007), Ł. M. Firlet (1997), J. Pleszyniaka (2008), E. Gralca i J. Sadowskiego (2008).
Wykorzystano informacje opublikowane przez M. Szelerewicza (2006), D. Walerjańskiego
(2008), A. Wędrychowską (2006), P. Witwickiego (2008), A. Wolańską (2006) i innych.
Cennym źródłem informacji i danych były oficjalne strony internetowe podziemnych tras
turystycznych. Wiele tras jest stosunkowo niedawno utworzonych i informacje dostępne
w Internecie są w ich wypadku jedynym źródłem danych. Rozdział dotyczący produktu
turystycznego powstał w oparciu o publikacje znawców marketingu: J. Altkorna (1998),
J. Ch. Holloway’a (1997), V. T. C. Middleton’a (1996) oraz A. Oleksiuka (2009).
Układ pracy dostosowano do postawionych wcześniej pytań i założeń badawczych
dotyczących PTT. Rozdział pierwszy to przegląd literatury przedmiotu i dyskusje na temat
specyfiki turystyki podziemnej. Kolejna część omawia zasoby podziemne, ich rodzaje
i rozmieszczenie. Porusza on także kwestię ich zabezpieczenie i metod rewitalizacji.
Kluczową część opracowania stanowi rozdział trzeci, w którym podjęto rozważania i próbę
stworzenia własnej definicji PTT. Przedstawiono też rozwój tras w Polsce, ich lokalizację
oraz krótko zaprezentowano wybrane obiekty. Następna część to charakterystyka
odwiedzających podziemia. Po niej następuje odniesienie głównego tematu do marketingu
oraz nawiązanie do produktu turystycznego i form wspólnej promocji tras. Końcowy rozdział
to omówienie perspektyw rozwoju turystyki podziemnej w przyszłości.
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1. Turystyka podziemna w świetle badań geografii turyzmu
Turystykę podziemną można rozpatrywać w wielu aspektach. Aby ukazać ją
z perspektywy badań geografii turyzmu, należy najpierw wyjaśnić bardzo istotne kwestie
teoretyczne. Pierwszym problemem jest wytłumaczenie, czym ogólnie zajmuje się geografia
turyzmu. Według Kowalczyka (2000, s. 14) jest to „dyscyplina geografii zajmująca się
przyrodniczymi

oraz

antropogenicznymi

uwarunkowaniami

i następstwami

ruchu

turystycznego”. Definicja ta jest przekształceniem pierwotnego wyjaśnienia tego hasła,
zdefiniowanego już w 1932 r. przez S. Leszczyckiego. Zakładał on, iż geografia turyzmu
zajmuje się określaniem walorów turystycznych występujących w danym terenie oraz
badaniem możliwości udostępnienia ich dla turystów. Zarazem ma ona na celu ustalenie
sposobu czerpania korzyści ekonomicznych płynących z prowadzenia tam ruchu
turystycznego (Kowalczyk za Leszczycki, 2000). Inaczej rozumiał geografię turyzmu
Bartkowski.

Przedstawił

jej przynależność

do

wszelkich form czynnej

własne
geografii
rekreacji

określenie

tego

terminu,

w

społeczno-ekonomicznej
niezależnie

od

przyczyny

którym
oraz
ich

podkreślał

obejmowanie
wystąpienia

(Kowalczyk za Bartkowski, 2000). Z kolei Bogucka traktowała to zagadnienie węziej.
Dla niej geografia turyzmu zajmuje się badaniami różnych rodzajów ruchu turystycznego
oraz

relacji

między

problemami

turystycznymi

a

środowiskiem

geograficznym

(Kowalczyk za Bogucka, 2000). Najszerzej geografię turyzmu formułowali Warszyńska,
Jackowski (1978) twierdząc, iż jej zadaniem jest analiza form i reakcji przestrzennych zjawisk
turystycznych, a także (powiązanych z nimi) innych procesów oddziałujących na przestrzeń.
Ponadto geografia turyzmu ocenia przydatność przestrzeni do działalności turystycznych
i zachodzące w niej procesy spowodowane ich występowaniem. Tym samym, dla autorów
geografia turyzmu to nauka interdyscyplinarna, łącząca w sobie (w pewnym stopniu)
nauki przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. W związku z tym może być ona traktowana
jako odrębna dyscyplina geograficzna. Jedną z nowszych definicji tego zagadnienia stworzył
Kowalczyk (2000, s. 20): „geografia turyzmu jest dyscypliną zajmującą się badaniem
przestrzennego zróżnicowania społeczno-kulturowych, gospodarczych, prawno-politycznych
i przyrodniczych uwarunkowań turystyki oraz zagospodarowania turystycznego; jak również
analizującą przebieg i następstwa ruchu turystycznego dla środowiska przyrodniczego oraz
struktur i procesów społeczno-kulturowych, politycznych i gospodarczych ”.
Jak widać, każdy autor inaczej rozumie to pojęcie. Niemniej, wszyscy wskazują
powiązania turystyki, będącej zjawiskiem społecznym, z subdyscyplinami geografii
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ekonomicznej, ale też z geografią społeczną i polityczną. Istnieje także grupa badaczy, którzy
dostrzegają bliskie związki z geografią kultury. Występują też powiązania turystyki
z naukami pozageograficznymi. Najbliższe relacje łączą ją z ekonomią, ale także
z urbanistyką i architekturą oraz planowaniem przestrzennym i fizjografią. W pewnym
stopniu nawiązuje także do socjologii (zwłaszcza czasu wolnego), etnologii, historii sztuki
czy filozofii (Kowalczyk, 2000).
Inną, konieczną do dokładniejszego omówienia kwestią są badania naukowe
nad turystyką. Istnieje wiele przyczyn ograniczonego postępu w tym zakresie. Jedną
z ważniejszych jest fakt, iż analizy rozpoczęto dopiero w latach 40-tych XX wieku.
Jak wiadomo każda dyscyplina naukowa musi posiadać odpowiedni dorobek, by wykształcić
własną teorię i usamodzielnić się. Do tego potrzebne jest także wyraźne określenie zakresu
badawczego, mierników badanych zjawisk oraz sposobu weryfikowania i porównywania
wyników. Kiedy mamy do czynienia z naukami interdyscyplinarnymi jest to bardzo trudne
i wymaga długiego czasu, jaki w przypadku turystyki, jeszcze nie minął.
Kolejną przyczyną braku rozwoju badań są trudności z wyodrębnieniem turystyki
jako nauki. Rozwój badań nad nią jest wręcz od tego uwarunkowany. Niekiedy nowe
dyscypliny wykształcają się w wyniku podziałów w naukach tradycyjnych. Innym razem
decyduje o tym znaczący zwrot w uznanych od dawna teoriach, a czasami zauważa się
zbieżność kilku dyscyplin, na styku których tworzy się nowa specjalizacja. Proces ten jest
jednak bardzo czasochłonny (Alejziak za Gołembski, 2003).
Wyróżnia się trzy główne kierunki zainteresowań naukowych w geografii turyzmu
(Warszyńska, Jackowski, 1978, s. 42):
- ocena możliwości wykorzystania przestrzeni do ruchu turystycznego,
- społeczno-ekonomiczny wymiar ruchu turystycznego,
- klasyfikowanie przestrzenne zjawisk turystycznych.
Natomiast Butler dostrzega szerszy zakres badań i wyróżnia aż sześć kierunków:
- historia turystyki,
- przestrzenno-czasowe aspekty rozwoju turystyki i zmiany w niej zachodzące,
- modele rozwoju turystyki i zachowania jej konsumentów,
- przemysł turystyczny,
- społeczno-kulturowe skutki turystyki,
- planowanie turystyczne (Kowalczyk, 2000).
Chyba najważniejszą ze wszystkich przyczyn wolnego tempa rozwoju badań
turystycznych jest brak jednej, powszechnie uznawanej definicji turystyki. Przedstawiciele

7

praktyków z różnych branż (zaliczanych do sektora turystycznego) oraz teoretycy wielu
dyscyplin naukowych, nieustannie toczą spory i liczne dyskusje co do interpretacji tego
pojęcia. Światowa Organizacja Turystyki (WTO) przy ONZ twierdzi, iż „turystyka obejmuje
ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych
lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”
(Gaworecki, 2003, s. 20). Natomiast Brytyjskie Towarzystwo Turystyczne stworzyło własną
definicję sugerującą, iż turystyką nazwać można wszystkie czynności mające związek
z krótkotrwałym przemieszczaniem się ludzi poza swoje miejsce stałe miejsce pobytu
(Middleton, 1996). W Polsce do celów statystycznych stosuje się głównie pojęcie
wypracowane przez Główny Urząd Statystyczny. Zakłada ono, że turystyka to rodzaj
ruchliwości przestrzennej ludzi, który nawiązuje do zmianą miejsca pobytu, tempa życia
i krajobrazu (Kowalczyk, 2003). Istnieje jeszcze wiele innych określeń tego pojęcia, z czego
trzy definicje są mocno rozpowszechnione. Przecławski (1994, s. 9), podobnie jak GUS
określa turystykę jako zbiór zjawisk ruchliwości przestrzennej, jednakże podkreśla wejściem
również w styczność osobistą z odwiedzanym środowiskiem (przyrodniczym, kulturowym
bądź społecznym). Z kolei V.T.C.Middleton (1996, s. 8-9) rozumie przez nią „zjawisko, które
obejmuje wszystkie czynności związane z czasowym krótkotrwałym przemieszczaniem się
osób do miejsc docelowych poza miejscami, gdzie normalnie mieszkają i pracują, oraz
pobytem w tych miejscach”. W polskiej literaturze nie ma zgodności co do tego terminu,
a ujednolicenie nazewnictwa stosowanego w turystyce nadal jest wyzwaniem dla jej badaczy.
Turystykę cechuje złożony charakter, dynamika zjawiska i rozbieżność stosowanej
terminologii. Z tego powodu można wyróżnić wiele kryteriów jej podziału. Używane są
m.in.: czas trwania podróży, zasięg wyjazdów, stopień ich organizacji, czy skład uczestników
(Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski, 2002). Można także jako wyznacznik przyjąć: liczbę
uczestników, ich wiek, porę roku w jakiej organizuje się podróż, rodzaj zakwaterowania,
środek transportu, czy pochodzenie turysty. Jednak najczęściej stosowanym kryterium
podziału ruchu turystycznego jest motyw wyjazdu. W zależności od grupy motywacji
(fizyczne, psychiczne, interpersonalne, kulturalne, prestiżowe) Gaworecki (2003) wyznacza
odpowiadający im rodzaj turystyki. Natomiast Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski (2002),
uwzględniając

motywacje

wyróżniają

turystykę:

wypoczynkową,

krajoznawczą

i specjalistyczną. Z kolei na sześć podstawowych rodzajów dzieli turystykę Kurek (2007):
poznawczą, wypoczynkową, zdrowotną, kwalifikowaną, religijną i biznesową.
Żaden z rodzajów nie zawiera w sobie turystyki podziemnej. Jest to temat niebywale
trudny. Żadna instytucja zajmująca się turystyką, jak również nikt spośród cenionych
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jej badaczy nie używa tego określenia. Jednakże brak definicji nie oznacza, iż taki typ
turystyki nie istnieje. Przeciwnie, duże trudności klasyfikacyjne wynikają z wieloznaczności
pojęcia. Nowe formy turystyki powstają w wyniku zauważalnego, ponadprzeciętnego
zainteresowania turystów jakąś odróżniającą się grupą obiektów. Na skutek czego,
wyodrębnia się element wiążący miejsca lub obiekty, a ruch turystyczny tam występujący
przyjmuje wówczas nazwę turystyki z dodatkiem przymiotnika nawiązującego do cechy
charakterystycznej tych miejsc lub obiektów. Tak z reguły określa się dopiero tworzące się
rodzaje turystyki. Pojęcie turystyki podziemnej wytworzyło się w podobny sposób.
Wytworzyła się ona na styku kilku podstawowych rodzajów, dlatego przypisuje się jej wiele
charakteryzujących je cech. Można przyjąć, iż wywodzi się z połączenia w głównej mierze
turystyki poznawczej i częściowo kwalifikowanej. Turystyka poznawcza składa się z dużej
ilości odmian. Między innymi Kurek (2007) zalicza do niej turystykę przyrodniczą,
krajoznawczą, kulturową i geoturystykę. To właśnie z tych czterech jej form wywodzi się
turystyka podziemna. Dotychczas nie zdefiniowano dokładnie tego określenia.
Wszelkie wyjazdy, których celem nadrzędnym jest poznawanie, obserwowanie
i podziwianie przyrody nazywa się turystyką przyrodniczą. Wiąże się ona z poszerzaniem
wiedzy przyrodniczej i zdobywaniem nowych doświadczeń. Rozwinęła się w oparciu
o nienaruszone, bądź częściowo przekształcone przez człowieka walory przyrodnicze, takie
jak niektóre gatunki roślin, zwierząt, obszary o szczególnych walorach krajobrazu, obszary
wodne, czy formy geologiczne (naziemne i podziemne). Krzymowska-Kostrowicka definiuje
turystykę przyrodniczą jako wyjazdy mające na celu poznanie terenów o dużych wartościach
przyrodniczych w celach poznawczych, inspirujących i samorealizacyjnych. Równocześnie
podróże te nie ingerują w bioróżnorodność odwiedzanych systemów przyrodniczych,
geosystemów czy krajobrazów (Kurek, 2007).
Formą, która także opiera się na kontemplacji walorów przyrody jest geoturystyka.
Jest to poznawanie i zwiedzanie miejsc występowania ciekawych obiektów przyrody
nieożywionej,

powstałych

pod

wpływem

zachodzących

procesów

geologicznych,

na lub pod powierzchnią ziemi. Zwiedzanie ma na celu dostarczenie turyście wrażeń
estetycznych doznawanych na skutek kontaktu z obiektami lub zespołami obiektów
geologicznych, bądź podczas obserwacji i poznawania procesów w nich zachodzących.
Geoturystyka rozwija się w miejscach występowania masywów górskich, pustyń, wybrzeży
morskich, kanionów, wodospadów, wulkanów, czy jaskiń (Różycki, 2005). Czasami
ma też miejsce na „terenach zabytkowych obiektów techniki, związanych z przekształcaniem
surowców geologicznych na cele gospodarcze, np. terenach górniczych, obiektach
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hydrotechnicznych”

(Kurek,

2007).

Zatem

geoturystyka

to

działalność

naukowa

na pograniczu geologii, ochrony przyrody nieożywionej i turystyki. Obiekty geoturystyczne
to ogromna grupa, którą można na wiele sposobów dzielić. Najistotniejszy jest geologicznogeomorfologiczny, gdzie można wyróżnić: góry, morza, wulkany, skałki, kaniony, przełomy,
wodospady, lodowce, jeziora, jaskinie i inne. Z kolei, aby nazwać zjawisko geoturystycznym
musi być to proces zachodzący współcześnie, którego przebieg i produkty można oglądać
w czasie mierzalnym minutami bądź godzinami, rzadziej dniami (Słomka, 2004).
Geoturystykę traktuje się jako formę turystyki kwalifikowanej, jeżeli uprawianie jej związane
jest z koniecznością posiadania specjalnych umiejętności, kwalifikacji, sprawności fizycznej,
umiejętności czy sprzętu.
W turystyce podziemnej można również dostrzec związki z krajoznawstwem.
Gaworecki (2003) przytacza, za Wielką Encyklopedią Powszechną z 1965 r., jego definicję.
Mówi ona, iż krajoznawstwo to pewnego rodzaju ruch społeczny, którego celem jest
zbieranie, systematyzowanie i popularyzowanie informacji geograficznych, historycznych
i innych o całym kraju lub regionie. Ruch ten przejawia poznawczo-dydaktyczny charakter
i pełni wiele funkcji społecznych. Jedną z ważniejszych jest rola wychowawcza,
przejawiająca się przez wpływ i oddziaływanie na rozwój człowieka. Podczas uprawiania
krajoznawstwa kształtowane są także wartości moralne i intelektualne oraz nowe
zainteresowania. Zdobywa się i rozwija umiejętności oraz poszerza wiedzę. Oznacza to,
iż krajoznawstwo ma również funkcję kształceniową. Wiąże się także z pojęciem
czasu wolnego,

pełniąc

jego

główne

funkcje:

odpoczynku,

rozrywki

i

rozwoju

(Różycki, 2005; Gaworecki, 2003).
Istnieją także powiązania między turystyką podziemną a kulturową. Kultura jest coraz
częstszym motywem wyjazdów, a co za tym idzie przyczynia się do rozwoju turystyki.
Gaworecki (2003) proponuje własną definicję turystyki kulturowej, przez którą rozumie
zmianę miejsca pobytu w celu zdobycia nowych informacji i doświadczeń związanych
z kulturą oraz zaspokojenia własnych potrzeb. Zawiera ona w sobie wytwory kultury
przeszłości, ale też współczesnej. Jest nastawiona na kulturę i sztukę. Uważa się, że turystyka
spełnia też funkcje polityczne, a celem polityki kulturalnej jest zachowanie i ochrona
składników

dziedzictwa

kulturowego,

obejmującego

zarówno

elementy

kulturowe,

jak i przyrodnicze. ONZ za dziedzictwo kulturowe uznaje:
- „zabytki architektury, rzeźby i malarstwa, przedmioty i struktury archeologiczne, jaskinie
mieszkalne (…), które mają wybitną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub innej
dziedziny nauki;
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- grupy budynków, tj. grupy pojedynczych lub połączonych budynków, które ze względu
na swoją architekturę, jednorodność lub położenie w krajobrazie, odgrywają w nim ważną
rolę;
- miejsca-wytwory ludzi lub konglomeraty stworzone naturę i ludzi oraz obszary zawierające
stanowiska

archeologiczne,

które

są

wartościowe

z

historycznego,

estetycznego,

etnograficznego lub antropogenicznego punktu widzenia”.
Niektóre niematerialne formy kultury, do których zalicza się tradycję, styl życia, sztukę,
filozofię, literaturę, edukację, język, przesądy oraz folklor, także uznaje się za dziedzictwo
kulturowe. Turystyka przyczynia się do umacniania kultur, szerzenia tradycji i regionalnego
folkloru. W świecie dążącym do unifikacji i niwelowania odmienności, różnice kulturowe
stają się coraz większą atrakcją turystyczną. Ta forma ma więc duży potencjał rozwojowy
na przyszłość (Gaworecki, 2003).
Do powstania turystyki podziemnej przyczyniła się także turystyka kwalifikowana.
Zaspokaja ona potrzeby rozwoju i odnowy sił fizycznych i psychicznych osób znajdujących
się poza stałym miejscem zamieszkania. Dostarczana aktywność ruchowa wzmacnia
organizm a jednocześnie jest sposobem wypoczynku. Poprzez turystykę kwalifikowaną
zaspokajane są także potrzeby informacyjne i poznawcze zarazem. Wymaga ona jednak
wysiłku fizycznego i psychicznego, niekiedy specjalnych umiejętności czy sprzętu. Dlatego
jest zbliżona do sportu. Ma znaczenie społeczne, pełniąc funkcje zdrowotne, wychowawcze
i edukacyjne. Dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych (Gaworecki, 2003).
Z wielu dyscyplin turystyki specjalistycznej, do rozwoju jej formy podziemnej
przyczyniła się tylko speleologia, polegająca na odkrywaniu i zwiedzaniu jaskiń. Część z nich
jest już przystosowana do zwiedzania, lecz wiele nadal pozostaje nie odkrytych. Przeważnie
są trudno dostępne, a przez to niebezpieczne. Mają do nich dostęp jedynie wykwalifikowani,
doświadczeni grotołazi i speleolodzy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt oraz posiadający
odpowiednie przygotowanie (Kurek, 2007).
Podsumowanie dotychczasowych rozważań potwierdza, że turystyka podziemna
wywodzi się z wielu form turystyki i można w niej wskazać cechy każdej z nich. Powstała
w wyniku zwiększonego zainteresowania turystów obiektami, całkowicie lub częściowo,
znajdującymi się pod powierzchnią ziemi. Ciekawość i chęć poznania krajowych zasobów
podziemnych jest na ogół głęboka. W miejscach, gdzie odbywa się zorganizowane
zwiedzanie informacje przekazuje przewodnik lub specjalnie do tego wyznaczona osoba.
Mimo tego, zwiedzający często nie zadowalają się dostarczanymi im wiadomościami
na temat obiektu i wręcz domagają się odpowiedzi na dodatkowo stawiane pytania. Pokazuje
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to dużą funkcję poznawczą, kształceniową i informacyjną jaką spełniają ten rodzaj turystyki.
Turystycznym obiektem podziemnym można nazwać pojedynczy obiekt lub ich grupę,
znajdujących się w całości lub częściowo pod ziemią, posiadających wartości przyrodnicze,
społeczne lub kulturowe, które po odpowiednim przystosowaniu i udostępnieniu
do zwiedzania, mogą wzbudzić zainteresowanie turysty i stać się miejscem realizacji ruchu
turystycznego. W obiektach podziemnych mogą zachodzić typowe dla nich procesy
przyrodnicze bądź mieć miejsce zjawiska (wydarzenia) zainicjowane przez człowieka.
Obiekty, procesy i wydarzenia, mające miejsce pod powierzchnią ziemi, tworzą turystyczne
atrakcje podziemne. Reasumując, turystyka podziemna to dobrowolna i czasowa zmiana
miejsca pobytu w celu poznawania turystycznych obiektów, procesów i zjawisk
podziemnych.
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2. Podziemne zasoby turystyczne w Polsce
2.1. Rodzaje zasobów podziemnych
Polska posiada wiele walorów turystycznych. Według Warszyńskiej, Jackowskiego
(1978, s. 27) walor turystyczny jest to „zespół elementów środowiska naturalnego oraz
elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem
zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej terenu”. Te obiektywnie
występujące składowe środowiska geograficznego (po ocenie przez odwiedzających) mogą
stać się czynnikiem zachęcającym do wizyty (Kowalczyk, 2000). Gaworecki (1998, s. 100)
uznaje je za dobra turystyczne i określa jako: „zespół dóbr danych przez naturę, historię
lub działalność ludzką, na które występuje popyt turystyczny”. Najczęściej jednak nazywa się
je zasobami turystycznymi. Najłatwiej wyróżnić dwie grupy: obiekty pochodzenia
naturalnego (środowiska przyrodniczego) i antropogenicznego (środowiska kulturowego).
Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski (2002, s. 89-90, 97) dzielą zasoby przyrodnicze na:
- ukształtowane bez ingerencji człowieka (osobliwości fauny i flory; skałki i grupy skał;
wąwozy, doliny i przełomy rzeczne; wodospady, źródła i wywierzyska; jaskinie i groty;
głazy narzutowe i głazowiska; inne obiekty geologiczne),
- utworzone przez człowieka (parki zabytkowe; muzea i zbiory przyrodnicze;
ogrody botaniczne i zoologiczne),
- inne, gdzie udział człowieka nie wpływa zasadniczo na charakter i znaczenie obiektu
(punkty widokowe; parki narodowe i krajobrazowe).
Z kolei wśród zasobów pozaprzyrodniczych wspomniani autorzy wyodrębniają:
- muzea i rezerwaty archeologiczne,
- muzea etnograficzne, skanseny oraz ośrodki twórczości ludowej,
- zabytki architektury i budownictwa,
- muzea sztuki i zbiory artystyczne,
- muzea biograficzne,
- muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe,
- obiekty historyczno-wojskowe
- miejsca i muzea martyrologii,
- zabytki działalności górniczej i techniki,
- współczesne imprezy kulturalne,
- miejsca ruchu pielgrzymkowego.
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Dla rozwoju turystyki podziemnej istotne znaczenie mają jaskinie i groty, niektóre
zespoły skał, rezerwaty archeologiczne, muzea specjalistyczne, obiekty unikatowe, zabytki
architektury i budownictwa, działalności gospodarczej i techniki, historyczno-wojskowe.
Właśnie wśród obiektów zaliczanych do tych grup tworzy się podziemne trasy turystyczne.
Przyciąga ich tajemniczość, sentymentalny charakter, nietypowość, jak i względy
edukacyjno-historyczne. Poza tym podziemia posiadają wartości archeologiczne, estetyczne,
a nawet użytkowe.
Jednymi z najistotniejszych (spośród wyżej wymienionych miejsc) są jaskinie i groty.
Dereń (2008, s. 293, 251) za jaskinię uznaje „naturalne, głębokie wydrążenie w skale
z wylotem na zewnątrz”. Natomiast grotę określa jako „wydrążenie w skale powstałe
najczęściej na skutek działania wody”. Te naturalne wnętrza tworzą się na ogół w skałach
wapiennych lub gipsowych. Przyczyną ich powstania była przeważnie chemiczna i fizyczna
działalność

wód

płynących.

Istnieją

też

zagłębienia

innego

pochodzenia,

lecz jest ich niewiele. Duża aktywność speleologów w ostatnim dwudziestu latach całkowicie
zmieniła dotychczasowy pogląd o małej ilości jaskiń i grot w Polsce (Lijewski, Mikułowski,
Wyrzykowski, 2002). W 2002 r. doliczono się ich ponad 3800. Ich łączną długość
oszacowano na około 190 km.
Tabl. 1. Najdłuższe jaskinie Polski (stan na rok 2002)
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwa
Długość w metrach
Wielka Śnieżna
>22000
Za Siedmiu Progami (Wysoka)
11600
Miętusia
10500
Bańdzioch Kominiarski
9550
Śnieżna Studnia
9500
Czarna
6500
Ptasia Studnia
>6000
Zimna
4250
Chelosiowa Jama
3670
Kozia
3340
Kasprowa Niżnia
3020
Szczelina Chochołowska
2320
Niedźwiedzia w Kletnie
2230
Bystrej
1380
Mylna
1300
Naciekowa
1260
Magurska
1200
Wierna
1027
Studnia w Kazalnicy Miętusiej
1000
Mała w Mułowej
ok1000

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wiśniewski, Wierchy 2003
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Biorąc pod uwagę budowę geologiczną i lokalizację wyróżnić można dziesięć regionów
występowania jaskiń: Niż Polski, Sudety, Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska,
Niecka Nidziańska, Góry Świętokrzyskie, Roztocze z Wyżyną Lubelską, Karpaty Fliszowe,
Pieniny i Tatry (Wierchy, 2003). Część z nich ma ogromną wartość geologiczną
i archeologiczną. Aby uznać jaskinię za obiekt turystyczny musi ona posiadać odpowiednio
duże wnętrze, poziome korytarze (umożliwiające bezpieczne poruszanie się odwiedzających)
i zostać udostępniona do zwiedzania. Nie powinno to wymagać specjalistycznego sprzętu
ani umiejętności.
Niż Polski

1700

1800
1600

Sudety

liczba jaskiń

1400

Wyżyna Śląska

1200
1000
720

800

700

600
400
200

Niecka Nidziańska
Góry Świętokrzyskie

250
20

Wyżyna KrakowskoWieluńska

50

100 150

0

10

1

100

Roztocze i Wyżyna
Lubelska
Karpaty Fliszowe

regiony
Pieniny

Ryc. 1. Rozkład ilościowy jaskiń w regionach Polski

Tatry

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wiśniewski, Wierchy 2003, s.259
Kolejnym istotnym zbiorem zasobów jest grupa obiektów historyczno-wojskowych.
Można ją podzielić na budowle obronne, muzea wojskowe oraz pomniki i cmentarze
upamiętniające wydarzenia historyczne. Tylko te pierwsze odgrywają znaczącą rolę
w rozpowszechnianiu zwiedzania podziemi. Chęć ich poznawania wynika z zaciekawienia
przeszłością oraz pragnienia zobaczenia miejsc pamięci narodowej i związanych z walką
o wolność. Pochodzą w wielu minionych okresów, lecz większość z XVIII, XIX i XX w.
Niektóre powstałe wcześniej traktuje się jako zabytki architektury i budownictwa. Bogata
i zawiła przeszłość kraju jest przyczyną występowania ogromnej ilości tych miejsc.
Są to wybitne osiągnięcia polskiej, rosyjskiej, pruskiej i niemieckiej, austro-węgierskiej
inżynierii wojskowej. Zwłaszcza lata I i II wojny światowej pozostawiły bardzo dużo budowli
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zaliczanych do tego typu. Szczególnie liczne są schrony. Encyklopedia Wojskowa
(Krupa, 2007, s. 291) określa je jako „zakryte obiekty fortyfikacyjne, przeznaczone
do prowadzenia ognia, obserwacji, kierowania walką, ochrony ludzi i sprzętu technicznego
przed środkami rażenia nieprzyjaciela”. Istnieje wiele ich rodzajów. Budowane były
powszechnie w całym

kraju. Ogromna ich ilość uległa całkowitemu lub częściowemu

zniszczeniu. Niestety przez długi czas nie traktowano ich jako zabytków przeszłości
i popadały w zapomnienie. Stopniowo ulegały degradacji, a czasami niszczono je całkowicie.
Nikt dokładnie nie umie sprecyzować ich liczby. Budowano je w celach zabezpieczających,
i niektóre nadal spełniają swoją funkcję, pozostając niedostępne dla zwiedzających.
Długoletni brak dostępności wynikał także z trudnej sytuacji politycznej Polski, niedostatku
dokumentacji (niegdyś tajnych) obiektów oraz braku zagospodarowania turystycznego.
Od czasu przemian w 1989 r. powoli następuje zagospodarowywanie i udostępnianie
turystom podziemi znajdujących się pod strategicznymi obiektami wojskowymi.
Tabl. 2. Twierdze w Polsce (stan na 2009)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nazwa twierdzy
Boyen (Giżycko)
Brzeg
Dęblin
Głogów
Grudziądz
Jasna Góra
Kłodzko
Kołobrzeg
Kostrzyn
Koźle
Kraków
Łomża
Modlin
Nysa
Osowiec
Poznań
Przemyśl
Różan
Srebrna Góra
Szczecin
Świnoujście
Toruń
Warszawa
Wisłoujście
Wrocław
Zamość
Zegrze

Data powstania (lata budowy)
1844-1856
XIX i pocz. XX w.
1832-1878, 1878-1915
1630
1776-1789
1620-1631
1723-1742
1653
1537-1543, 1553-1590
1739
1850-1860, 1872-1888, 1892-1895
1896-1914
1806-1811 lub 1814-1831
1771-1774, 1865-1866, 1875-1878
1873(82)-1914
1828-1838, 1840-1869,1876-1896
1876-1883, 1885-1899, 1881-1915
1902-1910 (1904-1908)
1765-1777
1724-1740
1854-1863
1613-1634, 1814-1871, 1871-1885
1883-1890
XV w.
?
1584-1618
1892-1895

Istnienie PTT
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
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Źródło: opracowanie własne
Z kolei rejon umocniony to pojęcie szersze. Jest to „pas terenu przygotowany zawczasu
pod względem inżynieryjnym, obsadzony i broniony przez specjalnie wyszkolony i uzbrojony
garnizon” (Krupa, 2007, s. 234). Działa samodzielnie lub we współpracy z wojskami
polowymi.

Przeważnie

posiadał

zapas

amunicji

i

innych

środków

potrzebnych

do prowadzenia walk. Ten rodzaj budowli obronnych zastąpił po I wojnie światowej
dawniej licznie występujące twierdze. Były to obszary zamknięte zespołem dzieł obronnych.
Ten rodzaj fortyfikacji stałych przeznaczony był do obrony okrężnej i posiadał załogę
wojskową. W średniowieczu wewnątrz twierdz znajdowało się miasto, lecz wraz z rozwojem
artylerii stanowiły one tylko centrum otoczone pierścieniem fortów. Bardzo często posiadały
systemy podziemi, w których dziś tworzy się podziemne trasy turystyczne i inne miejsca
użyteczności publicznej (Krupa, 2007). Z roku na rok przybywa chętnych do zwiedzania
zespołów umocnień, schronów i twierdz na terenie całego kraju.
Także różne obiekty poprzemysłowe stanowią dziś zabytki techniki. Szczególną
wartość posiadają stare, historyczne już wyrobiska górnicze. Czasami mają one
ponad kilkaset lat. Polska to bowiem kraj o bogatych tradycjach górniczych. Stare zakłady
produkcyjne, urządzenia techniczne, zabytkowe sztolnie i wyrobiska kopalniane posiadają
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ogromną wartość poznawczą. Wykonane niegdyś w celach gospodarczych, komunikacyjnych
lub obronnych liczne komory i chodniki są odwiedzane przez podróżnych z coraz większym
zainteresowaniem. Przekształca się je na podziemne trasy turystyczne lub nadaje inne,
ciekawe funkcje (Tajduś, Mikoś, Chmura, 2004). Tego rodzaju przedsięwzięcia turystyczne
najbardziej rozwijają się w krajach o długich korzeniach industrialnych, gdzie w ostatnich
latach podjęto szereg działań restrukturyzacyjnych (Kowalczyk, 2000).
Niezależnie od sposobów wykorzystywania części naziemnych budowli, podziemne
wyrobiska zawsze służyły do magazynowania żywności, broni czy wyrobów na sprzedaż.
Pełniąc rolę piwnic i składów miały duże znaczenie gospodarcze, ale i obronne. Budowano
piwnice różnej wielkości, od małych (pod budynkami mieszkalnymi), po bardzo duże
(poniżej obiektów użyteczności publicznej). Niekiedy liczyły nawet kilka kondygnacji
i łączono je tunelami. W ten sposób powstawały czasami całe systemy podziemnych
labiryntów. Scalanie ich było spowodowane możliwością zapewnienia drogi ewakuacyjnej
w przypadku zawalenia, zniszczenia lub zajęcia przez nieprzyjaciela. Piwnice i składy istniały
w wielu miastach i miasteczkach na terenie całego kraju. Część z nich uległa zawaleniu.
W tych, które przetrwały w dobrym stanie dziś tworzy się podziemne trasy turystyczne,
o szczególnych walorach dydaktycznych, lub wykorzystuje do innych celów gospodarczych
(Mikoś, 2005).
Jeszcze dalej sięgają tradycje podziemnych pochówków. W zależności od religii,
kultury i epoki, składano ludzi na wieczny spoczynek w skalnych mogiłach, kryptach
i grobowcach. Niektóre z nich określa się mianem nekropolii narodowych (Skałka, Wawel).
Czasami stanowiły one miejsce pochówku wybitnych osób świeckich, zwłaszcza pisarzy
i artystów. Najczęściej podziemne krypty budowano pod kościołami i zakonami,
dla rezydujących tam duchownych. Zdarzało się również by miejsca takie powstawały
pod zamkami i dworami. Część mogił ma złożoną budowę i nawet kilka długich galerii
w formie wąskich korytarzy. Rosnące zainteresowanie historią sprawia, iż niektóre krypty
miejsc kultu religijnego udostępnia się do zwiedzania. Nikt nie jest w stanie określić ile tego
rodzaju miejsc istnieje na terenie kraju, bowiem dostępna jest tylko ich mała część.
Także obiekty hydrotechniczne posiadają część podziemną. To bardzo specyficzny
rodzaj budowli. Wynika to głównie z ich gospodarczej przydatności i ciągłego użytkowania.
Zarówno wyposażenie, jak i umiejscowienie ich części składowych budzi zainteresowanie.
Dlatego nieliczne tego typu obiekty w Polsce, uruchomiły PTT i każdy ma możliwość
ich zwiedzenia.
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Z powyższego, krótkiego omówienia zasobów podziemnych, wyraźnie wynika
mnogość ich rodzajów. Ze względu na umiejscowienie i pierwotne przeznaczenie można
wydzielić pięć głównych grup: jaskinie, kopalnie i sztolnie (budowle poprzemysłowe),
obiekty pomilitarne, piwnice i składy oraz inne obiekty. Niektóre z nich reprezentuje zaledwie
kilka obiektów, toteż łączy się je z najbardziej zbliżonym pod względem charakteru zbiorem.
Rozkład taki umożliwia pełną klasyfikację wszelkich podziemnych miejsc. Jednocześnie
zauważyć należy, iż klasyfikacja może obejmować dużo więcej typów. Ich ilość zależy,
bowiem od przyjętego kryterium podziału.
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2.2. Zabezpieczenie i rewitalizacja podziemnych zasobów turystycznych

Powiększanie i ozdabianie grot rysunkami naskalnymi zapoczątkowało budownictwo
i architekturę

podziemną.

Jaskinie

były

pierwszymi

miejscami

modernizowanymi

przez człowieka (Tajduś, Mikoś, Chmura, 2004). Natomiast miniona epoka przemysłowa
pozostawiła po sobie wiele nieczynnych kopalń, nie użytkowanych hut, hal produkcyjnych
i nieużytków. Są one pozostałością działalności górniczej naszych przodków. Szczególnie
widoczne jest to na Górnym Śląsku. Duża ich część stanowi największe atrakcje i przyciąga
tłumy turystów. Obrazują rozwój osiągnięć człowieka i techniki. Stanowiące kiedyś duży
problem dla władz, obecnie są ważnym elementem przyciągającym przedsiębiorców.
Wkomponowane w zabudowę miast, coraz chętniej przeznaczane są do zagospodarowania.
Jego wymogiem jest widoczny pożytek inwestycji dla ludności, jak i dla środowiska.
Przykładami takich rozwiązań są adaptacje obiektów na muzea, centra handlowo-usługowe,
kongresowe, wystawiennicze, biurowce, parki rozrywki, czy tereny mieszkaniowe
(Gańczarczyk, 2009). Podobna sytuacja występuje w przypadku obiektów pomilitarnych.
Ich funkcje równie dobrze mogą być przekształcone z pierwotnych na bardziej odpowiadające
potrzebom teraźniejszości. Strategiczne położenie tego typu budowli zachęca do podjęcia
działań rewitalizacyjnych i zlokalizowaniu tam ciekawych inwestycji. Z pewnością nowe
życie tych miejsc przyniesie korzyści zarówno okolicznym mieszkańcom, przedsiębiorcom,
ale też może stać się nową wizytówką miasta. Procesy odnowy podejmowane były również
w wielu starych zespołach miejskich. Pod starówkami istniały całe systemy podziemi,
budowane niegdyś w celach komunikacyjnych, gospodarczych i obronnych. Piwnice i składy
bywały przyczyną awarii budowlanych znajdujących się nad nimi zabytkowych kamienic.
Utrata stateczności gruntu nastąpiła przez brak odpowiedniej izolacji wodnej, kanalizacyjnej
i odwodnienia powierzchniowego budynków. Tylko rewitalizacja i zagospodarowanie
nie wykorzystywanych

odtąd

podziemi

jest

ich

jedyną

szansą

na

przetrwanie

(Tajduś, Mikoś, Chmura, 2004).
W przypadku zasobów tworzących grupę innych obiektów podziemnych, bardziej
odpowiednim określeniem nadania nowych funkcji jest adaptacja. Choć Pietrzyk-Sokulska
(2006) definiuje ją jako: „proces przystosowania terenów poeksploatacyjnych do pełnienia
nowych

funkcji,

przy wykorzystaniu

atrakcyjności

naturalnej

oraz

elementów

antropogenicznych (…)” to dotyczyć ona może nie tylko miejsc byłego wydobycia
surowców. Prace adaptacyjne mają za zadanie zapewnić wartość użytkowo-funkcyjną
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obiektów jednocześnie chroniąc ich wartości zabytkowe. Czasami pojęcia adaptacji
i rewitalizacji są stosowane zamiennie, choć nie jest to do końca słuszne. Bez względu
na definicję, celem zabezpieczenia podziemi jest doprowadzenie ich do stanu pierwotnej
użyteczności (Mikoś, 2005).
Ustawa o ochronie zabytków (naziemnych jak i podziemnych) zakłada kompleksowe
podejście w tej sprawie. Właśnie taki wyjątkowy plan działań cechuje wszelkie programy
rewitalizacyjne. Podejmowane w ramach nich czynności prowadzą do zmiany wizerunku
zdegradowanego obszaru oraz zwiększenia jego potencjału turystycznego i kulturowego.
Ma to nastąpić poprzez podjęcie działań mających na celu nadanie nowej roli zniszczonym
terenom. Pożądane jest również przywrócenie nie użytkowanym obiektom utraconych zadań
społeczno-gospodarczych oraz odnowa zabytkowych, lecz popadających w ruinę miejsc.
Osiągnąć to można poprzez zmianę dotychczasowych funkcji terenów poprzemysłowych,
pomilitarnych i innych na nowe: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne
i turystyczne. Wszelkim podejmowanym w ramach odnowy działaniom infrastrukturalnym
i architektoniczno-urbanistycznym nadano cel ekologiczno-przestrzenny lub ekonomicznoludnościowy (Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2005-2013,
2004).
Przewodnik wydany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2004) przytacza
definicję rewitalizacji sformułowaną przez Skalskiego, który określa ją jako „kompleksowy
program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji
zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu
z rozwojem gospodarczym i społecznym. To połączenie działań technicznych z programami
ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych (…)
występujących na tych obszarach”. Natomiast Billert (2004) stwierdza, iż „…rewitalizacja
jest odpowiedzią na stan kryzysowy obszaru miejskiego”. Z kolei Kłosowski (2004)
podkreśla, iż oznacza ona „…ponowne ożywienie procesów społeczno-gospodarczych
na obszarze, w którym procesy te zamarły. Tereny wymagające rewitalizacji to nie obszary
wybrane pod kątem wartości zabytkowej, ale obszary o szczególnej kumulacji problemów
społeczno-gospodarczych (w tym także najczęściej remontowo-architektonicznych)”. Różni
autorzy pojęcia odmiennie pojmują jego zakres. Najszerzej rozumie je Tertelis (2005), jako:
remont, modernizację, zagospodarowanie otoczenia, rewaloryzację, ożywienie gospodarcze
i społeczne oraz zrównoważony rozwój.
Koncepcja ratowania zabytkowych obiektów podziemnych powstała sześćdziesiąt
lat temu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej twórcą był profesor F. Zalewski.
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Jego idee kontynuował prof. Z. Strzelecki, który powołał do tego zespół specjalistów
od budownictwa górniczego i geomechaniki. Naukowcy zajmowali się między innymi
„ochroną i zabezpieczeniem architektonicznym obiektów zabytkowych, wykorzystując
metody i techniki budownictwa górniczego; rekonstrukcją fundamentów budynków
w zabytkowych dzielnicach staromiejskich i poprawianiem ciągłości podłoża budowlanego;
zabezpieczeniem zabytkowych wyrobisk podziemnych o charakterze turystyczno-muzealnym
oraz wzmacnianie otaczającego go górotworu; adaptacją podziemnych wyrobisk górniczych
i militarnych oraz grot i jaskiń na podziemne trasy turystyczne, muzea i sanatoria;
rekonstrukcją

istniejących

Chmura, 2004).

Stworzony

podziemnych
przez

nich

wyrobisk
zbiór

zabytkowych”

wytycznych

do

(Tajduś,
prowadzenia

Mikoś,
akcji

zabezpieczających wartościowe obiekty, przekształcił się w każdorazowy schemat
postępowania. Nazwano go metodą Zalewskiego–Strzeleckiego (Z-S). Zakłada ona nadzór
pomiarów

obiektu

i

podłoża,

poznanie

parametrów

fizykomechanicznych

i wytrzymałościowych terenów przy zabytku oraz analizę badań wytrzymałościowych
i przejawów destrukcji obiektów chronionych. Ponadto niezbędne w tej metodzie jest
kontrolowanie parametrów użytych do rewitalizacji materiałów chemicznych, a także
określenie stateczności wyrobisk (Strzelecki, 1986). Rezultatem przestrzegania tych zasad jest
usunięcie przyczyn istniejących niebezpieczeństw. Prace zabezpieczające obejmują wiele
czynności zawartych w pięciu ogólnych grupach: kwerenda informacyjna, rozpoznanie
i ocena stateczności górotworu i wyrobisk, inwentaryzacja wyrobisk, zabezpieczenie
i adaptacja, bezpieczeństwo zwiedzających, ochrona i modernizacja podziemi. Realizację
programu rewitalizacyjnego utrudniają często problemy techniczne, różne zagrożenia
naturalne i niebezpieczne warunki pracy (Mikoś, 2005). Zabytkowym obiektom grozi bowiem
nierównomierne osiadanie fundamentów, pękanie ścian konstrukcyjnych, katastrofy
budowlane, zawały chronionych

obiektów podziemnych,

tworzenie się zapadlisk,

uszkodzenie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych itp.
Zrealizowanie prac zgodnie z wytycznymi metody Z-S daje dopiero możliwość
przeprowadzenia prac konserwatorskich w części naziemnej obiektów (Tajduś, Mikoś,
Chmura, 2004).
Aby w podziemiach stworzone zostały podziemne trasy turystyczne i mogło odbywać
się zwiedzanie niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie obiektu pod względem górniczym
i budowlanym. Zapewni to turystom bezpieczeństwo. Wymusza to także konieczność
kompleksowej

współpracy

specjalistów

z

różnych

dziedzin

inżynierii

górniczej,

rzeczoznawców z zakresu muzealnictwa, historii, archeologii, architektury, konserwacji
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zabytków, leczenia sanatoryjnego i organizatorów turystyki (Mikoś, 2005). Poza tym, należy
pamiętać się o dydaktycznym i poznawczym aspekcie trasy. Nad walorami kulturowymi
ochronę sprawować powinien konserwator zabytków. Dopiero w porozumieniu z nim i
architektami

wnętrz

możliwe

jest

wykonywanie

jakichkolwiek

górniczych

prac

zabezpieczająco-rekonstrukcyjnych. Instaluje się oświetlenie, aranżuje wystrój, wyposaża w
system wentylacji oraz zaplecze techniczne. Istnieje też wtedy możliwość likwidacji,
zamknięcia czy renowacji i adaptacji podziemi dla turystów. Używając założeń technicznych
metody Z-S przeprowadzono wiele prac rozpoznawczych i penetracyjnych, na skutek których
powstały później liczne PTT: m.in. w Kłodzku, Sandomierzu, Jarosławiu, Opatowie,
Krzemionkach, Lublinie, Przemyślu, Puławach, Chełmie, Bochni, Krakowie. Wkład
pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie w dzieło
zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowych jest ogromny (Tajduś,
Mikoś, Chmura, 2004).
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3. Podziemne trasy turystyczne
3.1. Definicja i zakres podziemnej trasy turystycznej
Odpowiedź na pytanie czym jest podziemna trasa turystyczna przysparza wiele
trudności. Żaden ze współcześnie uznawanych znawców turystyki nie podjął tego tematu,
i nie pokusił się o próbę stworzenia jej definicji. Niektóre podziemne trasy istnieją od dawna,
ale też ciągle powstają nowe. Wciąż jednak brakuje teoretycznego wytłumaczenia tego
zjawiska. Sytuacja ta jest bardzo nietypowa. Zadanie stworzenia wreszcie definicji PTT
postawiło sobie Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych w Polsce, będące jedyną
instytucją zajmującą się profesjonalnie podziemiami oraz ich wspólną promocją. W wyniku
czasochłonnych prac, gruntownych analiz rozmaitych materiałów i publikacji, zarówno
polskich jak i zagranicznych, powstała pierwsza w Polsce definicja PTT uznająca, iż jest to:
„część obiektu podziemnego, powstałego w sposób naturalny lub w wyniku działalności
człowieka, dostosowana do bezpiecznego ruchu turystycznego, posiadająca wartości
przyrodnicze i kulturowe oraz zorganizowaną obsługę turystów przez uprawniony do tego
podmiot”. Określenie to zamieszczone zostało w pierwszej w kraju publikacji poświęconej
wyłącznie PTT (str.4) noszącej tytuł: „Przewodnik po Polsce. Podziemne trasy turystyczne”
z tekstami Jerzego Roszkiewicza, opublikowanej w 2009 r. Definicja tam przedstawiona
składa się z czterech części. Ich dokładna analiza i rozważanie wyjaśnia istotę i zakres pojęcia
w sposób jaki rozumieją je jego autorzy.
Z pewnością stwierdzenie iż „jest to część obiektu podziemnego, powstałego w sposób
naturalny lub w wyniku działalności człowieka” nie budzi wielkich zastrzeżeń. Zastanawiać
może jedynie ograniczenie przestrzeni PTT do części obiektu. I choć w niektórych
przypadkach jest to raczej w pełni zrozumiałe, to odnośnie innych nie jest już jednoznaczne.
Zastanawia na przykład grupa jaskiń. Zdecydowana ich większość rzeczywiście jest
udostępniona tylko w części, poprzez dokładne określenie trasy zwiedzania. Jednak jest sporo
miejsc, które poznaje się samodzielnie. Można wtedy zajrzeć we wszystkie istniejące tam
zakamarki.

Większość

jaskiń

położona

jest

na

terenach

parków

narodowych

lub krajobrazowych. Przystosowanie części z nich do zwiedzania ograniczyło się
do wytyczenia szlaków, które obejmują te miejsca, bądź zainstalowania poręczy i łańcuchów
zabezpieczających. Wnętrz jaskiń już tak nie zabezpieczono, pozostawiając śmiałkom
możliwość penetracji. Zatem niektóre w całości tworzą PTT. Kolejne tego rodzaju wyjątki
znaleźć można w grupie obiektów pomilitarnych. Są to na przykład pojedyncze bunkry, które
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udostępniono w całości. W zbiorze kopalń z tego powodu wyróżnić by można niektóre
sztolnie, w pełni przystosowane do odwiedzin turystów. Zwiedzanie piwnic i składów
z reguły odbywa się jednak tylko w pewnej ich części. Z kolei trasy zlokalizowane
w kryptach kościołów obejmują przeważnie całe istniejące tam podziemia. Widać więc,
iż choć PTT przeważnie obejmują tylko określone partie obiektów, to czasami zdarza się
że zajmują całe podziemia. Taka wersja także powinna być uwzględniona w definicji.
Drugi jej człon mówi o powstaniu tras w sposób naturalny lub w wyniku pracy
ludzkiej. Nie ma innej możliwości, więc zapis ten jest słuszny. Przyroda wytworzyła jaskinie,
człowiek natomiast zbudował obiekty militarne, piwnice i składy. Można uznać,
że z połączenia obu sił powstały kopalnie, bowiem złoża - wytwór natury przygotował
i udostępnił dla turystów człowiek. Zaznaczenie ważności bezpieczeństwa w definicji PTT
jest konieczne, aby wykreować pewne standardy już w momencie formowania trasy.
Zapewnienie ochrony przejawia się między innymi poprzez przestrzeganie zasad BHP,
utworzenie wyjścia awaryjnego, przystosowanie podłoża do płynnego ruchu pieszych
czy choćby

zainstalowaniu

drabinek,

poręczy,

schodków

czy

łańcuchów

i

krat

zabezpieczających oraz oświetlenia. Celowy jest też zapis o odpowiednim przygotowaniu
do obsługi ruchu turystycznego. Istnieje wiele podziemnych miejsc, które da się zobaczyć
na własną odpowiedzialność i nie są one odpowiednio zabezpieczone, aby mogły być
odwiedzane masowo. W ten sposób obiekty te nie mogą być zaliczane do PTT.
Następnie podkreśla się, że aby doszło do utworzenia trasy obiekt powinien
przejawiać duże walory przyrodnicze i kulturowe. Jeśli tak jest nie ma wątpliwości,
że miejsce może wzbudzić zainteresowanie turystów. Naturalną konsekwencją tego byłoby
utworzenie tam PTT. Jednak nie wszystkie trasy posiadają zarazem wartości kulturowe
i przyrodnicze. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku niektórych jaskiń. Część
z nich przejawia tylko walory naturalne, brak natomiast cech cennych z punktu widzenia
szeroko pojmowanej kultury. Odwrotna sytuacja występuje w obiektach pomilitarnych
(twierdze, bunkry). One z kolei mają głównie wartość kulturową, a nie przyrodniczą. To samo
można powiedzieć o piwnicach i składach oraz pozostałych obiektach podziemnych. Widać,
zatem, iż tą część definicji (w dosłownym jej brzmieniu) spełnia tylko część jaskiń oraz
kopalń. Aby uwzględnić w niej taką opcję, należałoby wprowadzić poprawkę poprzez zmianę
łączącego je spójnika „i” na „lub”. Nieodpowiednie byłoby też zastosowanie wyrazu „albo”,
który sugerowałby występowanie tylko jednego rodzaju walorów. Natomiast słowo „lub”
stwarza możliwość istnienia zarówno przyrodniczych jak i kulturowych wartości, ale także
każdych z osobna.
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Następna część określenia mówi, iż turyści PTT powinni być obsługiwani przez
uprawniony do tego podmiot, w sposób zorganizowany. Aby oficjalnie trasa mogła powstać
ktoś musi nią zarządzać, a co za tym idzie czerpać z tego tytułu zyski. Tym samym osoba ta
(fizyczna bądź prawna) zobowiązana jest zorganizować sposób zwiedzania i wszystko
co się z tym wiąże. Stworzenie sprawnego systemu obsługi turystów w znaczący sposób
wpływa na ocenę trasy przez turystę i świadczy o jakości zarządzania nią.
Wszystkie omówione części łącznie tworzą definicję PTT. Obejmuje ona wszystkie
najistotniejsze zagadnienia dotyczące podziemi i ich zwiedzania. Złożoność definicji
pozostawia

możliwość

istnienia

ogromnej

różnorodności

obiektów.

Uwzględnienie

omówionych wcześniej zastrzeżeń pozwala udoskonalić pierwotną definicję i zdaniem autorki
właściwsze jej brzmienie winno być następujące: „podziemna trasa turystyczna
to stworzony przez naturę, bądź powstały w wyniku działalności człowieka podziemny
obiekt albo jego część, przejawiający walory przyrodnicze lub kulturowe, który dzięki
odpowiedniemu dostosowaniu i zorganizowanej obsłudze został przystosowany do
bezpiecznego zwiedzania przez turystów”.
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3.2. Rozwój podziemnych tras turystycznych w Polsce
Podziemne trasy turystyczne to zjawisko stosunkowo młode. Za tym twierdzeniem
przemawia zarówno brak definicji PTT, ciągłe udoskonalanie i poszerzanie programów
zwiedzania, jak i analiza kalendarium rozwoju tras. Wynika z niej wiele różnych spostrzeżeń.
Przede wszystkim zauważyć należy, iż trudno wskazać datę powstania pierwszych PTT.
Jest to spowodowane zaliczaniem jaskiń do podziemnych tras. Powstały one bardzo dawno
temu. Przez większość czasu swego istnienia nie były w żaden sposób użytkowane. Często
w ogóle nie wiedziano o ich istnieniu. Dopiero ich odkrywcy stali się też ich pierwszymi
turystami. Na ogół, po odnalezieniu jaskiń, z czasem docierał do nich też ruch turystyczny,
a zatem można przyjąć iż było to zapoczątkowanie masowego zwiedzania. Dlatego
(w Tab. 4.: Rozwój PTT w Polsce) daty pierwszych pisemnych wzmianek o jaskiniach
przyjęto jako umowny czas ich powstania. W ten sposób łatwo stwierdzić, iż niewątpliwie
jest to najstarsza grupa tras. Najdawniejszy pisemny opis jaskini z tego zbioru pochodzi
z przełomu XII i XIII w. i dotyczy Smoczej Jamy na Wawelu. O jej oficjalnym udostępnieniu
do zwiedzania mówi się natomiast dopiero od roku 1842. Druga w kolejności wieku
jest Grota Łokietka wspominana już w 1691 r., a licznie zwiedzana przez turystów pod koniec
XVIII w. Również bardzo wcześnie poznana była Jaskinia Radochowska, bo już w 1757 r.
powstały o niej pierwsze zapisy. Większość jaskiń odkryto w XIX wieku lub na początku XX.
Tylko cześć pozostała nieznana aż do drugiej połowy ubiegłego stulecia. Jednak w końcu
i one doczekały się wizyty człowieka.
Odmienna sytuacja występuje w grupie kopalń i sztolni. Część z nich przystosowano
do obsługi ruchu turystycznego już na początku drugiej połowy XX w. Mowa tu między
innymi o obiektach wchodzących w skład Kopalni Soli w Wieliczce, czy Sztolni Czarnego
Pstrąga w Tarnowskich Górach. Kilka tras powstało w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych. Natomiast największa ich część to obiekty powołane do działania po 2000
roku. Niedawny rozwój tej grupy wiąże się ze wzrostem popularności turystyki industrialnej,
chęci rewitalizacji obiektów poprzemysłowych oraz nadawaniu im turystycznego charakteru.
Za najnowszą trasę uznać można Sztolnię Ćwiczebną Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, która
w tym roku została oddana do użytku po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych.
Najpóźniej do zwiedzania udostępniono zbiór tras utworzonych w obiektach
pomilitarnych. Prawie wszystkie powstały w ciągu ostatnich dwudziestu lat, z czego połowa
po 2000 roku. Wynika to między innymi z kwestii praw ich w własności, a raczej trudności

27

z jednoznacznym tego określeniem. Militarny charakter i strategiczne położenie wpływały
na konieczność zachowania tajemnicy wojskowej o ich istnieniu, a tym samym decydowały
o niemożności utworzenia tam podziemnych tras turystycznych.
Powstawanie tras w piwnicach i składach odbyło się w różnych okresach drugiej
połowy XX wieku. Tak samo przebiegał rozwój tras zlokalizowanych w innych podziemnych
obiektach. Reasumując, można zgodzić się z ogólnym stwierdzeniem iż PTT to w zasadzie
atrakcje nowopowstałe. Jednak i tu wyjątki potwierdzają regułę, toteż nie dziwi obecność
części tras znanych od dawna.
Tabl. 3. Daty powstawania podziemnych tras turystycznych w Polsce
Trasa
Jaskinia Piekło
Jaskinia Łokietka
Jaskinia Ciemna
Groty Mechowskie
Smocza Jama na Wawelu
Jaskinia Malinowska
Jaskinia Wierzchowska Górna
Groby Królewskie na Wawelu
Krypty w Kościele oo.Paulinów Na Skałce w Krakowie
Jaskinia Zimna Dziura w Szczeblu
Jaskinia Mylna
Jaskinia Obłazkowa
Jaskinia Raptawicka
Jaskinia Dziura w Dolinie ku Dziurze
Jaskinia Zbójecka (Łagowska)
Jaskinia Radochowska
Jaskinia Głęboka
Jaskinia Ostrężnicka
Smocza Jama w Wąwozie Kraków
Kopalnia Soli Wieliczka-Muzeum Żup Krakowskich
Jaskinia Mroźna
Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach
Kopalnia Soli Wieliczka- Trasa Turystyczna
Kopalnia Soli Wieliczka-Uzdrowisko
Jaskinia na Biśniku
Jaskinia Raj
Chełmskie Podziemia Kredowe
Kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi
Krypty w Kościele oo.Filipinów w Gostyniu
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
Labirynty Minowe w Twierdzy Kłodzkiej
Podziemna Trasa Turystyczna im.1000-lecia Państwa Polskiego
w Kłodzku
Twierdza Zamość (Bastion VII)
Lochy Sandomierskie
Jaskinia Niedźwiedzia
Sztolnia Ćwiczebna w Wodzisławiu

Rok udostępnienia do zwiedzania
(data powstania trasy)
znana już w XV-XVIII w.
pierwsza wzmianka w 1691
masowo zwiedzana pod koniec
XVIII w.
zwiedzana od 1787
odkryta w 1818 w.
masowo zwiedzana od 1949
1843-46, 1918-39, od 1976
pierwsza wzmianka w 1850
pierwsza wzmianka w 1853
masowo zwiedzana od 1971
1880
1880
pierwszy wzmianka w 1882
pierwsza wzmianka w 1885
masowo zwiedzana od 1886
pierwsza wzmianka w 1886
pierwsza wzmianka w 1886
masowo zwiedzana od 1887
zwiedzana masowo w XIX w.
koniec XIX/początek XX w.
1933-35, od 1966
odkryta w 1942
masowo zwiedzana od lat 70-tych XX w.
pierwsza wzmianka w 1948
1949
1951
1953
1957
1964 utworzenie,
w obecnym kształcie od 1997
1964
pierwsza wzmianka w 1966
1972
1972
1973
1974
1976
1976
1976
1977
1977
1983
1984
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Podziemia Opatowskie
Neolityczna Kopalnia Krzemienia w Krzemionkach Opatowskich
Międzyrzecki Rejon Umocniony-trasa w Kaławie
Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu
Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu
Jaskinia Nietoperzowa
Kopalnia Soli w Bochni-Uzdrowisko
Program RIESE-Muzeum Sztolni Walimskich
Twierdza Toruń
Kopalnia Soli w Bochni-Trasa Turystyczna
Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie
Kopalnia Złota Złoty Stok
Program RIESE-Podziemne Miasto Osówka
Twierdza Osowiec
Grota Puławska
Sztolnia w Kowarach
Bunkier kolejowy w Konewce
Stara Kopalnia Uranu w Kletnie
Bunkier kolejowy Stępina
Twierdza w Srebrnej Górze
Kopalnia Soli w Kłodawie
Program RIESE-Kompleks Włodarz
Twierdza Warszawa (Fort Legionów)
Międzyrzecki Rejon Umocniony-trasa w Boryszynie
Podziemny Szczecin
Poniemieckie Schrony Przeciwlotnicze w Krakowie
Lubelska Trasa Podziemna
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu
Rzeszowskie Piwnice
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie
Twierdza Kostrzyn
Sztolnia Ćwiczebna Sztygarka w Dąbrowie Górniczej
Bunkier kolejowy Strzyżów
Podziemia Twierdzy Modlin
Program RIESE-Zamek Książ
Wał Pomorski Grupa Warowna-Góra Śmiadowska
Elektrownia Wodna Solina
Elektrownia Wodna Niedzica
Krypty w Kościele oo.Reformatów w Krakowie

1984
1985
1991
1993
1993
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1998
2001
2000
2000
2002
2002
2003
2004
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2010
?
?
?
?
?
?
?

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych
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3.3. Lokalizacja podziemnych tras turystycznych
Podziemne trasy turystyczne dzieli się głównie pod względem typu jaki reprezentują,
czyli na: jaskinie, kopalnie i sztolnie, obiekty pomilitarne, piwnice i składy oraz inne obiekty
podziemne. Rozróżnienie ich z tej przyczyny wskazuje pewne prawidłowości lokalizacyjne.
Każdy rodzaj cechuje się innymi tendencjami. Najbardziej widoczne są one w przypadku
grup tras utworzonych w obiektach o tym samym przeznaczeniu. Pełnienie jednakowych
funkcji wiązało się również z wymogami odnośnie położenia. Musiało być ono odpowiednie,
by sprostać powierzonym zadaniom. Z tego powodu wynikają podobieństwa i różnice
w umiejscowieniu tras.

Ryc. 2. Podziemne trasy turystyczne w Polsce (stan na rok 2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych
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Najliczniejszą grupę reprezentują trasy utworzone w jaskiniach. Jest to specyficzny
rodzaj, bowiem jako jedyne powstały w naturalny sposób. Na umiejscowienie tych wytworów
przyrody żaden człowiek nie miał wpływu. Działały tu tylko siły natury.

Legenda:
1. Groty Mechowskie

9. Jaskinia na Biśniku

2. Jaskinia Ciemna

10. Jaskinia Niedźwiedzia

3. Jaskinia Dziura

11. Jaskinia Nietoperzowa

w Dolinie ku Dziurze

18. Jaskinia Wierzchowska
Górna
19. Jaskinia Zbójecka

12. Jaskinia Obłazkowa

4. Jaskinia Głęboka

13. Jaskinia Ostrężnica

5. Jaskinia Łokietka

14. Jaskinia Piekło

6. Jaskinia Malinowska

15. Jaskinia Radochowska

7. Jaskinia Mroźna

16. Jaskinia Raj

8. Jaskinia Mylna

17. Jaskinia Raptawicka

(Łagowska)
20. Jaskinia Zimna Dziura
w Szczeblu
21. Smocza Jama na
Wawelu
22. Smocza Jama w
Wąwozie Kraków

Ryc. 3. Podziemne trasy turystyczne w jaskiniach (stan na rok 2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych

31

Położenie tras w jaskiniach wynika zatem z geologii. Mogły one powstać tylko w terenach,
gdzie miały miejsce ruchy górotwórcze, a więc na obszarach południowej Polski. Największe
ich skupisko występuje w Tatrach. Tam bowiem znajduje się aż sześć z dwudziestu dwóch
„tras jaskiniowych”. W większości tatrzańskie jaskinie stanowią część rozległego systemu
krasowego. Świadczy to o podatności tych utworów na pęknięcia (w których często tworzą
się jaskinie i groty) oraz na erozję rzeczną, skutkującą podobnymi zjawiskami. Najbardziej
znanym rejonem krasowym w kraju jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Obfituje ona
w liczne zagłębienia o wartości przyrodniczo-kulturowej, gdzie można by utworzyć
podziemne trasy turystyczne. Na tym terenie przedsięwzięcia takie podjęto już w pięciu
miejscach. Poza tymi obszarami jaskinie są w Górach Świętokrzyskich. Ich obecność także
wynika z występowania tam skał krasowych. Rozkład przestrzenny podziemnych tras
turystycznych w jaskiniach pokazuje widoczną dominację województwa małopolskiego,
gdzie jest ich aż dwanaście (połowa wszystkich). Województwo śląskie posiada cztery tego
typu obiekty, świętokrzyskie trzy, a dolnośląskie dwa. Na Pomorzu znajduje się tylko jedno
miejsce zaliczane do tej grupy. Wyraźnie widać, iż jaskinie są typowe dla południowej części
kraju.
Drugim typem pod względem ilości obiektów są trasy utworzone w kopalniach
i sztolniach. Tak jak w przypadku jaskiń trudno było mówić o funkcji jaką miały one pełnić,
tak przy tym rodzaju jest to nawet konieczne. Kopalnie i sztolnie to wytwory człowieka i miał
on duży wpływ na ich umiejscowienie. Jednak głównie decydowała tu także natura. Kopalnie
bowiem mogły powstać tylko tam, gdzie istniały złoża, a te są wytworem przyrody.
Największe złoża w Polsce to węgiel kamienny, ale bardzo dużo jest też soli. Kiedyś
na terenie Polski wydobywano także złoto, srebro, kredę, a nawet uran. Za to w pradawnych
czasach - krzemień. Odnalezione pozostałości tych kopalń odpowiednio przygotowano
i udostępniono do zwiedzania w formie podziemnych tras turystycznych. Ich powstanie
i lokalizacja uwarunkowane były występowaniem złóż, a więc tu także decydowała budowa
geologiczna podłoża. Były one rozmieszczone jednostkowo w południowej części Polski.
Miejsca, gdzie eksploatacja już się zakończyła albo kopalnia została zamknięta z innych
przyczyn, rewitalizuje się i udostępnia do zwiedzania w formie muzeów górnictwa,
kopalnictwa lub podziemnych tras turystycznych. Natomiast pokłady węgla kamiennego
położone były i są na Śląsku. To tam utworzono aż 30% PTT tej grupy. Z kolei
choć najstarsze kopalnie soli to tereny Małopolski, to największa czynna obecnie znajduje się
w Wielkopolsce.

Jedna

trasa

występuje

również

w

województwach

lubelskim

i świętokrzyskim. Z kolei Małopolska posiada aż pięć obiektów, a Dolny Śląsk sześć.
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Legenda:
1. Chełmskie Podziemia
Kredowe
2. Kopalnia Soli w BochniTrasa Turystyczna
3. Kopalnia Soli w BochniUzdrowisko
4. Kopalnia Soli w Kłodawie
5. Kopalnia Soli WieliczkaMuzeum Żup Krakowskich
6. Kopalnia Soli WieliczkaTrasa Turystyczna
7. Kopalnia Soli WieliczkaUzdrowisko
8. Kopalnia Węgla Kamiennego
w Nowej Rudzie

9. Kopalnia Złota Aurelia w

16. Sztolnia Ćwiczebna w

Złotoryi
10. Kopalnia Złota Złoty Stok

Wodzisławiu
17. Muzeum Górnictwa Rud

11. Muzeum Przemysłu i
Techniki w Wałbrzychu

Żelaza w Częstochowie
18. Stara Kopalnia Uranu w

12. Neolityczna Kopalnia

Kletnie

Krzemienia w

19. Sztolnia w Kowarach

Krzemionkach Opatowskich

20. Zabytkowa Kopalnia Srebra

13. Skansen Górniczy Królowa
Luiza w Zabrzu

w Tarnowskich Górach
21. Zabytkowa Kopalnia Węgla

14. Sztolnia Czarnego Pstrąga
w Tarnowskich Górach

Kamiennego Guido w
Zabrzu

15. Sztolnia Ćwiczebna
Sztygarka w Dąbrowie
Górniczej

Ryc. 4. Podziemne trasy turystyczne w kopalniach i sztolniach (stan na rok 2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych
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Zupełnie inaczej wygląda sytuacja obiektów pomilitarnych. Powstanie ich nie było
uwarunkowane przez naturę (np. obecność złóż), lecz w pełni zależało od człowieka.
Na ich lokalizację wpływało wiele czynników, ale główne znaczenie miała sytuacja
polityczna kraju. Nasze państwo cechuje długa i zawiła historia. Liczne zmiany panujących,
ciemiężycieli, a w konsekwencji granic państwa skutkowały powstawaniem budowli
obronnych.

Legenda:
1. Bunkier kolejowy Stępina
2. Bunkier kolejowy Strzyżów
3. Bunkier kolejowy w Konewce
4. Labirynty Minowe w
Twierdzy
Kłodzkiej
5. Międzyrzecki Rejon
Umocniony-trasa w Boryszynie
6. Międzyrzecki Rejon
Umocniony-trasa w Kaławie
7. Podziemia Twierdzy Modlin

9. Poniemieckie Schrony
Przeciwlotnicze w Krakowie
10. Program RIESE-Kompleks
Włodarz
11. Program RIESE-Muzeum
Sztolni Walimskich
12. Program RIESE-Podziemne

15. Twierdza Osowiec
16. Twierdza Toruń
17. Twierdza w Srebrnej Górze
18. Twierdza Warszawa
19. Twierdza Zamość
20. Wał Pomorski Grupa
Warowna-Góra Śmiadowska

Miasto Osówka
13. Program RIESEZamek-Książ
14. Twierdza Kostrzyn

8. Podziemny Szczecin

Ryc. 5. Podziemne trasy turystyczne w obiektach pomilitarnych (stan na rok 2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych
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W zależności od czasów z których te obiekty pochodzą mają różny kształt, wielkość i funkcje.
Wszystkie jednak cechuje charakter obronny. Są to zarówno pojedyncze bunkry, całe
ich zespoły, tworzące nawet podziemne miasta, a także twierdze. Rozsiane są po całej Polsce,
bowiem ich budowniczych było wielu i chcieli oni chronić różne tereny. Najwięcej tego typu
budowli, bo aż sześć, znajduje się na Dolnym Śląsku. Wynika to z położenia województwa
przy granicy niemieckiej. Teren ten był często atakowany przez sąsiada i do niego wcielany.
Podobna sytuacja dotyczy województwa lubuskiego mającego trzy podziemne trasy
turystyczne w obiektach pomilitarnych, które tworzą tam cały system umocnień oraz
województwa zachodniopomorskiego z dwoma trasami. Także dwa obiekty o charakterze
obronnym udostępniono do zwiedzania w przygranicznym województwie podkarpackim.
Natomiast po jednej trasie znajduje się w Małopolsce, na Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz
w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim.
Jeszcze inny rozkład przestrzenny mają trasy utworzone w piwnicach i składach.

Legenda:
1. Lochy Sandomierskie
2. Lubelska Trasa Podziemna
3. Podziemia Opatowskie
4. Podziemna Trasa Turystyczna im.1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku
5. Rzeszowskie Piwnice

Ryc. 6. Podziemne trasy turystyczne w piwnicach i składach (stan na rok 2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych
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Ich rozmieszczenie nie wykazuje żadnych tendencji. Co najwyżej można rzec, iż znajdują się
głównie w południowo-wschodniej Polsce (woj. świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie).
Mała liczba tego typu tras (5), nie pozwala zauważyć ich preferencji lokalizacyjnych. Trasy
tego rodzaju tworzy się głównie pod kamienicami otaczającymi starówki miast
i w podziemiach śródmieść. Zatem mogą zaistnieć w wielu miejscowościach posiadających
zabytkowe zespoły kamienic w swoim centrum bądź inne budynki mające partie podziemne.
Podobne wnioski wysnuć można analizując rozkład tras w pozostałych obiektach
podziemnych. Na razie jest ich tylko siedem, z czego cztery położone są w Małopolsce.
Powstają one w budowlach hydrotechnicznych, kościelnych kryptach i innych zupełnie
ze sobą nie powiązanych, specyficznych miejscach posiadających podziemia. Z tego powodu
brak też jakichkolwiek powiązań przestrzennych między nimi.

Legenda:
1. Elektrownia Wodna Solina

5. Krypty w Kościele oo.Filipinów w Gostyniu

2. Elektrownia Wodna Niedzica

6. Krypty w Kościele oo.Paulinów Na Skałce w

3. Groby Królewskie na Wawelu
4. Grota Puławska

Krakowie
7. Krypty w Kościele oo.Reformatów w Krakowie

Ryc. 7. Podziemne trasy turystyczne w innych obiektach podziemnych (stan na rok 2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych
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Analizując rozmieszczenie poszczególnych typów podziemnych tras turystycznych
wywnioskować można, iż pod względem ich umiejscowienia zdecydowanie przeważa
południe kraju (por. zał. 1). Najwięcej tras, bo aż dwadzieścia dwie (z siedemdziesięciu pięciu
łącznie), czyli prawie 30%, znajduje się w Małopolsce. Drugi pod względem ilości jest
Dolny Śląsk (15), a trzeci Śląsk (11). Grupę regionów o średniej ilości tras tworzą
województwa: świętokrzyskie (6), lubelskie (4) i podkarpackie (4). Wszystkie położone są
na południowym wschodzie Polski. Trzy trasy mieszczą się w lubuskim, po dwie
w wielkopolskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Tylko jedną posiada woj. łódzkie,
podlaskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Za to dwa regiony (warmińsko-mazurskie
i opolskie) nie mają żadnej podziemnej trasy w swym obrębie. To zróżnicowane natężenie
położenia tras nasuwa przypuszczenie, że w południowych rejonach kraju już je odnaleziono
i udostępniono dla turystów, czego nie zrobiono jeszcze na północy. Zatem być może i tam
czeka wiele nieodkrytych jeszcze podziemi. Pozostaje mieć nadzieje, iż w przyszłości mapa
prezentująca lokalizacje podziemnych tras turystycznych w Polsce będzie miała bardziej
równomierny rozkład.

Ryc. 8. Rozkład podziemnych tras turystycznych ze względu na położenie

37

Źródło: opracowanie własne

3.4. Zagospodarowanie turystyczne podziemnych tras
We współczesnej turystyce sama obecność walorów turystycznych nie wystarcza
by zachęcić ludzi do przyjazdu. Występowanie dodatkowych atrakcji także nie przesądza
o odwiedzinach turystów. Aby przekonać do wizyty i pobytu niezbędne jest istnienie
odpowiedniej infrastruktury w miejscu docelowym wyjazdu. Mają one umożliwić turystom
pobyt i poznanie atrakcji (Middleton, 1996). Te dodatkowe elementy określa się mianem
zagospodarowania turystycznego. Definicji tego pojęcia jest wiele. Kurek (2007, s. 26)
określa, iż jest to działalność mająca na celu:
- ochronę i adaptację na potrzeby ruchu turystycznego walorów turystycznych, a więc tych
elementów środowiska geograficznego, które stanowią właściwy cel przestrzenny wyjazdów,
- zapewnienie możliwości dojazdu do obszarów i obiektów stanowiących cele wyjazdów
turystycznych,
- zapewnienie turystom niezbędnych warunków egzystencji w miejscu lub szlaku będącym
celem podróży.
Z

kolei

Lijewski,

Mikułowski,

Wyrzykowski

(2002,

s.

17)

rozumieją

zagospodarowanie turystyczne jako „zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie
określonego terenu, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego”. Nazywa je
także bazą materialną turystyki. Warszyńska, Jackowski (1978) twierdzą, że wszelkie
urządzenia turystyczne miejsca docelowego, obecna tam infrastruktura i inne obiekty
umożliwiające zaspokojenie potrzeb podróżnych tworzą zagospodarowanie turystyczne.
Najprościej zagospodarowanie bazy turystycznej definiuje Kowalczyk (2000) sądząc, iż jest
to rezultat działań podejmowanych w celu przystosowania terenu do obsługi ruchu
turystycznego. Middleton (1996) wyróżnia aż sześć elementów zagospodarowania
turystycznego:
- bazę noclegową,
- restauracje, bary i kawiarnie,
- transport w miejscu docelowym,
- aktywny wypoczynek,
- inne oferty,
- sieć sprzedaży detalicznej oraz
- inne usługi.
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Większość autorów wymienia jedynie cztery główne sektory składające się na bazę
materialną turystyki (Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski 2002): noclegowy, żywieniowy,
komunikacyjny i usług towarzyszących.
Obecność bazy noclegowej ma umożliwić turyście spędzenie tam nocy podczas
podróży poza jego miejsce zamieszkania. W odniesieniu możliwości przenocowania turystów
w podziemnych trasach turystycznych sytuacja wygląda źle, a nawet bardzo źle. Oczywistym
jest, iż chętnych na nocleg w jaskiniach byłoby ciężko znaleźć, lecz w ogóle takiej
możliwości nie stwarza żadna z tras. Szkoda, bo zapewne spędzenie nocy w jaskini
dostarczyłoby niesamowitych wrażeń i na długo pozostało w pamięci śmiałków. Tym samym
byłoby to atrakcyjne dla osób lubiących ekstremalne przeżycia. W przypadku kopalń i sztolni
trudno oczekiwać takiej możliwości ze względów bezpieczeństwa i aspektów zdrowotnych.
Wyjątek stanowią tu kopalnie soli, gdzie przebywanie ma korzystne działanie lecznicze.
Natomiast idealnymi miejscami noclegowymi jest trzecia grupa podziemnych tras,
zlokalizowanych w obiektach pomilitarnych. Jednakże tu także żadna z tras nie oferuje takiej
opcji. Budowle służące kiedyś militarnym celom z reguły poza częścią podziemną dysponują
też naziemną. To właśnie te, usytuowane na powierzchni partie mogłyby pełnić funkcję
noclegową. Wymagałoby to przystosowania ich do obsługi ruchu turystycznego,
co jest możliwe do zrobienia. Wchodzące w skład tej grupy wielkie twierdze w pełni
nadają się do takich przedsięwzięć. Jednakże nadal stoją niewykorzystywane i popadają
w ruinę, a najczęściej zagospodarowuje się tylko ich części podziemne na trasy turystyczne.
Możliwość noclegu ogromnie uatrakcyjniłaby wizytę na trasie. Wielkie podziemne
kompleksy bunkrów także można by przekształcić np. w podziemny hotel, lub choć jego
część dostosować do tego celu. Nowoczesne hotelarstwo szuka ciągle nowych i ciekawych
(dla potencjalnych gości) rozwiązań. Stworzono już hotel lodowy. Dlaczego więc nie miałby
powstać podziemny? Brakuje jednak sprecyzowanych, śmiałych i nietypowych pomysłów,
ale przede wszystkim odważnych inwestorów, bowiem nie wszystko co nietypowe musi być
dochodowe. To, co możliwe jest w przypadku obiektów pomilitarnych, nie udałoby się
w grupie piwnic i składów. Są to bowiem zbyt małe obiekty-trasy, by mogła tam istnieć
możliwość noclegu. Ta sama sytuacja dotyczy pozostałych podziemnych obiektów. Zarówno
z przyczyn ich lokalizacji i obowiązujących tam wymogów (elektrownie), jak i ze względów
uczuciowo-religijnych (kościelne krypty). Zatem na razie noclegi możliwe są tylko poza
podziemnymi trasami. Ich atrakcyjne okolice najczęściej oferują noclegi w różnego rodzaju
obiektach

hotelarskich:

hotelach,

motelach,

pensjonatach,

schroniskach,

kwaterach
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prywatnych, domach wycieczkowych, na kempingach, w agroturystyce, czy na polach
biwakowych.
Inny ważny element zagospodarowania turystycznego to baza żywieniowa, która
ma zapewnić możliwość

kupienia posiłku.

Jaskinie nie są obiektami

o funkcji

gastronomicznej. Jednak nieliczni zarządzający nimi (Jaskinia Wierzchowska Górna) oferują
możliwość posiłku w formie przygotowania pikniku lub ogniska. Zorganizowanie go przy
wejściu do podziemi na pewno pozwoli uczestnikom poczuć się jak człowiek pierwotny,
znający tylko takie formy kulinarne. Taka opcja, jeśli tylko wizycie dopisze pogoda, jest
świetnym i bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. W dziale kopalń i sztolni niewątpliwie
wyjątek stanowi Wieliczka, która posiada ofertę żywieniową w zlokalizowanej pod ziemią
restauracji. Ten fakt nie dziwi, bowiem jest to największy obiekt ze swojej grupy, mający
znaczenie międzynarodowe i fundusze na swój ciągły rozwój. Ale jest to zarazem przykład
na to, iż w ogóle opcja stworzenia i funkcjonowania podziemnej gastronomii jest możliwa.
Niestety w przypadku większości kopalń byłoby to niedopuszczalne ze względów zarówno
bezpieczeństwa, jak i higienicznych. Podobnie jak w przypadku zorganizowania bazy
noclegowej w podziemiach, tak i w tej kwestii najlepszą możliwość stwarzają obiekty
pomilitarne. Kawiarnia, restauracja czy fast food powstać może zarówno w wielkich
twierdzach, jak i małych bunkrach. Samo ich umiejscowienie na pewno przyciągałoby
konsumentów, bowiem nietypowe rzeczy i miejsca mają zwykle walor turystyczny.
Przykładem tego typu rozwiązań jest lokalizacja obiektów gastronomicznych np. w starym
samolocie, czy wagonie kolejowym, które funkcjonują z powodzeniem. To samo dotyczy
piwnic i składów. W dawnych czasach nie rzadko np. karczmy znajdowały się w podziemiach
rynków. Zwłaszcza w miastach (szczególnie w obrębie starówek), gdzie tereny są bardzo
cenne i nawet ich brakuje, pomysł ten wydaje się być świetnym rozwiązaniem. Niektórzy
już dawno zauważyli korzyści płynące z takich inwestycji i lokale w dawnych piwnicach
funkcjonują od lat. Może warto więc w szerszym zakresie powrócić do wykorzystywania
podziemi na cele gastronomiczne. Taki pomysł nie sprawdziłby się natomiast w grupie innych
podziemnych obiektów, z tych samych przyczyn co niemożność oferowania tam noclegów.
Bazę komunikacyjną tworzy sieć dróg, szlaków i połączeń, które zapewniają
możliwość dotarcia do miejsca docelowego wyjazdu. Zapewnienie jej (stworzenie)
przekracza możliwości poszczególnych obiektów. Leży to raczej w gestii władz
samorządowych terenów, na których trasy są położone (gmin, powiatów, województw).
Obecność podziemnej trasy turystycznej niebywale podnosi atrakcyjność turystyczną terenu,
zatem decydentom powinno zależeć na umożliwieniu turystom dotarcia do nich. Turyści
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bowiem przynoszą dochody różnym podmiotom, z których usług korzystają podczas podróży,
a co za tym idzie zwiększają przychody gmin w których są one położone.
Najszerszą kwestią jest infrastruktura towarzysząca. Obejmuje ona wszelkie
urządzenia służące rekreacji, spędzaniu czasu wolnego i rozrywce turystów podczas wyjazdu.
Zalicza się do niej infrastrukturę techniczną, jak i społeczną. Włączyć tu można także sklepy,
agencje turystyczne i możliwość zakupu pamiątek oraz inne oferty w postaci usług na rzecz
odwiedzających (Kurek, 2007). Zatem zagospodarowanie uzupełniające (towarzyszące)
podziemnych tras turystycznych to sklepy w obrębie (bądź na terenie) podziemi
udostępnionych do zwiedzania, wszelkie stoiska i stragany oferujące pamiątki, ale także
dodatkowe usługi dostarczane przez odrębnych przedsiębiorców, mogące uatrakcyjnić
zwiedzanie i pobyt. Obecność i ilość infrastruktury towarzyszącej jest bardzo zróżnicowana.
Warunkuje to np. położenie trasy, przychylność właścicieli okolicznych terenów do budowy
elementów usługowych dla turystów czy choćby wielkość ruchu turystycznego. Dlatego
przy niektórych trasach ciężko choćby kupić pocztówkę, a przy innych oferta jest bardzo
urozmaicona.
Tabl. 4. Sposoby zagospodarowania i wykorzystania podziemi kopalnianych
(stan na rok 2005)
Lp. Sposób wykorzystania obiektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

podziemnego
podziemne trasy turystyczne
podziemne muzeum,
ekspozycje muzealne
podziemne sanatoria i
inhalatoria
restauracje
kaplice
sala widowiskowo-teatralnokinowa
sala widowiskowo-sportowa,
boiska
sala konferencyjno-balowa
wystawy stałe i okresowe
skansen górniczy

11. kursy, szkolenia, prelekcje
12. imprezy okolicznościowe
13. bazy naukowo-dydaktyczne
14. podziemne spływy łodziami
15. podziemne sypialnie
Źródło: Mikoś 2005, s. 223

Obiekt
wszystkie
Wieliczka, Bochnia, Złoty Stok, Wałbrzych,
Tarnowskie Góry
Wieliczka, Bochnia, Kowary
Wieliczka, Bochnia, Chełm
Wieliczka, Bochnia, Złoty Stok, Kłodawa
Wieliczka, Kłodawa
Wieliczka, Bochnia
Wieliczka, Bochnia
Wieliczka, Bochnia, Chełm, Tarnowskie Góry,
Nowa Ruda
Zabrze (Guido, Królowa Luiza), Wieliczka, Bochnia,
Tarnowskie Góry, Krzemionki
Wieliczka, Bochnia, Zabrze, Kowary
wszystkie
wszystkie
Tarnowskie Góry, Złoty Stok
Bochnia
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Z kolei myśląc o zagospodarowaniu w sensie wyposażenia muzealnego
podziemnych tras to zróżnicowanie pod tym względem jest ogromne. Tylko część tras
powstałych w jaskiniach jest zaopatrywana w dodatkowe eksponaty. Jeśli nawet tak się dzieje
to w małym zakresie ilościowym. Z kolei kopalnie i sztolnie wyposaża się w sprzęt górniczy
(wydobywczy). Ma to na celu, oprócz atrakcyjniejszego pokazania obiektu, przybliżenie
zwiedzającym także dawnych metod pracy i sprzętów do tego wykorzystywanych. Jednak
mimo to najważniejsza zawsze jest przestrzeń obiektu, a więc sama kopalnia, nie zaś
jej wyposażenie. Najmniej eksponatów stosuje się w podziemnych trasach zlokalizowanych
w obiektach pomilitarnych. Bunkry z reguły były słabo zaopatrzone, a jeśli nawet były
to większość z tych rzeczy uległa zniszczeniu na przestrzeni lat. Oczywiście zdarzają się
wyjątki. W niektórych schronach dla ludności odtwarza się ich (na ogół dobre) wyposażenie,
które ma pokazać turyście warunki w jakich przebywali ludzie podczas ukrycia się tam oraz
przybliżyć ówczesne realia życia. Najwięcej wewnętrznych elementów ruchomych jest
na trasach utworzonych w piwnicach i składach. Puste wnętrza tych obiektów z reguły nie są
na tyle ciekawe by przyciągnąć gości. Dopiero umiejscowienie rzeczy pierwotnie tam
przebywających stwarza atrakcyjny produkt turystyczny. Często to właśnie wyposażenie
w głównej mierze nadaje wnętrzu charakter i przybliża turystę do epoki, do której nawiązuje
trasa. W tym przypadku ilość i jakość elementów dodatkowych wpływa na stopień
zaciekawienia ludzi, a tym samym decyduje o jej powodzeniu bądź nie. Z kolei trasy
w pozostałych obiektach podziemnych powstają na ogół w tak nietypowych miejscach,
że nie potrzebują specjalnego wyposażania, bądź jest to nawet niedozwolone.
Omawiając kwestię zagospodarowania nie można pominąć jeszcze kilku, bardzo
istotnych przy organizacji zwiedzania, spraw. Jedną z nich jest obecność oświetlenia
elektrycznego. Ma to duże znaczenie. W niektórych rodzajach tras (jaskinie, kopalnie
i sztolnie, obiekty pomilitarne) zapewnia ono bezpieczeństwo, ale także umiejętnie dobrane
i ukierunkowane światło potrafi stworzyć (lub nie) klimat we wnętrzu i nadać mu żądany
charakter. Zainstalowanie oświetlenia w jaskiniach i grotach jest niebywale trudne
i kosztowne. Uzasadnia to obecność sztucznego światła tylko w siedmiu z dwudziestu dwóch
udostępnionych do zwiedzania jaskiń. Odwrotna sytuacja ma miejsce w kopalniach
i sztolniach. Surowe wymogi bezpieczeństwa spowodowały, iż wszystkie zlokalizowane tam
trasy posiadają oświetlenie. W przypadku obiektów pomilitarnych występuje duże
zróżnicowanie. Zależy to od tego, jaki charakter pragnie nadać trasie zarządzający oraz jaki
cel ma ona za zadanie osiągnąć. Natomiast aby przystosować piwnice i składy do ruchu
turystycznego wszystkie zostały dobrze oświetlone. Ma to zapewnić bezpieczeństwo
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poruszania się w nich. To samo można powiedzieć odnośnie tras w pozostałych podziemnych
obiektach.
Kolejną kwestią jest przystosowanie tras do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.
W odniesieniu do podziemnych tras turystycznych jest to spory problem. Wymaga bowiem
(w przypadku niepełnosprawności ruchowej) odpowiednio przystosowanego podłoża,
czasami obecności windy lub podjazdów i pochylni. Z tego powodu tylko dwie z dwudziestu
dwóch jaskiń (Nietoperzowa i Niedźwiedzia) mogą być odwiedzane przez osoby
niepełnosprawne. Jaskinia Wierzchowska jest dostępna tylko częściowo, a w Jaskini Raj
wizytę osób poruszających się na wózkach inwalidzkich trzeba wcześniej zgłosić i uzgodnić
z zarządzającym. Reszta obiektów w tej grupie nie jest przygotowana do tego wcale. Z kolei
znacznie lepiej przystosowane są kopalnie i sztolnie. Aż połowa z nich może być zwiedzana
przez niepełnosprawnych. I to zarówno kopalnia soli, węgla, złota, srebra, czy krzemienia.
Niektóre z nich są dostępne tylko w części lub wymagane jest wcześniejsze uprzedzenie
o wizycie. Za to przeciwnie jest w przypadku tras powstałych w obiektach pomilitarnych.
Żaden z nich nie posiada windy i zainstalowanie jej jest prawie niemożliwe, głównie
ze względów konstrukcyjnych obiektów. Przystosowany do zwiedzania jest tylko jeden
bunkier (w Konewce), a po uzgodnieniu częściowo zwiedzić można jeszcze trzy trasy.
Piwnice i składy zupełnie nie są wyposażone w udogodnienia dla niepełnosprawnych
i nie mogą być przez nich zwiedzane. Podobna sytuacja jest w grupie pozostałych obiektów
podziemnych.
Charakterystykę zagospodarowania tras dopełnia ich podział ze względu na sposób
organizacji zwiedzania, czyli obecność przewodnika lub nie. Te jaskinie, które są rozległe
i gdzie można by się zgubić oraz te które mają szczególną wartość przyrodniczą, historyczną
lub kulturową, posiadają wyspecjalizowanych przewodników, którzy towarzyszą turystom
w zwiedzaniu. Takich jaskiń jest sześć. Obecność przewodnika w kopalniach i sztolniach jest
koniecznym wymogiem zwiedzania z powodu mogących wystąpić tam nieprzewidywalnych
zagrożeń. Dlatego też we wszystkich tych trasach osoba oprowadzająca jest zapewniana.
Także poznawaniu obiektów pomilitarnych często towarzyszy przewodnik. Nieraz jego
obecność jest obowiązkiem, a niekiedy jest to tylko opcja zwiedzania. Trasy w piwnicach
i składach również proponują taki tryb podziemnego zwiedzania. Natomiast w przypadku
pozostałych obiektów podziemnych bywa różnie. Wizycie w podziemiach elektrowni musi
towarzyszyć przewodnik, co nie jest potrzebne do poznania np. kościelnych krypt. Poniższa
analiza pokazuje ogromne zróżnicowanie w zagospodarowaniu i wyposażeniu tras
(por. zał. 2). W zależności od potrzeb i oczekiwań każdy znajdzie najbardziej odpowiadającą
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mu co zwiększa prawdopodobieństwo zadowolenia ze zwiedzania wybranej trasy i całego
wyjazdu z tym związanego.
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3.5. Rodzaje i charakterystyka podziemnych tras
Podziemne trasy turystyczne różnią się między sobą. Każda z nich ma odmienny
i niezwykły charakter. Możemy podzielić je ze względu na wiele czynników. Zwracając
uwagę na przynależność terytorialną tras możliwe jest przypisanie ich do województw,
w których są położone (por. podrozdział 3.3.). Kryterium podziału może stanowić także czas
ich powstania i udostępnienia do zwiedzania turystom (por. podrozdział 3.2.). Czasami kilka
tras będących w różnych miejscach tworzy wspólnie jeden wielki podziemny kompleks
(np. RIESE). Natomiast kiedy obiekt zajmuje duży teren i ma rozległą część znajdującą się
pod powierzchnią ziemi, zdarza się, iż lokalizuje się tam więcej tras (np. Kopalnia Soli
w Wieliczce, czy w Bochni). W przypadku pojedynczych budowli posiadających podziemia
występuje tam na ogół tylko jedna PTT. Z tego też powodu PTT podzielić można na proste
(jednoobiektowe) i złożone (wieloobiektowe). Innym czynnikiem klasyfikującym jest okres
dostępności do zwiedzania. Kierując się tą cechą wyróżnić można obiekty całoroczne
i czynne okresowo. Wyznacznikiem grupowania może być także istniejące w obrębie tras
zagospodarowanie turystyczne (patrz podrozdział 3.4.). Ze względu na wybrane kryterium
powstają zupełnie inne grupy, zarówno ilościowo, jak i składowo. Stowarzyszenie
Podziemnych Tras Turystycznych w Polsce grupuje trasy w podziale na miejsce ich
utworzenia. Z tego powodu wydziela trasy utworzone w jaskiniach, kopalniach i sztolniach,
obiektach pomilitarnych, piwnicach i składach oraz innych obiektach podziemnych. Taka
klasyfikacja oparta jest na jednoznacznych kryteriach i dlatego jest najczęściej stosowana.

3.5.1. Jaskinie
Groty Mechowskie
Położona wśród lasów Puszczy Darżlubskiej kaszubska wioska Mechowo kryje wielką
atrakcję turystyczną. Jest nią uznawana za zabytek od XIX w. mała, ale słynna grota.
Ta przypominająca dużą jamę wydrążoną w skale jaskinia jest osobliwością geologiczną
w skali całego Niżu Europejskiego. Pochodzi z okresu najmłodszego zlodowacenia i liczy
łącznie 61 metrów długości. To zarazem największa i najbardziej znana jaskinia położona
na terenie nizinnym. Odkryta została w 1818 r. przez mierniczego Heue podczas
dokonywania pomiarów geodezyjnych. Pierwsze prace zabezpieczające i restauracyjne miały
miejsce w 1910 r. Powstała w gruboziarnistych piaskowcach i zlepieńcach plejstoceńskich,
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które zostały zespolone przez kalcyt. Leżące powyżej pokłady gliny są źródłem węglanu
wapnia, który po rozpuszczeniu przesączał się w niżej położone osady spajając je w płyty i
słupy. Położony w pobliżu potok niszczył dno jaskini wymywając jej luźne cząstki. Nie
poradził sobie jednak z tymi zlepionymi węglanem wapnia i tak powstały oglądane dziś
ciekawe formy skalne. Wejście do groty znajduje się poniżej będącego wokół terenu i składa
się na nie kilkanaście

kolumn

piaskowcowych,

które są zarazem jej

„znakiem

rozpoznawczym”. Występują tam nacieki w formie stalaktytów i polew skalnych. Dno jest
piaszczyste. Najpiękniejsza część jaskini jest dostępna tylko dla speleologów, bowiem aby się
do niej dostać należy pokonać wąski i niski korytarz w głąb skały, mający prawie 38 metrów.

Ryc. 9. Przekrój Grot Mechowskich
Źródło: www.sktj.pl
Znajdują się tam interesujące partie, które zostały zabarwione na czerwono przez
występowanie

rozpuszczonych

w

wodzie

związków

żelaza.

Część

udostępniona

do zwiedzania składa się z dwóch zaledwie kilkumetrowej długości korytarzy, prowadzących
do centralnej salki, gdzie zaczyna się niedostępny dla turystów tunel. Już w 1908 r. grota
uznana została przez władze pruskie za pomnik natury. W 1948 r. odkopano zasypane
fragmenty i zabezpieczono otwór wejściowy. Rok później udostępniono ją do masowego
zwiedzania. Jaskinia wraz z otaczającym terenem stanowi rezerwat przyrody. Ta najkrótsza
podziemna trasa turystyczna, której zwiedzanie trwa kilka minut, to jeden z najbardziej
atrakcyjnych krajobrazowo obiektów przyrody nieożywionej w Polsce (Gałuszka, 2007;
Roszkiewicz, 2009; www.gmina.puck.pl).
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Fot. 1. Groty Mechowskie
Źródło: zbiory własne
Jaskinia Łokietka
Największą i najbardziej znaną jaskinią Ojcowskiego Parku Narodowego jest,
położona 125 metrów nad dnem Doliny Prądnika (na Chełmowej Górze), Grota Łokietka.
Bywa też nazywana Królewską lub Czajowską. Położenie na znacznej wysokości dowodzi,
iż została wyżłobiona przez wody podziemne. Swoją sławę zawdzięcza legendzie, według
której ukrywał się w niej Władysław Łokietek w czasie walk z Wacławem Czeskim o tron
krakowski, około roku 1300. Ocalił go pająk, który pajęczyną zasłonił otwór groty.
Dzięki temu wydawała się ona od dawna niezamieszkana. Na pamiątkę tego, umieszczona
30 lat temu, krata zabezpieczająca wejście ma kształt pajęczyny. Najstarsza wzmianka
o jaskini S. Piskorskiego pochodzi z 1691 r., ale dopiero w 1783 r. miejscowy pleban
sporządził, na zlecenie prymasa Polski M.J.Poniatowskiego, opis tego miejsca. Kiedy
pod koniec XVIII w. do Ojcowa przybywali liczni kuracjusze, grota była już popularna.
W XIX w. powstało dużo pisemnych notatek o niej. Jedną z nich był szczegółowy opis
z przewodnika A. Grabowskiego z 1866 r. Pierwsze jej badania przeprowadzono w 1972 r.
(J.Zawisza), a następnie w latach 1896 i 1899 (S. Czarnowski). Choć jaskinia była
odwiedzana od dawna (regularnie chyba od XVII w.), dopiero w 1924 r. została uznana
za zabytek. Zwiedzanie rozpoczyna Korytarz Główny z widocznymi kotłami wirowymi,
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pochodzącymi z czasów kiedy jaskinię wypełniała woda. Dalej przechodzi się przez dużej
wielkości (25x10m) Salę Rycerską do komory zwanej Kuchnią, będącą najstarszą częścią
groty. Położona jest blisko powierzchni ziemi i dlatego w paru miejscach widać przedostające
się tu korzenie drzew.

Ryc. 10. Przekrój Jaskini Łokietka
Źródło: www.sktj.pl
Ostatnią i zarazem największą salą jest Sypialnia. Można tu podziwiać „Łoże Łokietka”,
na którym według legendy przez sześć tygodni sypiał król. Szata naciekowa jaskini
jest uboga. Choć występują tu nieduże makarony, ściany pokrywają polewy szklane i faliste
draperie, dobrze zachowane i widoczne są tylko w niedostępnych miejscach. Utwory skalne
w dużej mierze zostały zniszczone w XIX w., kiedy jaskinia była niezabezpieczona i dostępna
bez ograniczeń i nadzoru. W namulisku groty znaleziono liczne kości niedźwiedzia
jaskiniowego. Odkryto tu też pradawne ślady bytności człowieka, o czym świadczą między
innymi znalezione ostrza jerzmanowickie. W czasie I wojny światowej była czasowym
schronieniem dla miejscowej ludności. W 1987r. w celu zwiększenie ruchu turystycznego
założono oświetlenie elektryczne, co także przyczyniło się do osiągnięcia miana głównej
atrakcji turystycznej parku. Jaskinię odwiedza rocznie około 120 tysięcy osób. Około 80%
liczby odwiedzających stanowią wycieczki szkolne. Turyści indywidualni mają ograniczone
możliwości zwiedzenia jaskini poza wakacjami (Gałuszka, 2007; Roszkiewicz, 2009;
www.opn.most.org.pl).
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Fot. 2. Wejście do Jaskini Łokietka

Fot. 3. Wnętrze Jaskini Łokietka

Źródło: zbiory własne

Źródło: zbiory własne

Smocza Jama na Wawelu
Najbardziej znaną w kraju i zagranicą polską jaskinią jest Smocza Jama. Jej sława
wiąże się w dużej mierze z legendą o pokonaniu przez króla Kraka smoka żyjącego w grocie
wawelskiego wzgórza. Powstała ona z jurajskich wapieni skalistych. Penetracja Smoczej
Jamy zapewne miała miejsce już w neolicie, jednak jej zasiedlenie datuje się na epokę brązu
i łączy z potencjalnie mieszkającymi tam czasowo przedstawicielami kultury łużyckiej.
W średniowieczu jaskinia była zamieszkiwana przez ciągłe okresy czasu, jednak pisemne
zapiski stworzył dopiero Wincenty Kadłubek (XII/XIII w.). Od tego czasu zyskiwała
na popularności, miało to miejsce zwłaszcza w XVI i XVII w. Przy wejściu do jaskini
funkcjonowała w XVIII stuleciu karczma. Wówczas powstał pierwszy przewodnik, który
w programie zwiedzania Krakowa zawierał także wizytę w Smoczej Jamie. Był to wydany
w 1820 r. „Przewodnik dla podróżujących po Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej”
autorstwa Józefa Krasińskiego. Jednak jej wygląd opisany został 9 lat później przez historyka
Ambrożego Grabowskiego, który spuścił się po linie do jej wnętrza. Z upływem lat
zamurowano wejście do jaskini, po czym ostatecznie udostępniono ją do zwiedzania dopiero
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w 1843 r. Niestety z przyczyn politycznych trwało to zaledwie trzy lata. W okresie kiedy
Wawel przejęli Austriacy zbudowano na międzymurzu ceglaną klatkę schodową do powstałej
tam studni. Umieszczone tam stopnie szybko się zawaliły i uczyniły grotę niedostępną
na dwadzieścia lat. Pierwszy dokładny i prawidłowy opis jaskini (1877 r.) powstał w wyniku
badań geologiczno-archeologicznych prowadzonych tam przez Alojzego Athla. Gruntowne
prace nad udostępnieniem jej dla turystów podjęto w 1917 r. z inicjatywy architekta profesora
Adolfa Szyszko-Bohusza.

Ryc. 11. Przekrój jaskini Smocza Jama
Źródło: www.sktj.pl
Już rok później nastąpiło oficjalne otwarcie oświetlonej jaskini do zwiedzania. Ruch
turystyczny

zatrzymała

II

wojna

światowa.

Niemcy

przeznaczyli

ją na

schron

przeciwlotniczy. Po wojnie Smocza Jama przeszła gruntowne zabiegi konserwatorskozabezpieczające oraz badania archeologiczne, geologiczne i speleologiczne. Ponownie
otwarto ją dla turystów w 1976 r. Zwiedzanie rozpoczyna się nieopodal Baszty Złodziejskiej,
gdzie znajduje się klatka schodowa, która prowadzi 21 metrów w dół. Pieczara liczy 270 m
długości, lecz trasa tylko 81 m. Reszta dostępna jest tylko dla speleologów i naukowców.
Trasa obejmuje trzy komory (Altha, Grabowskiego, Szyszko-Bohusza), z których największe
rozmiary ma środkowa (25x10x6 m). Znajdują się tam liczne szczeliny skalne i zjawiska
krasowe, których urok podkreśla odpowiednie oświetlenie. Był tu niegdyś magazyn karczmy,
której sala biesiadna znajdowała się w kolejnej komorze. W jaskini stwierdzono
występowanie rzadkiego skorupiaka stadnicza tatrzańskiego, skąposzczetów, muchówek,
skoczkonogów, chrząszczy, pajęczaków, motyli oraz komarów.
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Niegdyś mieszkały tu także nietoperze. Florę reprezentują mchy, glony, pleśnie i różne typy
roślin naskalnych. U wylotu jaskini stoi przy Bulwarze Wiślanym pomnik Smoka
Wawelskiego dłuta Bronisława Chromego, ustawiony tam w 1972 roku (Firlet, 1997;
Gałuszka, 2007; www.sktj.pl).

Fot. 5. Wnętrze Smoczej Jamy
Źródło: zbiory własne

Fot. 4. Pomnik Smoka Wawelskiego
Źródło: zbiory własne
Jaskinia Raj
Jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich jaskiń Jaskinia Raj w Górach
Świętokrzyskich, cechuje się niezwykle bogatą i wspaniale zachowaną szatą naciekową.
W niektórych miejscach doliczono się nawet dwustu stalaktytów na 1 m2 stropu. Mają one
przeważnie około czterdziestu centymetrów długości. Spotkać można stalagmity i stalagnaty,
choć już w mniejszej ilości, oraz makarony, kalafiory skalne i draperie. Bogactwo form
podkreśla dobre oświetlenie. Można wtedy zobaczyć żyjące tam muszki, pająki, komary
a nawet nietoperze (nocka dużego i gacka wielkoucha). Korytarze wydrążone zostały
w wapieniach dewońskich, a dalszy ich rozwój przypadł w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
Jaskinię Raj odkryto w 1964 r. Ze względu na posiadane walory, w 1968r. objęto ją ochroną
tworząc tam rezerwat przyrody. Natomiast dla ruchu turystycznego otwarto ją dopiero w 1972
r., tworząc podziemną trasę turystyczną o długości 180 m (choć łączna długość korytarzy
to 240 m). Zwiedzanie rozpoczyna ekspozycja muzealna, gdzie turysta zapoznaje się
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z historią odkrycia, tematyką kras podziemnego, archeologii. Zobaczyć tam także można
(znalezione podczas badań archeologicznych) kamienne narzędzia neandertalczyków czy
szczątki prehistorycznych zwierząt: mamuta, nosorożca włochatego, niedźwiedzia brunatnego
i jaskiniowego (wydobyte z namuliska jaskini). Odtworzono także obozowisko rodziny
neandertalskiej. Do wnętrza jaskini docieramy po przejściu sztucznej dwudziestometrowej
sztolni. Ten przedsionek zabezpiecza mikroklimat jaskini, dzięki któremu we wnętrzu
utrzymują się warunki zbliżone do
panujących przed udostępnieniem jej
do

zwiedzania.

Trasa

przejścia

biegnie przez Komorę Wstępną,
Komorę Złomisk, skalny korytarz aż
do Sali Kolumnowej, Stalaktytowej
i Wysokiej.
Ryc. 12. Przekrój Jaskini Raj
Źródło: www.sktj.pl

Jaskinię rocznie zwiedza około osiemdziesięciu tysięcy turystów, czyniąc ją jedną z
najważniejszych atrakcji turystycznych regionu (Parma, 1992; Garus R.; Świętokrzyskie na
cztery pory roku; www.jaskiniaraj.pl).

Fot. 6. Wnętrze Jaskini Raj
Źródło: www.jaskiniaraj.pl
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Jaskinia Wierzchowska Górna
Największą z jaskiń na obszarze krakowskim, a drugą na Wyżynie KrakowskoCzęstochowskie jest Jaskinia Wierzchowska Górna. Położona jest na zboczu Doliny
Kluczwody. Powstała w wapieniach górnojurajskich i jest idealnym przykładem podziemnej
formy krasowej. Jej korytarze mają 970 m długości. Do skomplikowanego systemu komór
w jej wnętrzu prowadzą trzy otwory wejściowe. Już w 1853 r. odnotowano pierwsze
wzmianki o niej. Po pewnym okresie zaczęto prowadzić badania archeologiczne. Znaleziono
między innymi kości niedźwiedzia, lwa, hieny, renifera jaskiniowego oraz ślady pobytu
człowieka z okresu neolitu. Na podstawie znalezisk (fragmenty naczyń, narzędzi, ślady po
ogniskach) potwierdzono istnienie intensywnego osadnictwa w tym regionie już około
siedmiu tysięcy lat temu. Wzrost ruchu turystycznego w jaskini nastąpił w XIX w., kiedy to
do Ojcowa zjeżdżali liczni kuracjusze. Dla urozmaicenia pobytu zwiedzali, powszechnie już
wtedy znaną, Grotę Wierzchowską. Wiadomości o
jej istnieniu rozpowszechniały się szybko, ponieważ
była

to

jedna

z

nielicznych

wówczas

przystosowanych do zwiedzania przez turystów
jaskiń. Ponadto zadbano o bezpieczeństwo wizyt
i zabezpieczono otwory wejściowe, trasę oświetlono
lampionami

i

przygotowano

do

oprowadzania

przewodników. W 1966 r. uznano ją za pomnik
przyrody nieożywionej.
Ryc. 13. Przekrój Jaskini Wierzchowskie Górnej
Źródło: www.sktj.pl

W latach siedemdziesiątych XX w. rozpoczęto jej kolejne badania. Obecnie w jaskini
funkcjonuje podziemna trasa turystyczna o długości około 700 m. Biegnie ona korytarzami
leżącymi na podobnej wysokości. Obejmuje oglądanie Jam Niedźwiedzich, Jamy Hieny, Sali
Balowej, Sali Tronowej, Przesmyku Długiego, Sali z Kotłami, Hoteliku i Sali Człowieka
Pierwotnego. Niektóre podziemne pustki osiągają wielkie rozmiary (10-40 m), tak jak Hala
Wielka Dolna - należąca do największych na Jurze. W miejscach o tych ciekawie brzmiących
nazwach umieszczono gabloty z rzeczami wydobytymi podczas badań archeologicznych
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(kości zwierząt), skamielinami i minerałami. Poza tym, w celu uatrakcyjnienia wizyty,
ustawiono makiety prehistorycznych zwierząt.

Fot. 7. Gablota ze skamielinami w Jaskini Wierzchowskiej Górnej
Źródło: zbiory własne
Czasami można nawet spotkać żywego Pradziadka Neolitowa, opowiadającego o życiu
pradawnych ludzi. Można także trafić na innego mieszkańca - jednego z pięciu gatunków
występujących tam nietoperzy, czy pająka Meta Merandi. Niegdyś jaskinia posiadała ciekawą
szatę naciekową, jednak okres niezagospodarowania spowodował jej zniszczenie. W trudno
dostępnych miejscach zachowały się tylko jej resztki (np. kominy krasowe, kotły wirowe,
meandry). W 1997 r. miał tu miejsce największy
obryw skalny na Jurze w XX w., który
spowodował

zasypanie

największego

otworu

wejściowego.

Jaskinia

Wierzchowska

Górna

posiada status pomnika przyrody Jurajskiego
Parku Krajobrazowego „Dolinki Podkrakowskie”.
Natomiast istnieje także Jaskinia Wierzchowska
Dolna, która znana jest bardziej pod nazwą Jaskini
Mamutowej (Roszkiewicz, 2009; www.gacek.pl;
www.sktj.pl).
Fot. 8. Jaskinia Wierzchowska Górna
Źródło: zbiory własne
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3.5.2. Kopalnie i sztolnie
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu
Odkrycie pokładów węgla kamiennego na terenie Zabrza miało miejsce w latach
dziewięćdziesiątych XVIII w. Od początku XIX w. nastąpił rozwój małych, prywatnych
kopalń. Wzrost przemysłu w mieście zawdzięcza się dużym inwestycjom prywatnego kapitału
rodziny Donnersmarcków. Właśnie z tego rodu pochodził, jeden z najbogatszych ludzi
ówczesnej Europy (doradca kanclerza Bismarcka), książę Gwidon Henkel von Donnersmarck.
W 1855 r. założył on w Zabrzu kopalnię, którą nazwał swoim imieniem Guido. Celem
jej powstania było dostarczanie węgla do należącej także do magnata przemysłowego huty.
Już trzy lata później uzyskano pierwsze dziesięć ton węgla, które wydobywano z początku
przy pomocy beczek, a następnie specjalnymi kubłami. Regularne wydobycie miało miejsce
w latach 1871-1886, a największą ilość węgla wydobyto w roku 1855 (ok. 313 tys. ton).
W XIX w. do oświetlenia kopalni używano lamp olejowych. Następnie, choć na początku
XX w. wprowadzono oświetlenie elektryczne, górnicy posługiwali się lampami karbidowymi.
Razem

z

górnikami

pod

ziemią

pracowały

konie,

których

liczba

dochodziła

do kilkudziesięciu. Pod koniec dziewiętnastego stulecia kopalnię sprzedano Skarbowi
Pruskiemu, który dwa lata później postanowił
połączyć ją z nowoczesną „Królową Luizą”.
Poddano ją modernizacji, aby za jakiś czas
połączyć ją przekopem z kopalnią Debruck
(KWK Makoszowy). W końcu została przejęta
przez

Państwowy

i unowocześniona

Koncern
poprzez

„Preussag”
wprowadzenie

(dwa lata później) lokomotywy o napędzie
spalinowym. Po zaprzestaniu wydobycia węgla
w 1928 r., „Guido” pełniła rolę zespołu
odwadniającego ten obszar, a szybom nadano
funkcje transportową i zjazdową. Od tego
czasu kopalnia straciła swe znaczenie.
Fot. 9. Wnętrze Kopalni „Guido”
Źródło: zbiory własne
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Po II wojnie światowej „Guido” stała się nieczynnym rejonem kopalni „Makoszowy”,
a w 1967 r. utworzono tam Kopalnię Doświadczalną Węgla Kamiennego M-300. W 1982 r.
stała się oddziałem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które rozpoczęło kilkuletnie
prace konserwatorskie. Po pięciu latach stare wyrobiska, budynki maszyny wyciągowej
i nadszybia zostały wpisane do rejestru zabytków. W tym też roku uruchomiono skansen
górniczy „Guido”, który był wtedy jedyną udostępnioną do zwiedzania kopalnią. Zakończył
jednak swą działalność w 1996 r. W 2000 r. władze Gliwickiej Spółki Węglowej, do której
należała kopalnia, podjęły decyzje o zasypaniu szybu i demontażu jej podziemnych wyrobisk.
Dzięki wielu staraniom obiekt uratowano. Po kilku latach (w 2007 r.) ponownie otwarto
kopalnie dla turystów jako Zabytkową kopalnię Węgla Brunatnego „Guido”. Funkcjonuje
jako samodzielna instytucja kultury i wliczana jest do atrakcji Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego. Uruchomiono dwie podziemne trasy: poziom 170 m i 320 m.
Wyższy (170 m) prezentuje metody wydobycia węgla oraz pracę górniczą na przełomie XIX
i XX w. Poznaje się także historie górnictwa na Śląsku. Klimat XIX-wiecznej kopalni
podkreślają świetnie zachowane stajnie końskie, mające ponad sto lat, w których ustawiono
manekiny koni. Całość uzupełniono efektami świetlnymi i dźwiękowymi, które robią duże
wrażenie. Turyści dowiadują się też o metodach odwadniania wyrobisk, oglądają
(zlokalizowane w komorach i korytarzach) ekspozycje narzędzi górniczych, lamp, sprzętu
ratunkowego oraz wystawę geologiczną. Znajduje się tu najgłębiej położony punkt nadawczy
Poczty Polskiej. Korytarze poziomu 320 m liczą około dwóch kilometrów długości
i pochodzą z XIX i XX w. Od 2008 r. częścią kopalni jest Międzynarodowe Centrum
Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki. „Guido” to także
instytucja kulturalna. W tym celu stworzono „poziom sztuki”, który ma za zadanie
organizować wydarzenia artystyczne (wystawy, pokazy itp.). To właśnie tu odbywają się
podziemne przedstawienia i koncerty, czyli „Teatr na poziomie” i „Muzyka na poziomie”
(Walerjański, 2008; Polska The Times 3.12.2008, str.4-5; www.kopalniaguido.pl).
Kopalnia Soli w Kłodawie
Sól odgrywa w naszej cywilizacji duże znaczenie, którego często sobie
nie uświadamiamy. Niegdyś pełniła nawet rolę jednostki monetarnej. Gdy poznano
jej właściwości konserwujące, smakowe i zdrowotne szybko stała się pożądanym i szukanym
surowcem. W 1937 r. podczas badań geologicznych na terenie Kłodawy, wykryto płytko
położony i obszerny wysad solny. Przerwane na okres wojny prace poznawcze wznowiono
po paru latach i potwierdzono obecność wielkich struktur soli kamiennej i soli magnezowo-
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potasowych (o długości 63 km i szerokości 4 km) w obrębie osi Izbica Kujawska-KłodawaŁęczyca. Wiercenia pokazały także, iż w środkowym odcinku pokładów masy solne zostały
wypiętrzone

przez

dawne

ruchy

górotwórcze.

Z

tego

powodu

zalegają

płytko

pod powierzchnią ziemi, czasami zaledwie sto metrów. Dlatego, w 1949 r. (na złożu
o długości 26 km i szerokości 2 km)
rozpoczęto budowę Kopalni Soli
w Kłodawie.

Kilka

lat

później

na powierzchnię wyjechała pierwsza
tona, bogatej w biopierwiastki, soli.
Z racji swoich fizyko-chemicznych
właściwości

włodawska

sól

ma zastosowanie w 1500 gałęziach
gospodarki.
Fot. 10. Korytarz w Kopalni Soli „Kłodawa”
Źródło: zbiory własne
Największe wydobycie, odbywające się tradycyjną metoda górniczą i systemem komorowofilarowym, miało miejsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wymiary
poeksploatacyjnych komór dochodzą do 15 m
szerokości, 15 m wysokości, długości nawet
powyżej 200 m, a ich łączna wielkość
przekracza 15 mln m3. W 2004 r. z tych właśnie
ogromnych pustek, na głębokości 600 m,
utworzono

podziemną

trasę

turystyczną.

Zwiedzanie rozpoczyna prelekcja na temat
powstania tamtejszych złóż oraz zastosowania
soli. Następnie, wielu niezapomnianych emocji
dostarcza zjazd windą z prędkością 6 m/s,
po czy przechodzi się chodnikami do kaplicy
patronki górników solnych - Św. Kingi.
Fot. 11. Wnętrze Kopalni Soli Kłodawa
Źródło: zbiory własne
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Podczas oglądania wyeksploatowanych komór, po białej i unikatowej różowej soli z okresu
cechsztyńskiego, można także zobaczyć maszyny używane w górnictwie. W 2007 roku
wpisano Kłodawską Podziemną Trasę Turystyczną oraz wybrane stanowiska geologiczne
do rejestru Zabytków. Obecnie eksploatowane są poziomy 600 i 750 m. pod powierzchnią
ziemi (Kłodawa - Nowy Zabytek; www.sol-klodawa.pl).

Fot.12., 13. Wnętrze Kopalni Soli „Kłodawa”
Źródło: zbiory własne
Neolityczna Kopalnia Krzemienia w Krzemionkach Opatowskich
W okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się jeden z największych i najlepiej
zachowanych w Europie kompleksów dawnych kopalń krzemienia. Wydobywano go tam
w okresie neolitu i we wczesnej epoce brązu (3900-1600 lat p.n.e.). Krzemionki to jedyny
tego typu obiekt w środkowej części kontynentu. Odkryte zostały w 1922 r. przez geologa
Jana Samsonowicza. Wydobywany niezwykle cenny krzemień służył do wyrobu narzędzi,
przede wszystkim siekier. Rozprowadzano je na odległość nawet 660 km, ponieważ
posiadanie ich było wówczas oznaką prestiżu społecznego, miało znaczenie symboliczne
i religijne. Zespół podziemi składa się z około tysiąca zachowanych szybów o głębokości
od 4 do 8,5 m, od których odchodziły niewielkie chodniki. To właśnie część z nich
przystosowano

do zwiedzania

i

wytyczono

podziemną

trasę

turystyczną.

Pomysł
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udostępnienia kopalń do zwiedzania narodził się w 1979 r., jednak pierwsza trasa powstała
w 1985 r., a druga pięć lat później. Idealnie zachowany krajobraz nakopalniany, a także
architektura i nietypowość podziemi chronione są przez posiadanie statusu rezerwatu
archeologiczno-przyrodniczego, o powierzchni 348 ha. Neolityczne podziemne kopalnie
krzemienia pasiastego prezentują rozwój ówczesnej myśli technicznej, metody wydobywcze,
warunki pracy prehistorycznych górników, a
także ciekawy system wietrzenia sztolni.
W znalezionym gruzie kopalnianych hałd
odkryto

nawet

szkieleciki

nietoperzy.

Znaczna część podziemnej trasy biegnie w
chodniku
wapiennej,
ekstremalne

powstałym
ale

dla

wrażenia

w

litej

osób

skale

lubiących

przygotowano

odcinek do pokonania na kolanach.
Fot. 14. Chodnik kopalni w Krzemionkach
Źródło: zbiory własne
W 1994 r. Krzemionki zostały uznane za Pomnik Historii Rzeczpospolitej Polskiej.
Najnowszą atrakcją jest, oddana do zwiedzania, kopalnia niszowa oraz pomost widokowy.
Ze względu na swój unikatowy charakter trwają przygotowania do wpisania Krzemionek
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO (Gałuszka, 2007;
Roszkiewicz, 2009; www.krzemionki.pl).

Fot. 15. Nadszybie kopalni
krzemienia w Krzemionkach
Źródło: zbiory własne
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Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu
Założona w 1791 r. kopalnia „Królowa Luiza” była jedną z najstarszych,
największych i najnowocześniejszych kopalń na Górnym Śląsku i w całej Europie. Do jej
powstania doprowadziło odkrycie (rok wcześniej) w okolicy Zabrza złóż węgla i starania
starosty górniczego Fryderyka Wilhelma von Rodena. Na jego cześć kopalnia otrzymała imię
żony króla - Luiza. W 1795 r. zainstalowano w niej pierwszą pompę odwadniającą poruszaną
maszyną parową, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wydobycia. Jednak wysokie
koszty odwadniania wyrobisk i transportu węgla skłoniły władze górnicze do podjęcia decyzji
o budowie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Miała ona odprowadzać wodę z kopalń
całego rejonu i służyć do przewozu węgla łodziami. Prace rozpoczęto w 1799 r. i ciągnęły się
aż do 1863 r., kiedy to sztolnia osiągnęła ponad 14 km długości. Pierwszy spławny odcinek
ukończono znacznie wcześniej, bo już w 1810 r. Na początku XIX w. wydobycie węgla
zmniejszyło się z powodu wyczerpywania się pokładów leżących powyżej tamtejszej sztolni.
Władze kopalni zdecydowały o rozpoczęciu eksploatacji poniżej poziomu odwadniającego,
co spowodowało utratę jej znaczenia transportowego. Ten największy w Europie górniczy
system odwadniająco-transportowy okazał się przedsięwzięciem spóźnionym w odniesieniu
do tempa prac górniczych. Korzystając z pruskich dotacji rządowych, zakład był jednym
z najnowocześniejszych na Śląsku, co podkreślały stosowane nowoczesne technologie
i znaczne wydobycie. W 1926 r. kopalnię przejął koncern „Preussag” i podzielił ją na dwie
części: „Pole Wschód” i „Pole Zachód”, które zostały połączone po II wojnie światowej
i nazwane „Zabrze”. Wydobycie zakończono w 1973 r., a dwadzieścia lat później obiekty
wpisano do rejestru zabytków i przekształcono w Skansen Górniczy „Królowa Luiza”,
będący oddziałem Muzeum Górnictwa Węglowego. Składa się on z części naziemnej
(wokół dawnego szybu „CARNALL”) oraz podziemnej (wokół nieistniejącego już szybu
„WILHELMINA). Część naziemną tworzą budynki maszynowni, nadszybia i rozdzielni
elektrycznej. Turyści zobaczyć mogą urządzenia szybowe, łączności sygnalizacyjnej,
ekspozycję zawiesi klatkowych, warsztat szybowy i stację ratownictwa górniczego. Jednak
główną atrakcją jest unikatowa maszyna wyciągowa z 1915 r., o mocy 2 tys KW
(wyprodukowana w Niemczech). Obsługiwała do 1990 r. szyb „CARNALL”. Posiada ona
koło pędne o średnicy sześciu metrów i dwa duże cylindry. W budynku nadszybia
prezentowane są: warsztat i urządzenia szybowe, nadal czynny system łączności, różnego
rodzaju liny wyciągowe i wyposażenie klatek zjazdowych. W krajobrazie dominuje, górująca
nad skansenem dwudziestopięciometrowa stalowa wieża szybu. W pobliżu znajduje się też
warsztat elektryczny, budynek wentylatora, kompresorownia, akumulatorownia, cechownia
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i łaźnia łańcuszkowa z przełomu XIX i XX w. Część naziemna „Królowej Luizy” jest często
miejscem, gdzie odbywają się imprezy kulturalne: koncert, spektakle teatralne, wystawy,
happeningi czy rajdy zabytkowych pojazdów. Podziemną część skansenu tworzą chodniki
(długości 1,5 km i głębokości do 35 m) i wyrobiska pochodzące z ostatnich dwustu lat. Są one
położone na różnych poziomach kopalni i połączone pochylniami. Widać tu rozwój techniki
urabiania węgla. Odbywa się tam także pokaz pracy zabytkowego kombajnu górniczego
(z lat 50-tych XX w.) i chodnikowego. Ponadto turyści oglądają różne rodzaje obudowy
chodników kopalnianych, magistralę węglową i tabor podziemnych kolejek. Zwiedzanie
kończy się przejazdem (ok. 500 m) górniczą kolejką „Karlik”, po czym gości żegna
Św. Barbara-patronka górników. Po zwiedzaniu odpocząć można w podziemnej karczmie
„Guilbald”, serwującej tradycyjne śląskie potrawy (Pleszyniak, 2009; Polska The Times
3.12.2008, str.6; www.muzeumgornictwa.pl,
www.luiza.zabrze.pl).

Fot. 16. Kolejka górnicza „Karlik”
Źródło: zbiory własne

Kopalnia Soli w Wieliczce – trasa turystyczna
Sól solankową eksploatowano w Wieliczce już w czasach prehistorycznych.
Natomiast wydobycie soli kamiennej rozpoczęto we wczesnym okresie państwowości
polskiej. Zlokalizowane tu (największe i najstarsze w Europie) pokłady tego surowca,
przez wielki były głównym źródłem bogactwa kraju. Już Kazimierz Wielki uregulował
prawnie kwestie zarządzania kopalnią i pracy górniczej. Wielicka kopalnia jest najstarszym
nieprzerwanie działającym przedsiębiorstwem na świecie (od XII w.). Obecnie wydobycie
nie jest już na skalę przemysłową. Pozyskuje się różne rodzaje soli: zielona spiżowa,
szybikowa i kryształowa. Łączna długość kopalnianych korytarzy wynosi blisko 300 km,
a kubatura trzech tysięcy wydrążonych komór dochodzi do 7,5 mln m3. Całość położona jest
na dziewięciu poziomach i (sięgając 327 m głębokości) stanowi ogromne podziemne miasto.
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Tam też stworzono, bezcenny zabytek kultury materialnej świata, podziemną trasę
turystyczną Kopalni Soli „Wieliczka”. Udostępniony do zwiedzania fragment obejmuje
najcenniejsze pod względem historycznym, geologicznym i widokowym wyrobiska. Drogę
wytyczono na I, II i III poziomie kopalni. Jest to wspaniała wędrówka w czasie, bowiem
oglądane chodniki i komory przedstawiają eksploatację soli na przestrzeni wieków.

Fot. 17. Kaplica Św. Kingi w Kopalni Soli „Wieliczka”
Źródło: zbiory własne
Poznaje się również różne sposoby zabezpieczenia wyrobisk i korytarzy. W XIX w.,
na głębokości osiemdziesięciu metrów, odkryto niezwykłe Groty Kryształowe, które (ze
względu na ich ogromną wartość przyrodniczą) objęto ochroną tworząc tam rezerwat. Trasa
obejmuje dwadzieścia komór i dwa kilometry korytarzy na trzech poziomach (64 – 135 m
głębokości). Liczy 3,5 km długości. Stanowi to tylko niewielką część podziemnego labiryntu.
Największe emocje wzbudza wspaniała kaplica Św. Kingi, ozdobiona żyrandolami z solnych
kryształków i rzeźbami wykonanymi w soli przez górników. Pochodzą one głównie
z początków XX w. Istnieje tu pierwszy w Europie (i chyba na świecie) podziemny szlak
pielgrzymkowy przez kopalniane kaplice. Pobyt pod ziemią jest szczególnie korzystny
dla osób ze schorzeniami dróg oddechowych i alergią. Leczy się je w (urządzonym w części
kopalni) Podziemnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym. Jednocześnie zwiedzić można
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podziemną ekspozycję Muzeum Żup Krakowskich, gdzie w 14 wyrobiskach wystawiono
kolekcję dawnych urządzeń górniczych, zbiory mineralogiczne, szyny i wagoniki konnej
kolejki z XIX w. Zarówno sanatorium, jak i muzeum tworzą odrębne podziemne trasy
turystyczne. Zwiedzanie kończy możliwość spędzenia czasu w kompleksie komór,
na głębokości 125 m. Uruchomiono tam restaurację, podziemną pocztę i sklepy z pamiątkami.
W 1976 r. kopalnia w Wieliczce została wpisana do krajowego rejestru zabytków, a dwa lata
później znalazła się na Pierwszej Światowej
Liście

Dziedzictwa

Kulturalnego

i

Naturalnego UNESCO. Natomiast w 1994 r.
prezydent RP uznał ją za Pomnik Historii
RP. Co roku odwiedza ją ponad milion
turystów z całego świata (Gałuszka, 2009;
www.kopalnia.pl).

Fot. 18. Wnętrze kopalni soli w Wieliczce
Źródło: zbiory własne
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
Już od połowy XIII w. w okolicach Tarnowskich Gór rozpoczęto wydobywanie
rud srebra, ołowiu i żelaza. Z czasem teren ten stał się jednym z największych ośrodków
górnictwa kruszcowego w Europie. Istniało tu nawet dwadzieścia tysięcy szybów.
Eksploatacje kruszców prowadzono systemem chodnikowo-komorowym. Prace utrudniała
napływająca do chodników woda. Kiedy postanowiono rozbudować kopalnię „Fryderyk”
problem zdecydowano się rozwiązać poprzez zamianę koni (stosowanych dotychczas
do napędzania pomp osuszających) na wielką nowość, jaką była maszyna parowa.
Sprowadzono ją w 1787 r. z Soho koło Birmingham w Anglii, z zakładu Jamesa Watta.
Kosztowna inwestycja (piętnaście tysięcy talarów) była pierwszą maszyną parową
uruchomioną poza Anglią i sprawdziła się wyśmienicie. Zakup ten spowodował wejście
kopalni w etap świetności i rozwoju, który trwał ponad sto lat (do 1912 r.). Maszyna służyła
przez sześćdziesiąt dziewięć lat i dziś można obejrzeć ją w zorganizowanym obok kopalni
Skansenie Maszyn Parowych. Po wielowiekowym górnictwie tarnogórskim pozostał ogromny
zbiór podziemnych wyrobisk, korytarzy, komór, chodników i szybów (dwadzieścia tysięcy),
o łącznej długości około 150 km i wysokościach 60 cm – 4 m. Zrodził się pomysł
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by udostępnić je do zwiedzania tworząc Kopalnię Pokazową, która miała stać się główną
atrakcją miasta. Przerwane przez wybuch II wojny światowej plany utworzenia muzeum
wznowiono po jej zakończeniu. Zwolennicy realizacji przedwojennego planu i inni miłośnicy
górnictwa utworzyli w 1954 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Rozpoczęto
różne badania, wykup ziemi i prace nad zagospodarowaniem powierzchni nad szybem
„Anioł”. Prace zatrzymał podziemny wypływ wody z iłami, w wyniku którego zmarł
kierownik budowy mgr inż. Franciszek Garus. Budowa ruszyła ponownie w 1968 r.
i zakończyła się osiem lat później. Kopalnię Zabytkową Rud Srebronośnych otwarto
dla turystów w 450 rocznicę nadania Tarnowskim Górom praw miejskich (1976 r.). Trasa
zwiedzania wiedzie przez zrekonstruowane wyrobiska z XVIII i XIX w., i liczy 1740 m
długości. Zorganizowano tu Muzeum Górnictwa i Skansen Maszyn Parowych. Udostępnienie
dziewięciokilometrowego, ogromnego podziemnego labiryntu wyrobisk, chodników i sztolni
odwadniających to przedsięwzięcie na wiele
lat

i

generujące

gigantyczne

nakłady

pieniężne. Z powodu braku funduszy,
postanowiono przystosować do zwiedzania
choć ich część. Wykorzystanie szybów
wentylacyjnych pozwoliło, aby w 1957 r.
pierwsi turyści mogli zobaczyć odcinek
Sztolni Czarnego Pstrąga (tworzy ona
osobną

podziemną

trasę

turystyczną).

Turyści uczestniczą w spływie połączonymi
łodziami (Wędrychowska, 2006; Gałuszka,
2007;

Roszkiewicz,

2009;

www.kopalniasrebra.pl).

Fot. 19. Spływ w Sztolni Czarnego Pstrąga
Źródło: zbiory własne
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3.5.3. Obiekty pomilitarne
Bunkier w Konewce
Podczas II wojny światowej dowództwo wojsk lądowych, walczących na środkowym
odcinku frontu, zostało umieszczone w Spale. Jego siedziba składać się miała z dwóch
bliźniaczych kompleksów schronów: w Konewce i w Jeleniu. Miały chronić pociągi specjalne
(będące ruchomymi ośrodkami dowodzenia) oraz ich personel przed atakami lotniczymi.
Przy ich budowie w 1940 r. pracowało początkowo około 1300, a później 3000 osób.
Obiektom nadano kryptonim Stanowisko Dowodzenia „Obszar wschód”. Główną częścią
kompleksu był bunkier w Konewce, o długości 380 m, szerokości 15 m, a wysokości 9 m.
Takie wymiary umożliwiały wjazd całego składu pociągu, dzięki umieszczonym tam torom
i peronom. Do tunelu głównego przylegają boczne korytarze, podzielone na części drzwiami
gazoszczelnymi. Jest też tunel dla obsługi schronu, składający się z wielu podziemnych
pomieszczeń. Schron kolejowy ma siedemnaście segmentów, a do jego wnętrza prowadzi
jedenaście wejść. W sąsiedztwie znajduje się zespół budynków technicznych: kotłownia,
urządzenia wentylacyjne, stacja pomp i uzdatniania wody, chłodnice i zbiorniki oraz siłownia
elektryczna. Łączą się z obiektem centralnym poprzez trzy kanały. Ukryciu budynków
pomagać miało zamontowanie na stropach drewnianych dachów, a na schronie kolejowym
siatek maskujących i atrap drzew. Okalający je teren otoczono podwójnym płotem z siatki
i drutu kolczastego oraz prawdopodobnie polami minowymi. Cała budowla i zabezpieczenia
nigdy jednak nie zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. W miarę rozwoju
wojny, Niemcy zaczęli przenosić, produkujące na potrzeby armii, zakłady przemysłowe
w bezpieczne podziemia. W 1944 r. utworzono w Konewce filię zakładów Daimler-Benz,
gdzie remontowano (uszkodzone na froncie) silniki lotnicze.

Fot.

20.

Schron

w

Konewce

Fot. 21. Wnętrze schronu w Konewce
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Źródło: www.bunkierkonewka.eu

Źródło: www.bunkierkonewka.eu

Zakłady funkcjonowały jednak niedługo. Z końcem 1944 r. całe wyposażenie i część załogi
wywieziono. Po zakończeniu wojny z kompleksu zrobiono magazyny dla wojsk i firm
państwowych. Schron w Konewce udostępniono do zwiedzania. Stworzono też ekspozycję
militariów i różne wystawy czasowe. Dzięki temu, turyści mogą poznać historie schronu
i w pełni podziwiać jego wielkość (Roszkiewicz, 2009; www.bunkierkonewka.pl).
Międzyrzecki Rejon Umocniony – Kaława, Boryszyn
Pagórkowaty teren, liczne rzeki, kanały, jeziora oraz lasy ziemi lubuskiej
zdecydowały, że właśnie tu Niemcy postanowili zbudować strategiczny system umocnień
granicy wschodniej. Ten planowany element Ostwallu (na stu kilometrach długości) miał
chronić III Rzeszę przed atakiem Wojska Polskiego. Planowane schrony i ich wyposażenie
miały być najpotężniejsze na świecie. Najsłabszym (a zarazem najistotniejszym) punktem
założeń obronnych był odcinek środkowy linii Odra-Warta. Dlatego postanowiono
najbardziej go umocnić. Prace rozpoczęto w 1934 r. W 1938 r., z powodu zmiany doktryny
wojennej Niemiec, budowę linii fortyfikacji niespodziewanie przerwano. Zdołano wznieść
zaledwie 30% planowanych umocnień, czyli 106 bunkrów. W ich efekcie powstał
Międzyrzecki Rejon Umocniony. To jeden z największych i najciekawszych obiektów
pomilitarnych w Europie. Położony jest między rzekami Niesłysz i Obra, rozciągając się
na odcinku około stu kilometrów. MRU na odcinku trzydziestu kilometrów składa się z trzech
linii obronnych. Najważniejsza była linia środkowa, dlatego stworzona została z potężnych
bunkrów (panzerwerków). Schrony były wyposażone w stalowe kopuły pancerne, miotacze
ognia, karabiny, moździerze, klatki schodowe i windy. W podziemiach były też
pomieszczenia socjalne, magazyny, koszary załogi, warsztaty, zbiorniki na paliwo, składy
broni i siłownie energetyczne.

Fot. 22. Wejście na PTT w Kaławie, MRU
Źródło: zbiory własne
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Przy budowie tego kompleksu obronnego, Niemcy pomyśleli nawet o systemie
odwadniającym, wentylacyjnym, łączności, a także o transporcie. Istniała bowiem kolejka
elektryczna i dworce. Zainstalowano kanalizację, oświetlenie i wodociągi. Na powierzchni
(w okolicach strategicznych) ustawiono tzw. zęby smoka- przeciwczołgowe zapory w postaci
czterech rzędów betonowych słupów. W okresie początkowym II wojny światowej
niedokończony, podziemny olbrzym był bezużyteczny. W kolejnych latach mieścił
przeniesione tu zakłady zbrojeniowe m.in. fabrykę silników lotniczych Daimler-Benz.
Ten system obronny nie był jednak w stanie zatrzymać Armii Czerwonej. W ciągu trzech dni
zajęła całą linię i pokonała, nieliczne stawiające opór, załogi bunkrów. Po zakończeniu
działań wojennych Rosjanie zaczęli akcję demolowania i wysadzania schronów, którą
kontynuowała armia polska. Zdewastowane i opuszczone obiekty stały się atrakcyjnym
zimowiskiem dla nietoperzy. Zlatują tu osobniki nawet z odległości 250 km. Wśród nich
rozpoznano dwanaście różnych gatunków, a łączną liczbę osobników ocenia się na 20-30
tysięcy. Najczęściej spotkać można: nocka dużego i rudego, gacka wielkoucha oraz nocka
Nalterera. W celu ochrony tego najważniejszego i największego w Europie Środkowej
zimowiska nietoperzy utworzono w 1980 r. Rezerwat „Nietoperek”, a w 1998 r.
„Nietoperek II”. Tym samym, objęto ochroną cały kompleks. Obecnie w rejonie umocnień
funkcjonują dwie PTT: w Pniewie i w Boryszynie. Pierwszą trasę stworzono w podziemiach
Grupy Warownej Scharnhorst.

Fot. 23. Kopuły pancerne Panzerwerka 717
Źródło: zbiory własne
Fot. 24. Ręczna drezyna w PTT- MRU Kaława
Źródło: zbiory własne

67

Druga trasa to Pętla Boryszyńska. Utworzono ją w miejscu, gdzie główny tunel łączy się
z magazynami i obiektami baterii pancernej nr 5. W korytarzach ciągną się tory pociągów
towarowych, które miały dostarczać amunicję. Powstały przy nich dworce Sud i Nord.
To w tej części znajdują się rezerwaty nietoperzy. Podziemna trasa liczy tysiąc sześćset
metrów, które ogląda się w towarzystwie przewodnika. MRU stanowi największą atrakcję
województwa (Witwicki, 2008; Gralec; Sadowski, 2008; Gałuszka, 2007; www.bunkry.pl;
www.bunkry.lubrza.pl).
Labirynty Minowe w Twierdzy Kłodzkiej
O istnieniu grodu w Kłodzku wspominano (zespół drewnianych budynków
otoczonych palisadą) już w 981 r. Był on zlokalizowany na Zamkowej Górze – 369 m n.p.m.,
obecnie zwanej Forteczną. W średniowieczu przekształcono go w zamek, który wielokrotnie
niszczono i przebudowywano. Z biegiem lat ziemia kłodzka przekształcona została
w hrabstwo. Wtedy budowla zaczęła też spełniać funkcje obronne. Po pewnym czasie
twierdzę rozbudowano i średniowieczne mury obronne zastąpiono kurtynami i bastionami,
które były podstawą umocnień. Okalały one centralnie położony zamek, częściowo
dostosowany do reszty założenia. W XVIII w. tereny Dolnego Śląska opanowali Prusacy.
To właśnie za panowania ich króla Fryderyka II (1742 r.) twierdza została ponownie
powiększona i znacznie ufortyfikowana. Miała ona być częścią systemu obrony Śląska,
ciągnącego się od Świdnicy po Nysę i Racibórz. W 1769 r., po wojnach śląskich, zamek
definitywnie rozebrano. Na jego miejscu powstał donżon (centralne dzieło obronne),
otoczony łańcuchem bastionów, redut i fos. Znajdowały się w nim trzypoziomowe kazamaty
i magazyny o głębokości dochodzącej do dwudziestu metrów. Przez całe panowanie pruskie
budowla była unowocześniana.
Dlatego

odegrała

ważną

rolę

w czasie obrony Śląska podczas
wojny
w latach

francusko-pruskiej,
1806

–

1807.

Rozbrojenie twierdzy nastąpiło
w 1867 r.
Fot. 25. Twierdza Kłodzko
Źródło: zbiory własne
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Po przebudowie pełniła (do 1945 r.) rolę ciężkiego więzienia, gdzie trzymano
żołnierzy z Powstania Styczniowego. Podczas II wojny światowej niemieccy żołnierze
urządzili tam salę tortur, a w lochach zamordowali ponad dwustu fińskich więźniów
wojennych. W latach 1940-1943 była to filia obozu Gross-Rosen, gdzie przetrzymywano
ludność wielu narodów. Przeniesiono tam także koncern AEG, który produkował aparaturę
radiową do łodzi podwodnych oraz rakiety. Powierzchnia budowli to ponad trzydzieści
hektarów. W jej skład wchodzi twierdza główna, fort posiłkowy Owcza Góra, fragmenty
obwarowań miejskich i umocnienia polowe. Obecnie obiekt ma charakter typowo
turystyczny. Zobaczyć można Dziedziniec Tumski, Bastion Dzwonnik, Bastion Alarmowy,
Bramę Ciemną, Studnię tumską z 1393 r., lapidarium w Bastionie Niskim, donżon oraz
platformę artyleryjską - służącą za taras widokowy. Na miłośników historii czeka też
ekspozycja związana z zamkiem i jego dziejami. Najciekawsze są jednak, powstałe w XVIII
w., korytarze wydrążone w skałach pod stokami bojowymi. Stworzono je w celu
likwidowania podkopów wroga i do wysadzania stanowisk artyleryjskich nieprzyjaciela
oblegającego obiekt. Ich łączna długość
to około czterdzieści kilometrów. Ponieważ
ten labirynt chodników minerskich nigdy
nie był wykorzystywany, zachował się
w niezniszczonym
jednego

stanie.

kilometra

Na długości

udostępniono

je

do zwiedzania w formie podziemnej trasy
turystycznej

(Gałuszka,

2007;

www.dawneklodzko.pl; www.klodzko.pl).
Fot. 26. Labirynty minowe Twierdzy Kłodzko
Źródło: zbiory własne
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3.5.4. Piwnice i składy
Lochy Sandomierskie
W dawnych czasach zamożne grody i ich mieszkańcy (oprócz możliwości budowy
imponujących domów) mieli także możliwość wznoszenia kościołów, murów obronnych
i innych rozmaitych rzeczy, mogących służyć miastu. Wszystko to było spowodowane
wielkimi zyskami z kwitnącego w średniowieczu handlu i rzemiosła. Liczne szlaki kupieckie
przecinały wówczas Sandomierz, który posiadał przywilej składu. Mimo licznych napaści
i klęsk, miasto zawsze się odbudowywało. Tak dobrze rozwijającym się interesom potrzebne
były miejsca do magazynowania sprowadzanego towaru. Ponieważ miasto miało ograniczoną
powierzchnię pojawił się problem. Zamknięte murem obronnym, nie mogło pomieścić
już nowych spichrzów. Wówczas postanowiono stworzyć magazyny w systemie podziemi.
W ten sposób w okresie XIII-XVI w. wydrążono (w warstwach lessu) pod budynkami,
placami, ulicami cały system podziemi. Sięgały nawet piętnastu metrów pod powierzchnię
ziemi. Intensywnie wykorzystywano je dopóki rozwijał się handel. Po kryzysie
w tej dziedzinie gospodarki, piwnice i składy stały się niepotrzebne. Często zasypywano
je gruzem, śmieciami, a tylko sporadyczne z nich spełniały swoje funkcje. Niezabezpieczone
przez wiele lat, były przyczyną licznych katastrof budowlanych. Wypadki spowodowane były
przez właściwości lessu i przesiąkanie wód opadowych. Od 1963 r. rozpoczęto badania
i konserwację podziemi, które poprowadzili naukowcy z AGH w Krakowie i górnicy
z Bytomia. Zadanie polegało na likwidacji pustek pod kamienicami, poprzez wypełnienie ich.

Fot. 27., 28. Wnętrza lochów sandomierskich
Źródło: zbiory własne
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Część piwnic uległa przez to zniszczeniu. Z zachowanych podziemi kamieniczek, utworzono
w 1977 r. podziemną trasę turystyczną o długości 470 m. Wejście do niej znajduje się
na dziedzińcu Kamienicy Oleśnickich, a wyjście przy ratuszu na rynku. Obejmuje trzydzieści
cztery komory na różnych poziomach. Ich nazwy nawiązują do legend, historii i architektury.
W związku z trzydziestą rocznicą oddania trasy do użytku, w pomieszczeniach ją tworzących
przygotowano wystawę archeologiczną (Gałuszka, 2007; www.pttk-sandomierz.pl).
Podziemna Trasa Turystyczna im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kłodzku
Już od XIII w. mieszkańcy Kłodzka drążyli pod budynkami starówki liczne korytarze
i piwnice. Miały one pełnić role gospodarcze, ale także militarne w wypadku wojny. Niestety
przez wieki nie użytkowane podziemia niszczały i popadały w ruinę. Sytuacja taka
nie budziła zainteresowania, aż do lat pięćdziesiątych XX w. Wtedy bowiem kamienicom
zaczęło grozić zawalenie. Wówczas sprawą zajęli się specjaliści z AGH w Krakowie.
Ich zadaniem było opracowanie planu akcji ratowania podziemi. W przygotowaniu napraw
udział wzięli także członkowie Speleoklubu Warszawskiego. W wyniku ich prac (w 1962 r.)
pracownicy AGH oraz górnicy z Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Wałbrzychu
rozpoczęli wieloletnie prace zabezpieczające. Niestety budynków po północnej stronie rynku
nie udało się ocalić. Mimo to, podziemia po południowej, wschodniej i części zachodniej
strony zostały zachowane. Podczas prac okazało się, iż możliwe jest wydzielenie ciągu
wyrobisk i korytarzy, i utworzenie z nich wielopoziomowej podziemnej trasy turystycznej.
Przygotowany w 1966 r. projekt nazwano w związku z przypadającą wówczas rocznicą:
Tysiącleciem Państwa Polskiego. Udostępniono ją do zwiedzania dziesięć lat później. Trasa
liczy ponad 500 m (nie licząc bocznych rozwidleń) i przebiega pod ulicami miasta, Placem
Kościelnym i kończy się u zbocza kłodzkiej
twierdzy. Składa się z licznych korytarzy,
pochylni i komór, które obrazują sposób
tworzenia

się

tamtejszych

W odgałęzieniach
przygotowano
turystów
i legendami

z

podziemi.
pomieszczeń

ekspozycje
życiem,

zapoznające

historią

(Gałuszka,

miasta
2007;

Roszkiewicz, 2009; www.dawneklodzko.pl).
Fot. 29. PTT im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kłodzku
Źródło: zbiory własne

71

3.5.5. Pozostałe podziemne obiekty
Elektrownia wodna Solina
Elektrownia wodna w Solinie i tamtejsza betonowa zapora o długości 664 m, powstały
w latach 1961-68. Sześć turbin o mocy 200 MW produkuje w ciągu dnia energię, a dwie
z nich w nocy pompują wodę z jeziora Myczkowieckiego do Solińskiego. To największa
i najważniejsza

elektrownia

gospodarująca

wodami

południowo-wschodniej

Polski.

Powstanie elektrowni i zapory przegrodziło rzekę San, co spowodowało powstanie
największego sztucznego zbiornika wodnego w Polsce. Ma on pojemność 497 mln m3.
Największa

głębokość

przy

zaporze

wynosi

60 metrów.

W

jej

wnętrzu

(na czterech poziomach) powstały ciągi
komunikacyjno-kontrolne,

o

łącznej

długości 2073 m. To właśnie one zostały
udostępnione do zwiedzania, w postaci
PTT. Z tego powodu, unikatowa w skali
kraju, budowla hydrotechniczna cieszy
się coraz większą popularnością. Średnio
zaporę zwiedza rocznie około trzydziestu
tysięcy

osób

(Roszkiewicz,

2009;

www.solina.pl).
Fot. 30. Zapora wodna w Solinie
Źródło: zbiory własne
Groby Królewskie na Wawelu
Katedra na Wawelu odegrała ważną rolę
w dziejach kraju. W czasach zaborów odbywały się tu
uroczyste ceremonie państwowe, mające podtrzymać
ciągłość historyczną ojczyzny. Jest zatem symbolem
wielkości historycznej Polaków. Odwiedzanie grobów
królów i bohaterów narodowych w czasie niewoli, było
obowiązkowym

punktem

polskich

pielgrzymów.

Katedra to również miejsce koronacji i pochówku
władców Polski.
Fot. 31. Sarkofag Stefana Batorego
Źródło: zbiory własne
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Początkowo rządzących chowano w komorach grobowych znajdujących się pod posadzką
kościoła. Jako pierwszy spoczął tam król Władysław Łokietek. Od pogrzebu Kazimierz
Jagiellończyka przyjął się zwyczaj składania ciał królewskich w osobnych kaplicach.
Dobudowywano je do katedry. Z czasem, zmarłych zaczęto umieszczać w podziemnej
krypcie. Kiedy zabrakło monarchów, wawelski kościół zyskał miano sanktuarium
narodowego.

Po

pewnym

czasie katedra została wielkim
historycznym
gdzie,

cmentarzem

oprócz

polskich

władców, złożono bohaterów
i wieszczów
Podziemia

narodowych.
te

w

1880

r.

udostępniono do zwiedzania
(Roszkiewicz, 2009;
www.wawel.diecezja.pl).

Fot. 32. Krypta Św. Leonarda na Wawelu
Źródło: zbiory własne
Krypty w Kościele oo. Paulinów na Skałce
Po przyjęciu chrześcijaństwa w Polsce zaczęto budować na wzgórzach kościoły
lub rotundy. W ten sposób chciano zerwać z odbywającym się tam wcześniej kultem
pogańskim. Dlatego na Skałce w Krakowie, będącej jednym z takich wzgórz, powstała
rotunda. Właśnie w tym miejscu zginął (ponoć z rąk króla Bolesława Śmiałego) biskup
Stanisław. Następnie zbudowano tam gotycki kościół Św. Michała Archanioła, który stał się
celem pielgrzymek do miejsca śmierci świętego ze Szczepanowa. Jednak świątynia popadała
w ruinę i zdecydowano się sprowadzić Paulinów z Częstochowy. Założono klasztor,
wśród zabudowań którego znalazł się będący tam stary kościół. Odbyło się to dzięki
staraniom Jana Długosza. Pod świątynią wykuto jednonawową kryptę, którą ukończono
w 1792 r. Po latach, z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci sławnego historyka i kronikarza,
zrodziła się pomysł utworzenia w kościelnej krypcie na Skałce Grobów Zasłużonych.
Przebudowano ją i przystosowano do pełnienia nowej roli. W 1880 r. przeniesiono do niej
prochy dziejopisarza. W ten sposób powstało miejsce pośmiertnego odpoczynku zasłużonych
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osób świeckich, a wśród nich m.in.
Wincentego Pola, Lucjana Siemińskiego,
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila
Lenartowicza i Henryka Siemiradzkiego.
Pochowano tam także Adama Asnyka,
Stanisława

Wyspiańskiego,

Jacka

Malczewskiego, Karola Szymanowskiego
i Czesława

Miłosza

(Gałuszka,

2007;

www.skalka.paulini.pl).
Fot. 33. Groby Zasłużonych na Skałce
Źródło: zbiory własne
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4. Charakterystyka odwiedzających podziemne trasy turystyczne
Duża liczba obiektów, które można uznać za podziemne trasy turystyczne, przyczyniła
się do ich podziału. O klasyfikacji obiektów do poszczególnych grup zadecydowały cechy
charakterystyczne i ich położenie. Na tej podstawie wyróżniono pięć (wcześniej
omówionych) podstawowych typów tras: jaskinie, kopalnie i sztolnie, obiekty pomilitarne,
piwnice i składy oraz pozostałe podziemne obiekty, do których zaliczono wszystkie inne,
nie dające się nigdzie zakwalifikować miejsca.
Rozróżnienie typów podziemnych tras turystycznych sprawiło, iż możliwy jest
także podział odwiedzających je turystów. Przedstawione poniżej grupy stworzono w oparciu
o wyniki ankiet przeprowadzonych (w okresie letnim) wśród dwustu osób. Badania ankietowe
miały miejsce w kilku podziemnych trasach turystycznych: na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego – Jaskinia Mroźna, w Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu,
w Kopalni Soli Kłodawa oraz w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym – Boryszyn i Kaława.
W odniesieniu do innych przedstawicieli poszczególnych rodzajów tras, wybrane do badania
miejsca charakteryzują się średnim ruchem turystycznym. Każda z tras reprezentuje inny typ,
dlatego możliwe jest scharakteryzowanie odwiedzających je turystów. Odbyło się ono
na podstawie odpowiedzi udzielanych na pytania dotyczące zarówno opinii na temat
zwiedzanej trasy, jak i danych personalnych turystów. Między innymi: płci, wieku,
wykształcenia i wykonywanego zawodu turystów. Ponadto pytano o miejsce zamieszkania
zwiedzających, jego usytuowanie względem trasy i liczbę ludności w miejscowości, ilość
osób towarzyszących, cel wyjazdu i jego formę. Łącznie 47% badanych osób stanowiły
kobieta, a 53 mężczyźni. W wieku produkcyjnym było 90% ankietowanych, wykształcenie
wyższe posiadało 43%, a średnie 41%. Pracownicy umysłowi i studenci to 66% pytanych.
Najwięcej osób podróżowało z rodziną, z przyjaciółmi bądź z ukochaną osobą. Należy dodać,
iż precyzyjne określenie cech odwiedzających poszczególne typy tras nie jest w ogóle
możliwe. Uzasadnia to ogromny przekrój osobowy zwiedzających. Ze względu na osobiste
zainteresowania, kondycję fizyczną, czy lokalizację każdy może wybrać odpowiednie
dla siebie miejsce i zyskać miano „podziemnego turysty”.
Najogólniej można opisać turystę odwiedzającego trasy należące do grupy
tzw. pozostałych podziemnych obiektów, do której zalicza się np. podziemia elektrowni,
czy kościelne krypty. Są to bowiem obiekty z reguły dostępne dla ogółu społeczeństwa
i zwiedzenie ich nie wymaga spełnienia szczególnych wymogów. Ze względu na łatwy
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do nich dostęp potencjalnym odwiedzającym może być każdy zainteresowany turysta,
zarówno w dojrzałym wieku, jak i młody, kobieta i mężczyzna, sprawny i niepełnosprawny.
Kryterium przynależności to tylko spełnienie wymogów jakie określa definicja podziemnej
trasy turystycznej. Trasy należące do tej grupy zwiedzają zarówno tzw. „przeciętni turyści”,
jak równie dobrze fascynaci podziemi, czy osoby będące przedstawicielami turystów
charakterystycznych dla innego typu tras. Dlatego nie można w tej grupie określić
konkretnego wzorca potencjalnego turysty.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku podziemnych tras przebiegających przez
piwnice i składy. Zlokalizowane z reguły w centrum miast, pod powierzchnią rynków
i znajdujących się w pobliżu kamienic nie wymagają dodatkowo konieczności dojazdu
i zwiedzenia np. całego kompleksu zabudowań, w którym zainteresowani jesteśmy tylko
znajdującymi się tam podziemiami. Aby poznać należące do tej grupy trasy nie jest konieczna
także dobra kondycja fizyczna bowiem zwiedzanie nie wymaga wysiłku. Również nie trzeba
być miłośnikiem zagadnień specjalistycznych aby trasy wzbudziły zainteresowanie. Zatem
także w tej grupie określanie charakterystycznych cech typowego turysty jest niemożliwe.
Kolejna grupa to trasy mieszczące się w szeroko pojętych obiektach pomilitarnych.
Zaliczamy do nich trasy stworzone w twierdzach, zespołach obwarowań, rejonach umocnień
a także pojedyncze bunkry, schrony przeciwlotnicze, czy całe grupy podziemi, które wspólnie
tworzą podziemne miasto. Turyści je odwiedzający wykazują pewne zauważalne cechy
odróżniające ich od pozostałych. Oczywiście cechy te nie występują u wszystkich
zwiedzających. Po dokładnej analizie pięćdziesięciu ankiet, przeprowadzonych wśród
turystów obiektów pomilitarnych, można zauważyć pewne tendencje. Zdecydowana
przewaga bo ok. 75% badanych to osoby pochodzące z terenu województwa gdzie znajduje
się podziemna trasa turystyczna. Pokazuje to dominację lokalnych odwiedzających nad
turystami z innych rejonów kraju, którzy stanowili zaledwie 20% ogółu. Przeważają osoby
pochodzący z małych miast i wsi. Znacznie mniej wywodzi się z wielkich aglomeracji.
Ludzie znają zazwyczaj tylko trasy położone w ich najbliższym otoczeniu. Często nie wiedzą
o istnieniu innych, położonych choćby w sąsiednich regionach. Większość ankietowanych
o odwiedzanej trasie dowiedziała od znajomych, co jest najlepszym i najpowszechniejszym
sposobem rozpowszechniania informacji o niej. Zauważalny jest też fakt wybierania tras
w obiektach pomilitarnych jako głównego celu wyjazdu i przeznaczenie całego czasu
w odwiedzanej miejscowości na wizytę w nim. Zwiedzanie z reguły (ok. 50% odpowiedzi)
odbywa się w towarzystwie przyjaciół, którzy tworzą grono zainteresowanych tematyką
militariów i podziemi. Spora część to wyjazdy rodzinne, bądź też z ukochaną osobą. Wynika
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z tego, iż poznawanie tego typu tras odbywa się na ogół w towarzystwie od dwóch do pięciu
osób. Tylko grupy zorganizowane liczą więcej niż jedenaście osób. Jest to zrozumiałe,
ponieważ najczęściej zwiedzanie tego typu obiektów odbywa się grupowo. Czasami wręcz
nie ma możliwości zrobić tego indywidualnie ze względów bezpieczeństwa i istnienia
potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić z powodu wojskowo-militarnej funkcji jaką
niegdyś pełniły te obiekty.
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Ryc. 14. Liczba osób towarzyszących zwiedzającemu podziemne trasy turystyczne
w obiektach pomilitarnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Aby dojechać do tras, które często położone są poza terenem zabudowanym bądź
na obszarach zalesionych, większość turystów używa samochodu lub w przypadku grup
zorganizowanych autokaru. Tylko nieliczni dostają się tam przy pomocy innego środka
transportu. Niekiedy dojazd transportem publicznym jest wręcz niemożliwy. Inną wyraźnie
obserwowaną tendencją jest znaczna przewaga ilościowa mężczyzn nad kobietami. Panowie
stanowią 78% ogółu, zaś panie to zaledwie 22%. Tłumaczyć to można typowo męskim
upodobaniem do interesowania się militariami. Wśród odwiedzających dominują osoby
pełnoletnie, będące w wieku produkcyjnym, z wykształceniem średnim. Zauważalna jest mała
liczba wycieczek szkolnych. Tylko w niektórych trasach stanowią one znaczny procent
turystów. Dotyczy to przede wszystkim tras utworzonych w obiektach o dużej wartości
historycznej, z którymi wiążą się ważne wydarzenia, o których naucza się w szkołach.
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Sumując wszystkie wymienione cechy można nakreślić sylwetkę potencjalnego turysty
podziemnych tras w obiektach pomilitarnych. Jest to mężczyzna w wieku produkcyjnym,
posiadający średnie wykształcenie i zwiedzający obiekt w towarzystwie rodziny, przyjaciół
lub z całą grupą. Zwykle jest mieszkańcem regionu, w którym znajduje się zwiedzany obiekt.
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Ryc. 15. Wiek turystów podziemnych tras turystycznych w obiektach pomilitarnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Następną grupę tworzą podziemne trasy mieszczące się w kopalniach i sztolniach. Jest
to najliczniejszy zbiór, ponieważ zalicza się tu kopalnie różnych kruszców: począwszy
od węgla, soli, kredy przez krzemień, srebro i złoto, a skończywszy na uranie. Duże
zróżnicowanie rodzajowe sprawia trudność w jednoznacznym opisie turystów. Właśnie
dlatego zastosowano podział ich na dwie główne grupy: sztolnie i kopalnie węgla oraz inne.
Zarówno w jednych i drugich przeprowadzonych zostało wśród turystów po 50 ankiet.
Podobnie jak w przypadku wyboru tras w obiektach pomilitarnych do przeprowadzenia badań
ankietowych, tu także zdecydowano się na trasy, posiadające średni ruch turystyczny.
Analizując wypełnione kwestionariusze, z tras znajdujących się w grupie sztolni i kopalń
węgla, można stworzyć wizerunek typowego odwiedzającego. Podobnie jak w poprzednim
typie tu także przeważają turyści lokalni, z terenu województwa w którym znajduje się trasa.
W tym przypadku zauważa się jednak spory udział osób (30%) z innych rejonów kraju.
Większość kopalnianych tras położona jest w konurbacji śląskiej lub okolicy i leżą
w niedalekiej odległości od siebie. Uzasadnia to dominację turystów pochodzących z dużych
(powyżej 200 tysięcy mieszkańców) i średnich (liczących 51-200 tysięcy mieszkańców)
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miast. Mieszkańcy wielkich aglomeracji stanowią 25% ogółu zwiedzających, a mniejszych
ośrodków miejskich 35%. Osoby mieszkające na wsi to zaledwie 10% ogółu, co można
tłumaczyć małą ilością terenów wiejskich w województwie. Na wybór odwiedzanych miejsc
duży wpływ ma ich lokalizacja, bowiem wybierane są te, które znajdują się w regionie
zamieszkania. Istotna jest też ilość i jakość informacji o trasie i możliwościach jej zwiedzenia
zamieszczane na stronach internetowych, skąd większość osób dowiaduje się o ich istnieniu.

Ryc. 16. Miejsce zamieszkania turystów podziemnych tras turystycznych w kopalniach
węgla i sztolniach
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Zdecydowanej większości osób (72%) w zwiedzaniu towarzyszy rodzina lub wyjątkowa
dla nich osoba. Tylko na niektórych trasach i w okresach czasowych zauważalna jest
dominacja grup zorganizowanych, przekraczających 11 osób. Brak jest osób odwiedzających
je samotnie. Można powiedzieć, że prawie wszyscy odwiedzający przybywają na trasy
samochodem, a zwiedzenie kopalni bądź sztolni jest ich głównym celem wyjazdu, bądź
jednym z kilku zaplanowanych miejsc.
Przeprowadzone ankiety pokazują także prawie wyrównaną ilość pracowników
umysłowych i fizycznych. Pierwsi, poprzez zwiedzanie, chcą poznać pracę na kopalni z którą
nie mają styczności, a jest ona bardzo powszechnym zajęciem w regionie. Drudzy natomiast,
pragną pokazać rodzinie bądź znajomym swoje codzienne zajęcie. Dlatego liczba
zwiedzających kobiet i mężczyzn jest podobna. Widoczna jest także przewaga osób między
dwudziestym a sześćdziesiątym rokiem życia. Najczęściej są to ludzie posiadający
wykształcenie średnie.
Na podstawie wniosków z ankiet stwierdzić można, iż typowy turysta tras
znajdujących się w kopalniach i sztolniach to kobieta lub mężczyzna, mieszka w dużym bądź
średnim mieście, w regionie gdzie znajduje się trasa i zwiedza z ukochaną osobą lub rodziną.
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Posiada wykształcenie średnie, jest w wieku produkcyjnym i raczej wykonuje pracę
umysłową niż fizyczną.
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Ryc. 17. Wykształcenie turystów podziemnych tras turystycznych w kopalniach węgla
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Zbliżone wnioski wysnuć można z ankiet przeprowadzonych w kopalni soli.
W Polsce istnieją trzy kopalnie soli, gdzie udostępniono podziemia do zwiedzania.
Są to kopalnie w Wieliczce, Bochni i Kłodawie. Wieliczka to zabytek o randze
międzynarodowej, masowo odwiedzany. Nie da się więc określić typu tamtejszego turysty.
Dlatego ogólna charakterystyka turystów dotyczy pozostałych kopalnianych tras. Tu także,
tak jak we wcześniejszych przypadkach, zauważalna jest przewaga turystów z terenu
województwa gdzie mieści się trasa (ok. 55%). Pobyt w odwiedzanej miejscowości ogranicza
się tylko do zwiedzenia trasy co jest przeważnie głównym celem wyjazdu lub jednym z kilku
zaplanowanych miejsc. Zauważalna jest przewaga grup zorganizowanych (szkolnych
i zakładowych - najczęściej są to pracownicy umysłowi) nad turystami indywidualnymi,
głównie rodzinami. Jest to spowodowane tym, iż w znacznej większości trasy te udostępniono
do zwiedzania tylko dla grup. Uzasadnia to najczęściej używany, w celu dotarcia do tras,
środek transportu jakim jest w przypadku grup zorganizowanych autokar, a wśród turystów
indywidualnych samochód. Z analizy wynika także przewaga kobiet nad mężczyznami oraz
turystów pochodzących ze wsi w stosunku do mieszkańców wielkich miast.
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Uwzględniając powyższe fakty można stworzyć profil turysty tras w kopalniach soli.
Jest to kobieta pochodząca ze wsi, znajdującej się w tym samym regionie co trasa, która
wykonuje pracę umysłową. Ponadto wizyta na trasie jest głównym celem jej wyjazdu, który
ma formę zorganizowanej wycieczki zakładowej lub szkolnej. Dlatego zwiedzanie odbywa
się w towarzystwie rodziny lub całej grupy.
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Ryc. 18. Płeć turystów podziemnych tras turystycznych w kopalniach soli
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Ostatnim typem

podziemnych tras są jaskinie i groty, mieszczące się głównie

w południowej Polsce. Tylko część z nich jest dobrze znana w całym kraju. Istnienie wielu
nie jest rozpowszechnione nawet na terenie województwa, w którym się znajdują. Nie dziwi
więc brak wiadomości o nich w innych regionach kraju. Tak jak w poprzednich typach, także
i tu do analizy turystów wybrano trasę stworzoną w jaskini nie cieszącej się ani największą,
ani najmniejszą popularnością. Zasięg rozpropagowania wiedzy o jaskini ma wpływ na ilość
odwiedzających ją osób oraz kierunki ich pochodzenia. W przypadku jaskiń i grot
zwiedzający pochodzą z całego kraju i nie istnieje przewaga żadnego regionu. Co więcej,
w odróżnieniu od innych typów podziemnych tras przeważają (ok.55%) turyści z dużych
miast liczących powyżej dwustu tysięcy mieszkańców. Około 40% osób przyjeżdża
w towarzystwie jednej ukochanej osoby, a drugie tyle zabiera ze sobą (3-5) przyjaciół. Brak
osób poznających je samotnie. Trasy w jaskiniach i grotach często znajdują się przy szlakach
i stanowią jedno z zaplanowanych do zwiedzenia miejsc (70%) lub są przypadkowo odkrytą
podczas marszu atrakcją, tak jak dla 25% ankietowanych. Tego typu miejsca stanowią główny
cel wyjazdu zaledwie dla kilku procent odwiedzających, co odróżnia ten typ od poprzednich.
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Ryc. 19. Miejsce zamieszkania turystów podziemnych tras turystycznych w jaskiniach
i grotach
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Uzasadniać ten fakt może piękno otoczenia jaskiń i grot, występujących w Polsce z reguły
na obszarach górskich lub wyżynnych. Są to tereny bardzo atrakcyjne krajobrazowo i sam
pobyt w takim obszarze może być celem wyjazdu. Położenie jaskiń ogranicza możliwość
dotarcia do nich. Dojazd w okolice trasy z reguły odbywa się przy użyciu samochodu,
ale równie dobrze można użyć innego środka transportu.
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Ryc. 20. Forma wyjazdów turystów podziemnych tras turystycznych w jaskiniach i grotach
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Z powodu nieprzystosowania terenu do ruchu pojazdów, dotarcie do początku trasy odbywa
się pieszo. Zatem zwiedzenie trasy, zlokalizowanej w jaskini bądź grocie, wymaga
odpowiedniej kondycji fizycznej. Powinna pozwalać ona na przejście pewnego odcinka
(różnego w zależności od trasy), a niekiedy wspięcia się na jakieś wzniesienie. Zauważalna
jest przewaga pracowników umysłowych nad fizycznymi oraz studentów, którzy łącznie
stanowią ponad 80% zwiedzających. Duża liczba żaków przyczynia się do obniżenia
średniego wieku odwiedzających. Prawie połowa z nich jest w wieku 20-26 lat. Osoby będące
na rencie bądź emeryturze stanowią tylko kilka procent turystów. Tłumaczyć to można
brakiem odpowiedniego stanu zdrowia i kondycji wśród osób starszych. 50% zwiedzających
posiada wykształcenie średnie. Nie ma za to dominacji ilościowej żadnej z płci.
Typowy odwiedzający jaskinie i groty to kobieta lub mężczyzna i mieszka w dużym
mieście na terenie kraju. Ponadto jest w młodym wieku, posiada wykształcenie średnie bądź
wyższe i pracuje umysłowo lub jest w czasie studiów. Zwiedza z ukochaną osobą albo
z przyjaciółmi.
Wyniki przeprowadzonych ankiet uwidaczniają cechy charakterystyczne turystów
każdego typu tras. Sumując je, można stworzyć profilu zwiedzających. Badanie nie spełnia
wszystkich wymogów badania reprezentatywnego, dlatego nie ma sensu robienie jednej
zbiorczej sylwetki „podziemnego turysty”. Nie oznacza to jednak, iż nie posiada wartości
poznawczej i nie dostarcza interesujących analitycznie danych.
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5. Podziemne trasy turystyczne jako produkt turystyczny
Turystyka oddziałuje na wiele aspektów życia i funkcjonowania krajów. Zwłaszcza
w ostatnich latach zauważa się, iż jest ona ważnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego.
Z tego powodu zainteresowanie nią jest coraz większe. Z ekonomicznego punktu widzenia
można przyjąć, że turystyka to ogólny rynek, który pokazuje popyt klientów na różnego
rodzaju produkty związane z jej uprawianiem (Middleton, 1996). Dla Altkorna (1998) rynek
to pewien proces, w którym sprzedawcy, jak i nabywcy określają co i na jakich warunkach
mają zamiar sprzedawać i kupować. W ten sposób tworzą wzajemne relacje kupna-sprzedaży,
które wpływają na kształtowanie popytu i podaży. Można wyróżnić składniki rynku
turystycznego ze wzglądu na: cechy konsumenta, motywy wyjazdu, związki między
miejscem zamieszkania a miejscem pobytu czy czynniki przestrzenne. Na ich podstawie
wyodrębnia

się

rynki

turystyki

krajowej,

zagranicznej,

młodzieżowej,

rodzinnej,

osób starszych, podróżujących w celach wypoczynkowych, edukacyjnych, kulturalnych,
religijnych, rehabilitacyjnych, służbowych i innych.
Wynika z tego, iż produktem turystycznym jest „wszystko, co stanowi przedmiot
transakcji i może to być miejsce w hotelu, wycieczka krajoznawcza, pobyt w uzdrowisku,
zwiedzanie miasta i rejs dookoła świata” (Altkorn, 1998, s. 20). Podobnie uważa Kowalczyk
(2000, s. 250) dla którego „produkt turystyczny łączy w sobie elementy, które
są przedmiotem zainteresowania turystów”. Z kolei Kotler (1994, s. 43-54) za produkt
turystyczny uznaje „to, co znajduje się na rynku i zasługuje na uwagę, zostaje nabyte, użyte
lub skonsumowane i zaspokaja czyjeś pragnienia lub potrzeby, czyli wszystko to, co jest
przedmiotem wymiany w turystyce”. Powyższe definicje ujmują produkt turystyczny
w wąskim znaczeniu, jako ogół rzeczy, które turysta kupuje podczas podczas podróży. Można
również rozpatrywać to pojęcie pod szerszym kątem, jako „kompozycję tego, co turysta czyni
w czasie podróży turystycznej i w miejscu docelowym pobytu” (Altkorn, 1998, s. 97). Także
z szerszego punktu widzenia formułuje definicję Gołembski (1979, s. 22): „produkt
turystyczny to wszelkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza
miejsce stałego zamieszkania i to zarówno przed rozpoczęciem podróży, w jej trakcie,
jak i w czasie pobytu poza rodzinną miejscowością”. Jeszcze inne określenie stosuje Oleksiuk
(2009, s. 121) podkreślając, że „to cały zestaw dóbr materialnych i usług umożliwiających
turyście

przybycie

do

miejsca

występowania

atrakcji

turystycznych,

pobyt

i ich wykorzystanie”.
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Każdy wyjazd turystyczny obejmuje przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje,
rozrywkę i inne usługi towarzyszące. Niektórzy wolą, aby o te sprawy zadbał i zorganizował
je profesjonalista, jakim w przypadku wyjazdów turystycznych jest touroperator. Inni
organizują wszystko na własną rękę. A zatem, w odniesieniu do wspomnianych wcześniej
definicji, produkt turystyczny to ogół rzeczy i usług kupowanych przez turystów oddzielnie
(np. transport, zakwaterowanie) lub w formie pewnego zestawu (pakietu), a także kompozycja
tego, co turyści robią, oraz walorów urządzeń i usług, z których w tym celu korzystają
(Oleksiuk za Ferner, 2009). Określenie produktu turystycznego jako zbioru składników
tworzących wspólnie „pakiet” zaspokajający potrzeby turystów jest powszechnie używane
w marketingu. Składowe pakietu mogą być ściśle określone, ale niekoniecznie. Możliwa jest
ich modyfikacja lub zmiana, aby jak najbardziej odpowiadały podróżnym (klientom).
Middleton (1996, s. 89) także uważa produkt turystyczny za „…pakiet składników
materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzania czasu w miejscu
docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne za określoną cenę”.
W odniesieniu do składników produktu turystycznego (Dutkiewicz za Gołembski,
2006, s. 82) rozróżnia się:
- dobra i usługi, dla których czynnikiem popytotwórczym jest wyłącznie turystyka,
- dobra i usługi, których zakup występuje w związku z uprawianiem turystyki, ale stanowią
jedynie pewną substancję konsumpcji w innych okresach i w innym miejscu,
- dobra i usługi, które zaspokajają te same potrzeby występujące u turystów i osób
nie będących turystami. Natomiast Altkorn (1998) uważa, iż produkt turystyczny tworzą
zarówno walory/dobra turystyczne, inne dobra materialne i usługi świadczone turystom oraz
udogodnienia z nimi związane. Pięć głównych składników produktu turystycznego wyróżnia
Middleton (1996, s. 89):
- atrakcje i środowisko miejsca docelowego,
- infrastruktura i usługi miejsca docelowego,
- dostępność miejsca docelowego,
- wizerunki miejsca docelowego,
- cena płacona przez konsumenta.
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produkt turystyczny

dobra i urządzenia
turystyczne

usługi turystyczne

podstawowe
(naturalne i antropogeniczne
walory turystyczne)

podstawowe
(umożliwiające dojazd, pobyt
i powrót)

komplementarne
(infrastruktura turystyczna)

komplementarne
(świadczone w powiązaniu
z walorami turystycznymi)

Ryc. 21. Podział składników produktu turystycznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Oleksiuk, 2009, s. 122
Przy tworzeniu produktu turystycznego należy pamiętać, iż składa się on z wielu
składników, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Najbardziej istotny jest jednak
sam pomysł, a realizacja jego stanie się powodem do przyjazdu w dane miejsce. Zatem,
przy jego kreowaniu należy kierować się motywami podróży. Produkt turystyczny powinien
zaspokajać potrzeby (i te podstawowe, jak i te wyższego rzędu) osób do których
jest kierowany. Przy wyborze produktu turyści kierują się jak największą możliwością
spełnienia ich oczekiwań. Decydują się oni na te produkty, które w tym samym czasie
potrafią zaspokoić więcej niż jedną potrzebę, czy to fizyczną, społeczną czy psychologiczną
(Dutkiewicz, Midura, Wysocki, 2006). Inną cechą charakteryzującą produkt turystyczny jest
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jego usługowy charakter, a co za tym idzie złożoność, komplementarność i sezonowość
(Altkorn, 1998). Aby stworzyć dobry produkt turystyczny konieczna jest dokładna
waloryzacja obszaru (gminy, regionu, województwa itp). Powinna ona obejmować przede
wszystkim gruntowną analizę i ocenę walorów naturalnych i antropogenicznych oraz
istniejącej tam infrastruktury turystycznej. Należy wziąć też po uwagę preferencje
i możliwości konsumentów-turystów, a także zbadać wizerunek miejsca/regionu i ustalić
strategię marketingową. Celem skrupulatnej inwentaryzacji i badania jest wybranie walorów
turystycznych mogących, po odpowiednim przystosowaniu, być atrakcyjnymi dla turystów
(Dutkiewicz, Midura, Wysocki, 2006; Oleksiuk, 2009).

produkt
turystyczny

usługa

impreza

miejsce

obiekt

szlak

wydarzenie

rzecz

Ryc. 22. Rodzaje produktu turystycznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Oleksiuk, 2009, s. 124-126
Pod pojęciem produktu - usługi rozumie się jedno świadczenie związane z turystyką.
Może to być usługa hotelarska, gastronomiczna, przewodnicka czy transportowa. Natomiast
produkt - impreza to już pewien pakiet składający się z kilku elementów, w skład których
wchodzą zarówno dobra materialne jak i usługi, oferowane przez organizatora wyjazdu.
Imprezy wywierają wpływ na postrzeganie miejsc przez turystę, a tym samym oddziałują
na ich atrakcyjność turystyczną. Specyficznym rodzajem produktu turystycznego jest szlak.
Obejmuje bowiem przynajmniej kilka miejsc bądź obiektów, które łączy ta sama idea
lub charakteryzuje podobna cecha. Aby poszczególne elementy utworzyły szlak łączy się je
poprzez wytyczenie specjalnie oznakowanej trasy (pieszej, wodnej, samochodowej,
kolejowej). W jego skład wchodzą też elementy infrastruktury turystycznej położone wzdłuż
niego. Jeszcze inny charakter ma produkt - wydarzenie. Cechuje się tym, iż występuje
w konkretnym czasie i miejscu. Charakterystyczna jest też jego unikatowość, niecodzienność,
wyjątkowa specyfika i wysoki stopień zorganizowania. Wydarzenie może być odrębnym
produktem bądź występować jako część zawarta w produkcie-imprezie lub produkciemiejscu. Podobnie jest z produktem - rzeczą. Ten wytwór materialny także może istnieć
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samodzielnie

lub

być

składową (dodatkiem)

innych

produktów.

Zalicza

się tu

np. przewodniki, mapy, sprzęt turystyczny, pamiątki, widokówki itp. Mianem produktu
możemy też określić miejsce, które stanowi kompleks elementów o pewnych walorach
turystycznych, zlokalizowanych w tym samym obrębie przestrzeni. Przy zakupie produktumiejsca, turyści nabywają możliwość poznania tamtejszych walorów przyrodniczych
i antropogenicznych, ale także skorzystania z usług dostarczanych przez występujące tam
zagospodarowanie turystyczne i okołoturystyczne. Jak wynika z powyższej charakterystyki,
niektóre produkty (usługa, rzecz, obiekt) składają się z pojedynczych usług bądź rzeczy,
a inne (szlak, impreza, miejsce) zawierają ich cały zbiór. Na tej podstawie można wyróżnić
dwa

rodzaje

produktów

turystycznych:

proste

(jednoelementowe)

i

złożone

(wieloelementowe) (Oleksiuk, 2009).
Tabl. 5. Materialne i niematerialne składniki produktu turystycznego - miejsca
dobra materialne
-walory turystyczne
-infrastruktura
turystyczna
-wyżywienie
-pamiątki
-sprzęt turystyczny
i sportowy
idea (pomysł),
organizacja
sfera ekonomiczna

PRODUKT TURYSTYCZNY
usługi
„otoczenie”
-transport
-pogoda
-zakwaterowanie
-kontakty towarzyskie
-gastronomia
-wrażenia, emocje
-pilotaż, przewodnictwo
-nowe doświadczenia,
-wypożyczalnie
umiejętności
-wizerunek miejsca
----------------------------

sfera psychologiczna

----------------------------

--------------------------

Źródło: Kaczmarek, Stasiak, Wlodarczyk, 2005, s. 54
Nawet jeden konkretny obiekt (lub usługa) będący główną atrakcją i powodem zaistnienia
ruchu turystycznego może być produktem turystycznym. Jest to jego szczególna odmiana.
Obiekt cechuje się występowaniem punktowym (muzeum, jaskinia, pomnik, hotel, zabytek),
lecz mogą się przy nim rozwijać usługi towarzyszące, wzbogacając w ten sposób produkt.
Powyższy opis w odniesieniu do podziemnych tras turystycznych upoważnia
do stwierdzenia, iż są one produktami turystycznymi, lub mogą się nimi stać. Posiadają
bowiem dużo cech charakterystycznych dla produktu turystycznego. Przede wszystkim
zwiedzanie podziemi dostarcza turystom wielu różnych przeżyć i nowych doznań. Wywołuje
w

nich

niespotykane

często

reakcje,

które

powodują

powstawanie

wspomnień

charakterystycznych tylko dla tego typu turystyki. Miejsca te są wystarczająco atrakcyjne,
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by stanowić powód zainteresowania podróżnych i gromadzić ruch turystyczny. Często
stanowią miejsce docelowe wyjazdów, bądź są jednym z kilku punktów programu wycieczek.
Zatem, przejawiane zainteresowanie nimi nie jest bezpodstawne, lecz opiera się o realne
i wyjątkowe, a czasami wręcz unikatowe walory. Rosnące zainteresowanie nimi
spowodowało liczne pomysły przedsięwzięć i inwestycji w tej sferze. Zrealizowane plany,
udostępnienia zasobów podziemnych dla turystów, przyniosły efekt i dziś można oglądać
liczne utworzone podziemne trasy turystyczne. Wzrost ilości turystów w podziemnych trasach
stymuluje rozwój i powoduje ich udoskonalanie, ale również tworzenie infrastruktury
turystycznej. Bez wykształcenia jej na odpowiednim poziomie, nawet największe atrakcje
nie generują wystarczającego ruchu turystycznego, pozwalającego na utrzymanie się i rozwój.
Oprócz atrakcyjności dla turystów, inną cechą podziemnych tras turystycznych jest
ich usługowy charakter. Podziemia poznaje się poprzez zwiedzanie odbywające się na ogół
z towarzyszeniem przewodnika (człowieka lub multimedialnego), a więc występuje tu
świadczenie usługi na rzecz zwiedzających. W zależności od trasy, wizycie mogą
towarzyszyć inne czynności tego rodzaju. Część podziemnych tras turystycznych posiada
status muzeum i osoba oprowadzająca jest warunkiem koniecznym zwiedzania i jego
nieodłączną częścią. Czasami przewodnik nie jest konieczny, lecz istnieje możliwość
zamówienia go, jako usługi dodatkowej. Pokazuje to, iż podziemne trasy turystyczne jako
produkt turystyczny mają komplementarny, wymienny i złożony charakter. Inna cecha
typowa dla produktu turystycznego to sezonowość. Występuje w przypadku podziemi,
bowiem w części z nich zwiedzanie może odbywać się tylko w określonych porach lub
okresach roku (np. jaskinie). Oprócz tego, aby zwiedzanie utworzonych tras i obsługa ruchu
turystycznego były możliwe, powstała (nie wszędzie odpowiednia i wystarczająca) baza
turystyczna. Rozwinęła się różnoraka infrastruktura turystyczna, mająca na celu ułatwić pobyt
turystom. Na tej podstawie z powodzeniem można powiedzieć, iż podziemne trasy
turystyczne spełniają wszystkie kryteria produktu turystycznego. Co więcej, stanowią
specyficzne i zarazem idealne przykłady produktu-miejsca i produktu-obiektu. Wszystkie
trasy cechują się występowaniem podziemnym i szczególnymi walorami turystycznymi.
Zatem, rozważając je całościowo jako zbiór (bez rozróżnienia na rodzaje) trafne jest
stwierdzenie, że stanowią swoisty produkt - szlak.
Analiza cech produktu turystycznego, jego składników, a wreszcie rodzajów pozwala
na stworzenie jego teoretycznej struktury. Składa się ona z trzech części:
- rdzenia produktu,
- produktu rzeczywistego,
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- produktu poszerzonego.
Rdzeń produktu to inaczej główny motyw wyjazdu, który za zadanie zaspokojenie wiodących
potrzeb wyjeżdżających, a więc jest powiązany z rdzeniem korzyści. Producent tworząc
produkt planuje najpierw rdzeń, inaczej jądro założenia, czyli cel wyjazdu. Z reguły rdzeń
stanowią atrakcje powiązane z walorami turystycznymi naturalnymi (klimat, morze, jeziora,
góry) lub antropogenicznymi (Altkorn, 1998). Jednak wynikający z tego rdzeń korzyści
realizuje już turysta, a nie organizator. Idealna sytuacja występuje, gdy one oba pokrywają
się. Ogromna wielorakość i różnorodność potrzeb turystów sprawia, iż sytuacja taka
występuje bardzo rzadko. Mimo iż rdzeń jest najważniejszą częścią produktu, decyduje
o wyborze oferty i jej konsumpcji przez turystów, nie stanowi całego produktu turystycznego
(Oleksiuk, 2009).
Tworzy go dopiero, kiedy rdzeń produktu wzbogaci się o dobra materialne i usługi
zaspokajające podstawowe potrzeby turystów (wyżywienie, nocleg, transport) oraz potrzeby
uzupełniające (informacja, bezpieczeństwo) i utworzy kompleks usług o określonej strukturze
i jakości. Powstaje wtedy produkt rzeczywisty (Dutkiewicz, Midura, Wysocki, 2006).
Jest on istotą transakcji w turystyce, będącą przedmiotem rynkowym (Oleksiuk, 2009).

RDZEŃ
PRODUKTU

PRODUKT
RZECZYWISTY
porady sprzedaży
produktu
rezerwacja
komputerowa

serwis
posprzedażowy

PRODUKT
POSZERZONY

wycieczki
przejazdy
poznanie
wypoczynek
zadowolenie

bezpłatna
opieka
lekarska

dodatkowe
wycieczki

posiłki
przeloty
pogadanki
bezpłatne
ubezpieczenia

dancingi

Ryc. 23. Struktura produktu turystycznego
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Źródło: Altkorn, 1998, s. 102
W tworzeniu produktów turystycznych i wprowadzaniu ich na rynku występuje duża
konkurencja. Aby przyciągnąć klientów dobry organizator bierze pod uwagę cechy i warunki
oczekiwane przez nabywców oraz ich wyobrażenie o produkcie. To właśnie one przyczyniają
się do powstania produktu potencjalnego, czyli dodatkowych dóbr i usług oraz wszelkich
elementów uatrakcyjniających ofertę turystyczną. Ich ilość i jakość czynią ją atrakcyjniejszą
i tym samym przyczyniają się do wyróżnienia jej na rynku (Oleksiuk, 2009). Zakres
oferowanych dóbr i usług jest zróżnicowany i może stanowić element wymienny produktu.
Możliwość dostosowywania jego składników w zależności od rodzaju kupujących
to niezmiernie ważna cecha. Zarówno części produktu rzeczywistego, poszerzonego,
jak i potencjalnego, mogą się zmieniać i elastyczność jest w tej kwestii bardzo istotna.
Odnosząc strukturę produktu do podziemnych tras turystycznych można konkretnie
określić jakie elementy wyjazdu zaliczymy do poszczególnych części składowych produktu.
Bez wątpienia rdzeniem produktu będzie zwiedzenie podziemi. Tym samym jego poznanie
zaspokoi ciekawość turystów, będącą motywem wycieczki. Jeśli trasa będzie w odległym
terenie

od

miejsca

zamieszkania

z

pewnością

większość

osób

zdecyduje

się

nie przygotowywać go samemu, lecz skorzystać z oferty biura podróży. Wtedy wyjazd taki
obejmować będzie zapewne przejazd autokarem, wyżywienie, zwiedzanie, opiekę pilota
i ubezpieczenie, a czasami nawet nocleg. Te wszystkie poszczególne usługi utworzą produkt
rzeczywisty będący przedmiotem transakcji. W przypadku samodzielnej organizacji wyjazdu
wyróżni się w większości te same elementy składowe, czyli: transport (zapewne
samochodowy), nocleg, wyżywienie, zwiedzanie. Najprawdopodobniej w skład produktu
nie weszłoby ubezpieczenie i opieka pilota, bowiem przy wycieczkach indywidualnych
praktycznie mało kto je stosuje. Jako produkt poszerzony można wtedy traktować
np. możliwość zwiedzenia dodatkowego obiektu lub wycieczki fakultatywnej podczas pobytu
kilkudniowego, wynajęcie przewodnika-jeśli cena zwiedzania tego nie obejmuje, zakup
materiałów informacyjnych w formie drukowanej lub na CD, ekstra atrakcje nie przewidziane
w programie takie jak: możliwość organizacji pikniku/ogniska w okolicy trasy, wzięcie
udziału w spektaklu/koncercie odbywającym się w podziemiach i wielu innych tego typu
projektach. Zatem składniki produktu turystycznego w przypadku podziemnych tras
turystycznych mogą być bardzo odmienne. Różnorodność możliwości spędzenia czasu
w ramach zwiedzania tras jest ogromna. Zależy zarówno od możliwości i pomysłowości
zarządzających trasami, jak i od organizatorów wyjazdów w celu ich poznania.
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5.1. Marketing w turystyce
Produkt turystyczny przeważnie jest zestawem usług, nie zaś obiektem fizycznym.
Przed podjęciem decyzji o zakupie oferty klient oczekuje dostarczenia mu jak największej
ilości informacji o nabywanej rzeczy/usłudze. Znajomość turystów, ich potrzeb, stylu życia
itp. w dużej mierze pomaga do nich dotrzeć. Produktu turystycznego nie można ocenić,
dopóki się go nie kupi i „zużyje”. Przekazana przez sprzedawcę wiedza wywołuje
w konsumentach pewne wyobrażenia, oparte na skojarzeniach. Aby zachęcić do zakupu,
organizatorzy muszą stosować wiele różnorodnych technik informacyjnych. Ma to za zadanie
przybliżyć turyście ofertę lub chociaż jej poszczególne składniki. Zatem usiłują pokazać
klientowi cześć zawartych w swojej ofercie walorów turystycznych, będących wytworem
natury, historii, czy człowieka. W ten sposób próbuje się dostarczyć klientowi namiastkę
produktu (Altkorn, 1998). Zdolność argumentacji sprzedawcy istotnie wpływa na decyzje
klienta,

bowiem w dużym stopniu kształtuje jego wyobrażenia.

Jeżeli w styku

z rzeczywistością będą one negatywne, bardzo ciężko będzie taką sytuację naprawić
i zadowolić kupującego. Niezadowolenie turysty z oferty z pewnością pozostanie mu
w pamięci. Natomiast pozytywne wrażenie spowoduje nie zwracanie uwagi na drobne
uchybienia i niedociągnięcia. Przy oferowaniu usług turystycznych należy pamiętać, iż
tak naprawdę stajemy się „sprzedawcami marzeń” (Okeksiuk, 2009). Zatem, aby stworzony
produkt turystyczny był skuteczny, czyli przyniósł organizatorowi zysk, powinien być
on oferowany klientom we właściwym miejscu i czasie. By tak się stało należy znaleźć
odpowiednie kanały komunikacji z nabywcami. Stworzenie ich ma na celu informowanie
rynku o ofercie, jej zaletach oraz zachęcenie zarówno konsumentów, jak i pośredników
do jej nabycia. Porozumiewanie z rynkiem może odbywać się poprzez wszystkie składniki
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marketingu, czyli produkt, cenę, kanały i formy sprzedaży oraz promocję. Mają one wpływ
(bezpośredni lub pośredni) na intensywność sprzedaży. Najważniejszy z nich to promocja.
Marketing turystyczny cechuje się złożonością produktu, dużym wpływem czynników
nieekonomicznych na popyt (psychologicznych, geograficznych, społeczno-kulturowych),
sezonowością oraz wrażliwością rynku na zmiany. Altkorn (1995, s. 51-57) jako strategie
używane w marketingu turystycznym wyróżnia:
- oparte na relacjach między rynkiem zbytu a produktem turystycznym: penetracji rynku,
rozwoju rynku, rozwoju produktu i innowacji,
- polegające na działaniach wobec konkurencji.
Natomiast Oleksiuk (2009) wymienia trzy dominujące według niego koncepcje. Pierwsza
z nich to marketing atrakcji, polegający na kreowaniu nowych walorów w regionie/miejscu
i rozwoju już istniejących. Ma na celu podniesienie atrakcyjności produktu. Współcześnie
do zachęcenia turystów do przyjazdu w dane miejsce, poza działaniami promocyjnymi,
konieczne jest zaistnienie dodatkowych celów. One to przyczynią się do wzrostu
konkurencyjności regionu. Niektóre koncepcje marketingowe zakładają także promocję
poszczególnych atrakcji, a nie samych miejsc, bowiem to chęć ich poznania jest zazwyczaj
głównym powodem wyjazdu. Same zachęty jednak nie wystarczą by przyciągnąć turystów.
Niezbędna jest obecność odpowiedniej infrastruktury, mogącej sprostać obsłudze tamtejszego
ruchu turystycznego. Konieczny jest jej prawidłowy i ukierunkowany rozwój. Musi on być
zgodny z wizją rozwoju produktu turystycznego i przede wszystkim podkreślać charakter
i nietypowość miejsca. Jest to bowiem baza do powstania innych, konkurencyjnych
produktów. Są to zadania marketingu infrastruktury. Zarówno atrakcje jak i infrastruktura
wpływają na powstanie wizerunku miejsca. Może on kształtować się sam, bądź przyczyni się
do tego szereg zaprojektowanych działań. Na wykreowanie obrazu miejsca składa się wiele
elementów uzależnionych od siebie nawzajem. Stworzony obraz miejsca powinien być
wiarygodny i popularyzowany na wiele sposobów. Tym zajmuje się właśnie marketing
wizerunku (Oleksiuk, 2009).
„Rolą marketingu jest umożliwienie producentom dotarcia do docelowych grup
w domach lub innych miejscach z dala od miejsca, gdzie produkt jest sprzedawany
i zakomunikowanie im przekazu, którego celem jest kształtowanie zachowań nabywczych.
Przekaz może obejmować różne formy” (Middleton, 1996, s. 172). Do skutecznego
komunikowania się z rynkiem potrzebna jest wiedza fachowa, doświadczenie i umiejętności.
Aby przekaz producent - konsument był nadany i odebrany prawidłowo, musi on przybrać
odpowiednią formę, której wybranie i zaprojektowanie jest główną trudnością. Problem
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„dotarcia” wynika z różnorodności naszych osobowości i doświadczeń życiowych.
W zależności od nich, różne grupy osób mogą odebrać i zrozumieć ten sam komunikat
zupełnie inaczej (Middleton, 1996).
Każdą czynność zmierzającą do porozumiewania się z turystą, polepszającą wizerunek
produktu i wpływającą na przyspieszenie jego sprzedaży, nazywamy promocją turystyczną.
Inaczej mówiąc „promocja to taka działalność wytwórcy, która ma na celu informowanie,
lansowanie, wzbudzanie zaciekawienia i nakłanianie do podjęcia decyzji o zakupie danego
produktu” (Oleksiuk za Kaczmarek, 2009, s. 178). Sugeruje też, iż promocja to pewnego
rodzaju oddziaływanie na potencjalnych nabywców poprzez dostarczenie im informacji,
zachęt i argumentów, które zachęcą ich do kupienia produktu. Oprócz tego przyczynią się
do rozpowszechnienia przychylnych opinii o jego wytwórcach. A zatem pełni ona funkcję
informacyjną, pobudzającą, jak i konkurencyjną. „Może być ona nastawiona na cele
długofalowe lub doraźne. Oddziaływanie na rynek jest racjonalne, jeśli przyczynia się
1. Poinformowanie jak największej liczby potencjalnych gości o wprowadzeniu oferty
na rynek lub o nowościach w istniejącej już ofercie
2. Okresowe przypominanie rynkowi (odbiorcom) o naszym istnieniu
3. Zaprezentowanie korzyści urlopowych, jakie dostarcza oferta
4. Wyróżnienie naszej ofert z szeregu innych konkurencyjnych ofert
5. Budowanie reputacji naszej oferty-wzmocnienie pozycji na rynku
6. Pozyskiwanie nowych segmentów odbiorców na innych rynkach
7. Zachęcanie do kupna oferty poza szczytem sezonowym, kierowane do innych typów
odbiorcy ( np seniorów, zielonych szkół itp.)
8. Popularyzowanie idei wypoczynku specjalistycznego na terenach wiejskich
9. Eksponowanie walorów własnego regionu (małej ojczyzny), w celu zbudowania
wizerunku modnego miejsca spędzania czas wolnego

do wzrostu sprzedaży. Promocja jest ważnym narzędziem walki konkurencyjnej (…) dąży
do zdobycia na rynku jak najmocniejszej pozycji” (Altkorn, 1996, s. 145). To właśnie
istniejąca konkurencja, ale i ta przyszła, jest przyczyną stosowania działań o charakterze
promocyjnym. Koszt promocji wpływa na cenę produktu ponieważ jest też kosztem
jego wytwarzania. Ilość środków na nią przeznaczana zależy częściowo od kosztów jakie
ponosi na ten cel konkurencja. Wysokość nakładów na nią powinna być jednak zgodna
z rachunkiem ekonomicznym.
Tabl. 6. Podstawowe zadania promocji sprzedaży usług turystycznych
Źródło: Oleksiuk, 2009, s. 182
Promocja dotyczyć może zarówno produktu turystycznego, dóbr i usług indywidualnych
lub całej firmy. Tworzone wyobrażenie oddziałuje na wszystkich, którzy mają wpływ
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na powodzenie sprzedaży produktu. Mowa o konsumentach, pośrednikach

i osobach

kształtujących opinię publiczną. O formach i intensywności promocji decydują (Altkorn,
1998, s. 146):
- krótko i długofalowe cele przedsiębiorstwa,
- miejsce promocji w kompozycji marketingu,
REKLAMA

PROPAGANDA

prasa

konferencje
prasowe
relacje prasowe

radio

telewizja

przesyłki
pocztowe

wywiady w
środkach
masowego
przekazu
propagandowe
wydawnictwa

plakaty

wycieczki

reklamowe
wydawnictwa
filmy
reklamowe
firmowe
upominki

pokazy filmowe
seminaria

SPRZEDAŻ
OSOBISTA
sprzedaż w
siedzibie firmy
sprzedaż poprzez
przedstawicieli firmy
odwiedzających
nabywców
sprzedaż za
pośrednictwem
telefonu

PROMOCJA
UZUPEŁNIAJĄCA
konkursy
upominki

upusty cen

bezpłatne
ubezpieczenie
podróżnych
premiowanie stałych
klientów
dodatkowe programy
świąteczne
atrakcyjne lokale
usługowe

sponsorowanie
imprez

- rodzaj produktu,
- charakter popytu na dany produkt,
- adresat akcji,
- aktualna i spodziewana konkurencja,
- koszt poszczególnych działań.
Holloway (1997) za cztery główne narzędzia promocji uznaje reklamę, sprzedaż osobistą,
promocję sprzedaży i public relations.
Tabl. 7. Środki promocji
Źródło: Altkorn, 1998, s. 147

Prawo polskie stanowi, iż „reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji
sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw
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lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany
za opłatę lub inną formę wynagrodzenia” (Sobczak za Oleksiuk, 2009, s. 200). Reklama
ma zatem bezosobową formę przeznaczoną dla masowego odbiorcy, i jest ona odpłatna.
Ma za

zadanie

poinformować

o

istnieniu

firmy,

jej

produktach

oraz

wywołać

ich wyobrażenia. Do tego, ma się to odbyć przy użyciu najniższych możliwych środków.
Z kolei Altkorn (1998, s. 148) reklamę określa jako: „masowe przekazywanie informacji,
związanych z jakąś koncepcją, dobrem lub usługą, w celu wytworzenia u odbiorcy klimatu
przychylności i spowodowanie działań zgodnych z intencjami nadawcy”. Według niego
jej zadaniem jest utrzymywanie popytu na istniejące produkty oraz przyciągnięcie nowych
klientów na dopiero wprowadzane. Aby reklama przyniosła zamierzony skutek musi być ona
wszechstronna, intensywna i zaistnieć w odpowiednim czasie. Powinna też wykorzystywać
dostępny w tym celu szeroki zestaw środków reklamowych (Chudoba, 2008). Reklamę należy
skierować do grup potencjalnych klientów z myślą o których produkt powstawał. Tylko
wtedy może być ona skuteczna. Holloway (1997, s. 232) sądzi, że na je efektywność
wpływają:
- wybrany pomysł i środek przekazu, w którym produkt ma być reklamowany,
- liczba osób, do których reklama jest skierowana i częstotliwość powtarzania jej,
- konkurencja ze strony innych reklam w trakcie trwania kampanii,
- termin kampanii reklamowej w odniesieniu do wzorców kupowania.
Cytowany autor sądzi, iż aby produkt turystyczny odniósł sukces handlowy, jego reklama
powinna przyjąć jedną z trzech strategii: przywództwa kosztowego, różnicowania produktu
lub koncentracji. Ze względu na cele planowane do osiągnięcia wyróżnia się reklamę:
informacyjną,

przypominającą,

profesjonalną,

porównawczą,

zachęcającą,
konkurencyjną,

wspierającą,

osłonową,

agresywną,

ukierunkowaną,

prestiżową,

defensywną

(Oleksiuk, 2009). Przedstawia on też podział ze względu na adresata (konsumencka,
detaliczna, instytucjonalna, przemysłowa) oraz środek przekazu (prasowa, pocztowa, uliczna
i drogowa, radiowa, telewizyjna, kinowa, internetowa). Dlatego Middleton (1996, s. 179)
wyróżnia piętnaście typów mediów wykorzystywanych w turystyce:
1. telewizja - krajowa, regionalna lub kablowa,
2. międzynarodowe telewizyjne stacje satelitarne,
3. rozgłośnie radiowe - ogólnokrajowe i lokalne,
4. prasa ogólnokrajowa (dzienniki, niedzielne wydania, magazyny, suplementy),
5. prasa regionalna i lokalna,
6. magazyny konsumenckie (kwartalniki, miesięczniki, tygodniki),
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7. reklama kinowa,
8. prasa fachowa,
9. reklama zewnętrzna
- w miejscach związanych z przewozem ludzi (metro, lotnisko, stacje kolejowe),
- plakaty w ogólnie dostępnych miejscach,
10. foldery i przewodniki urzędów ds. turystyki (odpłatne udostępnianie powierzchni
touroperatorom), komercyjne przewodniki konsumenckie (dla hoteli, kempingów),
11. informatory i wykazy firm,
12. wystawy (ekspozycje na stoiskach),
13. wydawnictwa o charakterze wewnętrznym (np. magazyny pokładowe linii lotniczych,
publikacje hotelowe, sprzedaż powierzchni innym operatorom),
14. wysyłka bezpośrednia (przy użyciu zakupionych list adresowych),
15. dystrybucja obnośna (alternatywa do bezpośredniej wysyłki).
Najczęściej stosuje się ulotki, plakaty, konkursy, sponsoring, reklamę w prasie i telewizji oraz
na internetowych serwisach turystycznych.
Tabl. 8. Podział środków promocji ze względu na adresata
Do personelu
firmy
zachęty
(finansowe,
podróże itp.)
premie
zawody i
konkursy

Do dealerów i detalistów

Do konsumentów

podarunki z nazwą
zleceniodawcy

materiały w punkcie sprzedaży
(okna wystawowe, plakaty,
stojaki na broszury itp.)
literatura na temat sprzedaży
reklama pocztowa

konkursy
działalność wystawiennicza
spotkania z okazji
lansowania produktu
broszury, prezentacje
reklama pocztowa
(listy, okólniki itp.)
programy wspólnej promocji
(pomoc finansowa,
organizacyjna)

darmowe próbki
podarunki i ofert
„samoopłacające się”
konkursy
kredytowanie na niski %
kupony na częściowy zwrot
pieniędzy
ulgi przy zakupie
wspólna promocja z firmami
nieturystycznymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Holloway, 1997, s. 264-265
Propaganda natomiast jest inaczej nazywana public relations (PR). W turystyce
odgrywa bardzo ważną rolę. Jest sposobem wywierania wpływu i to na ogół bez użycia
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mediów. Może stanowić element konkurencyjności. Propaganda poprzez odpowiednio
zadbaną i przygotowaną komunikację z rynkiem ma na celu poprawę lub utrzymanie
wizerunku i pozycji firmy oraz produktu (Middleton, 1996). Działania propagandowe
w turystyce stosuje się aby podmioty gospodarcze działające w miejscach o walorach
turystycznych odniosły korzyść. Ma się to odbyć przez zwiększenie występującego tam ruchu
turystycznego (Altkorn, 1998). Pijar często bywa jednak niedoceniany w porównaniu
z reklamą. W tym przypadku odbiorcami działań są zazwyczaj liderzy opinii publicznej
np. dziennikarze, wydawcy, celebryci, podróżnicy. W turystyce w ramach PR najczęściej
stosuje się: konferencje prasowe, bezpłatne podróże z dziennikarzami i spotkania z nimi,
rozmowy i wywiady. Innymi formami propagandy stosowanymi w turystyce są:
- uczestnictwo w giełdach i targach turystycznych,
- sponsorowanie wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- finansowanie sportowych i badawczych wypraw w trudno dostępne rejony świata,
- sponsorowanie konferencji i seminariów poświęconych rozwojowi turystyki w pewnych
rejonach,
- pokazy turystycznych filmów i przeźroczy,
- organizowanie wystaw fotografii turystycznej,
- produkcja gadżetów propagujących poszczególne firmy, miejscowości i regiony
(Altkorn, 1998, s. 159).
„Promocja uzupełniająca (dodatkowa) obejmuje zespół instrumentów tworzących
dodatkowe i nadzwyczajne bodźce zwiększające stopień atrakcyjności produktu wobec
nabywcy i podwyższające jego skłonność do zakupu” (Oleksiuk, 2009, s. 181). Tu z reguły
przeważają konkursy, zniżki dla stałych klientów i upominki.
Jeszcze inny element promocji to sprzedaż osobista. Jest to rozmowa sprzedawcy
z potencjalnym klientem, której zadaniem jest zaprezentowanie oferty i jej sprzedaż. Ma ona
bardzo bezpośredni charakter i jest dość elastyczna. Może odbywać się zarówno w siedzibie
firmy, w domu/firmie klienta, bądź przy użyciu telefonu (Oleksiuk, 2009).
W turystyce znaczącą rolę odgrywają poza wymienionymi wystawy, warsztaty
i prezentacje. Wszystkie są szeroko stosowane. Wystawy stwarzają możliwość spotkań
osobistych i organizacji sympozjów tematycznych. Poza tym, zawsze przyciągają
dziennikarzy. Wyróżnia się trzy rodzaje wystaw: skierowane do odbiorców, do branży
i indywidualne. Inną formą spotkań są warsztaty. Odbywają się wtedy rozmowy i negocjacje
między kupującymi a sprzedającymi usługi turystyczne. Natomiast bardziej oficjalny
charakter mają prezentacje. Zazwyczaj to rodzaj przyjęcia z oficjalnym wykładem.
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Przedstawia się wtedy nowy produkt lub program. Prezentacje wymagają dobrej oprawy
wizualnej (Holloway, 1997).
Mimo szeregu możliwości marketingowych w turystyce wydatki większości
producentów na promocję to ok. 1-3% obrotu. Tylko niektóre wyjątkowe produkty
i kampanie mogą osiągnąć nawet 20%. Najwięcej na reklamę wydają firmy zarządzające
atrakcjami turystycznymi, bowiem 10% lub więcej dochodów z biletów wstępu. Pokazuje
to dużą zależność w turystyce od spontanicznych decyzji konsumentów (Middleton, 1996).

5.2. Formy promocji podziemnych tras turystycznych na przykładzie
działalności Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych
w Polsce
W Chełmie w dniach 26-27 kwietnia 1996 r. odbyło się I Ogólnopolskie Forum
Podziemnych Tras Turystycznych. Udział w nim wzięli zarówno organizatorzy ruchu
turystycznego w podziemiach, jak i turyści. Zgromadzeni powołali Społeczną Radę
Podziemnych Tras Turystycznych w Polsce. Celem utworzenia jej była koordynacja dalszych
przedsięwzięć środowiska, nawiązanie współpracy z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki
(UKFiT), przygotowanie folderu o trasach, a także organizacja następnych spotkań
przedstawicieli członków.
Dzięki ogromnym staraniom Rady pozyskano w 1997 r. środki finansowe z UKFiT,
dzięki którym w tym samym roku wydany został pierwszy w historii barwny folder
„Podziemne Trasy Turystyczne w Polsce”. Opracowanie to
zawierało na trzydziestu dwóch stronach opis dziewięciu
jaskiń, jedenastu kopalń i sztolni, trzech zespołów piwnic oraz
czterech obiektów pomilitarnych. Pracami redakcyjnymi
kierował Józef Tworek. Folder został wydany w czterech
językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim,
w nakładzie dziesięciu tysięcy egzemplarzy. W tym samym
roku odbyło się także II Ogólnopolskie Forum Podziemnych
Tras Turystycznych (PTT), na którym poza obradami
zaprezentowano zrzeszone trasy.
Fot. 34. Pierwszy folder „Podziemne trasy turystyczne w Polsce”
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Źródło: www.podziemia.pl
Rok później, w 1998 r. na Zamku Książ, miało miejsce kolejne Forum PTT będące
jednocześnie zebraniem założycielskim Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych
w Polsce (SPTTP). Tym samym powstała dobrowolna organizacja przedstawicieli
użytkowników i organizatorów ruchu turystycznego w polskich podziemiach. Była to
najważniejsza decyzja i cel całego spotkania.
W 1999 r. celem podniesienia standardów funkcjonowania i obsługi ruchu
turystycznego oraz stworzenia z PTT produktu markowego zarząd stowarzyszenia ustanowił
certyfikat podziemnej trasy turystycznej. Dzięki temu wprowadzono liczne wymagania,
a spełnienie ich i posiadanie certyfikatu będzie dla turystów bardzo ważną wskazówką jakości
usługi. W tym roku miało również miejsce przedsięwzięcie o dużym znaczeniu
marketingowy. Była to realizacja, we współpracy ze stowarzyszeniem, cyklu filmów
krajoznawczych prezentujących podziemne trasy turystyczne. Odcinki emitowane były
w paśmie wspólnym TVP Regionalna pod tytułem: „Polska, której nie widać”. Oprócz tego
w renomowanym

angielskojęzycznym

czasopiśmie

Polish

Market

nr

6

(1999)

zaprezentowano i polecono szesnaście polskich tras podziemnych. W artykule „Underground
tourist routes in Poland” poza opisem przedstawiono ich rozmieszczenie, loga i fotografie.
Rok 2001 to I Zlot Duchów Podziemi i nie tylko. Można było między innymi wziąć
udział w paradzie stworów-przebierańców. Impreza o bardzo medialnym i promocyjnym
charakterze, mająca na celu zwrócenie uwagi ludzi na zagadnienie podziemi, odbyła się
w Sztolniach Kowarskich. W tym też roku miało miejsce następne, już VI Ogólnopolskie
Forum Podziemnych Tras Turystycznych. Tym razem gospodarzem był Kostrzyn nad Odrą.
Kolejny rok to promocja polskich podziemi za granicą, czyli ich obecność
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów o Zabytkach Przemysłowych w Ostrawie
w Czechach. Był tam przedstawiciel stowarzyszenia z filmem z cyklu „Polska, której
nie widać”.
Natomiast rok 2003 zaowocował wydaniem (na zlecenie Polskiej Organizacji
Turystycznej ) mapy „Polskie podziemne trasy turystyczne”. Znajduje się na niej czterdzieści
jeden tras, a każdej towarzyszy krótki opis. Poza tym zamieszczone zostały podstawowe
definicje, informacje praktyczne dla turystów oraz o działalności stowarzyszenia. Mapę tą
wydano też w języku angielskim. W tym roku odbyło się też Ogólnopolskie Forum PTT
z prezentacją filmu „Skansen Górniczy Królowa Luiza” oraz licznym referatami na temat
podziemi i ich przyszłości oraz promocji. Z dniem 31.12.2003 zakończono promocję
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stowarzyszenia, tras członkowskich oraz produktu turystycznego „Polskie Podziemia”
pod adresem internetowym www.ptt.pl. Strona powstała w 1998 r. z inicjatywy firmy
ProMARCOS we współpracy z tworzącym się dopiero SPTTP. Od tego czasu odwiedziło ją
ponad 65 000 internautów. Próby przejęcia całkowitych praw do witryny zakończyły się
niepowodzeniem i zdecydowano o uruchomieniu z dniem 1.01.2004 r. oficjalnej strony
stowarzyszenia www.podziemia.pl będącej jego całkowitą własnością.

Fot. 35., 36. Inne formy promocji: książki, foldery, filmy na CD
Źródło: zbiory własne
W roku 2005 zorganizowano kolejne Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras
Turystycznych. Tym razem gospodarzem były Sztolnie Kowary. W ramach forum podjęto
ważne decyzje co do rozwoju produktu „Polskie Podziemia” i tras stowarzyszonych. W tymże
roku nakładem Wydawnictwa Kartograficznego „Daunpol” na rynku ukazał się ciekawy
produkt turystyczny: Polska - atlas drogowy, przewodnik. Zawiera on zarówno turystyczny
atlas Polski, plany dwudziestu miast, wykaz przejść granicznych, jak i informacje tematyczne:
pomniki kultury i przyrody, uzdrowiska, parki narodowe i krajobrazowe, agroturystykę.
W ramach współpracy z SPTTP znaleźć tam można wykaz podziemnych tras turystycznych,
ich krótkie opisy, rozmieszczenie oraz informacje o organizatorach zwiedzania. Wydany
został również folder „Polskie Podziemia”, który zaprezentowany został na licznych
imprezach targowych. Kolorowy, ciekawie ilustrowany produkt prezentuje dwanaście tras
stowarzyszonych, zawiera informacje ogólne i praktyczne dla turystów. W tym samym roku
SPTTP wystawiło swoje stoisko promocyjne „Polskie Podziemia” na XII Międzynarodowych
Targach Turystycznych „GLOB 2005” w Katowicach. Można się było na nim zapoznać
z nowowydaną ulotką promocyjną stowarzyszenia, folderem „Polskie Podziemne atrakcje

101

turystyczne”, ale też mapką „Polskie Podziemne Trasy Turystyczne”. Oczywiście na stoisku
nie zabrakło ulotek promocyjno-ofertowych wszystkich tras stowarzyszonych.
Plan promocyjny na 2009 r. zakładał częsty udział SPTTP w targach turystycznych,
zarówno polskich (Wrocław, Sosnowiec, Łódź, Katowice, Kraków, Wrocław, Warszawa),
jak i zagranicznych (Utrecht, Brno, Bruksela, Praga, Berlin, Paryż i Moskwa). Uczestnictwo
w nich było możliwe dzięki współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich i Śląską Organizacją
Turystyczną. Ciekawość wzbudzała nowa ulotka „Polskie Podziemia” w wersji językowej
polskiej i angielskiej, jak również inne materiały promujące poszczególne trasy. Początek
maja w Zabrzu przywitano satyryczno-piknikowo-edukacyjną imprezą „Niech się święci
1 Maj”. Odbyła się ona na terenach byłej kopalni „Królowa Luiza” i stanowi przykład
nowatorskiego wykorzystania dziedzictwa przemysłowego oraz znakomicie promuje zarówno
skansen górniczy, Zabrze i region jako miejsce pomysłowej i pożytecznej rewitalizacji
obiektów poprzemysłowych i zabytków techniki. Także w tym miesiącu w

magazynie

Jaskinie (nr 1, 2009) znalazła się informacja o wydaniu „Przewodnika po Polsce-Podziemne
Trasy Turystyczne” przez Wydawnictwo
Daunpol.

Książka

zawiera

charakterystyki 75 podziemnych tras na
terenie kraju, opisy dojazdu z mapkami,
liczne

informacje

turystów

o

organizatorach

praktyczne

dla

możliwościach

i

zwiedzania,

piękne

ilustracje, ale też legendy i podania.
2009

r.

to

także

udział

w

I

Międzynarodowych Targach Turystyki
Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki
Podziemnej w Zabrzu. Nie mogło na nich zabraknąć SPTTP- największego promotora
obiektów podziemnych w kraju. Obecni byli reprezentanci wielu krajów i obiektów
udostępnionych do zwiedzania turystom, szlaków turystyki poprzemysłowej, podziemnej,
jaskiń, fortyfikacji i wielu innych.
Fot. 37. Formy promocji tras
Źródło: zbiory własne
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Poza tym miała też miejsce inna forma promocji - X Dni Twierdzy i Starego Miasta
Kostrzyn nad Odrą. W ramach obchodów odbyła się konferencja historyczna „Zabytkom
na odsiecz: śladami grodów, zamków i twierdz”. Stowarzyszenie było także obecne
na czwartym już Zlocie Duchów w Kowarach i Targach Turystycznych „TT Warsaw”.
Na targach miało ono sposobność zaprezentowania swojej działalności i przybliżenia szerszej
publiczności zagadnień podziemi. Ciekawym elementem był konkurs z nagrodą: karnetem dla
dwóch osób na bezpłatne zwiedzanie obiektów należących do stowarzyszenia. Natomiast
w październiku kapituła konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny” Polskiej organizacji
Turystycznej wyróżniła certyfikatami POT aż dwa stowarzyszone podziemne obiekty: P.T.G.
Twierdza Toruń-Fort IV York-Żólkiewski i Kopalnię Soli Kłodawa S.A.- kłodawską
podziemną trasę turystyczną. Końcową imprezą na 2009r. były Targi Turystyczne „Tour
Salon” w Poznaniu.

Fot. 38. Stoisko
Województwa Śląskiego
na Gdańskich Targach
Turystycznych prezentujące
Zabytkową Kopalnię Węgla
Kamiennego „Guido”
Źródło: zbiory własne

Na rok 2010 SPTTP zaplanowało uczestnictwo w kilku krajowych targach
turystycznych,

ale

też

wysłanie

materiałów

promocyjnych

obiektów

należących

do stowarzyszenia na imprezy zagraniczne (www.podziemia.pl).
Historia działalności SPTTP pokazuje jak wiele marketingowych działań zostało
już podjętych.

Między

innymi:

liczne

spotkania,

seminaria,

coroczna

organizacja

Ogólnopolskiego Forum Podziemnych Tras Turystycznych, pokazy filmowe, publikacja
książek, folderów, ulotek i materiałów promocyjnych poszczególnych tras. Organizuje się
także różnorodne uroczystości (m.in. Dni Twierdzy Kostrzyn, Zlot Duchów w Kowarach,
Zlot Miłośników Fortyfikacji w Lubrzy –MRU, Biesiadę Historyczną w bunkrze w Konewce,
Jarmark Forteczny w Twierdzy Kłodzko i wiele innych). Podziemne trasy to także miejsca
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wielu imprez o charakterze kulturalnym (spektakle teatralne i koncerty np. Teatr na poziomie
i Muzyka na poziomie w zabrzańskiej kopalni Guido, koncerty filharmonii w Kopalni Soli
„Kłodawa”, cykliczny festiwal „Rock Bastion”, czy kino pod gwiazdami w Twierdzy
Kłodzko), rozrywkowym (1 Maja w Zabrzu i rajd zabytkowych pojazdów w Skansenie
Górniczym Królowa Luiza) a także sportowym (podziemne mecze koszykówki w Kopalni
Soli w Bochni). Różne gadżety, począwszy od długopisów, czapeczek, widokówek z logiem
tras, poprzez kawałki soli i węgla, po filmy DVD mają na celu utrwalenie i ciągłe
przypominanie turyście o podziemnych obiektach. Zadaniem wszystkich tych przedsięwzięć
i działań jest jak najlepsze przybliżenie społeczeństwu zagadnienia podziemnych tras
turystycznych oraz zachęcenie od ich odwiedzin. Przedstawiciele stowarzyszenia udzielają
także wywiadów i opowiadają o „swoich” trasach, ale także o wspólnie podejmowanych
działaniach. Tak liczne przedsięwzięcia wspierane są oczywiście reklamą. Jednakże tylko
część PTT prowadzi jakąkolwiek samodzielną promocję. Część z nich nie robi w tym celu
prawie nic. Wynika to z rodzaju trasy, jej lokalizacji, ale głównie ze środków jakimi
dysponuje zarządca. Z tego wynikają ogromne różnice w generowaniu ruchu turystycznego.
Tym samym pokazuje to ogromne znaczenie wspólnych działań marketingowych produktu
turystycznego jakim są podziemne trasy turystyczne.
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6. Perspektywy rozwoju turystyki podziemnej w Polsce
Z roku na rok rośnie zainteresowanie turystyką specjalistyczną. Poniekąd można
do niej zaliczyć zwiedzanie podziemi i będących tam PTT. Zwiększony popyt stwarza
konieczność powstawania nowych obiektów tego typu. Tylko wzrost podaży zaspokoi ludzkie
potrzeby poznawcze w tej dziedzinie i nie wpłynie na pogorszenie komfortu wizyty. Nieraz
administratorzy tras kosztem jakości usługi próbują uzyskać wzmożoną przepustowość
(np. przez zwiększenie liczebności oprowadzanych grup), co zmniejsza zadowolenie
turystów. Dlatego tworzenie tras w przyszłości jest niezbędne. Nasz kraj posiada ku temu
ogromną ilość zasobów, co zostało omówione w podrozdziałach 2.1. i 2.2. Oczywiście
prezentują one tylko ich część, nie wyczerpując pełnej systematyki obiektów podziemnych.
Tak duży posiadany potencjał to znakomita baza do tworzenia nowych inwestycji
turystycznych, jakimi są podziemne trasy turystyczne. W tym celu weryfikuje się poznane
dotąd zasoby oraz szuka innych. Bogata przeszłość historyczna kraju pozostawiła niezliczone
dotąd ślady w postaci licznych obiektów podziemnych. To właśnie w nich mogą być
stworzone nowe trasy. Oczywiście nie w każdym z tych miejsc mogą one powstać. Muszą
być spełnione odpowiednie warunki (por. podrozdział 3.1.). Niemniej najważniejszy jest
obiekt, bowiem to z tymi nieodkrytymi dotychczas miejscami wiąże przyszłość turystyka
podziemna. Analiza zasobów pozwala wysnuć przypuszczenia odnośnie miejsc powstawania
w przyszłości PTT. Oczywiście przedstawione poniżej propozycje to subiektywny wybór
autorki, który i tak został mocno ograniczony pod względem ilościowym. Przykładów takich
jest znacznie więcej. O utworzeniu trasy decyduje też pomysłowość organizatora. Czasami,
nietypowo zaprezentowane, nawet o małych walorach atrakcyjności turystycznej miejsce
może być znacznie ciekawsze niż banalne i schematyczne oprowadzanie po wartościowych
trasach. W tym przypadku wybór dokonany został z perspektywy prezentowanych przez
obiekt wartości, jego stanu zachowania i lokalizacji.
Jednym z miejsc, gdzie mogłaby powstać PTT jest kamieniołom w Bochotnicy.
Położony jest na prawym brzegu Wisły. Zbocza doliny rzeki posiadają dziesięciometrowe
jasne ściany. Skały, z których powstały datuje się na okres kredy i trzeciorzędu. Nadawały się
do użycia w budownictwie i niegdyś z tego powodu rozpoczęto ich wydobycie. Stosowano
do tego technikę komorową. Jej pozostałości w postaci licznych zagłębień widać do dzisiaj.
Kamieniołom usytuowany jest na trasie przebiegu ścieżki dydaktycznej, której stanowi część
(Słomka, 2006).
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Kamień wydobywany był też ze wzgórz w okolicach Krasnobrodu. Sztolnie
położone w Senderkach prawie przez dwieście lat były miejscem zaopatrywania się w niego.
Pozyskiwany przy użyciu metod górniczych surowiec był wykorzystywany głównie do celów
budowlanych. Śladami tego procederu są korytarze, sięgające niekiedy kilkudziesięciu
metrów. Do tego trzeba doliczyć jeszcze liczne odchodzące od nich odnogi. Odbywała się tam
od razu obróbka wstępna pozyskiwanego materiału. Kopalnia to jedno z większych zimowisk
nietoperzy w kraju. Obecnie wejścia do sztolni są zasypane, tylko kilka umożliwia dostanie
się do wnętrza (Lipiec, 2007).
Także poeksploatacyjnym podziemnym zasobem są sztolnie w masywie górskim
Jarmuta w Pieninach. Są to pozostałości po istniejących tam kopalniach rudy srebra. Powstały
w latach 1732-39. Założył je właściciel tamtejszych terenów Książe Sanguszka. Sztolnie
liczące kilkadziesiąt metrów zwiedzano już w 1831 r., a ich pierwszy szczegółowy opis
geologiczny przypadł na rok 1921. Bania (kopalnia) składała się z dwóch chodników (górny
11m i dolny 50m) połączonych szybem. W niższym istnieją nadal dwie studnie oraz widać
ślady otworów strzałowych. Niestety zwiedzanie tego miejsca obecnie jest bardzo trudne.
Część obiektu zalana została wodą, wejście jest zarośnięte i zamknięte kratami, co czyni ją
niedostępną dla turystów. W 1997 r. na 0,1 ha utworzono użytek ekologiczny o nazwie
„ Sztolnie na górze Jarmuta” ( Nyka, 2006).
Kolejnym poprzemysłowym obiektem idealnym do utworzenia tam PTT są wyrobiska
kopalni srebra i ołowiu w Olkuszu. Miasto swój rozkwit zawdzięcza właśnie górnictwu,
którego początki sięgają tam 700–400 r. p.n.e. Szczytowy okres rozwoju przypadł
na XV wiek, kiedy to wskutek wzmożonej eksploatacji pokłady płytko położonych surowców
wyczerpały się. Aby dotrzeć do głębszych zdecydowano się wybudować sztolnie.
W XV i XVI wieku licznie tworzono też sztolnie odwadniające niezbędne przy pracach
kopalnianych na dużych głębokościach. Ich łączną długość ocenia się na ponad 30km,
ponieważ w najlepszym okresie funkcjonowało w rejonie Olkusza ok. 300 kopalń.
Przyczyniło się to do zamulenia podziemi, a w konsekwencji ich zalania. W XIX wieku
planowano podtrzymać górnicze tradycje i dlatego otwarto kopalnie cynku w 1913 i 1914 r.
Zmiana profilu wydobycia na rudy cynku i ołowiu nie poprawiła jednak sytuacji. W latach
90-tych XX wieku doszło do ich całkowitego zamknięcia (Sulimierski, 1997).
Miejscem gdzie zaplanowano już prace renowacyjne i udostępnienie dla turystów
są wyrobiska powydobywcze piasków kwarcowych w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego.
Ich grubość ocenia się na ponad 150 metrów i eksploatowano je już w XVIII w. Tamtejsze
zasoby piasków zajmują obszar 35 km2 i stanowią 90% złóż krajowych. Podziemne korytarze
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i ich odgałęzienia ( nr 1-50 m, nr 2-48 m, nr 3-120 m i nr 4-32 m) są obecnie częściowo
zasypane. „Groty” Nagórzyckie stanowią pomnik przyrody. W latach 50-tych stworzono
projekt tworzenia w wyrobiskach skansenu oraz muzeum przemysłu szklarskiego, jednak
nie został on zrealizowany. Być może teraz, ta jedna z największych atrakcji regionu doczeka
się rewitalizacji ( tomaszów.pl, kgs.wnoz.us.edu.pl).
Planowane jest też przystosowanie do zwiedzania sztolni pod Wielisławką.
Sędziszowa była od XVI w. miejscem wydobycia złota i srebra. Liczne korytarze i komory
tworzą tam istny labirynt długości ok. 150 m. Nad udostępnieniem pracuje Złotoryjskie
Towarzystwo

Tradycji

Górniczych

(Kanikowski.

Polska

Gazeta

Wrocławska,

dolnyslask.naszemiasto.pl).
Ciekawego pomysłu adaptacji podziemi szukano w Warszawie. O sposób
wykorzystania Elizeum (podziemnej rotundy) zapytano mieszkańców. Ten tarasowy ogród
usytuowany na skarpie Wiślanej w parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego został założony
dla Kazimierza Poniatowskiego. Ogłoszono konkurs na najlepszy projekt rewitalizacji
zaniedbanego obiektu. Spośród zgłoszonych prac wybrano 5 najciekawszych. Tą, która
zostanie zrealizowana wybiorą w głosowaniu mieszkańcy. Przedstawione projekty przewidują
powstanie tam kawiarni, restauracji, multimedialnej sali edukacyjnej, a nawet term. Konkursu
jeszcze nie rozstrzygnięto.
Spośród zasobów pomilitarnych na uwagę najbardziej zasługują Twierdza Łomża
i Twierdza Grudziądz. Trzy forty wchodzące w skład tej pierwszej połączone są podziemnymi
poternami i długimi galeriami. Ich łączna długość to prawie 600 m. Natomiast grudziądzki
olbrzym posiada na trzech kondygnacjach ponoć 47 km chodników minerskich.
Te pochodzące z XVIII wieku tunele mają 1-2 m wysokości i 0,8–2 m szerokości. Są zatem
wystarczająco duże by stanowić drogę przemieszczania się turystów (Butrymowicz.
www.podziemia.pl).
Nowe potencjalne trasy, które znalazłyby się w grupie innych obiektów podziemnych
mogą zostać stworzone na Świętym Krzyżu lub w Poznaniu. Miejsca te stanowią swoistą
podgrupę obiektów sakralnych. W znajdujących się podziemiach kościoła na Świętym Krzyżu
pochowano 82 opatów, 275 przeorów i 1080 zakonników. W 1766 r. ich szczątki wydobyto
i uroczyście pochowano przy tzw. Czarnym Ołtarzu. Obecnie w krypcie benedyktyńskiej
spoczywają duchowni z tamtejszego klasztoru zmarli w latach 1766–1810, a w pomieszczeniu
obok przechowywane są zwłoki (ojca polskiego króla) księcia Jeremiego Wiśniowieckiego
(Butrymowicz. www.podziemia.pl).
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Podziemia sakralne występują też w Wielkopolsce. Początków chrześcijaństwa
w Polsce (połowa X w.) sięga, bowiem Bazylika Archikatedralna w Poznaniu. Pierwszy
kościół na wyspie Ostrów Tumski powstał już w 968 r., wielokrotnie niszczony
i odbudowywany doczekał się w 1946 r. gruntownych prac archeologicznych. Zlecono je
przed podjęciem działań naprawczych zniszczeń wojennych. Badania odsłoniły liczne
fragmenty pierwotnej katedry poznańskiej, mury relikty misy chrzcielnej i krypty grobowe.
Naukowcy sądzą, iż są to najprawdopodobniej groby monarsze księcia Mieszka I i króla
Bolesława Chrobrego. W 1997 r. odbyła się ich renowacja. Oprócz nich spoczywają tam
poznańscy kanonicy i biskupi. Zgodnie z tradycją chowano ich w Krypcie Arcybiskupiej
(Kolbuszewska. Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu).
Kolejna grupa przyszłych tras podziemnych powstanie w piwnicach i składach. Duży
potencjał do udostępnienia tego typu trasy ma Szczebrzeszyn. Wiele legend i podań głosi
o istnieniu lochów i tuneli pomiędzy dawnym zamkiem, a klasztorem. Miały one prowadzić
od wzgórza zamkowego poza miasto średniowieczne. Podobno były to drogi ucieczki
dla mieszkańców w przypadku oblężenia miasta. Poszukiwania osławionych podziemi długo
trwały, aż w ubiegłym roku naukowcom udało się do nich dotrzeć. Ich część odkryto poza
murem zespołu pofranciszkańskiego. Znajdowała się tam obszerna sala i korytarz wiodący
w kierunku kościoła św. Katarzyny. Zachowały się w dobrym stanie, toteż planuje się
ich dalszą eksplorację i udostępnianie. Podobno istniała tam kiedyś lodownia prowadzona
przez Żydów. To najstarsze miasto na Zamojszczyźnie być może będzie wkrótce miało nową
atrakcję turystyczną (Nowak, 2009).
Jednak najbardziej prawdopodobne jest uruchomienie PTT w Bystrzycy Kłodzkiej.
Jako średniowieczna osada położona na szlaku handlowym otoczona była murami
obronnymi. Zamykanie na noc bram wjazdowych spowodowało drążenie licznych korytarzy
podziemnych przez mieszkańców, chcących przedostać się na zewnątrz. Służyły one zarazem
za magazyny żywności i schrony w czasie napadów. W tamtych czasach większość kamienic
posiadało piękne i duże piwnice (prawdopodobnie pochodzące z XIII wieku), gdzie nieraz
produkowano piwo.
Do dziś zachował się też zespół komór i korytarzy, które stanowiły podziemna część
wyburzonego więzienia. Łączna długość połączonego systemu to około 1 km. Odkryto je
zupełnie przypadkowo, kiedy na terenie dawnego więzienia chciano (w 1999) roku urządzić
parking samochodowy. Natrafiono wówczas na duże komory i wielopoziomowe wyrobiska.
Zabezpieczono 24 budynki oraz 72 komory. Po około 2 latach od odkrycia - w 2002r.
udostępniono dla turystów wstępny odcinek podziemnej trasy turystycznej (o powierzchni
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350 m2). Składał się on z 15 komór zlokalizowanych pod całą starówką. Umieszczono w nich
eksponaty znalezione podczas prac rewitalizacyjnych (kamienne figury sakralne, lampy
naftowe, narzędzia, naczynia gliniane, drewniane skrzynie i koryta) oraz dokumenty
dotyczące historii miasta. Niestety bystrzycka trasa funkcjonowała bardzo krótko.
Jej zamkniecie nastąpiło w wyniku zniszczeń dokonanych przez wandali oraz ulewnych
deszczy. Nadal prowadzone są prace ratunkowo-rozpoznawcze. Jednak duży koszt
i pracochłonność czynności badawczo-poszukiwawczych opóźnia ponowne oddanie ich
do zwiedzania. W przyszłości planuje się przeznaczenie jednej z komór na winiarnię.
Przypuszcza się, iż miejskie podziemia prowadzą poza miasto, pod korytem Nysy Kłodzkiej
aż

na

Górę

Parkową

(Czekajowski. www.biuletyn.agh.edu.pl,

Gałkiewicz,

2003,

www.dolnyslask.naszemiasto.pl).
Przedstawione miejsca mają duże szanse w przyszłości stać się trasami turystycznymi.
Rozwój turystyki podziemnej powstawanie nowych tras, lecz także udoskonalanie
i wzbogacanie już istniejących. W tym celu podejmowany jest cały szereg działań
modernizacyjnych i badawczych, dzięki którym zamierza się nie tylko uatrakcyjnić
podziemia, ale tez je wydłużyć. Każde uatrakcyjnienie produktu turystycznego, jakim są PTT
przyczynia się poniekąd do zwiększania ruchu turystycznego, a co za tym idzie
do popularyzacji tego rodzaju turystyki.
Zdecydowanie największe przedsięwzięcie, którego realizacje już podjęto, ma miejsce
w Zabrzu. Powstaje tam atrakcja na skalę światowa – Europejski Ośrodek Kultury
Technicznej

i

Turystyki

Przemysłowej.

Koncepcja

przedsięwzięcia

oparta

jest

o funkcjonowanie i połączenie zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido i Muzeum
Górnictwa Węglowego (wraz ze skansenem górniczym Królowa Luiza) oraz Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Stworzone z wielkim rozmachem przedsięwzięcie
jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu

Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka. Całkowity koszt inwestycji to 69 mln zł, z czego 41,5 mln zł
to dotacja unijna, a pozostałą część dołożą władze miasta i samorząd województwa śląskiego.
Zakończony pierwszy etap rewitalizacji zakładał remont trzech budynków naziemnej części
skansenu oraz wieży wyciągowej. Powstało również nowoczesne biuro obsługi turystów.
Druga część prac, których zakończenie przewiduje się na 2011 r. obejmuje odnowę
pozostałych obiektów wchodzących w skład Królowej Luizy, udrożnienie szybu Carnall,
adaptację placów, budowę dwupoziomowego parkingu oraz podłączenie mediów. Końcowym
trzecim etapem będzie połączenie istniejących obiektów skansenu, z udrożnioną najdłuższą
w Europie sztolnią. Wybudowana w latach 1799–1863 miała ponad 14 km długości i łączyła
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podziemnym tunelem centrum Zabrza i Chorzów. Służyła wówczas do odwadniania kopalni
i spławiania łodzi z węglem. W tym celu powstało 5 mijanek i 3 porty (miały one usprawnić
załadunek i wymijanie się łodzi).

Legenda:
1. Kamieniołom w Bochotnicy

8. Twierdza Łomża

2. Sztolnie w Senderkach

9. Twierdza Grudziądz

3. Sztolnie w Jarmucie

10. Krypty kościelne na Świętym Krzyżu

4. Wyrobiska pokopalniane w Olkuszu

11. Krypty kościelne Archikatedry w Poznaniu

5. Wyrobiska powydobywcze

12. Piwnice Szczebrzeszyna

w Tomaszowie Mazowieckim
6. Sztolnie pod Wielisławką w Sędziszowem

13. Korytarze Bystrzycy Kłodzkiej
14. EOKTiT w Zabrzu

7. Elizeum w Warszawie

Ryc. 24. Potencjalne podziemne trasy turystyczne
Źródło: opracowanie własne
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Podziemną atrakcją przemysłową jest także Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego
Guido posiadająca najgłębiej położoną PTT w Europie, wśród kopalni węgla kamiennego.
Wszystkie obiekty składające się na Europejski Ośrodek Kultury Technicznej zostaną objęte
wspólnym programem idzie ki temu stworzą spójny produkt turystyczny. Plany dotyczące
infrastruktury komunikacyjnej miasta zakładają poprawę połączeń między zabytkami. Choć
EOKT będzie wielkim przedsięwzięciem wspólnym, to i tak zwiedzający będą dokonywać
wyboru między zdywersyfikowanymi atrakcjami. Władze Zabrza planują ubieganie się
o wpisanie górniczych kompleksów zabytków na listę światowego dziedzictwa UNESCO
(Garczarczyk, 2009; Madeja, 2010; www.gospodarka.gazeta.pl; www.gornictwo.wnp.pl;
www.serwisturystyczny.pap.pl; www.tur-info.pl).
Omówione miejsca i plany ich zarządców oraz istniejące zasoby pokazują, że Polska
posiada ogromny potencjał rozwoju turystyki podziemnej. Poprzez szereg podejmowanych
działań rewitalizacyjnych zaniedbane i nie wykorzystywane dotąd obiekty odzyskują swój
dawny blask. Przyszłość jest w tym co zachowało się z przeszłości, może warto więc
zainteresować się podziemiami bardziej.
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Podsumowanie
Interdyscyplinarność

zagadnienia

podziemnych

tras

turystycznych

sprawia,

iż niemożliwym jest dokładne przedstawienie dotyczących ich problemów w jednym
opracowaniu. W niniejszej pracy poruszone zostały tylko najważniejsze kwestie.
Z rozdziału wprowadzającego czytelnika w temat turystyki podziemnej jednoznacznie
wynika, iż w polskiej literaturze naukowej niemal zupełnie brak pozycji dotyczących PTT.
Także samo pojęcie turystyki podziemnej nie występuje w żadnych opracowaniach
z dziedziny turystyki.
Kolejna cześć pracy potwierdza stawianą na początku tezę o posiadaniu przez Polskę
dużego turystycznego potencjału w postaci zasobów podziemnych. Dokładnie omówiono
ich podział oraz rodzaje. Przedstawiono również sposoby zabezpieczenia i rewitalizacji
zasobów. Szczególnie podkreślono wkład pracowników naukowych AGH w tym względzie
oraz zwrócono uwagę na stosowane przez nich metody górnicze.
Próba teoretycznego wyjaśnienia znaczenia podziemnej trasy turystycznej, w oparciu
o jedyne istniejące obecnie jej określenie, zakończyła się stworzeniem własnej definicji tego
pojęcia. Brak terminologii w tym zakresie wynika z krótkiej historii rozwoju PTT. Jak wynika
z

następnego

rozdziału

są

one

zjawiskiem

stosunkowo

młodym,

przez

co

ich zagospodarowanie turystyczne i oferta skierowana do turystów cechuje się dużym
zróżnicowaniem. Zależy ona od pomysłowości i możliwości finansowych zarządców tras.
W celu lepszego zrozumienia tematu krótko przedstawiono wybrane trasy.
Z ruchem turystycznym nieodłącznie związany jest marketing. To dzięki niemu
potencjalny zwiedzający dowiaduje się o istnieniu tras. W następnej części pracy
przedstawiono wiele sposobów zastosowania marketingu w turystyce. Formy promocji
produktu turystycznego (jakim są podziemne trasy turystyczne) są bardzo różne.
Najważniejszą z nich jest niewątpliwie reklama. Niemniej wydatki na nią w branży
turystycznej są i tak stosunkowo niewielkie. Wyjątek stanowią niektóre produkty i kampanie.
Z opracowania wynika, że polska „turystyka podziemna”, a także marketing
produktów turystycznych jest dopiero w fazie rozwoju. Duże możliwości tworzenia
produktów turystycznych na bazie atrakcji podziemnych pozwalają przypuszczać,
iż w przyszłości podziemia odegrają ważną rolę w ofercie turystycznej Polski.
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Zał. 1. Podział podziemnych tras turystycznych ze względu na położenie (stan na rok 2009)
Województwo
dolnośląskie

Trasy
Jaskinia Niedźwiedzia
Jaskinia Radochowska
Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie
Kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi
Kopalnia Złota Złoty Stok
Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu
Stara Kopalnia Uranu w Kletnie

kujawsko-pomorskie
lubuskie
lubelskie

łódzkie
małopolskie

mazowieckie
opolskie
podlaskie
podkarpackie

pomorskie
śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

Sztolnia w Kowarach
Labirynty Minowe w Twierdzy Kłodzkiej
Program RIESE-Kompleks Włodarz
Program RIESE-Muzeum Sztolni Walimskich
Program RIESE-Podziemne Miasto Osówka
Program RIESE-Zamek Książ
Twierdza w Srebrnej Górze
Podziemna Trasa Turystyczna im.1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku
Twierdza Toruń
Międzyrzecki Rejon Umocniony-trasa w Boryszynie
Międzyrzecki Rejon Umocniony-trasa w Kaławie
Twierdza Kostrzyn
Chełmskie Podziemia Kredowe
Twierdza Zamość
Lubelska Trasa Podziemna
Grota Puławska
Bunkier kolejowy w Konewce
Jaskinia Ciemna
Jaskinia Dziura w Dolinie ku Dziurze
Jaskinia Łokietka
Jaskinia Mroźna
Jaskinia Mylna
Jaskinia Nietoperzowa
Jaskinia Obłazkowa
Jaskinia Raptawicka
Jaskinia Wierzchowska Górna
Jaskinia Zimna Dziura w Szczeblu
Smocza Jama na Wawelu
Smocza Jama w Wąwozie Kraków
Kopalnia Soli w Bochni-Trasa Turystyczna
Kopalnia Soli w Bochni-Uzdrowisko
Kopalnia Soli Wieliczka-Muzeum Żup Krakowskich
Kopalnia Soli Wieliczka- Trasa Turystyczna
Kopalnia Soli Wieliczka-Uzdrowisko
Poniemieckie Schrony Przeciwlotnicze w Krakowie
Elektrownia Wodna Niedzica
Groby Królewskie na Wawelu
Krypty w Kościele oo.Paulinów Na Skałce w Krakowie
Krypty w Kościele oo.Reformatów w Krakowie
Podziemia Twierdzy Modlin
Twierdza Warszawa
------------------------------------------------------------------------------Twierdza Osowiec
Bunkier kolejowy Stępina
Bunkier kolejowy Strzyżów
Rzeszowskie Piwnice
Elektrownia Wodna Solina
Groty Mechowskie
Jaskinia Głęboka
Jaskinia Malinowska
Jaskinia na Biśniku
Jaskinia Ostrężnica
Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu
Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach
Sztolnia Ćwiczebna Sztygarka w Dąbrowie Górniczej
Sztolnia Ćwiczebna w Wodzisławiu
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu
Jaskinia Piekło
Jaskinia Raj
Jaskinia Zbójecka (Łagowska)
Neolityczna Kopalnia Krzemienia w Krzemionkach Opatowskich
Lochy Sandomierskie
Podziemia Opatowskie
-------------------------------------------------------------------------------

wielkopolskie
zachodniopomorskie

Kopalnia Soli w Kłodawie
Krypty w Kościele oo.Filipinów w Gostyniu
Podziemny Szczecin
Wał Pomorski Grupa Warowna-Góra Śmiadowska

Źródło: opracowanie własne

Zał. 2. Zagospodarowanie turystyczne podziemnych tras (stan na rok 2009)
1.
2.
3.
4.

Obiekt

Przewodnik
nie
tak
nie

Oświetlenie
elektryczne
nie
nie
nie

Dostępność dla
niepełnosprawnych
nie
nie
nie

Groty Mechowskie
Jaskinia Ciemna
Jaskinia Dziura w Dolinie ku
Dziurze
Jaskinia Głęboka

nie

nie

nie

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jaskinia Łokietka
Jaskinia Malinowska
Jaskinia Mroźna
Jaskinia Mylna
Jaskinia na Biśniku
Jaskinia Niedźwiedzia
Jaskinia Nietoperzowa
Jaskinia Obłazkowa
Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Piekło
Jaskinia Radochowska
Jaskinia Raj

tak
nie
nie
nie
nie
tak
tak
nie
nie
nie
nie
tak

tak
nie
tak
nie
nie
tak
tak
nie
nie
nie
nie
tak

17.
18.
19.
20.

Jaskinia Raptawicka
Jaskinia Wierzchowska Górna
Jaskinia Zbójecka (Łagowska)
Jaskinia Zimna Dziura w
Szczeblu
Smocza Jama na Wawelu
Smocza Jama w Wąwozie
Kraków
Chełmskie Podziemia Kredowe
Kopalnia Soli w Bochni-Trasa
Turystyczna
Kopalnia Soli w BochniUzdrowisko
Kopalnia Soli w Kłodawie
Kopalnia Soli Wieliczka-Muzeum
Żup Krakowskich
Kopalnia Soli Wieliczka- Trasa
Turystyczna
Kopalnia Soli WieliczkaUzdrowisko
Kopalnia Węgla Kamiennego w
Nowej Rudzie
Kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi
Kopalnia Złota Złoty Stok

nie
tak
nie
nie

nie
tak
nie
nie

nie
nie
nie
nie
nie
tak
tak
nie
nie
nie
nie
tak
(po uzgodnieniu tel.)
nie
tak (częściowo)
nie
nie

nie
nie

tak
nie

nie
nie

tak
tak

tak
tak

nie
tak

---------------

---------------

-----------------------

tak
tak

tak
tak

tak

tak

nie
tak
(po uzgodnieniu tel.)
tak

-------------tak
tak
tak

--------------tak
(częściowo)
tak
tak

Muzeum Przemysłu i Techniki w
Wałbrzychu
Neolityczna Kopalnia Krzemienia
w Krzemionkach Opatowskich
Skansen Górniczy Królowa Luiza
w Zabrzu
Sztolnia Czarnego Pstrąga w
Tarnowskich Górach
Sztolnia Ćwiczebna Sztygarka w
Dąbrowie Górniczej
Sztolnia Ćwiczebna w
Wodzisławiu
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
w Częstochowie
Stara Kopalnia Uranu w Kletnie
Sztolnia w Kowarach
Zabytkowa Kopalnia Srebra w
Tarnowskich Górach
Zabytkowa Kopalnia Węgla
Kamiennego Guido w Zabrzu
Bunkier kolejowy Stępina
Bunkier kolejowy Strzyżów
Bunkier kolejowy w Konewce

tak

tak

----------------------tak
(częściowo)
nie
tak
(częściowo)
nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

?

tak

tak

tak

nie

tak

nie

tak
tak
tak

tak
tak
tak

tak

tak

?
?
tak/nie
opcjonalnie
tak

?
tak
tak

nie
tak
tak
(po uzgodnieniu tel.)
tak
(tylko poziom 170 m)
?
?
tak

tak

nie

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Labirynty Minowe w Twierdzy
Kłodzkiej

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Międzyrzecki Rejon Umocnionytrasa w Boryszynie
Międzyrzecki Rejon Umocnionytrasa w Kaławie
Podziemia Twierdzy Modlin
Podziemny Szczecin
Poniemieckie Schrony
Przeciwlotnicze w Krakowie
Program RIESE-Kompleks
Włodarz
Program RIESE-Muzeum Sztolni
Walimskich
Program RIESE-Podziemne
Miasto Osówka
Program RIESE-Zamek Książ
Twierdza Kostrzyn
Twierdza Osowiec
Twierdza Toruń
Twierdza w Srebrnej Górze
Twierdza Warszawa
Twierdza Zamość
Wał Pomorski Grupa WarownaGóra Śmiadowska
Lochy Sandomierskie
Lubelska Trasa Podziemna
Podziemia Opatowskie
Podziemna Trasa Turystyczna
im.1000-lecia Państwa Polskiego
w Kłodzku
Rzeszowskie Piwnice
Elektrownia Wodna Solina
Elektrownia Wodna Niedzica
Groby Królewskie na Wawelu
Grota Puławska
Krypty w Kościele oo.Filipinów w
Gostyniu
Krypty w Kościele oo.Paulinów
Na Skałce w Krakowie
Krypty w Kościele
oo.Reformatów w Krakowie

Źródło: opracowanie własne

tak

nie

nie

tak

nie

tak/nie
opcjonalnie
tak
nie

tak
(częściowo)
tak
(częściowo)
tak
nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
nie
tak
tak/nie
opcjonalnie
tak
tak
?
nie

?
nie
?
?
nie
tak
?
nie

tak
(po uzgodnieniu tel.)
tak
(po uzgodnieniu tel.)
?
?
?
tak
(częściowo)
nie
nie
nie
nie

tak
tak
tak
nie

tak
tak
tak
tak

nie
nie
nie
nie

tak
tak
tak
tak/nie
(audio)
nie
tak/nie
opcjonalnie
nie

tak
tak
tak
tak

nie
nie
nie
tak

nie
?

?
?

tak

nie

nie

?

?

?
nie
nie

Zał. 3. Formularz badania ankietowego

KWESTIONARIUSZ (01/2009)
Szanowni Państwo!
Poniższa ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii na temat podziemnych tras turystycznych w Polsce, ich
mocnych i słabych stron, a także oczekiwań wobec kierunków ich rozwoju.
Niektóre pytania uzupełnione są krótkimi instrukcjami. Tam gdzie brak jest szczegółowych wyjaśnień należy
zakreślić „X” przy odpowiedzi, którą uznaje Pani/Pan za najwłaściwszą.
Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że ankieta ta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą jedynie
przy pisaniu pracy naukowej (magisterskiej).
Anna Matyjasik

Lokalizacja obiektu (nazwa podziemnej trasy turystycznej/miejscowość):
………………………………………………………………………………………………………………….…………………
1. Czy zwiedził(a) Pan/Pani do tej pory jakąś podziemną trasę turystyczną na terenie Polski?
£tak (jaką?) …...……………………………………………………….………………………………………………….
£nie
2. Jakie inne podziemne trasy turystyczne w Polsce są Panu/Pani znane (oprócz odwiedzanej)?
…………………………………………………………………………………………..………….………………………...
………………………..…………………………………………………………………………….………………………...
3. Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w jakiejś imprezie towarzyszącej zwiedzaniu podziemnej trasy turystycznej
(np.koncert, zlot, festyn itp.) ?
£tak (w jakiej ?) …………………………….…………….……..………………………………………………………..
£nie
4. Czy zna Pan/Pani jakieś miejsce w Polsce, gdzie należałoby utworzyć podziemną trasę turystyczną ?
£tak (jakie?) …………………………………………………………………….…………………………..……………
£nie
5. Czy spotkał(a) się Pan/Pani z ofertą biura podróży, która zawierałaby w programie zwiedzanie podziemnych
tras turystycznych ?
£tak (jakie biuro było organizatorem wycieczki/? jakie obiekty znalazły się trasie wycieczki ?)
……………………………………………………………………………………..………………………………….……...
£nie
6. Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność zwiedzanej podziemnej trasy turystycznej ? (w skali od 1 (najniższa) do 10
(najwyższa))
1. £ 2. £ 3. £ 4. £ 5. £ 6. £ 7. £ 8. £ 9. £ 10. £
7. Co wg Pana/Pani należałoby poprawić?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Jak ocenia Pani/Pan dostępność turystyczną zwiedzanej podziemnej trasy turystycznej ? (w skali od 1 do 5)
1. £ 2. £ 3. £ 4. £ 5. £

9. W jakim stopniu obecność podziemnej trasy turystycznej wpływa w Pana/Pani odczuciu na atrakcyjność
odwiedzanego regionu ?
£nie podnosi atrakcyjności
£ma małe znaczenie
£ma średni wpływ
£ma duży wpływ
£ma bardzo duży wpływ
10. Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o istnieniu odwiedzanej podziemnej trasy turystycznej ?
£prasa
£billboard
£Internet
£znajomi
£plakat
£ulotka
£telewizja
£książka
£inne (jakie?) …………………………………….………………………………………………………………………
11. Czy Pana/Pani zdaniem cena biletu wstępu jest odpowiednia do oferty podziemnej trasy turystycznej ?
£tak
£nie (dlaczego?) ………………………………...……………………….………………………………………………
12. Czy wg Pana/Pani promocja podziemnej trasy turystycznej jest wystarczająca i odpowiednia ?
£tak
£nie (dlaczego? co należałoby zrobić ?)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Jakie jest docelowe miejsce wyjazdu, podczas którego zwiedza Pan/Pani podziemną trasę turystyczną ?
………………………..…………………………………………………………………………….………………………...
14. Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie podziemnej trasy turystycznej do zwiedzania przez turystów ?
1. £ 2. £ 3. £ 4. £ 5. £
15. Jak ocenia Pan/Pani możliwość dojazdu do podziemnej trasy turystycznej ?
1. £ 2. £ 3. £ 4. £ 5. £
16. Jak ocenia Pan/Pani bazę turystyczną w okolicy podziemnej trasy turystycznej ?
1. £ 2. £ 3. £ 4. £ 5. £
17. Jak ocenia Pan/Pani stopień bezpieczeństwa na terenie podziemnej trasy turystycznej ?
1. £ 2. £ 3. £ 4. £ 5. £
18. Jak często odwiedza Pan/Pani:
miejscowość, gdzie znajduje się podziemna trasa turystyczna ? ……………………………………..…….......
region, na obszarze którego znajduje się podziemna trasa turystyczna ? …..................................................
19. Jak długo przebywa Pan/Pani w:
miejscowości gdzie znajduje się podziemna trasa turystyczna?
£kilka godzin
£jeden dzień
£kilka dni (3-7)
£7 dni
regionie, na obszarze którego znajduje się podziemna trasa turystyczna ?
£kilka godzin
£jeden dzień
£kilka dni (3-7)
£7 dni
20. Forma wyjazdu:
a) wyjazd z rodziną
b) wyjazd z ukochaną osobą
c) wyjazd z przyjaciółmi
d) wycieczka zorganizowana przez biuro podróży
e) wycieczka szkolna
f) wycieczka pracownicza
g) inne (jakie?) ……………………………………………………………………….

21. Ile osób towarzyszy Panu/Pani w zwiedzaniu podziemnej trasy turystycznej ?
£0
£1
£2-5
£6-10
£11 i powyżej
22. Podczas Państwa wyjazdu zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej było:
£głównym celem wyjazdu
£jednym z zaplanowanych do zwiedzania miejsc
£przypadkową, nieplanowaną atrakcją
23. Jakim środkiem transportu dotarł(a) Pan/Pani do podziemnej trasy turystycznej ?
£autokar (wycieczka zorganizowana)
£autobus
£samochód
£motor
£rower
£pieszo
£inne (jakie?) …………………………………………..………………………………………………………………
24. Proszę wpisac i zaznaczyc miejsce swojego stałego zamieszkania: ……………………………………………..
£miejscowość, w której znajduje się podziemna trasa turystyczna
£województwo, w którym znajduje się podziemna trasa turystyczna
£inna miejscowość na terenie kraju
£zagranica
25. Proszę określić charakter (wielkość) stałego miejsca zamieszkania:
£wieś
£miasto do 10 tys. mieszkańców
£miasto od 11 do 50 tys. mieszkańców
£miasto od 51 do 200 tys. mieszkańców
£miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
26. Wykonywany zawód:
£uczeń
£student
£pracownik fizyczny
£pracownik umysłowy
£emeryt/rencista
£inny (jaki?) ………………………………………………………………………………………………………………
27. Płeć
£kobieta
£mężczyzna
28. Wiek
£do 16 lat
£16-19 lat
£20-26 lat
£27-60 lat
£powyżej60 lat
29. Wykształcenie
£podstawowe
£zawodowe
£średnie
£wyższe licencjackie/ inżynierskie
£wyższe magisterskie
£inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………

