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OD REDAKCJI 

 

 Nowy numer czasopisma naukowego, którego wydawcą jest Wyższa 

Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, zawiera artykuły pracow-

ników Uczelni, jak również badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków 

naukowych. 

 Kilka artykułów dotyczy tematyki turystycznej. Agata Stefanowska 

oraz Anetta Majchrzak-Jaszczyk z Akademii Wychowania Fizycznego J. Pił-

sudskiego w Warszawie przedstawiły ciekawe badania dotyczące motywów  

i sposobów postrzegania wspinaczki w zależności od wielu czynników – np. 

doświadczenia i sposobu spędzania wolnego czasu. Arkadiusz Mynarski  

i Bartłomiej Walas z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii analizują funkcjo-

nowanie biur informacji turystycznej w Polsce z punktu widzenia zarządzają-

cych oraz odwiedzających. Jadwiga Sobczuk, także pracownik WSTiE  

w Suchej Beskidzkiej, w ramach turystyki kulturowej prezentuje przewodnik 

po krakowskich Sukiennicach, przybliżając kilka ciekawych kobiecych 

życiorysów. Myroslava Yariko, Serhii Rostovtsev, Alla Anishchenko z Aka-

demii Kultury w Charkowie zaprezentowali temat dotyczący pracy wolontari-

uszy na różnych poziomach, m. in. w turystyce; artykuł dotyczy problemu 

wypalenia zawodowego i możliwości radzenia sobie z nim. 

Naukowcy ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu 

Konstantyna Filozofa w Nitrze – Kornélia Petrovičová, Vladimír Langraf, 

Stanislav David i Janka Schlarmannová – zajęli się tematyka ekologiczną, 

przedstawiając przeprowadzone na Nizinie Naddunajskiej badania, dotyczące 

populacji biegaczowatych i ich wpływu na środowisko naturalne. 

Nauki prawne, jako dziedzinę nauk społecznych, reprezentują 

naukowcy z Akademii Prawa Narodowego Uniwersytetu Odeskiego – Victor 

Zagorodniy i Victoriya Vladishevska – przedstawiając w swoim artykule 

zagadnienia dotyczące filozofii edukacji prawnej oraz Yurii Radionov, 

pracownik Izby Obrachunkowej (najważniejszego organu kontrolnego 

ukraińskiego parlamentu), który przybliża czytelnikom prawne i praktyczne 

aspekty planowania budżetowego. Pozostając w dyskursie prawno-

politycznym Tatiana Ignatiewa i Olga Winniczuk z Narodowego Uniwersytetu 

imienia Iwana Ohijenka w Kamieńcu Podolskim prezentują ważny aspekt – 

genderowy – wojennego konfliktu w Ukrainie. 

 Mamy nadzieję, że tematyka poruszana w artykułach spotka się  

z Państwa ciepłym przyjęciem – i zapraszamy do lektury 
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dr Agata Stefanowska, dr Anetta Majchrzak-Jaszczyk  

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, Warszawa 

 

 

WSPINACZKA – MOTYWY I SPOSÓB POSTRZEGANIA  

W ZALEŻNOŚCI OD DOŚWIADCZENIA WSPINACZKOWEGO 

 

Climbing – Motives and Perceptions According to Climbing Experience 

 

 
Abstract 

Introduction. Currently, there is a growing interest in extreme forms of physical 

activity, including climbing. The aim of this study is to investigate the motives and 

perception of climbing depending on the climbing experience.  

Material and methods. An original survey was carried out on a group of 137 climb-

ers, the data was collected directly on the climbing walls or electronically. The climb-

ing experience of the respondents was taken into account.  

Results. The results show that the perception of climbing depends on experience.  

At the same time climbing experience has a marginal impact on the motives and fac-

tors determining the decision to climb. The main factor in taking up climbing is peo-

ple - friends or family. The main motives for climbing are “getting in shape”, “com-

muning with nature”, “getting away from everyday responsibilities”, “spending time 

with friends” and “preparing to go rock climbing”. 

Conclusions. An important problem is the large variety of climbing disciplines that 

generate different risks of practicing, require different equipment and technical skills, 

which should be taken into account in further research. 

Keywords: climbing, motivation, climbing experience 

 

 

Streszczenie  

Wprowadzenie. Obecnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie ekstremalnymi  

formami rekreacyjnej aktywności fizycznej, w tym również wspinaczką. Celem niniej-

szej pracy jest próba zbadania motywów i sposobu postrzegania wspinaczki w zależ-

ności od stażu wspinaczkowego.  

Materiał i metody. Przeprowadzono autorską ankietę na grupie 137 wspinaczy, dane 

zebrano bezpośrednio na ściankach wspinaczkowych lub drogą elektroniczną,  

z uwzględnieniem stażu wspinaczkowego badanych.  

Wyniki.  Wyniki wskazują, że sposób postrzegania wspinaczki zmienia się wraz ze 

zdobyciem doświadczenia, natomiast staż wspinaczkowy ma marginalny wpływ na 

motywy i czynniki decydujące o podjęciu wspinania. Główny czynnik decydujący  

o podjęciu wspinania to ludzie – znajomi lub rodzina. Główne motywy uprawiania 

wspinania to „poprawa kondycji”, „obcowanie z naturą”, „oderwanie się od co-

dziennych obowiązków”, „spędzanie czasu ze znajomymi” i  „przygotowanie do wy-

jazdu w skały”.  
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Wnioski.  Ważnym problemem jest duża różnorodność dyscyplin wspinaczkowych, 

które generują inne ryzyko uprawiania, wymagają innych umiejętności sprzętowych  

i technicznych, co należałoby uwzględnić w dalszych badaniach.  

Słowa kluczowe: wspinaczka, motywacja, staż wspinaczkowy 

 

 

 

Wstęp 

 

Wraz z początkiem lat 80. XX wieku można zaobserwować zwięk-

szone zainteresowanie ekstremalnymi, ryzykownymi formami rekreacyjnej 

aktywności fizycznej (Lyng 2005), zwanymi rekreacją ryzyka (risk recrea-

tion) lub sportem ekstremalnym (extreme sport) (Sas-Nowosielski i Gutek 

2018, za Brymer 2010). Są to takie formy aktywności fizycznej, które generu-

ją ryzyko poważnego uszkodzenia ciała lub utraty życia, co wynika z warun-

ków, w jakich są podejmowane, niezależnie od tego, czy są praktykowane w 

środowisku przyrodniczym czy w otoczeniu infrastruktury miejskiej (Sas-

Nowosielski i Gutek 2018). Do jednej z takich aktywności należy wspinaczka, 

którą można uprawiać zarówno w górach, skałach, jak również na sztucznych 

ściankach. 

Dostępność infrastruktury i coraz szersza oferta usługowa związana 

ze wspinaniem nasuwa myśl, że wspinaczka ze sportu ekstremalnego, czy 

nawet elitarnego, staje się coraz bardziej dostępną formą rekreacji. Celem 

niniejszej pracy jest próba zbadania motywów i sposobu postrzegania wspi-

naczki w zależności od stażu wspinaczkowego. Podjęto próbę odpowiedzi na 

pytania:  

− w jaki sposób wspinacze postrzegają tę formę aktywności i czy zmienia 

się ich nastawienie wraz ze stażem wspinaczkowym?  

− jakie czynniki decydują o rozpoczęciu wspinania?  

− jakie są motywy uprawiana wspinaczki – czy zmieniają się w zależności 

od doświadczenia wspinacza?  

− czy głównym celem wspinaczy nadal jest plener (skały, góry) – czy panel 

(wspinaczka halowa) stał się celem samym w sobie? 

 

 

Przegląd literatury 

 

Wielu badaczy zajmuje się analizą przyczyn i motywów podejmowa-

nia różnych sportów ekstremalnych (Brymer i Schweitzer 2013; Kerr i Mac-

kenzie 2012; Carnicelli-Filho, Schwartz i Tahara 2010; Barlow, Woodman  

i Hardy 2013; Watson i Pulford 2004), w tym wspinaczki, zarówno wysoko-

górskiej (Burke, Durand-Bush, Doell 2010; Monasterio, Alamric, Mei-Dan 
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2014), jak również skałkowej (Llewellyn, Sanchez, Asghar, Jones 2008),  

a także turystyki górskiej (Pomfret 2011; Buckley 2012; Faullant, Matzler, 

Mooradian 2011). Według Buckley’a (2006, s. 18-19) wspinaczka i turystyka 

górska (mountaineering) są jednymi z lepiej przeanalizowanych aktywności 

plenerowych (outdoor recreation) pod względem psychologicznych i indywi-

dualnych uwarunkowań uczestników, w tym m.in. pod względem motywacji, 

doświadczeń, emocji czy satysfakcji. 

 

W badaniach Kerr i Mackenzie (2012, s. 649-657), dotyczących mo-

tywów uczestnictwa w różnych sportach ekstremalnych, wykazano istnienie 

wielu takich motywów, do których należą: podejmowanie ryzyka, osiągnięcie 

celu, motywacja społeczna, ucieczka od nudy; testowanie osobistych zdolno-

ści i przezwyciężanie strachu; kontakt ze środowiskiem naturalnym; śmiałość 

i brak kompleksów oraz przyjemne kinestetyczne odczucia cielesne, wynika-

jące z poruszania się w wodzie lub powietrzu. Badania te znajdują częściowe 

potwierdzenie u Barlowa i in. (2013), którzy wykazali, że motywy do wspi-

naczki nie są silnie związane z poszukiwaniem wrażeń,ale łączą się z regula-

cją emocji i kształtowaniem poczucia sprawstwa (emotion regulation and 

agency).  

 

Caber i Albayrak (2016), zajęli się zbadaniem motywacji wspinaczy 

skałkowych przebywających w regionie Geyikbayırı (Antalya w Turcji). Pod-

stawowymi motywacjami skłaniającymi wspinaczy do aktywności były: stan 

fizyczny, rozpoznanie, kreatywność, wyzwanie, katharsis i ryzyko. Dodatko-

wo autorzy przeprowadzili analizę wyników w zależności od doświadczenia 

badanych wspinaczy; wyniki wskazują, że podejmowanie ryzyka i wyzwanie 

to czynniki częściej motywujące początkujących wspinaczy niż doświadczo-

nych (Caber, Albayrak 2016). Monasterio, Alamric, Mei-Dan (2014) podjęli 

się z kolei porównania temperamentu i charakteru między alpinistami a nor-

matywną próbą populacji; duże zróżnicowanie w wynikach sugeruje, że nie 

ma ściśle określonego profilu osobowości wspinacza wysokogórskiego. 

Badania Sas-Nowosielskiego i Gutka (2018) z kolei wskazują na róż-

ne motywy uprawiania wspinaczki w zależności od uprawianej dyscypliny 

wspinaczkowej.Analizowali oni skłonności do ryzyka i preferencję zachowań 

niosących ze sobą ryzyko wśród osób uprawiających różne dyscypliny wspi-

naczkowe. Różnice dotyczyły wymiarów: „poczucie wewnętrznego przymusu 

do ryzykowania” oraz „świadomość uczestnictwa w zagrożeniu”. W obu 

przypadkach najwyższe wyniki uzyskali alpiniści, natomiast najniższe upra-

wiający wspinaczkę sportową. 
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Materiał i metody 

 

Analizę przeprowadzono na podstawie danych zebranych i udostęp-

nionych przez mgr Agnieszkę Kowalik (2017).Badania przeprowadzono 

wśród wspinaczy mieszkających w Warszawie, do badań zakwalifikowało się 

137 osób. Jako narzędzie badawcze zastosowano autorski kwestionariusz 

ankiety.  

Ankietowanych podzielono na trzy grupy w zależności od stażu wspi-

naczkowego. Grupa początkująca (0-3 lata uprawiania wspinaczki) liczyła 

29% badanych (40 osób), grupa ze stażem 4-10 lat – 31% (42 osoby), a 40% 

badanych wspinało się ponad 10 lat (55 ankietowanych). Wobec niemożności 

precyzyjnego ustalenia operatu dobór próby miał charakter nieprobabilistycz-

ny, a badania zostały przeprowadzone w okresie od maja do czerwca 2018 r. 

w formie ankiety papierowej, wypełnionej przez wspinaczy, uczęszczających 

na ścianki wspinaczkowe w Warszawie: Murall, Makak, Crux, Centrum 

Wspinaczkowe On-sight (60 osób) oraz w formie elektronicznej (77osób).  

W badaniu dominującą grupą byli mężczyźni (64%). W zdecydowa-

nej większości wśród badanych występowały osoby w przedziale wiekowym 

21-35 lat (63%), następnie w przedziale 35-45 lat (25,2%), poniżej 21 roku 

życia (5,9%) oraz powyżej 45 roku życia (5,2%). Jedna osoba odmówiła po-

dania wieku. Biorąc pod uwagę wykształcenie, dominowały osoby z wy-

kształceniem wyższym (78,5%). Wykształcenie średnie posiadało 19,3% an-

kietowanych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe i podstawowe miało od-

powiednio 0,7% i 1,5% badanych.  

W celu określenia istotności różnic zależnie od stażu wspinaczkowe-

go zastosowano współczynnik korelacji Pearsona i testy statystyczne: test 

Fishera-Snedecora dla wielu proporcji oraz test istotności różnic dla dwóch 

proporcji dla prób niezależnych (test Z). We wszystkich  przypadkach przyję-

to poziom istotności 0,05. W przypadku testu istotności różnic dla dwóch 

proporcji dla prób niezależnych, dla ułatwienia prezentacji wyników, za grupę 

1 przyjęto ankietowanych o najniższym stażu wspinaczkowym, za grupę 2 –  

o stażu 4-10 lat, a za grupę 3 – badanych o stażu 11 i więcej lat. 

 

Wyniki 

 

Na wstępie zbadano, jakie czynniki decydują o rozpoczęciu wspina-

nia. We wszystkich trzech grupach badawczych dominującym jest czynnik 

ludzki, przeważały odpowiedzi „znajomi” oraz „rodzina”. Pozostałe odpo-

wiedzi wskazywane były przez mniej niż 10% badanych. Niecałe 6% ankie-

towanych udzieliło innych odpowiedzi. Dla większości z nich wspinanie było 

kolejnym krokiem po trekkingu w górach, inni chcieli zaspokoić swoją cie-
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kawość i zdobyć nowe doświadczenie. Istotne statystycznie różnice wykazano 

jedynie pomiędzy osobami uprawiającymi wspinaczkę do 3 lat i od 4 do 10 lat 

w przypadku odpowiedzi „inne”, istotnie więcej osób początkujących zazna-

czyło tę opcję (tab. 1). 

 

Tab. 1. Czynniki, które miały wpływ na rozpoczęcie wspinania  

w zależności od stażu wspinaczkowego (test z) 

Kto lub co spowo-

dowało, że zaczą-

łeś/łaś się wspi-

nać? 

0-3 

 

% 

4-10 

 

% 

11+ 

 

% 

ra-

zem 

% 

grupy      

1 i 2 

grupy      

1 i 3 

grupy      

2 i 3 

Znajomi 37,50 50,00 30,91 38,69 -1,1401 0,670983 1,90844 

Rodzina 17,50 16,67 32,73 23,36 0,09984 -1,66435 -1,79178 

Własna decyzja 5,00 7,14 7,27 8,76 -0,40485 -0,44914 -0,02452 

Media i literatura 10,00 7,14 10,91 6,57 0,463321 -0,14269 -0,63414 

Inne 17,50 2,30 7,27 5,84 2,30655 1,53865 -1,07944 

Wyjazdy w Tatry 5,00 2,38 3,64 5,11 0,631708 0,325805 -0,35508 

Zainteresowanie 

górami 
5,00 2,38 3,64 4,38 0,631708 0,325805 -0,35508 

Zajęcia w szko-

le/na uczelni 
0,00 9,52 3,64 2,92 X X 1,19113 

Zawsze chciałam 

spróbować 
2,50 2,38 0,00 2,92 0,035215 X X 

Poziom istotności dla p≥0,05 pogrubiono; 

grupa 1- staż wspinaczkowy 0-3 lata, grupa 2 – staż 4-10 lat,  

grupa 3 – staż 11 i więcej lat. 

 

 

Drugie zagadnienie to pierwotny cel rozpoczęcia wspinania. Dla 

większości badanych podstawowym celem jaki chcieli osiągnąć była wspi-

naczka w górach lub w skałach. Prawie 13% ankietowanych wskazało opcję 

„Inne”, wymieniano tutaj starty w zawodach wspinaczkowych, nową formę 

zabawy i przyjemności, a także zdobywanie nowych doświadczeń (tab. 2). 

Istotne statystycznie różnice wykazano tylko w przypadku wspinaczki na 

sztucznej ścianie – istotnie mniej ankietowanych z najdłuższym stażem (po-

wyżej 10 lat) wskazało tę opcję w stosunku do badanych z krótszym stażem 

wspinaczkowym. 
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Tab. 2. Cel rozpoczęcia wspinania u osób  

z różnym stażem wspinaczkowym (test z) 

 0-3 4-10 11+ 

test z dla 

grupy  

1 i 2 

test z dla 

grupy  

1 i 3 

test z dla 

grupy  

2 i 3 

Wspinaczka  

w górach 
45,00% 26,19% 40,00% 1,7808 0,48734 -1,4225 

Wspinaczka  

w skałach 
25,00% 28,57% 43,64% -0,3647 -1,8712 -1,5223 

Wspinaczka na 

sztucznej ścianie 
20,00% 28,57% 3,64% -0,9033 2,56513 3,46173 

Inne 10,00% 16,67% 12,73% X X X 

Poziom istotności dla p≥0,05 pogrubiono; 

grupa 1- staż wspinaczkowy 0-3 lata, grupa 2 – staż 4-10 lat,  

grupa 3 – staż 11 i więcej lat. 

 

Analizując motywy uprawiana wspinaczki w zależności od doświad-

czenia, ankietowanym umożliwiono wskazanie trzech dominujących motywa-

cji. „Poprawa kondycji” jest najczęstszym motywem uprawiania wspinaczki 

w grupie ankietowanych o najniższym i średnim stażu wspinaczkowym. 

Wśród badanych o najwyższym stażu wspinaczkowym dominuje motyw „ob-

cowania z naturą”, jednak „poprawa kondycji” zajmuje drugie miejsce. 

Szczegółowe dane zamieszczono w tabeli 3. Wśród odpowiedzi „inne” (8%) 

wskazano takie odpowiedzi jak: „hobby, pasja”, „pokonywanie swoich ba-

rier”, „Tatry i lody”, „przyjemność”, „spędzanie wolnego czasu”, „rekreacja”, 

„przygoda”, „sposób na życie”. 

 

Wyniki testu Fishera-Snedecora wskazują, że istotne statystycznie 

różnice pomiędzy poszczególnymi grupami podzielonymi ze względu na staż 

wspinaczkowy można zaobserwować jedynie dla motywu spędzania czasu ze 

znajomymi i obcowania z naturą (tab. 3). Test z (tab.4) potwierdza ten wynik. 

„Obcowanie z naturą” to motyw istotnie częściej wskazywany przez ankieto-

wanych z najdłuższym stażem (grupa 3), w porównaniu do badanych z krót-

szym stażem (grupy 1 i 2), natomiast „spędzenie czasu ze znajomymi” jest 

istotnie mniej ważnym motywem dla osób uprawiających wspinaczkę do 3 lat 

(grupa 1) w stosunku do obu grup bardziej doświadczonych wspinaczy.  
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Tab. 3. Motywy uprawiania wspinaczki w zależności  

od doświadczenia wspinaczkowego (test Fishera-Snedecora) 

Motywy uprawiania 

wspinaczki 

Staż wspinaczkowy 
Razem 

Test Fishera-

Snedecora 
0-3 4-10 11+ 

Poprawa kondy-

cji/formy 
65,00% 64,29% 45,45% 57% 2,578672 

Lepszy wygląd 17,50% 14,29% 10,91% 14% 0,418879 

Spędzenie czasu ze 

znajomymi 
22,50% 47,62% 43,64% 39% 3,39948 

Oderwanie się od co-

dziennych obowiąz-

ków 

45,00% 28,57% 40,00% 38% 1,282593 

Osiągnięcie mistrzo-

stwa 
7,50% 19,05% 16,36% 15% 1,256121 

Elitarność wspinania 5,00% 0,00% 1,82% 2% 1,20476 

Obcowanie z naturą 32,50% 40,48% 67,27% 49% 7,121045 

Rywalizacja z innymi 10,00% 11,90% 12,73% 12% 0,085965 

Nowe doświadczenia 30,00% 19,05% 14,55% 20% 1,734371 

Przygotowanie do 

wyjazdu w skały 
37,50% 33,33% 43,64% 39% 0,556712 

Inne 10,00% 7,14% 7,27% 8% 0,147363 

Poziom istotności dla p≥0,05 pogrubiono 

 

 

 

Tab. 4. Motywy uprawiania wspinaczki w zależności  

od doświadczenia wspinaczkowego (test z) 

Motywy Grupy 1 i 2 Grupy 1 i 3 Grupy 2 i 3 

Poprawa kondycji/formy 0,07 1,89 1,85 

Lepszy wygląd 0,40 0,92 0,48 

Spędzenie czasu ze znajomymi -2,38 -2,21 0,42 

Oderwanie się od codziennych 

obowiązków 
1,54 0,52 -1,21 

Osiągnięcie mistrzostwa -1,53 -1,33 0,41 

Elitarność wspinania 1,47 1,07 -0,62 

Obcowanie z naturą -0,75 -3,60 -2,83 

Rywalizacja z innymi -0,28 -0,45 -0,14 
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Nowe doświadczenia 1,15 1,82 0,54 

Przygotowanie do wyjazdu w 

skały 
0,39 -0,64 -1,10 

Inne 0,46 0,50 -0,02 

Poziom istotności dla p≥0,05 pogrubiono; 

grupa 1- staż wspinaczkowy 0-3 lata, grupa 2 – staż 4-10 lat,  

grupa 3 – staż 11 i więcej lat. 

 

 

Wspinaczka to pojęcie w bardzo różny sposób definiowane, dlatego 

zbadano, w jaki sposób sami wspinacze postrzegają tę formę aktywności i czy 

zmienia się ich nastawienie wraz ze stażem wspinaczkowym. Co ciekawe, 

tylko 30% ankietowanych nie zmieniło swojej opinii na temat wspinaczki – 

nabyte doświadczenie nie wpłynęło na zmianę postrzegania jej.  

Pierwsze skojarzenia ze wspinaczką to przede wszystkim „wspinacz-

ka wysokogórska/himalaizm/alpinizm”, natomiast po zdobyciu doświadczenia 

wspinaczkowego dominowało pojęcie „wspinaczka sportowa”. Przeprowa-

dzono analizę istotności różnic pomiędzy odsetkiem osób w każdej z grup, 

którym wspinaczka kojarzyła się z poszczególnymi kategoriami a odsetkiem 

osób, którym teraz z tą kategorią się kojarzy (tab. 5). We wszystkich trzech 

grupach istotnie mniej osób postrzega wspinaczkę jako „wspinaczkę wysoko-

górską/himalaizm/alpinizm” niż postrzegało na początku, natomiast istotnie 

więcej ankietowanych postrzega ją jako „wspinaczkę sportową”. W grupie 

pierwszej i drugiej (0-3 lata i 4-10 lat) istotnie mniej badanych postrzega 

wspinaczkę jako „sport ekstremalny”, natomiast w grupie pierwszej (0-3 lata) 

istotnie mniej badanych ocenia ją jako „rekreację” – w stosunku do opinii na 

początku. 

Statystycznie istotne różnice pomiędzy odsetkiem obecnego postrze-

gania wspinaczki w trzech grupach różniących się długością stażu wspinacz-

kowego zaobserwowano jedynie dla kategorii „rekreacja” pomiędzy grupą 

pierwszą (0-3lata) i drugą (4-10 lat) – istotnie więcej osób początkujących 

uważa wspinaczkę jako formę rekreacji (test z = 2,67651 dla p≥0,05). 

 

Poniższe wyniki nasuwają pytanie, czy głównym celem wspinaczy 

nadal jest plener (skały, góry) – czy wspinaczka halowastała się celem samym 

w sobie. Spośród 137 ankietowanych jedynie 12 (8,8%) osób nie było nigdy 

na wyjeździe wspinaczkowym, z czego 11 osób to ankietowani z najniższym 

stażem wspinaczkowym. Jedna osoba wspina się od 11 lat, ale w powodach, 

dla których rozpoczęła przygodę ze wspinaczką zaznacza, że było to na pole-

cenie ojca.  
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Tab. 5. Zmiana sposobu postrzegania wspinaczki  

w obrębie poszczególnych grup z różnym stażem 

Sposób 

postrze-

gania 

0-3 4-10 10+ razem test z dla grupy 

Kie-

dyś 

% 

Te-

raz

% 

Kie-

dyś

% 

Te-

raz 

% 

Kie-

dyś

% 

Te-

raz 

% 

Kie-

dyś

% 

Te-

raz

% 

0-3 4-10 11+ 

Rekrea-

cja 
5 30 10 7 5 15 7 17 -3,16 0,38 -1,67 

Sport 

ekstre-

malny 

25 3 31 10 13 13 22 9 2,71 3,05 0 

Turysty-

ka kwali-

fikowana 

5 3 0 2 2 2 2 2 0,58 -1 0 

Wspi-

naczka 

sportowa 

8 50 24 62 18 42 1 50 -3,9 -3,58 -2,98 

Wspin. 

wysokog. 

/himalaiz

/alpinizm 

58 15 33 17 51 15 4 15 4,12 2,14 4,08 

Inne 0 0 2 2 11 15 5 7 X X X 

Poziom istotności dla p≥0,05 pogrubiono. 

 

Pozostałe 125 osób (91,2%) uczestniczyło w wyjazdach wspinaczko-

wych. Wśród ogółu ankietowanych dominują osoby, które spędzają rocznie  

w skałach powyżej 30 dni (tab.6). Celem zbadania, czy staż wspinaczkowy 

ma dodatni wpływ na czas spędzany rocznie w skałach, obliczono współ-

czynnik korelacji Pearsona dla średniej długości rocznego pobytu w skałach  

i stażu wspinaczkowego. Jego wartość wyniosła 0,38, co wskazuje na dodat-

nią współzależność o średniej sile. Ponadto przeprowadzono test z, aby 

sprawdzić czy dla poszczególnych długości pobytu odsetek osób statystycznie 

różni się ze względu na grupy stażowe (tab. 6).  

Odsetek osób spędzających rocznie w skałach od 1 do 7 dni jest staty-

stycznie różny dla grupy osób o najkrótszym i najdłuższym stażu wspinacz-

kowym oraz dla grupy ankietowanych o stażu średnim i najdłuższym. Dla 

czasu pobytu w skalach od 8 do 14 dni statycznie istotne różnice zaobserwo-

wano jedynie pomiędzy grupą o najniższym i o najwyższym stażu wspinacz-

kowym. Dla powyżej 30-dniowego okresu spędzanego rocznie w skałach 

zaobserwowano statystycznie istotne różnice pomiędzy wszystkimi grupami. 

Można wnioskować, że im dłuższy staż wspinaczkowy tym więcej osób spę-

dza w skałach rocznie więcej niż 30 dni. 
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Tab. 6. Liczba dni spędzona w skałach w ciągu roku  

w zależności od stażu wspinaczkowego (test z) 

Roczna długość 

pobytu w ska-

łach 

Staż wspinaczkowy 

(w latach) 

 

Grupy     

1 i 2 

 

Grupy     

1 i 3 

 

Grupy    

2 i 3 

1-3 4-10 11+ 

1-7 dni 51,72% 33,33% 9,26% 1,68489 4,59505 2,95430 

8-14 dni 27,59% 14,29% 11,11% 1,48380 2,06207 0,46944 

15-30 dni 20,69% 26,19% 27,78% -0,58708 -0,79118 -0,17459 

powyżej 30 dni 0,00% 26,19% 51,85% -3,47836 -5,44380 -2,54851 

Poziom istotności dla p≥0,05 pogrubiono; 

grupa 1- staż wspinaczkowy 0-3 lata, grupa 2 – staż 4-10 lat,  

grupa 3 – staż 11 i więcej lat. 

 

 

Dyskusja  

 

Wspinaczka – czym jest? 

 

Ze względu na różnorodność jej form, wspinaczka może być postrze-

gana w różny sposób. W literaturze zazwyczaj określana jest jako sport eks-

tremalny, Brymer (2010) wskazuje jednak na problem jednakowego definio-

wania, jako sport ekstremalny, aktywności wymagających wysokiego pozio-

mu wytrenowania, kompetencji osobistych i zaangażowania oraz tych nie 

wymagających specjalnych umiejętności uczestnika lub poświęcenia, a także 

wymagających minimalnej wcześniejszej wiedzy o danej aktywności. Różne 

dyscypliny wspinaczkowe są przykładem takich właśnie aktywności. Jako 

najbardziej ekstremalne odmiany wspinaczki Brymer (2010) wymienia wspi-

naczkę wysokogórską [high-level mountaineering] i wspinaczkę bez liny 

(tzw. wspinaczkę „free solo”). 

 

W niniejszych badaniach sprawdzono, w jaki sposób sami wspinacze 

postrzegają wspinaczkę. Najważniejszym wydaje się być fakt, że sposób po-

strzegania wspinaczki zmienia się wraz ze zdobyciem doświadczenia. W mo-

mencie rozpoczynania uprawiania wspinaczki większość badanych kojarzyła 

ją z wysokimi górami, a więc jako odmianę ekstremalną, związaną ze stosun-

kowo dużym ryzykiem śmierci lub jako „sport ekstremalny”. Obecnie liczba 

ta zmalała prawie trzykrotnie, na rzecz rozumienia wspinaczki jako „wspi-

naczki sportowej”, a więc dyscypliny nastawionej bardziej na wynik, poko-

nywanie coraz trudniejszych dróg, ale za to w bardziej przewidywalnych  



A. Stefanowska, A. Majchrzak-Jaszczyk, Wspinaczka – motywy… 

 

16 

i bezpiecznych warunkach. O coraz większej roli wspinania sportowego może 

świadczyć włączenie wspinaczki do sportów olimpijskich. We wspinaczce 

sportowej większe znaczenie ma poziom wytrenowania, a nie odporność na 

trudne warunki atmosferyczne, umiejętności sprzętowe czy odporność psy-

chiczna. 

Można zatem stwierdzić, że zdobyte doświadczenie powala „oswoić” 

tą formę aktywności, staje się ona mniej niebezpieczna i ekstremalna. Wnio-

ski te znajdują częściowe potwierdzenie w badaniach Carnicelli-Filho, 

Schwartz i Tahara (2010), którzy m. in. wśród wspinaczy skałkowych, badali 

strach. Wykazano, że stanowi on jedną z fundamentalnych emocji związanych 

z tego rodzaju aktywnościami, jednak często związany jest on nie tyle z samą 

aktywnością, co z wyobrażeniem o niej, zwłaszcza jeszcze przed rozpoczę-

ciem takiej aktywności. Podobnie Caber i Albayrak (2016) wykazali, że po-

dejmowanie ryzyka i wyzwanie to czynniki częściej motywujące początkują-

cych wspinaczy niż doświadczonych.  

 

Staż wspinaczkowy a sposób postrzegania wspinaczki 

 

Wyniki badań wskazują, że staż wspinaczkowy ma marginalne zna-

czenie w sposobie postrzegania wspinaczki i motywach respondentów. Wyją-

tek stanowi długość czasu spędzanego w ciągu roku na wyjazdach wspinacz-

kowych – rośnie on wraz ze stażem wspinaczkowym. Można tu zaryzykować 

stwierdzenie, że wspinaczka to dyscyplina, którą ludzie traktują jako element 

stylu życia i pasję, a nie chwilową modę, dlatego wielu z nich przeznacza 

swój wolny czas – urlop, weekendy, właśnie na pobyt w skałach lub górach. 

Istotne różnice w zależności od stażu wspinaczkowego stwierdzono 

również w przypadku dwóch motywów uprawiania wspinaczki. „Obcowanie 

z naturą” to czynnik istotnie ważniejszy dla osób z najdłuższym stażem.  

Z kolei „spędzanie czasu ze znajomymi” to czynnik istotnie mniej ważny dla  

początkujących, wspinających się nie dłużej niż 3 lata. Może to być związane 

z dostępnością wspinaczki coraz częściej w formie kompleksowej usługi, 

gdzie uczestnicy biorą udział w zorganizowanych sekcjach wspinaczkowych, 

pod okiem instruktora, co nie wymaga integracji i poszukiwania towarzystwa, 

bardziej zbliżone jest do stosunkowo anonimowych zajęć fitness lub  na si-

łowni. 

Nie stwierdzono natomiast różnic odnośnie powodów rozpoczęcia 

wspinaczki, mimo znacznie większej dostępności do infrastruktury wspinacz-

kowej, dostępności informacji i mediów. Ankietowani z najdłuższym stażem 

rzadziej wskazywali „wspinanie na sztucznej ścianie” jako pierwotny cel 

wspinana, jednak mogło to być spowodowane brakiem odpowiedniej infra-

struktury w czasach, gdy zaczynali się wspinać.   
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Czynniki i motywy, czyli dlaczego się wspinamy? 

 

Według ankietowanych we wspinaczce istotny jest czynnik ludzki – 

główny czynnik decydujący o rozpoczęciu wspinania to „znajomi” lub „ro-

dzina”. Spędzanie czasu ze znajomymi to również jeden z głównych moty-

wów uprawiania wspinaczki, wskazany przez prawie 40% ankietowanych. 

Dla porównana, według badań CBOS z 2018 roku możliwość wspólnego 

spędzania czasu ze  znajomymi lub rodziną to powód podejmowania aktyw-

ności fizycznej dla 27% Polaków (CBOS 2018), w Unii Europejskiej wskaź-

nik ten wyniósł 19% (Special Eurobarometer 2017). Przyczyną roli, jaką od-

grywają kontakty społeczne może być charakter tej aktywności fizycznej – 

większość dyscyplin wspinaczkowych wymusza uprawianie ich w zespole, 

posiadanie partnera, który nie tylko dostarcza towarzystwa, ale przede 

wszystkim zapewnia bezpieczeństwo, dlatego powinna to być osoba zaufana. 

W związku z tym uprawianie wspinaczki często wiąże się z zawieraniem 

przyjaźni, często na całe życie.  

 

Wśród innych motywacji podstawowym jest „poprawa kondy-

cji/formy”, wskazana w sumie przez ponad połowę ankietowanych (57%). 

Stan fizyczny to dominująca motywacja również według Caber i  Albayrak 

(2016, s. 74-84) badających wspinaczy  w regionie wspinaczkowym w Turcji. 

Istotna jest również możliwość „oderwanie się od codziennych obowiązków” 

(38%) – oba te czynniki są typowe również dla innych form aktywności fi-

zycznej. Jednak nie mniej istotne są czynniki związane z plenerowym charak-

terem wspinaczki: „obcowanie z naturą” (49%), czy „przygotowanie do wy-

jazdu w skały” (39%), z czego można wnioskować, że trening wspinaczkowy 

na sztucznej ścianie to tylko droga do przygotowania się do wspinania w ska-

łach lub górach, a nie cel sam w sobie.  

Dla większości badanych podstawowym celem, jaki chcieli osiągnąć, 

gdy zaczynali się wspinać, była wspinaczka w górach lub w skałach. Tylko 

15% badanych na początku drogi jako cel postawiło sobie wspinaczkę na 

sztucznych obiektach. Z dalszej analizy wynika, że spośród ankietowanych 

początkowo deklarujących chęć wspinania wyłącznie na sztucznej ścianie, 

prawie połowa zaczęła wyjeżdżać również w plener. 

Niecałe 10%  ankietowanych nigdy nie było na wyjeździe wspinacz-

kowym, z czego wszystkie poza jedną znalazły się w grupie z najmniejszym 

stażem wspinaczkowym. Wśród ogółu ankietowanych dominują osoby, które 

spędzają rocznie w skałach powyżej 30 dni, stanowią one prawie 1/3 bada-

nych, co również potwierdza, że wspinanie w plenerze ma duże znaczenie dla 

większości. Warto dodać, że w przypadku wspinaczy z Warszawy (biorących 

udział w badaniu), ze względu na lokalizację miasta z dala od skał bądź gór, 
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wspinaczka w plenerze związana jest zwykle z wyjazdem weekendowym 

bądź dłuższym, co wymaga dodatkowej motywacji i mobilizacji do zorgani-

zowania takiego wyjazdu. 

 

 

Wnioski 

 

Przeprowadzona analiza pozwala na przedstawienie najważniejszych 

wniosków:  

1. Sposób postrzegania wspinaczki zmienia się wraz ze zdobyciem do-

świadczenia. Osoby rozpoczynające się wspinać częściej postrzegają 

wspinaczkę jako sport ekstremalny i wspinaczkę wysokogórską, zdobyte 

doświadczenie modyfikuje to wyobrażenie, przede wszystkim w stronę 

sportowego wymiaru. 

2. Staż wspinaczkowy ma marginalny wpływ na motywy i czynniki decy-

dujące o podjęciu wspinania. 

3. Główny czynnik decydujący o podjęciu wspinana to ludzie – znajomi lub 

rodzina. 

4. Główne motywy uprawiania wspinania to „poprawa kondycji/formy”, 

„obcowanie z naturą”, „oderwanie się od codziennych obowiązków”, 

„spędzanie czasu ze znajomymi” i  „przygotowanie do wyjazdu w ska-

ły”.  

5. Wyjazd w plener – skały lub góry to w dalszym ciągu nierozerwalna 

część wspinaczki. 

 

Przedstawiony materiał może stanowić wstęp do bardziej szczegółowych 

badań. Według autorów, szczególnie ważnym problemem jest duża różnorod-

ność dyscyplin wspinaczkowych, które generują inne ryzyko uprawiania, 

wymagają innych umiejętności sprzętowych i technicznych. Planując bardziej 

szczegółowe badania, należałoby dokładnie określić grupę badawczą pod 

kątem uprawianej dyscypliny wspinaczkowej i doświadczenia wspinaczko-

wego. 
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Abstract : 

The article analyzes the functioning of tourist information offices in Poland from the 

point of view of managers and visitors. The assessment covered, inter alia, their financ-

ing, scope of activities, employees' competences, role and place in the promotion of the 

destination. On the sample of visitors, the experiences of customers in the perception 

of tourist information were examined, which, compared to the actual functioning of 

information offices, made it possible to recommend areas of desired changes. 

Keywords: tourist information, office, organization, management, tourists' expecta-
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Streszczenie 

Artykuł analizuje funkcjonowanie biur informacji turystycznej w Polsce z punktu wi-

dzenia zarządzających oraz odwiedzających. Ocenie poddano między innymi ich finan-

sowanie, zakres prowadzonej działalności, kompetencje pracowników, rolę i miejsce  

w promocji miejsca docelowego. Na próbie odwiedzających zbadano doświadczenia 

klientów w postrzeganiu informacji turystycznej, co w porównaniu z faktycznym funk-

cjonowaniem biur informacji pozwoliło na rekomendacje obszarów pożądanych zmian. 

Słowa kluczowe: informacja turystyczna, biuro, organizacja, zarządzenia, oczekiwania 

turystów 

 

 

Wstęp 

Jednym z ważniejszych elementów zdobywania aktualnych danych na 

etapie planowania podróży i podczas jej trwania jest informacja turystyczna, 

pozyskiwana z różnych źródeł, w tym z tradycyjnej formy organizacyjne jaką 

są biura informacji turystycznej1 (office de tourisme, oficina de turismo, 

 
1dla uproszczenia używa się sformułowania biura IT, chociaż ten skrót od lat wiąże się 

w świadomości ludzkiej bardziej z technologiami informacyjnymi (information tech-

nology). 
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oficina de información turística, tourist information centre), zlokalizowane 

w miejscowościach o turystycznym charakterze. 

Artykuł podejmuje się diagnozy modelu organizacyjnego stacjonarnej 

sieci informacji turystycznej w Polsce oraz oceny stopnia zapotrzebowania na 

usługi tego typu oczami turystów. Badania empiryczne przeprowadzono na 

próbie 188 biur IT oraz 450 realnych lub potencjalnych turystów, w okresie 

pandemii COVID-19 (styczeń-luty 2021 roku). Niewątpliwie branża tury-

styczna po wygaszeniu pandemii powracać będzie stopniowo do pierwotnego 

poziomu ruchu turystycznego, chociaż proces ten może być kilkuletni.2 

UNWTO szacuje, że stanie się to w 2023 roku, a na bieżąco statystyki można 

śledzić na stronie Tourism Recovery Tracker.3 Niemniej okres ten jest okazją 

do przeglądu i ewentualnej modyfikacji struktur organizacyjnych, tym  bar-

dziej, że większość krajów podejmuje prace refleksyjne nad zarządzaniem go-

spodarką turystyczną.  

Postawiono hipotezę, że obecny kształt funkcjonowania biur informacji 

turystycznej nie posiada wystarczająco atrakcyjnej formuły, coraz trudniej jest 

mu konkurować z alternatywnymi źródłami pozyskiwania informacji i wymaga 

reform, w szczególności w zakresie rozwiązań technologicznych.  

Problematyka funkcjonowania biur IT opisywana jest w literaturze naj-

częściej z punktu widzenia zarządzania i roli w obsłudze ruchu turystycznego.4 

Informacja jako forma przekazywania danych5 od nadawcy do odbiorcy nie-

wątpliwie wiąże się z pojęciem wiarygodności, które ma wpływ na jakość po-

dejmowanych decyzji przez odbiorcę. Informacja turystyczna została wyodręb-

niona z ogółu przekazów informacyjnych na podstawie kryterium przydatności 

 
2 Global guidelines to restart tourism, UNWTO, may 2020. 
3 https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker. 
4Chudy-Hyska D., Żemło M. (red.), Konsument na rynku turystycznym. Informacja tu-

rystyczna w Europie, GWSH, Katowice 2010; Ziółkowski R., Podstawy tworzenia re-

gionalnego systemu informacji turystycznej, w: Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Na-

ukowe, nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 7, Szczecin 2006; Meyer B., 

2006, Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego, w: Informacja turystyczna, 

(red.) A. Panasiuk, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Wyd. Nauk. Uniw. Szczeciń-

skiego, Szczecin; Nizioł A., System informacji turystycznej i jego usługi w opinii od-

wiedzających województwo podkarpackie, Wydawnictwo UR 2017, „Edukacja – Tech-

nika – Informatyka” nr 1/19/2017, Rzeszów 2017; Panasiuk A., Problemy finansowa-

nia systemu informacji turystycznej (na przykładzie badań w gminach województwa 

zachodniopomorskiego), w: Chudy-Hyska D., Żemło M., Konsument na rynku tury-

stycznym. Informacja turystyczna w Europie, GWSH, Katowice 2010. 
5 w teorii informacji przyjmuje się najczęściej, że dane to informacje przedstawione  

w formie umożliwiającej ich przetwarzanie. Za: Kruczek. Z., Walas B., Promocja  

i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków, 2010, s. 202. 



A. Mynarski, B. Walas, Diagnoza funkcjonowania biur informacji… 

 

23 

i przyjęło się ją traktować jako część informacji społecznej.6Z punktu widzenia 

odbiorcy użyteczność i dostępność to jej najważniejsze cechy bowiem dla tu-

rystów jednym z podstawowych elementów podczas procesu planowania po-

dróży jest pozyskanie informacji o miejscu docelowym, możliwościach noco-

wania, atrakcjach turystycznych itp. Konieczność pozyskania informacji poja-

wia się zarówno przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe, w czasie podróży do 

miejsca docelowego, podczas pobytu, w czasie powrotu do domu, jak i po po-

wrocie do miejsca zamieszkania, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami  

i wrażeniami z innymi osobami. Z marketingowego punktu widzenia turysta 

poszukuje korzyści. Jedną z takich korzyści jest informacja, a właściwie jej 

system7.Potrzeba taka wyraża się w zapotrzebowaniu na odpłatne i nieodpłatne 

udzielanie informacji niezbędne do podjęcia decyzji o miejscu, czasie i rodzaju, 

warunkach i programie wyjazdu turystycznego, dla orientacji w terenie i spraw-

nego zorganizowania sobie pobytu.8 

Według Polskiej Organizacji Turystycznej  (POT) informacja turystyczna 

to:9 

− uporządkowany zbiór danych służących organizatorom i konsumen-

tom usług turystycznych, 

− system obejmujący sieć centrów i punktów informacji turystycznej, 

− metodologia gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostępnia-

nia danych. 

Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym wiąże się z pojęciem Destina-

tion Management Organization (DMO). W Polsce po części rolę DMO niejako 

przejmują Regionalnej i Lokalne Organizacje Turystyczne, chociaż nie mają 

takiej nazwy własnej. Kluczowe role DMO10 to: 

− koordynator przepływu informacji i wiedzy (knowledge broker); 

− lider marki turystycznej regionu (brand champion); 

− kreator regionalnych produktów turystycznych (product designer). 

 

Dotychczasowe trendy związane z ewolucją turystyki, zjawiska towarzy-

szące pandemii Covid-19 oraz prognozy wskazują, iż DMO powinny zmieniać 

swoją rolę w gospodarce turystycznej i wzmacniać działania dotyczące roz-

woju turystyki po pandemii11, polegające na rozpoznawaniu potrzeb i doświad-

czeń dostarczanych odwiedzających miasto oraz przekazywanie tej wiedzy 

 
6 Kruczek. Z., Walas B., op. cit., s. 202. 
7 Bucholz M., Polski system informacji turystycznej, POT, Warszawa 2010. 
8 Kruczek. Z., Walas B., op. cit., s. 209. 
9 Bucholz M. op. cit., s. 10. 
10 Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010, s. 128-9. 
11 Za: Walas B., Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028, Urząd 

Miasta Krakowa, 2021. 
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lokalnym partnerom, poszukiwaniu alternatywnych form zarządzania i finan-

sowania czy zwiększenia roli technologii i rozwiązań inteligentnych w zarzą-

dzaniu doświadczeniami odwiedzających. Otwartym pytaniem jest miejsce sta-

cjonarnych biur IT w tak rozumianym systemie zarządzania miejscem docelo-

wym. 

W statucie POT można znaleźć cel związany bezpośrednio z informacją 

turystyczną w brzmieniu: „…zapewnienie funkcjonowania i rozwijania pol-

skiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie 

prac nad utworzeniem i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych”12. 

Departament Promocji Turystyki Krajowej (DPTK13) ma w zadaniach współ-

pracę z m.in. ROT, LOT oraz Forum Informacji Turystycznej (FIT), które to 

jest organem doradczym i konsultacyjnym, celem integracji i koordynacji 

rynku informacji. Zadania FIT obejmują: 

− proponowanie kierunków działań w dziedzinie informacji turystycznej, 

− wspieranie rozwoju kadr, 

− wspieranie prowadzenia analiz i badań z zakresu informacji turystycz-

nej, 

− promocja Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. 

System IT tworzą głównie certyfikowane punkty (PIT) i centra informacji 

turystycznej (CIT). Na chwilę obecną jest ich 424.14 Certyfikacja jest nieobo-

wiązkowa, wprowadzona w 2010 roku, która jest elementem polityki zarządza-

nia jakością w informacji turystycznej realizowaną przez POT. Certyfikacja ma 

na celu zarówno standaryzowanie PIT i CIT jak i zapewnienie określonej jako-

ści usług. Opiera się o cztery kategorie oznaczane adekwatnie gwiazdkami,  

a ocenie podlegają m.in.: lokalizacja placówki, jej wygląd, funkcjonalność, es-

tetyka wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny 

pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, 

zasięg i kompleksowość udzielanych informacji, a także zaopatrzenie w mate-

riały informacyjno-promocyjne. Korzyści wynikające z uczestnictwa w certy-

fikacji są następujące: 

− członkostwo w FIT, 

− możliwość uczestnictwa w szkoleniach dla kadr IT, 

− możliwość udziału w konkursie na najlepsze Centrum Informacji Tu-

rystycznej w Polsce, 

− włączenie bazy certyfikowanych PIT i CIT w system mailingowy 

o wydarzeniach, kampaniach POT, działaniach i spotkaniach,  

 
12 Statut POT, rozdział 1, paragraf 2, punkt 4. 
13 Według stanu organizacyjnego na dzień 15 kwietnia 2021. 
14 Lista certyfikowanych punktów IT,  

https://www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/5415/raw (dostęp 01.2021). 
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− promocja na portalach POT i w mediach społecznościowych, 

− możliwość uczestnictwa w spotkaniach eksperckich, 

− otwarcie możliwości prezentowania się podczas wydarzeń organizo-

wanych przez POT, 

− współpraca w akcjach promocyjnych o charakterze ogólnopolskim. 

 

Jednostki informacji turystycznej mogą przyjmować różne formy prawne, 

co jest zgodne z praktykami w różnych krajach15. Najczęściej można spotkać 

tzw. jednostkę budżetową, która bezpośrednio podlega samorządowi (gmina, 

powiat czy województwo) i co wynika ze statutu gmin, w których to informacja 

jest zadaniem publicznym. Głównym i zazwyczaj jedynym źródłem przychodu 

tego typu jednostek jest budżet samorządu, jednak możliwość pozyskiwania 

środków z innych źródeł jest mocno ograniczona. Kolejną formą prawną jest 

fundacja, która umożliwia pozyskiwanie funduszy z różnorodnych źródeł. Sto-

warzyszenie jako forma prawna, podobnie jak fundacje, daje możliwości gro-

madzenia środków na działalność statutową na wiele sposobów. Model spółki 

prawa handlowego jest niezwykle rzadki ze względu na ograniczone możliwo-

ści działalności dochodowej, niemniej występują prywatne biura IT, ale umiej-

scowione w szerszym kontekście działalności gospodarczej. Ostatnią możliwo-

ścią jest zlecenie wykonania usługi związanej z informacją turystyczną, co 

wiąże się z uniknięciem problemów z tworzeniem struktury podmiotu. Niektóre 

Lokalne Organizacje Turystyczne prowadzące działalność gospodarczą komer-

cjalizują lokalne usługi turystyczne poprzez swą działalność IT. Każde z prak-

tykowanych rozwiązań jest możliwe o ile pozwala na działalność gospodarczą, 

aczkolwiek występują też poglądy, iż sprzedaż lokalnych usług turystycznych 

stawia biura IT w niepożądanej konkurencji z biurami podróży, z czym nie zga-

dzają się Autorzy artykułu. 

 

 

Samoocena funkcjonowania biur informacji 

Analiza stanu zatrudnienia wykazała, że najczęstszym przypadkiem są 

biura jednoosobowe (38%), co uniemożliwia praktycznie działalność punktu  

w dni wolne, czy dłużej niż 8 godzin dziennie. Kolejne grupy to placówki za-

trudniające 2 osoby (26%) oraz od 3 do 5 osób (28%). Powyżej 5 osób zatrud-

nia tylko 8% .  

Na potrzeby analizy przeprowadzono badania empiryczne biur IT w Pol-

sce a ich przedmiotem było oszacowanie mocnych i słabych stron z punktu wi-

dzenia zarządczego. Badania przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza 

 
15 Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010. 
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ankietowego techniką CAWI16, wypełnianego przez osoby bezpośrednio zarzą-

dzające. Próba objęła 188jednostekz zastosowaniem techniki grupowego do-

boru losowego. Rozkład uczestniczących w badaniu z podziałem na wojewódz-

twa prezentuje się następująco: 

 
Rys. 1. Rozkład terytorialny biur w próbie  

opracowanie własne17 

 

Aby zbudować pełen obraz struktury organizacyjnej biur IT ustalano  ich 

lokalizację względem tzw. centrum turystycznego. Większość biur (niemal 

78%) funkcjonuje w obrębie ścisłego centrum turystycznego, tylko 42 z nich 

(na 188) poza centrum. Położenie w kontekście samodzielnego lokalu lub inte-

gracji z innym obiektem wykazało, że 70 punktów jest częścią atrakcji tury-

stycznej a 57 biur jest częścią innego kompleksu. Tylko 60 z nich posiada de-

dykowany lokal przeznaczony wyłącznie na biuro IT, co stanowi 32% wszyst-

kich badanych. 

Dosyć optymistyczne wnioski można wyciągnąć analizując dostosowa-

nie biur do obsługi osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. 

Zdecydowana większość biur informacji turystycznej (74% – „tak” lub „czę-

ściowo tak”) jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, bez barier 

 
16 Technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej,  

w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. 
17 Wszystkie ryciny i tabele zamieszczone w artykule są opracowane przez autorów. 
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architektonicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że biura IT lokowane bywają czę-

sto w obiektach zabytkowych, gdzie każda ingerencja w budynek wymaga 

zgody konserwatora zabytków wynik wydaje się być zadowalający. 

Certyfikacja punktów i centrów informacji turystycznej daje gwarancję 

odpowiedniej jakości świadczonych usług w określonych standardach wyposa-

żenia lokalu i kwalifikacji pracowników. Wykres nr 2 przedstawia rozkład ka-

tegorii certyfikacji w próbie. 

 
Rys. 2. Struktura certyfikacji biur IT w próbie 

 
 

 
Rys. 3. Podległość formalna punktów IT 
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Aż 95% obiektów posiadało certyfikację, z nieznaczną przewagą 2 i 3 

gwiazdkowych. Zdecydowana większość biur IT podlega jednostkom samorzą-

dowym, co z jednej strony gwarantuje stabilność finansowania, ale z drugiej 

ogranicza możliwości choćby w kontekście prowadzenia działalności gospo-

darczej i ogranicza ich swobodę decyzyjną co wynika z wypowiedzi pracowni-

ków, które zostaną przytoczone w dalszej analizie. 

 

71% badanych wskazało, że jest finansowanych ze środków publicz-

nych. Wskazywano również środku UE jako źródło finansowania i co ciekawe 

własną działalność gospodarczą. Wykres nr 4 przedstawia te zależności. 

 
Rys. 4. Źródła finansowania biur IT 

 
 

Rys.5. Udział działalności gospodarczej w budżecie 
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Dokonano analizy szacunkowych przychodów z prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. Zbadano zarówno stosunek biur, które prowadzą 

działalność do tych, które jej nie prowadzą, jak i udziału wpływów w strukturze 

budżetu.  37% biur (66 na 177 odpowiedzi) prowadzi działalność gospodarczą 

(rys. 5). 

Wśród biur prowadzących działalność gospodarczą (n=66), 56% bada-

nych podało, że przychody z działalności gospodarczej stanowią do 10% bu-

dżetu, a dla 11% procent to powyżej 50%. Większość tych drugich, to prawdo-

podobnie instytucje niezależne od samorządów lub zlokalizowanej w miastach 

o dużym ruchu turystycznym. 

 

Przychody oparte są głównie o sprzedaż pamiątek, gadżetów, mapy  

i przewodniki, a rzadziej o sprzedaż lokalnych wycieczek. Taka rodzajowa 

struktura sprzedaży nie dziwi, i potwierdza opinie o małej roli biur w komer-

cjalizacji lokalnych usług, a zatem  nie pozwala na zwiększenie udziału dzia-

łalności gospodarczej w budżecie. 

 
Rys. 6.  Źródła sprzedaży 

 

 

Większość biur utrzymuje się z dotacji, w związku z czym zbadano czy 

jest to stały budżet (co niewątpliwie ma znaczenie przy planowaniu działalno-

ści), czy okazjonalny. Okazuje się, że aż 57 % punktów nie posiada stałego, 

własnego budżetu, co raczej nie ułatwia funkcjonowania. Skoro w części przy-

padków stały budżet istnieje, to ustalono jego wielkość. W skali roku, 50% biur,  

zadeklarowało budżet poniżej 50 tys. złotych, 20% pomiędzy 51 i 100 tys. zł. 

natomiast 30% wykazało stały budżet wynoszący powyżej 100 tys. zł. Powyż-

sze kwoty nie uwzględniają kosztów lokalu i płac, a jedynie środki na działal-

ność informacyjną.63% badanych instytucji odpowiedziało, że pieniędzy jest 

za mało na działalność, ale dla 37% badanych obecny budżet jest wystarcza-

jący. 
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Zakres usług 
Rys. 7.  Struktura klientów  

 

 

Z  funkcjonowania biur IT w przeważającej ilości korzystają turyści polscy 

(73%), natomiast najmniej liczną grupą są mieszkańcy (3%). Z badań wynika, 

że turyści najczęściej pytają o informację o atrakcjach, broszury i ulotki, wska-

zówki dojazdu, dojścia do konkretnych atrakcji turystycznych. Informacje te są 

zbieżne z wynikami badań turystów, które zostały przedstawione poniżej. Naj-

mniejszym zainteresowaniem, w opinii pracowników biur, cieszy się pomoc  

w transferze na lotnisko i zakup kart zniżkowych na transport i biletowane 

atrakcje. Pracownicy biur wysoko umieścili także chęć dłuższej rozmowę, co 

niewątpliwie jest kluczowym elementem działalności tych instytucji.  

 
Rys. 4.Struktura zapytań klientów 

 

 

Kolejna zagadnienie dotyczyło zmierzenia czy biura wykonują jakieś inne 
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wykonuje żadnych dodatkowych prac poza obsługą klientów. Wiele wykonuje 

takie zadania jak: opracowanie i druk materiałów promocyjnych (19%), zarzą-

dzanie mediami cyfrowymi (17%), czy współorganizowaniem wydarzeń 

(18%).  

 
Rys. 9. Dodatkowe działania wykonywane przez  biura IT 

 

 

Statystyki dotyczące odwiedzających biura prowadzi na poziomie ogól-

nym 36% biur, a szczegółowym 52%, przy czym nie wiadomo jaki jest stopień 

wykorzystania danych. 

 
Rys. 5. Sporządzanie statystyk  odwiedzających biuro 
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Gromadzenie bazy kontaktowej odwiedzających nie jest już takie proste, 

bowiem wymaga np. zgody RODO i chęci turystów do ujawnienia swoich da-

nych osobowych, co widać na wykresie 11. Wynika z niego, że 80% biur nie 

zbiera takich danych, chociaż nie wiadomo czy z powodu RODO czy też od-

czuwanego braku potrzeby. Jeżeli z tego ostatniego powodu, to jest to zjawisko 

dość naganne, w czasach, gdy gromadzenie leadów jest wręcz koniecznością. 

Ich brak nie pozwala nie na prowadzenie skutecznej komunikacji marketingo-

wej, prowadzącej do wywołanie potrzeby ponownego przyjazdu. 

Współpraca biur między sobą lub w ramach systemu informacji turystycz-

nej w Polsce, to ważny element spójności systemu. Większość współpracuje 

regularnie lub sporadycznie z ROT i LOT, mniej z innymi biurami IT. 

 
Ryc. 11. Gromadzenie bazy adresowej klientów 

 

 
Rys. 12. Współpraca w strukturze systemu IT  
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Punkty IT powinny być źródłem dla repozytorium bazodanowego wykorzy-

stywanym przez Narodowy Portal Turystyczny (www.polska.travel) i zasilać 

go danymi atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych i gastronomicznych 

i produktów turystycznych. Poza lokalną bazą danych biura IT mogą korzystać 

z bazy globalnej. Wyniki opisujące poziom wykorzystania NTP jako źródła da-

nych wykazały, że 14% nie zna takiego portalu, a 31% nie ma potrzeby korzy-

stania z niego, czyli dla 45% biur to źródło danych nie jest znaczące. 

 
Rys. 6. Korzystanie z bazy Narodowego Portalu Turystycznego 

 
 

Współtworzenie i uczestnictwo w badaniach ruchu turystycznego, to istotna 

część budowania skutecznego systemu informacji turystycznej. PIT  

i CIT powinny być wiarygodnym źródłem danych dla analizy oraz opisu profili 

behawioralnych przyjeżdżających turystów. W badaniach ruchu turystycznego 

bierze udział 60% biur IT, co prezentuje poniższy wykres. 

 
Rys. 7. Uczestnictwo biur IT w badaniach ruchu turystycznego  
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Wspomniane Forum Informacji Turystycznej powstało jako narzędzie 

wsparcia i integracji placówek tworzących system informacji turystycznej. 

71% ankietowanych biur czynnie bierze udział w jego pracach i uczestniczy  

w organizowanych szkoleniach. 

 
Rys. 8. Uczestnictwo w pracach i szkoleniach Forum Informacji Turystycznej   

 
 

 

Informacja turystyczna oczami odwiedzających  

 

Drugą grupą badawczą założeń metodycznych badań byli realni lub po-

tencjalni klienci biur informacji turystycznej. Celem było określenie potrzeb  

i doświadczeń turystów w postrzeganiu informacji turystycznej. Badania prze-

prowadzono przy użyciu kwestionariusza ankietowego techniką CAWI  

a próba, z doborem losowym, wyniosła 450 osób.  

W badaniu wzięło udział 339 kobiet i 111 mężczyzn a największą grupą 

były osoby w wieku 40–49 lat i stanowiły 41,5% wszystkich badanych.  

W kontekście poziomu wykształcenia w próbie, przeważała grupa osób 

z wykształceniem wyższym i średnim, odpowiednio 57,1% i 34%, natomiast 

mniejsze grupy tworzyli respondenci z wykształceniem zawodowym 2,6%  

i podstawowym 6,2%.  

Podstawowym składnikiem pozwalającym na interpretację uzyskanych 

danych było zbadanie jaki procent ankietowanych miał przynajmniej jeden 

kontakt z informacją turystyczną poprzez osobistą wizytę w punkcie. Okazuje 

się, że aż 66,2% osób odpowiedziało twierdząco, a 33,8% nie miało nigdy oka-

zji odwiedzić biura informacji turystycznej. 
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Rys. 16. Rozkład wieku respondentów 

 
 

Osoby, które deklarowały doświadczenie z biurem IT zapytano o częstość 

tego kontaktu i pewnym zaskoczeniem mogą być turyści, którzy odpowiedzieli 

„Nigdy, bo informacji szukam przed przyjazdem w Internecie”, a było ich 34  

i 10 osób, które „nie mają takiej potrzeby”, pomimo tego, że wcześniej wskazali 

na to, że byli w biurze IT. Wynika z tego, iż w tych przypadkach wizyta  

w biurze była raczej przypadkowa i incydentalna. Najwięcej badanych odwie-

dza punkty IT rzadko (21,5%) lub jeśli ma taką potrzebę (47,3%).  

 
Rys. 17. Liczba osób, które przynajmniej raz odwiedziły biuro IT 
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Biura IT mogą służyć zarówno turystom, jak i mieszkańcom – choćby 

podnosić ich świadomość na temat atrakcyjności miejsca zamieszkania. Oka-

zuje się, że aż 16,5% z grupy, która była choć raz w punkcie informacji tury-

stycznej, nawet nie wie czy istnieje punkt IT w miejscowości zamieszkania,  

a 30,6% ma świadomość istnienia takiego punktu, ale nigdy w nim nie była. Na 

297 odpowiedzi 182 osoby w lokalnym biurze IT nie były, nie wiedzą, że ist-

nieje lub wiedzą, że nie istnieje. Wydaje się, że zapotrzebowanie mieszkańców 

na lokalną informację turystyczną jest małe. 

 
Rys. 18. Odwiedziny biura IT w miejscu zamieszkania 

 
 

 

Ostatnia grupa pytań skierowana wyłącznie do turystów, którzy przynajm-

niej raz byli w biurze IT dotyczyła ich zachowań podczas wizyt i gradacji usług, 

których poszukiwali. W pytaniu zastosowano siedmiostopniową skalę Likerta.  

 
Tab. 2.  Struktura zapytań wśród klientów biur IT (w liczbach bezwględnych) 

 

Z
d

ec
y

d
o

w
an

ie
 n

ie
 

N
ie

 

R
ac

ze
j 

n
ie

 

N
ie

 m
am

 z
d

an
ia

 

R
ac

ze
j 

ta
k

 

T
ak

 

Z
d

ec
y

d
o

w
an

ie
 t

ak
 

 Informacja o atrakcjach 64 22 20 4 40 51 65 

 Informacja o imprezach 46 50 53 8 42 31 23 

Informacja o punktach 

 gastronomicznych 
47 67 43 12 41 27 15 

 Rezerwacja noclegu 61 67 42 13 21 28 23 



A. Mynarski, B. Walas, Diagnoza funkcjonowania biur informacji… 

 

37 

 Transfer na lotnisko 70 87 40 15 11 17 9 

 Wskazówki dojazdu, dojścia 57 32 13 11 48 62 38 

 Zakup biletów 42 67 23 16 37 40 30 

 Zakup pamiątek broszury, mapy 61 52 33 10 36 40 28 

 Pobranie bezpłatnych broszur 63 33 15 14 41 48 54 

 Skorzystanie z Internetu 75 80 36 15 11 19 11 

 Dłuższa rozmowę z pracowni-

kiem o polecanych atrakcjach 
59 56 37 15 33 42 15 

 Zakup kart zniżkowych  

na transport i biletowane atrakcje 
63 60 30 17 29 33 16 

 

 Najpopularniejsze usługi to: informacje o atrakcjach turystycznych, uzy-

skanie wskazówek dojścia do stref turystycznych, pobranie bezpłatnych bro-

szur i ulotek.  Najmniejsze zainteresowanie: transfer na lotnisko, skorzystanie 

z Internetu, rezerwacja noclegu. 

  Prowadzone certyfikacja biur informacji turystycznej nie zakorzeniła się 

w świadomości odwiedzających bowiem 74% badanych jej nie kojarzy. Wy-

daje się, że certyfikacja bardziej jest potrzebna samym biurom do utrzymania 

odpowiednich standardów usług, niż turystom, choć oczywiście wpływa na ja-

kość ich obsługi i w konsekwencji zadowolenie. 

 
Rys. 19. Znajomość certyfikacji  

 

 

Do analizy oczekiwań wykorzystano pięciostopniową skalę Likerta. 

Wnioski wykazały, że klienci oczekują wysokiej jakości usług, wykwalifiko-

wanego personelu, darmowych materiałów. Mniejsze zainteresowanie tury-

stów jest w kontekście płatnych materiałów czy przesyłek np. broszur na ży-

czenie.  
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Tab. 3. Oczekiwania odwiedzających 

 
Nie 

Raczej 

nie 

Nie mam 

zdania 

Raczej 

tak 
Tak 

Droga do biura IT dobrze oznakowana 9 39 80 120 191 

Widoczne oznakowanie symbolem "i" 15 21 47 131 225 

Biuro IT we właściwym miejscu  

(np. przy centrum turystycznym, atrakcji) 
11 14 50 143 220 

Interaktywne plany miejscowości 20 32 91 128 161 

Wysokie kompetencje pracowników 3 12 92 128 201 

Darmowe broszury, plany 10 10 54 141 222 

Płatne broszury, albumy, gadżety 59 66 123 96 82 

Zakup biletów na wydarzenia 12 19 89 140 166 

Możliwość rezerwacji noclegów 20 40 93 117 161 

Zaproponowanie planu na spędzenie czasu  16 20 84 129 182 

Przesyłki broszur na życzenie 26 43 155 94 110 

 

 
Rys. 20. Rozkład oczekiwań klientów 
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  Kontynuacja analizy oczekiwań klientów polegała na zmierzeniu zapotrze-

bowania na usługi dodatkowe na podstawie pytania „których z wymienionych 

usług dodatkowych oczekiwałbyś/oczekiwałabyś w biurach IT?” 

 

  Poszukiwano odpowiedzi o wpływu Internetu na rezygnację z wizyt w biu-

rze informacji turystycznej i faktycznie jest on silną konkurencją dla tradycyj-

nych biur IT, co potwierdza poniższy wykres. 

 
Rys. 9. Stopień rezygnacji w biurze IT  

z powodu dostępności informacji w Internecie 

 

 

 

Wnioski i rekomendacje 

 

Hipoteza o potrzebie reformy systemu informacji turystycznej zasadni-

czo się potwierdziła. Z przeprowadzonych badań wynika, że biura informacji 

turystycznej oczekują zmian zarówno w obszarze organizacyjnym (choćby 

formy prawne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej), jak  

i udoskonalenia systemy szkoleń pracowników. Liczba klientów biur utrzy-

muje się mniej więcej na podobnym poziomie od kilku lat, co świadczy jednak 

o tym, że istnieje sens utrzymywania takich instytucji. Z badań klientów wy-

nika jednak, że zainteresowanie usługami tradycyjnymi, oferowanymi przez 

biura IT jest większe ze strony starszych (50+), przyzwyczajonych do takiej 

formy funkcjonowania systemu. Osoby młodsze wykazały mniejszą potrzebę 

korzystania z usług biur IT i zdecydowanie częściej wykorzystywały nowe 

technologie do pozyskania informacji. Te osoby za 10-15 lat raczej nie zmienią 

swoich przyzwyczajeń i to determinuje zdecydowanie potrzebę unowocześnie-

nia formy dostarczania informacji w systemie analogowym. Powszechny do-

stęp do sieci globalnej zdecydowanie zmniejszył rolę informacyjną biur IT. 
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Oczywiście poza dostarczaniem informacji determinantami funkcjonowa-

nia biur IT są również inne działania podejmowane przez te placówki. Dystry-

bucja broszur, czy rozmowa z pracownikiem biura, to część działalności, która 

w razie przeniesienia w obszar cyfrowy może stracić na jakości. Aplikacje mo-

bilne, mapy cyfrowe, sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość co-

raz bardziej przejmują rolę pracowników biur IT i prawdopodobnie z czasem 

mogą ich zastąpić. Z pewnością nie oznacza to, że punkty IT powinny całko-

wicie zniknąć. Ich rola w przyszłości prawdopodobnie sprowadzi się do aktua-

lizacji mediów cyfrowych miejscowości, akcjach promocyjnych i eventowych, 

badań ruchu turystycznego czy sprzedaży lokalnych usług turystycznych i kul-

turalnych. Wydaje się, że najmniejsze szanse na przetrwanie mają małe Punkty 

Informacji Turystycznej, których rola często sprowadza się wyłącznie do dys-

trybucji materiałów, co z powodzeniem mogły by przejąć inne podmioty. Fak-

tem jest, że PIT i CIT muszą nadążyć za rozwojem technologicznym, aby mieć 

przed sobą szerszą perspektywę działania. Biura IT oczekują większej swobody 

działania i zacieśnienia współpracy między sobą. Uzyskane wyniki wskazują 

także wyraźnie na potrzebę podjęcia decyzji o podziale kompetencji pomiędzy 

różnymi aktorami rynku turystycznego takimi jak DMO (patrz ROT, LOT), 

urzędy gminne i samorządy wojewódzkie, biura informacji turystycznej czy 

specjalistyczne instytucje odpowiedzialne za marketing miejsca docelowego.  

 

Kryteria kategoryzacji powinny być zweryfikowane, dziwi bowiem np. 

brak obowiązku gromadzenia statystyk odwiedzających, co w czasach analiz  

i gromadzenia leadów18 sprzedażowych czy marketingowych jest anachro-

niczne. Chociaż gromadzenie danych nie jest obowiązkowe to wynikać musi  

z profesjonalizmu i potrzeb analizy doświadczeń odwiedzających. 

  

Rekomendowane dalsze prace analityczne powinny odpowiedzieć na fun-

damentalne pytania:  

− Jaki model finansowania biur informacji turystycznej? 

− Jaka ma być rola biur IT w systemie promocji i komercjalizacji lokal-

nych produktów turystycznych? 

− Centralizacja czy decentralizacja sieci IT? (zdaniem autorów decentra-

lizacja). 

 

 

 

 
18Pozyskiwanie leadów (ang. leadgeneration) to generowanie zainteresowania lub za-

pytań o oferty produktów i usług w biznesie. Proces pozyskiwania leadów ma na celu 

konwersję zainteresowania klientów na decyzje zakupowe.  
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ABSTRACT 

The burnout syndrome of volunteers who work with socially disadvantaged people is 

insufficiently studied in Ukrainian science and the most of researchers’ attention is 

given to the emotional or physical aspects of this problem. At the same time, the 

practice of volunteering shows the importance of existential aspects in the formation 

of burnout syndrome. Traditional society offers a person certain schemes of 

existential search, a certain place in the social space and certain patterns of socially 

useful activities. The social institutions of modern society do not allow a person to use 

existing patterns, so the existential search comes more in an individual format. To 

prevent the burnout syndrome development among volunteers who work with 

vulnerable groups, it is necessary to analyze the causes and effects of burnout during 

volunteering, as well as to develop a system of training and support of volunteers, 

which would not only include the acquisition of basic skills of how to work with target 

audiences, but also the skills of recognizing the beginnings of emotional burnout and 

preventing its development to the next states. Now it is introduced at the level of 

individual organizations, but it is advisable to use the Polish experience. Separately, 

the process of training and retraining of volunteers should also include assistance in 

dealing with existential issues, as emotional burnout is only a small part of the 

burnout syndrome that volunteers may gain. 

Keywords: burnout syndrome, existential search, volunteer tourism, social work 

 

STRESZCZENIE: 

Syndrom wypalenia zawodowego wolontariuszy pracujących z osobami znajdującymi 

się w trudnej sytuacji społecznej jest niewystarczająco zbadany w ukraińskiej nauce,  

a większość badaczy zwraca uwagę na emocjonalne lub fizyczne aspekty tego 

problemu. Jednocześnie praktyka wolontariatu pokazuje znaczenie aspektów 

egzystencjalnych w powstawaniu syndromu wypalenia. Społeczeństwo tradycyjne 

oferuje człowiekowi pewne schematy poszukiwań egzystencjalnych, określone miejsce 

w przestrzeni społecznej oraz pewne wzory działań społecznie użytecznych. Instytucje 

społeczne współczesnego społeczeństwa nie pozwalają człowiekowi na korzystanie  

z istniejących schematów, dlatego poszukiwania egzystencjalne mają bardziej 
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indywidualny charakter. Aby zapobiec rozwojowi syndromu wypalenia wśród 

wolontariuszy pracujących z grupami osób potrzebujących, konieczne jest 

przeanalizowanie przyczyn i skutków wypalenia podczas wolontariatu, a także 

opracowanie systemu szkoleń i wsparcia wolontariuszy, który obejmowałby nie tylko 

nabycie podstawowych umiejętności pracy z odbiorcami docelowymi, ale także 

umiejętności rozpoznawania początków wypalenia emocjonalnego i zapobiegania 

jego rozwojowi do kolejnych stanów. Obecnie jest to wprowadzane na poziomie 

poszczególnych organizacji, ale wskazane jest korzystanie z polskich doświadczeń. 

Proces szkolenia i przekwalifikowania wolontariuszy powinien obejmować również 

pomoc w radzeniu sobie z problemami egzystencjalnymi, gdyż wypalenie emocjonalne 

jest tylko niewielką częścią syndromu wypalenia, którego mogą nabawić się 

wolontariusze. 

Słowa kluczowe: syndrom wypalenia, poszukiwania egzystencjalne, wolontariat 

turystyczny, praca socjalna 

 

 

INTRODUCTION 

The issues of life purpose have been challenging in every historical 

period for every cultural space, but the situation in a traditional society is 

much simpler due to the existence of established formats of existential search 

and means of overcoming existential frustration. These days, Ukrainian 

society is experiencing a significant crisis of social institutions capable of 

taking responsibility for the formation of a mature personality. In the context 

of education, there is a lack of correlation between the process of education in 

schools and the challenges of real life in society, which can also be described 

as nonacceptance of classroom work by schoolchildren, students, and often 

teachers as something meaningful in the context of "adult life". Nowadays it 

will not be correct to say that character building work is fundamentally absent 

in educational institutions, but it can be affirmed that it is often not relevant to 

today's challenges. But, recalling the words of K. Ushinsky ("our descendants 

will be surprised that we have so long neglected the matter of personal 

development" (Ushynski, 1974), we can not say that the situation is an 

exception to the rule. As the educational process has little effect on the 

development of socially useful qualities, the individual projects of existential 

search come into being, both socially useful (volunteer activity) and deviant, 

which are characterized by various escapes from reality. Volunteer tourism is 

currently one of the most popular formats, which allows people both travel 

and find themselves in new circumstances, with new people. However, it can 

just as easily turn into an escape from the problems of "ordinary life".  

Volunteering is a quite interesting format of public activism, which 

for the secular segment of Ukrainian society is virtually the only socially 

useful format of existential search these days. The focus is on helping those in 

difficult life situations. Such work is often associated with intense physical 
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and psychological stress, so one of its consequences is the burnout syndrome, 

which has several main components: emotional, mental, physical (which are 

formed due to the mismatch of the stressload to the psychological and 

physical capabilities of a person), existential. If the first part of the problem is 

well considered in both practical and scientific spaces, the second needs to be 

studied, because volunteering can be either a source of internal growth of the 

individual, or can be another form of escape from their own problems, which 

will sooner or later lead to the further development of the burnout syndrome. 

In general, the topic of psychological rehabilitation is well covered in 

scientific publications: in fact, the three-volume edition of "Fundamentals of 

Psychological Rehabilitation", published with the support of the OSCE, can 

serve as a reference guide (Osnovy…, 2018). Furthemore, the topic of 

emotional burnout of teachers, social workers, managers of various levels of 

government has been researched since 1974, when Freudenberg first used the 

term "burnout" to refer to the special condition of people caused by emotional 

overload during their professional activities. Referring to the Ukrainian 

scientists, we can mention such authors as L. Stadnyuk, O. Davydovych, 

V. Prykhodko, M. Shiryaeva, S. Tukayev, S. Fedorchuk, L. Chikina, 

O. Proskurnyak, J. Chaplyak. At the same time, there is a small amount of 

scientific investigations on the structure of support and rehabilitation of 

volunteers. Furthemore, most of these publications are devoted to overcoming 

the post-traumatic syndrome of volunteers in the anti-terrorist operation zone 

and only a small number – to the rehabilitation of volunteers working with 

vulnerable groups (primarily analyzing methods of overcoming existing 

psychological burnout). 

Interestingly, it is not the scientists, but the practitioners who 

emphasize during the meetings and round tables discussions the fundamental 

importance of existential issues in the prevention of burnout: the activists of 

the volunteer movement such as O. Zavertaylo, A. Bondarenko, O. Wolf and 

others claim that awareness of their own mission and mission of the 

organization are fundamentally important factors for volunteers to 

successfully overcome the crises that arise during their activities (Vygorannya 

u gromadskij diyalnosti, 2018). 

One of the best studies about the organization of psychological and 

existential support of volunteers is "Community" by J. Vanier. It is dedicated 

to the performance features of organization, in which people with mental 

disabilities, assistants (permanent residents) and volunteers (help temporarily) 

interact on an ongoing basis. 

The main tasks to be solved in this paper are: emphasizing of 

problematic existential issues that arise during volunteer work; marking the 

methods of solving these issues in existing worldview systems; analysis of 
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organizations that have created a system of training, support and rehabilitation 

of volunteers, taking into account the importance of the existential 

component. 

 

 

RECOGNIZING AND OVERCOMING THE BURNOUT SYNDROME 

IN VOLUNTEERS IN MODERN UKRAINE 

There were only few sustainable forms of volunteering in Ukraine for 

a long time: helping children in orphanages, working with the elderly in sen-

ior centers, and animal protection activities. With the development of public 

organizations, new formats have developed – work with disabled people, vol-

unteering in hospices, assistance in cultural projects, a wider range of social 

activities. At last, the beginning of the anti-terrorist operation gave rise to  

a third format of work – material, medical, psychological and spiritual support 

for soldiers who were at war and are overcoming the post-traumatic syndrome 

(Praktikum po psihologii…, 2001). In general, the number and quality of the 

volunteer movement has changed significantly over the past 30 years and to-

day the Law of Ukraine on volunteering contains ten general directions, but it 

is quite significant how the activities are combined into one despite the fact 

that they are fundamentally different in work formats and problems that are 

being solved (e.g.: "providing volunteer assistance to support the economical-

ly disadvantaged people, unemployed, large families, homeless, people who 

need social rehabilitation" (article 1, paragraph 3). It must be also noted that 

the law excludes friendly relations from volunteering (LU 1.1.), thus reducing 

it to a detached relationship with people in need. 

Quantitative and qualitative development of the volunteer movement 

has made visible some internal problems that previously went unnoticed, in 

particular – burnout. Thus, while there were very few volunteers, and the gen-

eral nature of the activity was rather spontaneous and amateurish, burnout was 

easy to describe as a consequence of emotional instability of a person. How-

ever, the increase in the number of volunteers has led to the need to 

acknowledge that the problem is deeper than it seemed. 

Social volunteering poses several challenges: how to respond to suf-

fering, how to respond to the passivity of the system and the behavior of peo-

ple who represent it (and who are responsible for permissions, prohibitions, 

regimes and communication formats), where to find the internal resources to 

work, where to find a resource in situations of "gratitude absence", etc. To-

days challenge for the community is to create a sustainable system of psycho-

logical assistance to those who spend their time and energy helping others. 

And although there is no full-fledged system of social rehabilitation of volun-

teers in Ukraine, we can already talk about some of its elements. As for prac-
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tical aspects, there is a development of methodical recommendations for vol-

unteers and public organizations, as well as holding discussions, seminars and 

workshops. The prevention of emotional burnout is also included in the train-

ing of volunteers in various projects. However, in general, this work is still 

sporadic rather than systemic. 

In general, it is possiple to distinguish two main groups of problems: 

an overcoming of emotional fatigue, psychological crisis and physical conse-

quences of overwork, and overcoming the psychotrauma of the past, as a re-

sult of work. The first group of problems is investigated in details by both 

scientists and public activists. General recommendations in this situation are 

to find "time for yourself", organize a system of normal nutrition and sleep, 

expand opportunities to gain new experiences through books, movies, theaters 

and travels, limit time on social networks, and finally – learn to see one’s own 

mistakes in communication and cooperation with others (Praktikum po 

psikhologii, 2001, p. 272), (Stanchyshyn, 2018, 1:52). 

However, there are also some preventive tips: the organization that 

involves volunteers should provide decent working conditions, support 

volunteer self-training groups, pay attention to the nature of the volunteer's 

work with people, provide individual psychological support, help organize 

working hours, etc.  

All these tips help to organize time and space, to recover strength and 

to stabilize the physical and psychological state of the individual for a certain 

time. 

 

At the same time, the problem is often deeper than it seems at first 

glance and cannot be solved until the existential dimension is involved. Such 

symptoms of burnout syndrome as “savior complex”, “feeling of total 

ingratitude”, “helplessness” and others can not be completely corrected only 

by streamlining the daily routine – it is necessary to change attitudes to certain 

problems. In fact, the very realization of the presence of these complexes can 

be traumatic for an immature person. It is obvious that the so-called “savior 

complex” cannot be overcome without gaining a realistic view of the scale of 

person’s activity, the number, quality and nature of the changes caused by it. 

Or, in other words, a person must be aware of feasibility of activity which is 

conducted despite its inconsistency with the desired results. Similarly,  

a “helplessness” as a result of the discrepancy between "must be done" and 

“can be done” can be overcome only on an existential level without denying 

the very necessity of action. The problem with the feeling of total ingratitude 

is similar – if a person does not realize why and what for volunteer activity is 

conducted, then the subconscious demand for “gratitude” will lead to 

disappointment in the expediency of the activity in general. 



M. Yariko , S Rostovtsev, A Anishchenko, Existential dimension of… 

 

48 

Volunteer training courses, explanation of work specifics and 

emotional release techniques can only mask and delay mental breakdown, but 

not eliminate it unless volunteers find themselves, and society offer answers 

to the question "What is the meaning of their work? Why should they 

continue this activity?" 

Human resistance to negative influences consists of two main 

components: psychophysiological characteristics of the person and their life 

experience (an important component of which is the experience of social 

support) (Sun W. Y., Ling G. P., Shan L., 1996, p. 275). If the experience was 

positive what means that the person got skills of bringing conflicts to a close, 

felt support in moments of weakness and developed the ability to introspect, 

then such person gets an opportunity to see problem areas, find someone who 

can objectively look at the situation as an observer and take both critics and 

praise. After all, the maturity of the individual gives an ability to experience 

negative external influences with less negative consequences for them. 

And although the burnout syndrome as a result of volunteering is 

quite difficult to overcome, but the situation is much more complicated when 

it comes to a person who has not worked out their own traumas caused by life 

circumstances. 

The generation of modern youth is often named by marketers as  

a "snowflake generation", in particular because of emotional instability, 

fragility, the desire to prove their uniqueness, and so on. Many children of this 

generation grew up in single-parent families; often in families where partners 

changed every few years (changes in turn were accompanied by scandals, lack 

of attention to children, in some cases there was a compensation of parents 

absence with gifts and material goods). Such a childhood provokes the 

development of numerous psychological traumas, but there are no 

mechanisms of overcoming them in society. Thus, although social service 

centers declare the availability of psychological assistance, such activity has 

more nominal nature rather than practical (and even if such assistance is 

provided, its quality is often low). Moreover, if to talk about projects of public 

organizations, they are mostly characterized by a temporary nature and the 

absence of a fixed place for provision of services. 

 

In a traditional society, the role of institutions where a person can 

receive psychological support is played by leaders of religious communities, 

teachers (often teachers of religious schools) or the senior members of family. 

In Ukraine, despite the fact that the declared religiosity of the population 

ranges from 91% in the West to 59% in the East (average – 72%) (Osoblyvosti 

relihiynoho…, pp. 3-4), the level of religion is noticeably low (thus, only from 

23% in the West, up to 9% in the East said they had participated in worship 
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services a week earlier (Osoblyvosti relihiynoho…, pp. 6). Only 45% of 

respondents called religious structures moral authority (i.e., 27% less than 

those who admitted their membership), and 35% of respondents do not 

consider religious structures to be moral authority (Osoblyvosti relihiynoho…, 

pp. 8). Survey findings show that the probability of seeking and receiving 

psychological help in religious structures for the majority of the population is 

low in general, and given that public activists commonly consider women's 

right to abortion or the right of LGBT marriages as an integral part of human 

rights, religious institutions are a priori perceived as something outdated, 

irrelevant and harmful, and the likelihood of their use during psychological 

crises is extremely low. The existing educational structures in the country, as 

already mentioned, are also not perceived as trustworthy in matters of 

psychological and existential support of the person. 

At the same time, it is obvious that psycho-traumas, especially those 

acquired in childhood, do not disappear automatically, and a person does not 

become mature just because they begin to do "good deeds". 

Therefore, a very serious problem arises when volunteers who 

participate in numerous social assistance projects, giving their energy and 

time to make society better, eventually begin to need psychological 

rehabilitation and assistance, but do not receive it. It is both about getting 

started a volunteering and about overcoming the stresses that arise in the 

process. Especially dangerous for a person may be the situation when 

volunteering itself can be an attempt to compensate for the inferiority 

complex through the search of acceptance and love of others by doing good 

deeds. In this case, after some time it will be an even deeper psychological 

crisis than at the beginning of volunteering. We are not currently considering  

a situation where volunteers, working in extreme conditions, do not have  

a real opportunity to rest due to the objective impossibility of being replaced 

(quite common in Ukraine due to hostilities in the east), but the topic of 

rehabilitation of volunteers from the war zone is quite specific. Also, the topic 

of psychological burnout is studied quite consistently. So let's focus on the 

existential aspects of burnout. 

 

It has already been mentioned that if volunteers who work in a social 

space do not have their own answers about the meaning of life, suffering, 

personal values, justice or injustice of the world order, sooner or later they 

will be forced to realize first the importance of these questions, and secondly 

the need to find their own answers to them. The first steps of volunteering are 

often accompanied by a noticeable increase in attention from others, 

emotional approval, support, but in the future the level and number of 

problems faced by the volunteer will increase, and social support will no 
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longer be so noticeable. Eventually, there may be despair at not being able to 

solve all the existing problems, and there may be the same state that W. Frankl 

once wrote about: "anxiety or despair that a person experiences because of the 

insignificance of their own life" (Frankl V., 2004). This involves a spiritual 

suffering, not a mental illness. Therefore, this will not be about treatment, but 

about accompanying volunteers while they are becoming aware of certain 

questions and searching for answers based on one of the principles of 

logotherapy: "live as if you lived a second time, provided that during the first 

life you did as you are going to do now". A person's responsibility should be 

based on conscious and free choice, not on the values and perceptions of 

others. 

 

Overcoming the existential frustration that has arisen as a result of 

volunteering is impossible without the volunteer themselves deciding what 

their life task is, what exactly is their responsibility. It is possible to help this 

person with support, but it is impossible to solve these issues instead of them. 

And this is fundamentally important. To overcome an existential crisis, the 

volunteer must find deeper sources of inspiration than just emotions or 

approval of others. And so, the crisis becomes a source of growth, forming an 

inner core that gives a person the ability to experience the most difficult 

moments, including those caused by the inability to solve all social problems, 

which become visible to volunteers the deeper they delve into volunteering. 

If the first factor that can facilitate the way out of an existential crisis 

is the support of a mature person who understands the nature and depth of the 

problem, the second is the creation of time and space within which a person 

has the opportunity to look at the situation from another perspective. In other 

words, a system of such work with volunteers is necessary, which would 

include both preliminary training and organization of the work itself, as well 

as periods of rehabilitation, taking into account not only the 

psychophysiological properties of volunteers, but also their existential 

dimension. People must be aware of what changes can occur in them as  

a result of the collision of good deeds, the reality of life and their inner world. 

In Ukraine, however, we now have isolated sporadic inclusions of 

corresponding topics in the periods of volunteer training. However, there are 

very few cases of support during the activity and even fewer rehabilitation 

projects. For example, during 2009-2017 in Kharkiv, the NGO “Socialnny 

Vsesvit” (Social Universe) developed and implemented a system of youth 

volunteer hospice care service “Era Myloserdia” (Era of Mercy). Preparation 

of volunteers for work includes measures to prevent emotional burnout, 

acquaintance with the specifics of communication with palliative patients, the 

special aspects of work in hospice as well as acquaintance with the specifics 
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of volunteer work and finding ways of understanding the meaning of life. 

 

Volunteers are allowed to work in the hospice only after completing  

a training course, and in the future, in order to prevent psychological burnout, 

they create mutual support groups, a system of trainings and encourage 

spending time together, including the format of tourist trips. Similar projects 

also exist in the Kharkiv Regional Foundation “Hromadska Alternatyva 

(Public Alternative), NGO “Bachyty Sercem” (See with the Heart), NGO 

“Pravo Vybora” (Right to Choose), where volunteers receive support during 

participation in specific projects. 

 

CONCLUSION 

The main problems of the Ukrainian social space in the context of this 

topic include: depersonalization in the context of voluntary assistance 

implementation (both in relation to the recipients of assistance, and in relation 

to the volunteers themselves); the superficial nature of volunteer training 

(only isolated cases of a systematic approach to the organization of 

psychological support), poor coordination between organizations that use 

volunteers, even at the level of individual cities. All this, combined with 

general demographic trends, lead to the spread of burnout syndrome among 

volunteers. A positive step is a facilitating of roundtable discussions with the 

participation of practitioners of the volunteer movement to share experiences 

in overcoming such syndrome and highlight the importance of its existential 

component (until recently, the emphasis was primarily on emotional and 

physical aspects). However, it is highly unlikely to expect radical changes 

without the creation of a real system of consistent work with people, which 

would include training, support, assistance, supervision at various levels of 

activity, exchange of experience, the possibility of retraining, etc.  

An international experience should also be used in this context, including the 

format of common projects. The main recommendations that could be used 

are to create volunteer training courses that would operate regardless of any 

specific organization in which a potential volunteer could gain basic 

knowledge in various areas; involve specialists from various public 

organizations for mentoring; create a system of supervision that can be used 

by both members of public organizations and volunteers. But, most 

importantly, it is needed to encourage public authorities to recognize the need 

and necessity of introducing the possibility of individual care, i.e. creating  

a situation where children in rehabilitation centers, people in senior centers, 

palliative care centers, etc. will have individual support, and volunteers in turn 

will see their personal responsibility and the results of their work. 

 



M. Yariko , S Rostovtsev, A Anishchenko, Existential dimension of… 

 

52 

REFERENCES 

 

1. Evans T. D.,Villavisanis R., Encouragement Exchange: Avoiding 

Therapist Burnout, “Counseling and Therapy for Couples and Fami-

lies”, 5(4), 1997, pp. 342-345. 

2. Frankl V., Osnovnye ponyatiya logoterapii [Basic concepts of logo-

therapy, 2004], available at:  

http://psylib.org.ua/books/franv01/index.htm,   

3. Malach-Pines A., Yafe-Yanai O., Unconscious determinants of career 

choice and burnout: theoretical model and counseling strategy, 

“Journal of Employment Counseling”, 38 (4), 2001, pp. 170-184. 

4. Osnovy reabilitacijnoyi psihologiyi: podolannya naslidkiv krizi [The 

basics of rehabilitation psychology: the podolannya of the legacy of 

the crisis], OSCE, Kiyiv 2018, available at: 

https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf  

5. Osoblyvosti relihiynoho i tserkovno-relihiynoho samovyznachennya 

ukrayinsʹkykh hromadyan: tendentsiyi 2010-2018 rr. (informatsiyni 

materialy) [Peculiarities of religious and church-religious self-

determination of Ukrainian citizens: tendencies of 2010-2018, (infor-

mation materials)], 2018, available at: 

http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf/. 

6. Praktikum po psihologii postravmaticheskok stresa [Workshop on the 

psychology of post-traumatic stress], 2001, Piter, Sankt-Peterburg, 

Russia. 

7. Stanchishin V., Emocijne vigorannya i trudogolizm [Emotional burn-

out and workaholism], Educational Center for Human Rights in Lviv, 

available at: https://www.youtube.com/watch?v=Bmu0-

H2xqIE&t=2s&fbclid=IwAR09NCY7PX8y4we22taBMAmDhKCrfp

BCB1jY1CpAaUcmKZXuR8GeAR2_VHM"CB1jY1CpAaUcmKZX

uR8GeAR2_VHM. 

8. Sun W. Y., Ling G. P., Shan L., Burnout among Nurses in the peo-

ple's republic of China, “Journal Occupational Enviromental Health”,  

2 (4), 1996, pp. 274-279. 

9. Svydko A., «Nikoly ne dumaly, shcho buty volonterom stane strash-

no». Volontery pro krytyku, vyhorannya ta doviru [“I never thought it 

would be scary to volunteer.” Volunteers about criticism, burnout and 

trust, 2020], available at: https://www.radiosvoboda.org/a/ye-

pytannya-volontery/30422334.html). 

10. Ushynski K., Izbrannye pegagogicheckie sochinenia [Selected peda-

gogical works], “Nauka”, Moscow 1974. 



M. Yariko , S Rostovtsev, A Anishchenko, Existential dimension of… 

 

53 

11. Vanier J., Spilʹnota – mistse radosti ta proshchennya [Community is a 

place of joy and forgiveness], Svichado, Lviv 2001.  

12. Volontersʹke vyhorannya: yak rozpiznaty ta vberehty sebe [Volunteer 

burnout: how to recognize and protect yourself].  «Volontersʹka plat-

forma» [Volunteer Platform, 2019], available at: 

https://volonter.org/news/volonterske-vigorannya-yak-

rozp%D1%96znati-ta-vberegti. 

13. Vygorannya u gromadskij diyalnosti: sho z nim robyty? [Burnout in 

volunteering: what to do with it?, 2018],  available at:    

https://volunteer.country/blog/alsoworth/volunteer_burnout. 

14. Zakon Ukrayini pro volontersku diyalnist [The Law of Ukraine About 

volunteer activity, 2011],  available at: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text. 



ZESZYTY NAUKOWE WSTiE 

 

54 

RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD 

Slovak University of Agriculture in Nitra 

RNDr. Vladimír Langraf PhD,  

Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD  

Doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD 

Constantine the Philosopher University in Nitra 
 

 

HABITAT PREFERENCE OF THE CARABIDAE (COLEOPTERA) 

OF THE DUNAJ (DANUBE) RIVER INUNDATION AREA 

 

Preferencje siedliskowe Carbidae (Coleoptera)  

z obszaru zalewowego rzeki Dunaj 

 

 

 
Abstract 

Changes in the structure of ground beetle communities indicate environmental 

stability or instability influenced by, e.g., urbanization, agriculture, and forestry. 

Over the course of the year 2020, we usedpitfall traps to record1,480 individuals (325 

males and 1,155 females) belonging to 37 species at fourteen localities and these 

were collected using the pitfall traps.The predominance of eurytopic species (E) 

indicating higher anthropogenic intervention was recorded in the habitats of forest 

stands, bank shores, meadows and pastures. We found an even representation of 

eurytopic and adaptable (A) species in the habitat of restored poplar forest with 

continued succession.   

Keywords: Carabidae, Faunistics, bioindicator, Podunajskánížina lowland, the 

Danube River 

 

 

Streszczenie 

Zmiany w strukturze zbiorowisk biegaczowatych wskazują na stabilność lub 

niestabilność środowiska, na które wpływ ma m.in. urbanizacja, rolnictwo, leśnictwo. 

W ciągu roku 2020 zarejestrowano w pułapkach na czternastu stanowiskach 1480 

osobników (325 samców i 1155 samic) należących do 37 gatunków. Przewaga 

gatunków eurytopowych (E,) wskazujących na większą ingerencję antropogeniczną 

odnotowano w siedliskach drzewostanów, brzegów rzek, łąk i pastwisk. Znaleziono 

równą reprezentację gatunków eurytopowych i przystosowalnych (A) w odtworzonym 

siedlisku lasu topolowego z ciągłą sukcesją. 

Słowa kluczowe: Carabidae, faunistyka, bioindykator, Dunaj, Nizina Naddunajska 
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Introduction 

 

Currently, there are very few floodplain forests left in Europe. The 

majority have been destroyed and many of the remaining fragments are in 

poor condition. Also they are among the most endangered natural ecosystems 

in Europe (Ábrahámová et al., 2014). Therefore, it is important to record 

current conditions in these habitats using bioindicators. For the needs of the 

Bratislava Regional Conservation Association (BROZ), the monitoring of 

epigeic groups was performed in selected localities of the Danube floodplain. 

Wetland ecosystems have an irreplaceable self-regulatory role in the country 

function. If existing wetlands ceased to fulfill their bioregulatory function, it 

would mean the loss of not only some functions in the country, but also, for 

example, the potential loss of territory. 

Researching beetles (Coleoptera) in this area intensified in the early 1990s 

in connection with the construction of the Gabčíkovo waterworks. The 

monitoring of the area was focused on the family of carriers (Curculionidae) 

in ten areas of the Danube inundation, where during the years 1991-1996 

Majzlan (1995, 1997) found the occurrence of 136 species of beetles. Šustek 

(1995) studied the Carabidae of floodplain forests around the Danube River 

during the years 1986-1992. The Chrysomelidae of the Danube floodplain 

were mapped by Muránsky (1999). In the section of the Danube near 

Dobrohošť, they studied the terrestrial fauna Lisický&Mucha (2003), where 

during the years 1993 - 1996 they obtained 168 species of hazelnuts in six 

localities. In the section of the projected R7 expressway, Majzlan&Litavský 

(2015) recorded 150 species of beetles in five study areas during 2014. 

For the bioindication and monitoring the quality of the environment, the 

Carabidae family (Coleoptera) is the most commonly used (Nietupski et al., 

2015; Burgio et al., 2015). Carabidae inhabit different habitat types, especially 

meadows, fields and forest habitats (Heydemann, 1955; Hůrka, 1996). Most 

species have a narrow ecological valence and therefore respond sensitively to 

changes in habitat conditions (pH, soil moisture changes) as well as the 

presence of toxic substances including herbicides and insecticides. Changes in 

the species structure of the short-lived communities reflect various long-term 

environmental changes (Avtaeva et al., 2021; Brygadyrenko et al., 2021; 

Porhajašová et al., 2015, 2018; Langraf et al., 2020 a, b). 

The aim of our monitoring is to evaluate the bioindication family 

carabidaeat selected localities on the Danube floodplain (solved within the 

LIFE project – Danube meadows) and to assess the initial state before the start 

of revitalization work, which will continue in 2021. 
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Material and methods 

 

Ground beetles were collected from April to October 2020 in 14 localities 

(Figure 1) representing 4 types of biotopes, classified according to Ružičková 

et al. (1996) (Table 1). We used pitfall traps (750 ml) (Novák et al., 1969) 

which were arranged at each biotope in a trap line, and each trap line 

consisted of five pitfall traps (at 10 m intervals). The material was collected at 

regular three-week intervals. As a killing agent, 4% formaldehyde solution 

was used.We identified the collected material in accordance with the 

nomenclature edited according to Hůrka (1996). The study areas were located 

in the Podunajskánížina lowland (Figure 1). 

 

 
Table 1. Location data of the study localities 

C. a. masl biotope G.C. 

Dobrohošť 130 Pannonian poplar forest 

47°58'24.5"N 

17°22'09.7"E 

Dobrohošť 130 ash-alder floodplain forests 

47°58'27.4"N 

17°22'09.1"E 

Dobrohošť 130 

Wetland reed communities 

(Phragmition) 

47°58'41.6"N 

17°22'03.7"E 

Baka 120 

willow-poplar lowland 

floodplain forest 

47°53'31.1"N 

17°30'25.4"E 

Baka 120 

willow-poplar lowland 

floodplain forest 

47°53'31.5"N 

17°30'30.2"E 

Bodíky 120 

willow-poplar lowland 

floodplain forest 

47°54'36.0"N 

17°27'51.3"E 

Bodíky 120 pasture 

47°54'33.8"N 

17°27'52.6"E 

Bodíky 120 regenerated forest (poplar) 

47°53'52.3"N 

17°27'23.0"E 

Kľúčovec 110 lowland mowing meadow 

47°47'07.2"N 

17°44'11.4"E 

VeľkýLél 120 

willow-poplar lowland 

floodplain forest 

47°45'17.0"N 

17°56'59.9"E 

VeľkýLél 120 pasture 

47°45'09.3"N 

17°56'58.8"E 

VeľkýLél 120 

rivers with muddy to sandy 

banks 

47°45'03.9"N 

17°57'05.9"E 

VeľkýLél 120 alluvial meadow 

47°45'00.0"N 

17°56'09.2"E 
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VeľkýLél 120 regenerated forest (poplar) 

47°44'48.3"N 

17°55'20.2"E 

C. a. – Cadastral area; m a.s.l. – metres above sea level; G.C. - geographic 

coordinates 

 

 

Ground beetles were divided into three bioindication classes according to 

Farkač et al. (2006): 

Group R – relicts, stenotopic species, narrow ecological valence – mostly rare   

and endangered species of natural ecosystems. 

Group A – adaptable species which colonize semi-natural habitats, they occur 

in secondary, good regenerating biotopes and its ecotones. 

Group E – eurytopic species without special requirements on the character 

and quality of environment. They occur in unstable and changing 

biotopes with a strong anthropogenic influence. 

 

 
Figure 1. A map indicating the location of sampling sites 

 
Database quality  
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The data obtained by the research has been saved in the Microsoft SQL 

Server 2017 database program (Express Edition), consisting of frequency 

tables for collections, measured environmental variables (pH, soil moisture, 

potassium, phosphorus and nitrogen). The database also consisted of code 

tables for study sites and their variables (crops, habitat, locality name, 

cadastral area, altitude and coordinates of localities). Matrices for statistical 

calculations use were programmed. 

 

Statistical analyses 

 

Multivariate analysis (redundancy analysis - RDA) to determine the 

dependencies between objects (Carabidae and enviromental variables) was 

used. We tested the statistical significance of forest stands, bank shores, 

meadows and pastures, restored poplar forest using the Monte Carlo 

permutation test in the Canoco5 program (Ter Braak&Šmilauer, 2012). 

 

Results and Discussion 

 

In the study area of the Podunajskánížina lowland we recorded 1,480 

individuals (325 ♂; 1,155 ♀) belonging to 37 species. The species of 

Platynusassimilis (36.89%) had a eudominant representation of individuals. 

Anchomenus dorsalis (6.82%), Calathus fuscipes (5.81%), 

Carabusgranulatus (7.23%) and Pterostichusniger (8.38%) represented 

dominant species, other species had subdominant to subrecendent 

representation (Table 2). Based on the division of the Carabidae into 

bioindication groups (A, E, R) to tolerate anthropogenic effects, we recorded 

the highest species distribution in the localities in group E species (19 species; 

51.35%). To a lesser extent, group A (17 species; 45.95%)were represented. 

Group R was represented by 1 species (2.7%). 

 
Table 2. Distribution of the Carabids  

based on bioindication groups in the study areas 

                                                                                       Localietes 

species   b.c                        1 2 3 4 5 6 7 

Amara aenea De Geer, 1774 E  - 3 4 - 2 1 1 

Amara familiarisDuftschmid, 1812 E  - 5 - 5 - - - 

Amara saphyreaDejean, 1828 A  6 2 - 1 3 - - 

Anchomenus dorsalis 

Pontoppidan, 1763 
E 

 
21 21 2 - 1 2 1 
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species   b.c                        1 2 3 4 5 6 7 

Asaphidionaustriacum 

Schweiger, 1975 
A 

 
- - - - - - - 

Bembidionilligeri Netolitzky, 1914 E  - - - - - - - 

Brachinuscrepitans Linnaeus, 1758 E  3 1 - - - - - 

Brachinusexplodens Duftschmid, 

1812 
E 

 
- - - - - - - 

Brachinus elegans Apfelbeck, 1904 A  - - - - - - - 

Calathus fuscipes Goeze, 1777  E  2 - - - - - 40 

Calathus melanocephalus 

Linnaeus, 1758 
E 

 
- - - - - - 1 

Carabuscoriaceus Linnaeus, 1758 A  5 - - - - - - 

Carabusgranulatus Linnaeus, 1758 E  - - 6 1 4 61 - 

Carabusullrichi Germar, 1824 A  1 - - - - - - 

Cylindera germanica Linnaeus, 1758 A  - - - - - - 3 

Cychruscaraboides Linnaeus, 1758 A  - - 2 - 1 2 - 

Drypta dentata Rossi, 1790 E  - - - - - - 2 

Elaphrus aureus Müller, 1821 R  - 6 7 - - - - 

Harpalusaffinis Schrank, 1781 E  - - - - - - 1 

Harpaluscaspiusroubali 

Schauberger, 1928 
A 

 
- - - - - - - 

Harpalusrubripes Duftschmid, 1812 E  - 1 - - - 2 - 

Harpalustardus Panzer, 1797 E  - 12 - - - 3 - 

Chlaeniusfestivus Panzer, 1796 A  - - - - - - - 

Chlaeniusnigricornis Fabricius, 1787 A  - - - - - - - 

Chlaeniusvestitus Paykull, 1790 A  - - 1 - - - - 

Nebriabrevicollis Fabricius, 1792 A  - 2 - 2 2 2 1 

Notiophilusbiguttatus 

Fabricius, 1779 
A 

 
- 2 6 2 2 - - 

Ophonusazureus Fabricius, 1775  E  - - - - - - 1 

Platyderus rufus Duftschmid, 1812 A  8 3 - - - 10 - 

Platynusassimilis Paykull, 1790 A  - - 2 - 1 1 - 
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species   b.c                        1 2 3 4 5 6 7 

Poeciluscupreus Linnaeus, 1758 E  - - - - - - 1 

Poecilus versicolor Sturm, 1824 E  - - - - - - - 

Harpalusrufipes DeGeer, 1774 E  2 - 8 - - - 3 

Pterostichusmelanarius Illiger, 1798 E  - - - - - - - 

Pterostichusniger Schaller, 1783 A  - - 5 1 28 64 - 

Pterostichusnigrita Paykull, 1790 E  - - - - - - - 

Trichocellusplacidus Gyllenhal, 1827 A  - - 1 - - - - 

∑ individuals -  48 58 44 12 44 148 55 

∑ species -  8 11 11 6 9 10 11 

 

species b.c. 
8 9 10 11 12 13 14 

Amara aenea De Geer, 1774 E - - - 3 - - - 

Amara familiaris Duftschmid, 1812 E 1 - - - - - - 

Amara saphyrea Dejean, 1828 A - - - - - - - 

Anchomenus dorsalis 

Pontoppidan, 1763 
E 1 2 25 2 8 15 - 

Asaphidionaustriacum 

Schweiger, 1975 
A - - - - 9 - - 

Bembidionilligeri Netolitzky, 1914 E - - - - 7 - - 

Brachinuscrepitans Linnaeus, 1758 E - 57 - - - 8 - 

Brachinusexplodens 

Duftschmid, 1812 
E - 3 - - - 8 - 

Brachinus elegans Apfelbeck, 1904 A - - - - - 12 - 

Calathus fuscipes Goeze, 1777 E - 35 - 2 - - 7 

Calathus melanocephalus 

Linnaeus, 1758 
E - - - - - - - 

Carabuscoriaceus Linnaeus, 1758 A - - - - - - - 

Carabusgranulatus Linnaeus, 1758 E - - 10 - - 24 1 

Carabusullrichi Germar, 1824 A - - - - - - - 

Cylindera germanica Linnaeus, 1758 A - 2 - - - 2 - 
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species b.c. 
8 9 10 11 12 13 14 

Cychruscaraboides Linnaeus, 1758 A - - - - - - - 

Drypta dentata Rossi, 1790 E 2 - - - - - - 

Elaphrus aureus Müller, 1821 R - - 9 - 43 - - 

Harpalusaffinis Schrank, 1781 E - - - - - - 1 

Harpaluscaspiusroubali 

Schauberger, 1928 
A - - - - - - 1 

Harpalusrubripes Duftschmid, 1812 E 14 - 1 1 1 - 10 

Harpalustardus Panzer, 1797 E 2 - - 1 - - - 

Chlaeniusfestivus Panzer, 1796 A - 1 - - - - - 

Chlaeniusnigricornis Fabricius, 1787 A - - 3 - - 3 - 

Chlaeniusvestitus Paykull, 1790 A - - - - - - - 

Nebriabrevicollis Fabricius, 1792 A 2 - 5 2 3 3 - 

Notiophilusbiguttatus 

Fabricius, 1779 
A - - - - 1 - - 

Ophonusazureus Fabricius, 1775 E - - - - - - - 

Platyderus rufus Duftschmid, 1812 A - - - 3 - - - 

Platynusassimilis Paykull, 1790 A - - 388 - 153 1 - 

Poeciluscupreus Linnaeus, 1758 E - - - 1 8 62 - 

Poecilus versicolor Sturm, 1824 E 3 - 10 - - - - 

Harpalusrufipes DeGeer, 1774 E - 33 2 - - 8 9 

Pterostichusmelanarius Illiger, 1798 E - 4 - - 3 - - 

Pterostichusniger Schaller, 1783 A 1 6 13 - 1 5 - 

Pterostichusnigrita Paykull, 1790 E - - 2 - 1 - 1 

Trichocellusplacidus 

Gyllenhal, 1827 
A - - - - - - - 

∑ individuals - 26 143 468 15 238 151 30 

∑ species - 8 9 11 8 12 12 7 

Notes: b.c. = bioindicator classes 
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Figure 2. RDA analysis of Carabidae with environmental variables 

 
 

Multivariate analysis of the Carabidae during the year 2020 was 

determined using the redundancy analysis (RDA, SD = 2.90 on the first 

ordination axis). The explained variability of taxonomic data values was 

25.77% on the first ordination axis and 41.78% on the second ordination axis. 

The cumulative variability of the species set explained by environment 

variables was represented in the first ordination axis 47.09% and in the 2nd 

axis 76.35%. Using the Monte Carlo permutation test, we identified a 

statistically significant effect of forest stands (p-value = 0.024), bank shores 

(p-value = 0.034), meadows and pastures (p-value = 0.014) and restored 
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poplar forest (p-value = 0.046). The selected variables were not mutually 

correlated with the maximum value of the inflation factor = 2.3096. The 

ordination graph (biplot) contained Carabidae ordered into three clusters 

(Figure 2). The first cluster (I) consisted of Carabidae correlated with forest 

stands and bank shores with a predominance of eurytopic species (E), 

indicating increased anthropogenic intervention. The second cluster (II) was 

represented by taxa linking to meadows and pastures. Also with a 

predominance of eurytopic species (E), indicating increased anthropogenic 

intervention. The same fact was pointed out by Igondová&Majzlan (2015), 

Purchat&Kula (2005), Baranová et al. (2013), Jaďuďová et al. (2016) and 

Lemic et al. (2017) who in their work have noticed the prevalence of 

eurytopic species over adaptable in disturbed  areas. The third cluster (III) 

consisted of Carabidae with a preference for the restored poplar forest with an 

even representation of adaptable (A) and eurytopic (E) species, indicating an 

ongoing succession. Moderate disturbance with adaptable species 

predominating over eurytopic species was confirmed in the works of Stluka  

(2013), and Rajová (2007). 

 

 

Conclusions 

 

Our results contributed to new knowledge about the preference of 

Carabidae in the conditions of European important habitats in floodplain 

forests. In total, we recorded 1,480 individuals (325 ♂; 1,155 ♀) belonging to 

37 species in the studied area (14 localities). We identified a statistically 

significant effect of environmental variables (forest stands, bank shores, 

meadows and pastures and restored poplar forest) on Carabidae communities. 

The predominance of eurytopic species (E) indicating anthropogenic 

intervention was recorded in the habitats of forest stands, bank shores, 

meadows and pastures. It has been found an even representation of eurytopic 

and adaptable (A) species in the habitat of restored poplar forest with 

continued succession. In order to maintain the original biodiversity of the 

Carabidae family, it is possible to adjust the management of the investigated 

sites, of the European important habitats (floodplain forests). 
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ABSTRACT 

The paper shows that the source and purpose of creative activity of modern man is 

self-improvement, which is the subject of consideration in the philosophy of legal 

education. The synthesis of qualitative and quantitative characteristics of qualifica-

tion abilities allowed outlining the features of the teacher of the legal direction of the 

modern level. It is determined that the directions and tendencies of the philosophy of 

legal education as a branch of humanitarian knowledge on modern philosophical 

concepts are based. 

Keywords: legal education, philosophy, institution of higher education, pedagogical 

activity, formation, strategy 

 

 

STRESZCZENIE 

Z artykułu wynika, że źródłem i celem twórczości współczesnego człowieka jest 

samodoskonalenie, które staje się przedmiotem rozważań w filozofii edukacji 

prawniczej.  Synteza cech jakościowych i ilościowych umiejętności kwalifikacyjnych 

pozwoliła na zarysowanie cech nauczyciela kierunku prawniczego we współczesnym 

świecie.  Ustalono, że kierunki i tendencje filozofii edukacji prawniczej jako dziedziny 

wiedzy humanistycznej opierają się na współczesnych koncepcjach filozoficznych. 

Słowa kluczowe: edukacja prawnicza, filozofia, uczelnia wyższa, działalność 

pedagogiczna, formacja, strategia  

 

 

Introduction 

 

The actual problem becomes the study of specific forms of influence 

of the latest achievements in the methodology of humanitarian knowledge on 

the formation of the methodological foundations of contemporary philosophy 

of legal education and Vice versa. This is especially true of scientific solu-
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tions to questions about the structure of the philosophy of education in Gen-

eral and law in particular, its main features, levels and elements [1,2]. The aim 

of this work is to identify and understand how basic aspects of the philosophy 

of education are reflected in the structure of legal education activities. In addi-

tion, it is important to analyze what value and cognitive orientation should be 

in the process of modernization of the modern legal education in Ukraine. 

These and other related problems led to the selection of the objectives of the 

study: to analyze axiological orientation relations between the participants of 

scientific and educational process in institutions of higher legal education, the 

example of National University “Odessa Law Academy” (NU OLA).  

 

 

Presentation of the basic material 

 

An overview of the main methodological concepts of the branches of 

humanitarian knowledge and the peculiarities of interaction of methodological 

approaches in the Humanities revealed that the priorities in the field of hu-

manitarian knowledge, give inspiration to modern people in understanding the 

new horizons of human creativity, changing values and ideals of claim axio-

logical orientation of modern knowledge [3]. 

In recent time took its methodological justification some sectors of 

the Humanities, particularly a Humanities, folklore studies, philosophy of 

education, and the like. In the framework of these Sciences on the level of 

existence of intuition reveals the essence and meaning of human action. The 

attainment and realization of truth, in connection with the specific methodolo-

gy of these fields of knowledge, the mastery of human consciousness, certain 

forms of perception of life.  

Analyzing and comparing concepts of scientific creativity and scien-

tific potential it can be argued that the content of the radical changes in meth-

odology of education is that the new methodological principles of forming in 

the mediated environment due to human values and scientific and intellectual 

potential of the society. Artificial introduction of methodological principles 

and methodological schemes in practical activities of a personality determines 

its creative (heuristic in nature and humanistic in servant) fertilization purpos-

es in the context of values and priorities.  

We conducted a comparative analysis of the activities of the scientist 

and the teacher of institution of higher education, in particular of NU “OLA”. 

The teacher in his work combines scientific research and educational work. 

The organic combination of qualitative and quantitative characteristics of the 

qualification competencies and capabilities clearly identifies the traits of the 

teacher of a high current level. These signs a certain way coordinates by orig-
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inal methodological concept, which dominates at a specific day of a specific 

historical period. It was found that a creative collaboration between the main 

actors of the pedagogical process is carried out by introducing a teacher of 

modern innovation, but also through the exercise of self-control and self-

education on the part of the student. The educational process should be the 

source and purpose of creative activity for both teacher and student. This 

proves the important branch of humanitarian knowledge, as the philosophy of 

legal education, as its scientific scope includes consideration of questions 

about the person as a person who takes important decisions.  

If we consider the sociocultural aspects of education as a subject of 

philosophical research, to analyze the changes in philosophical views on legal 

education, its functions and principles, it opens the possibility to trace logical 

dependence of the views on education in this sphere from a certain “paradigm 

of social science“ (ancient, medieval, industrial and post-industrial). Inci-

dentally, by tracing back action to the system of legal education for the para-

digm shift that is essential, since the Enlightenment, when through it, the writ-

ings of advanced thinkers and legal scholars (theory, scientific ideas, and the 

like) are transmitted to society, there is a possibility to solve philosophical and 

practical problems, to form the standard scientific legal thinking. Based on the 

analysis of well-known scientists and educators, lawyers, psychologists, it was 

revealed that in modern legal pedagogy currently being reviewed actually 

methodological foundations, so issues arise regarding the change of para-

digms in training and education, based on the methods of philosophy of legal 

education. We conducted a review of the history of pedagogical legal systems 

makes it possible to trace how each didactic model occurs in the process of 

clarification of the content of any problematic situation in education. Using 

such models is to relay knowledge from generation to generation. Over time, 

legal science builds up such a new body of knowledge, which can no longer 

broadcast using an outdated form of didactic models. It becomes impossible 

due to the inconsistency of the volume and quality of new information dimen-

sion and the metric of the old didactic space. Thus, the new content of legal 

education can be effectively transmitted only through the formation of an 

adequate didactic model.  

 

Analyzing the essence of many existing proposals of teachers to solve 

the problems of legal education, it is confirmed that there are two approaches 

to solving them. Namely are:  

1) orientation to solving the problem by traditional methods of the 

theory of legal pedagogy and psychology;   

2) awareness of the need for purposeful changes in the direction of the 

priority area of humanitarian knowledge – the philosophy of legal education.  
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If we talk about the methodological foundations of the philosophy of 

legal education as an important component of modern humanities knowledge, 

we can note the following.  The formation of such principles requires recourse 

to the philosophical analysis of contradictions and paradoxes that exist in 

modern education. 

The lack of a single methodological system that would cover and in-

tegrate all modern educational legal knowledge (knowledge of the educational 

process), leads to the fact that each actual new discovery in any field of law, 

encourages the creation of its own theory, its own system of explanation and  

understanding of the obtained facts and interdependencies.  In turn, further 

exacerbates the problems of legal education in the direction of increasing 

chaotic pluralism of different concepts, uncertainty and confusion of their 

basic concepts. 

Careful study of questionnaires, surveys of professors and assistant 

professors (78 people) and students (221 students) NU OLA in order to de-

termine the criteria for the effectiveness of educational activities in NU 

OYUA, allowed us to identify three specific levels of reflection formed in the 

evolution of education.  Namely:  

1) empirical (specific pedagogical processes),  

2) theoretical (psychology and sociology of education),  

3) methodological (philosophical level of reflection on the problems of 

legal education).   

 

Considering the modern educational paradigm, we have recorded 

some contradictions and even paradoxes of educational legal activity.  In par-

ticular: contradictions between man and culture as his extreme form of exist-

ence; between the real world and the real world; between the essence of legal 

education and its existing form.   

Contradictions of higher law school are follows (between): 

1) the abstract nature of the subject of educational and cognitive activi-

ties and the real subject of future professional activity;   

2) the system of use of knowledge, skills and beliefs in the formation of 

the required level of professionalism and their “scattering” for learn-

ing through various disciplines;   

3) the individual way of acquiring knowledge in the learning process and 

the collective nature of professional work;   

4) the involvement in the process of practical activities of the personality 

of the specialist at a time when the help in learning is the intelligence 

of the student;  

5) program-targeted development of knowledge and spontaneous-

fragmentary mastery of the values of legal culture. 
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The need to move to the transformation of contradictions into didactic 

principles of the new concept of education by means of the philosophy of 

legal education was identified.  This is possible because the improvement of 

the educational process is possible through the conscious use of principles that 

form the basis of modern concepts of learning (scientific, the connection of 

theory with practice, systematic learning, clarity, taking into account specific 

features of the audience, legal profession, etc.). 

According to the philosophical principle of analogy, along with the 

three levels of reflection on the problems of legal education, formed in the 

process of its evolution, we should identify three methodological concepts 

that are inherent in each of the levels: normative, indicative, constructive.  

Each specific methodological concept corresponds to its own set of methodo-

logical paradoxes, which is born in the context of pedagogical activities of 

higher law school. Thus, some paradoxes, which inherent in a particular 

teaching method, was identified.  In particular, the paradoxes of “authority”, 

“canon“, “secrecy“ are inherent in the normative methodology;  paradoxes of 

“methodologist“, “algorithm“, “work“ – orienting technique;  paradoxes of 

“deepening“, “extremity“, “priorities“ – a constructive method. 

At the level of the philosophy of legal education, man is aware of the 

paradox of life, as the world is constantly unfolding in the fullness of its mul-

tidimensionality and extreme variability.  On the other hand, the existing con-

tradictions and paradoxes in education demonstrate the inconsistency of the 

modern ideal of an educated person with the norms through which the peda-

gogical process takes place.  This situation in legal education allows us to 

highlight the need to reconsider the concept of norm in the modern scientific 

paradigm.   

This provision is an organic approach to the introduction of the mod-

ern ideal of an educated person – a “creative person“, given that the concept 

of “creativity“ cannot be squeezed into a rigid framework of any form.   

Considering the results of reflective analysis of the relationship be-

tween the existing three basic concepts of education (harmonious integrity, 

relativistic-pluralistic and synthetic). The latter is designed to overcome the 

limitations of the previous two and thus bring education in line with modern 

society and the new ideal of human education, which plays a significant role 

in the development of modern philosophy of legal education. 

 

Our analysis of the factual material showed that the main features of 

the philosophy of legal education are: generalization, systematization, differ-

entiation, integrity, creativity.  The structure of the philosophy of such legal 

education is based on three specific levels of research: empirical, theoretical 

and methodological;  paradoxes and contradictions inherent in each of them;  
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areas of education: harmonious integrity, relativistic-pluralistic and synthetic.  

Analysis of topics and areas of research conducted by teachers of NU OLA 

proves that the level of methodological reflection on fundamental changes in 

the educational process, which reflect the range of socio-political, economic 

and spiritual orientations of students, take the form of a methodical concept of 

a new approach to legal education. 

Thus, it is possible to offer new general recommendations for creating 

conditions for the development of intellectual abilities of students in the learn-

ing process, which are as close as possible to the requirements of the modern 

paradigm of legal education.  This is evidenced by the following positions: 

fundamentalism, humanization, professionalization of the discipline, the di-

versity of teaching methods and forms of control over the educational process.  

The main emphasis should be shifted to the value-cognitive orientation of the 

process of modern legal education.   

The analysis allowed us to formulate the following general conclu-

sion.  The existence of various cultural traditions with certain beliefs and 

views on man and the meaning of his existence determine that none of the 

philosophical systems can fully cover the worldview foundations of modern 

legal education.  Every time experts turn to the problem of improving higher 

legal education, the question arises of scientific clarification of concepts relat-

ed to rethinking the understanding of the place of lawyer-practitioner, lawyer-

educator, lawyer-scientist in modern society. 

 

 

Conclusion 

 

Thus, the conclusions of the study can be systematized as follows. 

1. The social conditionality of research in the humanities and educational 

practice allows us to identify two main circumstances:  

a) the emergence of the philosophy of legal education as one of the im-

portant branches of humanities should have a fairly flexible meth-

odology;   

b) the need within legal pedagogy, psychology and sociology of educa-

tion to reach a new reflective level to solve existing problems, espe-

cially the creative type. 

2. One of the most important trends in educational legal activity is to form 

clear ideas that truth becomes a sign not only of knowledge but also of 

being.  Using the methods of dialogue and polylogue, it reveals the con-

tent of humanitarian knowledge, the need for values, worldviews and 

meaningful life components.  Awareness of the essence of this trend 

occurs in the context of solving the dilemma: the productivity of the 
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methodology of legal knowledge determines the understanding of the 

role of axiological factors or, conversely, understanding the role of axi-

ological factors determines the productivity of methodological concepts 

in the humanities. 

3. Priority areas for the development of humanities and law are jurispru-

dence, erudition, culture, philosophy of education and other flexible 

methodologies of certain trends, which in the modern epistem claim to 

form a new level of research and explanation of current problems of 

modern law.  This reveals the need to create a new level of research in 

legal education, in connection with the changing ideal of education, 

which depends on the understanding of the general ideal of the modern 

specialist. 

4. The presence of three levels of reflection on the problems of legal edu-

cation allows us to identify relevant new methodological concepts that 

determine the specifics of each of them: normative, indicative and con-

structive.  It is shown on the example of pedagogical activity of the in-

stitution of legal higher education that within each methodological con-

cept there is a certain set of methodological paradoxes. 

The possibility of development within the philosophy of legal educa-

tion, methodological, philosophical, logical, axiological, psychological and 

other aspects of educational research is provided by an organic connection of 

socio-cultural factors and scientific knowledge on the problems of education. 
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BUDGET PLANNING AS A TOOL FOR ECONOMIC GROWTH 

 

Planowanie budżetowe jako narzędzie wzrostu gospodarczego 

 
 

Streszczenie 

Planowanie budżetu jest ważnym narzędziem efektywnego zarządzania i wykor-

zystania środków budżetowych. Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe, 

planowanie budżetu zapobiega marnotrawstwu, sprzyja oszczędnemu wykorzystaniu 

środków budżetowych, a systemowi administracji publicznej sprawiedliwemu 

przydzielaniu środków finansowych na priorytetowe obszary polityki gospodarczej, 

społecznej i regionalnej, tworząc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 

Celem opracowania jest ujawnienie istoty planowania budżetowego jako narzędzia 

wzrostu gospodarczego, wskazanie istniejących problemów w systemie planowania 

budżetowego Ukrainy oraz znalezienie sposobów jego usprawnienia i rozwoju. Ba-

danie wykazało, że w strukturze nieefektywnego wykorzystania środków budżetowych 

znaczący udział mają naruszenia budżetowe popełniane przez uczestników procesu 

budżetowego ze względu na niedociągnięcia w planowaniu oraz brak rzetelnego 

prognozowania i planowania. Zatem niewystarczająco efektywne planowanie budżetu 

jest jedną z przyczyn nieefektywnego zarządzania i wykorzystania środków 

budżetowych. W efekcie istnieje związek przyczynowy między problemami planowania 

budżetu a efektywnym zarządzaniem i wykorzystaniem środków budżetowych, co 

wpływa na dynamikę wzrostu gospodarczego, rozwiązywanie problemów społeczno-

gospodarczych. Zwraca się uwagę, że metoda program-target w nowoczesnych 

warunkach jest wiarygodną dźwignią wpływającą na efektywność i efektywność wy-

datków budżetowych, co wzmacnia zdolność budżetu do tworzenia podstaw wzrostu 

gospodarczego, a także pozytywnie wpływa na skuteczność polityki fiskalnej  

w zapewnianiu dobrobytu obywateli. 

Słowa kluczowe: planowanie budżetowe, prognozowanie, regulacja budżetowa, 

wzrost gospodarczy, rozwój społeczno-gospodarczy   

 

Abstract 

Budget planning is an important tool for effective management and use of budget 

funds. Given the limited financial resources, budget planning prevents waste, pro-

motes economical use of budget funds, and the public administration system to fairly 

allocate financial resources to priority areas of economic, social, regional policy, to 

form a basis for sustainable economic development. The purpose of the study is to 

reveal the essence of budget planning as a tool for economic growth, highlight the 

existing problems in the budget planning system of Ukraine and find ways to improve 

and develop it. The study found that in the structure of inefficient use of budget funds, 
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a significant share falls on budget violations committed by participants in the budget 

process due to shortcomings in planning and lack of sound forecasting and planning. 

Thus, insufficiently effective budget planning is one of the reasons for inefficient man-

agement and use of budget funds. As a result, there is a causal link between the prob-

lems of budget planning and effective management and use of budget funds, which 

affects the dynamics of economic growth, the solution of socio-economic issues. It is 

noted that the program-target method in modern conditions is a reliable lever to in-

fluence the efficiency and effectiveness of budget expenditures, which strengthens the 

budget's ability to form the basis of economic growth, as well as positively affects the 

effectiveness of fiscal policy in ensuring the welfare of citizens. 

Keywords: budget planning, forecasting, budget regulation, economic growth, socio-

economic development 
 

INTRODUCTION 

  

Economic growth has significant shortcomings, especially the impact 

on the environment, excessive consumption and depletion of the earth's crust, 

while society is forced to increase social production. 

As Fischer S., Dornbush R., and Schmalenzi R. note: “Material 

comfort is not everything, but it is important to most people.” The strong 

desire of developing countries to grow economically is another proof that 

people usually want to have more goods and services» [1, p. 656].  

One of the ways to ensure economic growth, increase the output of 

goods and services is to increase the quantitative and qualitative indicators of 

economic activity, the focus of economic entities on the effectiveness of 

activities in each sector of the economy, efficient and rational use of natural, 

material and financial resources. 

Budget policy is a significant lever of influence on the financial 

stability of the state, balanced economic development, increasing production, 

GDP growth, social protection. Its main task is to satisfy the population with 

the appropriate level of social standards, the appropriate amount of public 

goods, taking into account the balance of public finances, implemented 

through the institution of budget regulation, public financial control, ensuring 

sustainable dynamics of socio-economic development. 

Budget regulation is a macroeconomic regulator of expanded 

reproduction aimed at achieving the goals and objectives of socio-economic 

development of the state, as it is an effective tool for regulating economic and 

social processes, because it justifies each use of budget expenditures taking 

into account the goals and objectives of socio-economic policy. 

Budget planning is an important factor in regulating economic and 

social processes, the essence of which is to develop the main directions of 

budget expenditures and their direction in the medium and long term, taking 

into account the challenges facing society at the appropriate stage of its 
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development. Budget planning forms the basis for sustainable economic 

growth, solving pressing socio-economic problems, taking into account the 

strategic goals of financial, budgetary and economic policy of the state. The 

development and implementation of budget policy priorities necessitates 

improving the quality of budget planning, strengthening the regulatory impact 

of budget expenditures on economic growth, building social infrastructure, 

improving living standards. Economic growth requires appropriate measures 

to balance the budget, increase the transparency of the budget process, 

improve inter-budgetary relations, complete budget execution at all levels, 

implement high-quality public financial control, including improving budget 

planning and efficient use of budget funds in priority areas of socio-economic 

development.  

 

Among the important scientific researches of foreign scientists in the 

field of budget planning are the works of J. Buchanan, W. Nordhaus,  

P. Samuelson, J. Stiglitz and others. Current issues of budget formation and 

use of expenditures are studied in the works of domestic scientists:  

O. Vasylyk, A. Danylenko, N. Kornienko, L. Lysyak, V. Makogon,  

A. Myarkovsky, M. Tarasyuk, I. Chugunov and others. O.Vasylyk focuses on 

short-term tasks of budget planning, without rejecting the solution of this 

issue with socio-economic development. L. Lysyak, V. Makogon,  

I. Chugunov widely promote the introduction of program-target method of 

budget planning, although each of the researchers highlights his own vision 

and understanding of its application at all levels of the budget system.  

N. Kornienko considers the program-target method in the context of budget 

planning as a tool for achieving specific goals in the social and economic 

policy of the country. M. Tarasyuk emphasizes the importance of 

implementing strategic budget planning to address pressing issues of socio-

economic development of the country. 

Despite the high level of theoretical and methodological 

developments, some works are debatable, further improvement of methods 

and techniques of budget planning in order to create conditions for the 

effectiveness of budgetary relations at the appropriate levels of government. 

In addition, most research focuses on individual budget planning tasks, while 

there is not enough scientific research on a comprehensive review of budget 

planning in the context of the integrity of the system with its problems and 

areas for improvement. In the current conditions of economic transformation, 

this issue becomes especially relevant due to the need to justify effective ways 

to achieve medium- and long-term goals in defense, educational, medical, 

investment, social, economic and other policies of the country. The formation 

of a comprehensive system of budget planning will contribute to the 
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effectiveness of budget management, normalization of socio-economic 

indicators, ensuring sustainable dynamics of economic growth      

The purpose of the study is to reveal the essence of budget planning 

as a tool for economic growth, highlight the problems of the budget planning 

system and find areas for further improvement. 

The theoretical and methodological basis of the study were the works 

of domestic and foreign scientists, official documents, reports of the 

Accounting Chamber on the problems of budget planning and forecasting. 

The research used a set of methods of theoretical generalization, comparative 

analysis of the application of budget planning in Ukraine, analysis of the 

structure of inefficient management and use of budget funds, justification of 

ways to further improve budget planning as a tool for economic growth.  

 

 

Theoretical and methodological principles of budget planning 

 

Budget planning is an important part of the country's financial system 

through which it is possible to determine the amount of budget revenues and 

expenditures, as well as ways to attract and repay loans. This approach allows 

to implement a unified, balanced state policy, to adhere to the appropriate 

proportions of GDP distribution between sectors of the economy, 

administrative-territorial units, to provide financial resources for priority areas 

of socio-economic development. 

In modern conditions, budget planning and forecasting plays a leading 

role in the formation and development of socio-economic structure of society, 

combining all areas of public finance: budget procurement management, 

public procurement, public debt, budget services, planning budget 

expenditures on investment projects and more. That is, there is a coherence in 

the form, timing, amount of budget funds within the budget system. At the 

macro level, the fiscal burden on the economy, the structure and the volume 

of public services and services provided to the population by the public sector 

is planned. Taking into account the strategic goals of the state, the tasks that 

are formed in the government's program priorities, budget plans, targeted state 

program activities are determined. That is, budget planning is one of the 

effective mechanisms to increase the level of validity of the use of budget 

expenditures. 

 

Blagun I. G., Voronko R. M., Buchkovich M. L. believe that budget 

planning is a scientifically sound process of determining the sources of 

formation and directions of use of budget funds [2, p. 72]. 
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According to Pasichnyk Y. V., budget planning is the process of 

forming indicators of budget content by state legislative and executive bodies 

of a certain level for a specific period of time [3, p. 400]. 

Yaroshevich N. B., Shpak N. O., believe that budget planning – a set 

of organizational, technical, methodological and methodological measures to 

determine budget revenues and expenditures at all stages of the budget 

process [4, p. 60]. 

In our opinion, budget planning is a set of reasonable measures that 

are used in the budget process using different approaches, methods and 

techniques for determining the indicators of budget revenues and 

expenditures. 

Budget planning is an important component of the financial resources 

management system to provide relevant consumers with the necessary and 

sufficient amount of budget funds. These funds are aimed at stimulating and 

financing the socio-economic development of administrative-territorial units 

while maintaining the conditions of financial stability, balanced budgets of all 

levels. 

Budget revenue planning is carried out taking into account the fact 

that financial resources as part of the potential tax and non-tax revenues 

accumulated in the relevant budget, is an important component of  

a scientifically sound implementation of the budget process. The main priority 

of revenue planning is to ensure financial autonomy by filling the revenues of 

financial resources to the budgets of all levels. Budget expenditure planning is 

a set of methods and techniques aimed at determining the required amount of 

budget expenditures to the established parameters and commitments of budget 

policy, according to the approved priorities of socio-economic development of 

the country. The main areas of budget planning are: finding reserves of 

financial resources to meet government obligations and prioritize the use of 

budget expenditures. 

Budget planning is formed on the basis of the principles: realism, 

predictability, transparency, publicity, scientific validity. This means that the 

budget should be based on real macroeconomic socio-economic indicators, 

predictability of fiscal policy, availability of information to the general public, 

analysis of the state of budget execution, achievement of planned performance 

indicators, elimination of shortcomings and miscalculations, evaluation of 

forecast models and factors. socio-economic development of the country. 

Budget planning is a component of national socio-economic planning, 

which involves the joint activities of various participants in the budget 

process, ie government agencies, the public, which are involved in the 

formation and implementation of the budget. The subject of budget planning 

is funds, their movement, financing of industries, areas of economic 

development in the process of economic reproduction and economic growth.  
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In accordance with the functions performed by budget planning, its 

content is formed and filled. Thus, budget planning performs the following 

functions: 

− identifies priority areas of socio-economic development; 

− redistributes financial resources resources to various budget programs, 

projects and determines the rate of economic growth; 

− contributes to improving the standard of living, well-being of citizens; 

− reflects the essence of the country's budget policy. 

 

Budget planning is based on the scientific principles of its 

organization, in particular: 

− based on the potential of the budget applies a comprehensive 

approach to the parameters of economic and social development of 

the country; 

− focuses budget resources on current, priority activities and priorities; 

− identifies sources of revenue and redistributes them through the 

budget system; 

− applies uniform methodological approaches to forecasting and 

development of socio-economic processes, calculations and 

determination of budget macro indicators; 

− carries out on the basis of scientific calculations of plans and 

improves methods of budget planning. 

− In Ukraine, when carrying out budget planning, committees of the 

Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, 

ministries and departments, consultants, international experts and 

financial institutions are involved in the process, which should take 

into account: 

− basic principles of budget policy for the next budget period; 

− separate programs of social and economic development of Ukraine; 

− a set of legislative and regulatory acts adopted by resolutions of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine, Decrees of the President of Ukraine, 

which affect tax policy and relate to the formation of budget revenues 

and expenditures, as well as key macroeconomic indicators, GDP 

growth, minimum wage, poverty, etc .; 

− volumes of intergovernmental transfers and their distribution between 

regions; 

− inflation rate; 

− payment of debts on external and internal obligations of the state; 

− other socio-political, economic factors that may affect the revenue and 

expenditure side of the budget. 
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At the regional level, when implementing budget planning of the local 

budget, the following are taken into account: 

− the main directions of socio-economic development of the city, town, 

village; 

− projected indicators of the consolidated balance of budgetary 

resources of administrative-territorial units; 

− investment development plans; 

− the state of budget execution last year and the achieved socio-

economic indicators.  

 

It should be noted that budget planning must take into account all the 

negative factors that may affect the country's economy, disrupt the stability of 

its financial system. Ensuring effective budget planning is difficult, especially 

in a country with an unstable socio-economic, political situation and limited 

financial resources. 

The need to use in Ukraine an effective tool of budget planning is 

caused by the specifics of socio-economic development of the state, as it is 

necessary to increase production, economic growth, GDP to ensure high 

living standards. 

Qualitative budget planning makes it possible to stabilize the socio-

economic situation, direct the entire budget process in the right, scientifically 

sound direction, which will help the country get on the new rails of economic 

and social development, will ensure sustainable dynamics of economic 

growth. 

In some foreign countries, budget planning is carried out for more 

than one year. For example, in France, multi-year planning is carried out for  

3 years, in Germany and Sweden, planning is carried out for 5 years. This is 

due to national traditions in each country, and the budget period in each 

country does not start and end in the same way. For example, in Ukraine only 

from 2019 the three-year budget planning is introduced, and annually from 

January 1 to December 31 the budget year lasts and it coincides with the 

calendar, the situation is similar in some European countries, such as Italy, 

Belgium, the Netherlands. 

Budget planning, which is carried out not for one year, but for the 

medium and long term, lays the foundation for long-term development with 

specific measures, deadlines, participation of various branches of government, 

local governments aimed at effectively solving problems of socio-economic 

development of the state.  

Budget planning, depending on the tasks, is divided into: strategic, 

current, operational. Strategic planning involves the development of long-

term plans for several years to come, as is the case, for example, in Germany 

and Sweden. Current budget planning involves the formation of financial 
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plans for one year. Operational planning can include estimates of revenues 

and expenditures, allocation plans, budget schedule, ie those documents that 

ensure the implementation of budgets during one budget period.   

According to M.V. Tarasyuk, to solve the problem of coordination of 

strategic, tactical (medium-term) and operational budget planning is possible 

due to the introduction of an approach that is to justify medium-term budget 

indicators that will be part of the government action program based on long-

term economic and social development programs. The author believes that the 

practice of strategic and medium-term budget planning should be enshrined in 

law not only at the national level, but also at the level of local communities. 

[5, p. 26].  

Planning is the tool by which the state not only regulates economic or 

social processes, but also influences regional and foreign economic policy, 

development of science, education, health care, stimulates business activity, 

encourages businesses to increase productive labor, and so on. 

 

An important task of budget planning is: 

− establishment of real sources of filling budgets of all levels; 

− ensuring the efficient use of budget resources; 

− fair distribution of funds between different administrative-territorial 

units; 

− meeting the social needs of the population in each locality of the 

country; 

− ensuring macroeconomic proportions of state development; 

− creation of necessary social reserves, which are used for planned and 

unplanned activities; 

− creation of transparent conditions for payments, movement of budget 

funds; 

− the ability to exercise effective financial control over each budget 

program, project, financial transaction at all stages of the budget 

process.  

 

In our opinion, it is important to increase the effectiveness of budget 

policy in terms of developing a budget planning system as a tool for economic 

growth, ensuring the effectiveness of budget expenditures. The current period 

of socio-economic development of Ukraine requires an in-depth 

understanding of the place and role of the budget in the economic system, 

creating conditions for the formation of a transparent budget process and, 

accordingly, effective budget planning. 

Different methods are used in budget planning (Fig. 1), for example: 

balance, provides for the coordination of budget revenues and expenditures, 
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standards – the application of relevant norms, analytical - determination of 

budget indicators based on modeling, the method of coefficients is based on 

coefficients calculated by the ratio period to the planned indicators. However, 

there is one that has a certain feature in ensuring the efficient use of budget 

funds. This method is widely known as program-target. The specificity of this 

method is that it ensures the rational use of financial resources, orients the 

participants of the budget process to achieve performance indicators, which is 

extremely relevant in the current conditions of socio-economic development 

of Ukraine.  

 
Fig. 1. Меthods of budget planning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: developed by the author  

 

In addition, the program-target method differs from other methods of 

budget planning, as it allows to assess the effectiveness and efficiency of the 

use of budget funds.  

Budget planning as a system includes: functions, purpose, tasks, 

object, subject, institutional and methodological support based on the 

legislative and regulatory framework. The functions of budget planning 

include the determination of exogenous and endogenous factors influencing 

the components of the budget system and its development. The purpose of 

budget planning is to form the preconditions for the stability and balance of 

the budget system. Tasks include: balancing budget indicators, 

macroeconomic proportions of the country's development, defining budget 

policy priorities and forming real, sound budget programs for their financing, 

promoting efficient allocation of budget expenditures, their targeted, effective 

use, ensuring optimal public goods and maximum approximation of 

guaranteed state social services to direct consumers. 

Budget funds are the subject of planning, and state and local 

authorities are the entities that are obliged to effectively use the available 

financial resources. 

Balance 

 

Methods of budget planning 
Analytical 

Regulatory Program a target Coefficients 
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Effective management of the budget process, in particular in the field 

of expenditures is a factor in the stability of the financial system, the key to 

sustainable economic growth. 

In modern conditions, the budget carries a significant burden, as 

there is a need to meet the public goods, and on the other hand – limited 

financial resources of the budget do not allow for proper maneuvering, so 

effective budget planning plays an important role in allocating and using 

financial resources economy. 

 

 

Problems of the budget planning system in Ukraine and development 

prospects 

 

Analyzing the state of budget planning in Ukraine, we conclude that 

the country has not created an effective system of sound budget planning for 

the economical and efficient use of financial resources, socio-economic 

development, economic growth. Thus, according to the Accounting Chamber 

in 2008 the largest weight in the structure of inefficient use of budget funds, 

namely 55.1 percent. there were shortcomings in planning and lack of sound 

forecasting and planning (Fig. 2).  

 
Fig. 2. The total amount of identified facts in the structure of inefficient use  

of public funds due to shortcomings in planning  

and lack of sound forecasting and planning 
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Source: calculated by the author for [6-17] 

 

In 2009, this figure decreased by 10.2 percentage points and 

amounted to 44.9 percent. In 2010, compared to 2009, this figure decreased 

again by 34.2 percentage points and amounted to 10.7 percent. From 2010 to 
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2015, the indicator increased, except for 2014, because compared to 2013 it 

decreased by 9.4 percent. point and amounted to 25.6 percent. In 2016 and 

2017, all violations related to planning shortcomings. In 2018, on the 

contrary, all violations concerned only the lack of sound forecasting and 

planning, which amounted to 3.3 percent, ie the figure decreased compared to 

2017 by 1.8 percent. point. It should be noted that from 2016 to 2018, the 

share of shortcomings in planning and the lack of sound forecasting and 

planning in the structure of inefficient use of budget funds was insignificant. 

However, in 2019 the structure of violations presented in the Report of the 

Accounting Chamber changed and violations committed in the planning of 

budget funds in the structure of violations of budget legislation amounted to 

60.9 percent (of the total amount of UAH 32,108.5 million. 

 

We analyzed the total, identified amounts of funds and the share of 

shortcomings in forecasting and planning in the structure of inefficient use of 

public funds, and noticed some discrepancies. For example, in 2008 there 

were facts of inefficient management and use of budget funds due to 

shortcomings in planning and lack of sound forecasting and planning for  

a total of 4 billion 321.1 million hryvnias (Fig. 3). 

 
Fig. 3. The total amount of identified budget funds due to shortcomings 

in planning and lack of sound forecasting and planning 
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 In 2009, this figure increased by UAH 822.1 million. and amounted 

to UAH 5,143.2 million, although we see that the share in the overall structure 

of inefficient use of funds decreased by 10.2 percentage points. That is, the 

share in the overall structure of inefficient use of funds and the amount of 
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identified amounts do not correspond to each other. A detailed analysis of the 

existing differences shows that everything depends on the established facts of 

violations, the amount and amounts of use of budget funds. Thus, in 2018 the 

total amount of identified budget funds due to shortcomings in planning 

amounted to 143.7 million UAH, and in 2019 this figure already amounted to 

19 552.2 million UAH, which is the largest amount for the entire period under 

study. 

 

Our analysis showed the urgency of the problem of budget planning 

in the use of budget funds. Fluctuations in the structure of inefficient 

management and use of budget expenditures indicate that this problem does 

not disappear over the years, on the contrary, it is replaced by other types of 

budget violations. At the same time, the amounts of identified amounts 

indicate that due to shortcomings in planning, budget expenditures are used 

inefficiently and, accordingly, constrain the dynamics of socio-economic 

development of the country, as the funds do not fulfill their tasks. 

The study provides grounds for concluding that insufficiently 

effective budget planning is one of the reasons for inefficient management 

and use of budget funds. As a result, there is a causal link between the 

problems of budget planning and effective management and use of budget 

funds, which affects the dynamics of socio-economic development of the 

country, restrains economic growth. 

It should be noted that the situation may change, as in Ukraine from 

January 10, 2019 with amendments to the Budget Code of Ukraine, in 

accordance with the Law of Ukraine dated 06.12.2018 №2646-VII „On 

approval of medium-term budget planning in Ukraine” [18] introduced 

medium-term budget planning. The medium-term budget period includes the 

planned and the next two planned budget periods. Instead of the one-year 

Main Directions of Budget Policy, the medium-term Budget Declaration has 

been introduced as a strategic planning document that defines the budget 

policy for the next three years. Three-year local financial plans will be a tool 

for medium-term budget planning at the local level. In our opinion, the 

provisions of medium-term budget planning will promote economic growth, 

development of society, determination of strategic directions of structural 

changes in the main sectors of the economy, balanced and consistent tax, debt, 

budget policy in the medium term. 

The introduction of medium-term budget planning will allow the state 

to implement large-scale projects, the implementation period of which is five, 

ten years, ie those programs that go beyond one budget period. This will 

oblige participants in the budget process to substantiate the indicators of the 

planned budget year and take into account the obligations of the state in pre-

vious budget periods. With the introduction of medium-term budget planning, 
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we hope that the dependence of the priorities of government agencies on the 

political situation will disappear, will make it impossible to waste budget 

funds and their inefficient use. 

Medium-term budget planning corresponds to the principles on which 

the recommendations of the World Bank and the International Monetary Fund 

on the effectiveness of budget expenditure management are based [19; 20], in 

particular the fairness and efficiency of inter-budgetary relations, the 

introduction of the program-target method, the transparency of the budget 

process.  

We hope that medium-term budget planning will contribute to the 

rational, efficient allocation and use of budget funds, as well as the balance of 

the budget and the budget system. The financial plan of each budget, 

depending on its level, performs tasks in a specific link of public 

administration. Qualitative drafting of the budget requires: an appropriate 

level of interaction between state and local budgets; expenditures of all levels 

of the budget system; financial standards of budget security and coefficients 

that adjust them; settlement of fiscal legislation with determination of the 

appropriate level of tax burden on the economy, etc. 

The formation of a multilevel system of budget planning will ensure 

the feasibility of justifying budget revenues and expenditures on the priority 

goals of social development. 

The success of decentralization reform in Ukraine depends on high-

quality budget planning, as will the indicators of the distribution of budgetary 

powers between the state and administrative-territorial units. That is, what 

level of public administration should provide funding for expenditures for 

certain functions of public authorities and local governments. The distribution 

of powers and the consolidation of financial resources in the budget planning 

system will be a prerequisite for the justification and implementation of 

economic and social development programs in the relevant territory. Fixing 

budget indicators for the medium term will strengthen the financial 

independence of local budgets, expand their capabilities, help develop 

mechanisms for investment attractiveness of regions, search for additional 

reserves of a particular area, development and implementation of promising 

budget programs that will form "growth points" of the economy. 

It is important to choose methods, techniques and tools for modern 

monitoring and evaluation of budget programs, as well as to identify gaps and 

improve existing tools and methods to improve budget planning tools, its 

impact on the growth of economic and social indicators.  

The efficiency of budget expenditures should be a priority of fiscal 

policy, which will provide an opportunity to form a basis for sustainable 

economic growth, increase the margin of stability of the socio-economic situation 

in the short and medium term. 
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In the implementation of budget planning is important institutional 

support, which is to create appropriate legislative, regulatory, organizational 

conditions for the functioning of the entire planning system. The effectiveness 

of the institutions of the planning system, as well as the economic system 

depends on the completeness of the institutions' compliance with modern 

realities and needs of society. Organizational and methodological principles 

are necessary for the preparation of budget requests, development of the draft 

budget taking into account the forecast indicators set by the Ministry of 

Finance for the next two budget periods. 

 

It is important to harmoniously combine financial and economic, 

strategic and budgetary planning in order to address the priorities of society, 

to achieve significant indicators. Introduction of a comprehensive assessment 

of the implementation of budget programs and activities of authorities at all 

levels. Improving the budget process in order to form the transparency of each 

stage, accountability and control of public officials, the formation of an 

effective vertical of financial and economic, medium-term budget planning. 

This vertical presupposes a logical transition of public authorities and local 

self-government to the system of strategic planning as a basic tool for 

implementing policy in the economic and social spheres. Increasing the level 

of autonomy on the one hand, and on the other - the full responsibility of the 

government for the results of activities with clear quantitative and qualitative 

indicators of evaluation. Coordination of the action plan with the financial 

capabilities of the budget, rational use of budget resources, implementation of 

a reliable system of monitoring and control of the achievement of 

intermediate and final results of the goals of the strategy of socio-economic 

development of the country. 

The use of modern methods and methods of medium-term budget 

planning allows to raise this tool to a better level, to ensure medium-term 

balance of budget revenues and expenditures, the formation of real, science-

based budget programs with clearly defined priorities for socio-economic 

measures. This approach will significantly improve the quality of draft budget 

preparation, improve the budget process, evenly distribute appropriations by 

budget periods, introduce a system of economic incentives to optimize budget 

expenditures. 

It is important to coordinate the tasks of budget planning with the 

areas of socio-economic development of the country, which will significantly 

strengthen the role of budget planning in solving the tasks, taking into account 

the tax potential of the country and its territories. On the basis of budget 

forecasting as a base of planned indicators, conditions, tendencies, 

contradictions and alternatives of achievement of the strategic purposes of 

development of economy, social sphere are defined. Forecasting makes it 
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possible to form an idea of the impact of endogenous and exogenous factors 

on socio-economic development, anticipate risks and avoid negative 

consequences in the future. 

The relevance of budget forecasting lies in the relationship of 

macroeconomic indicators with budget architecture. Budgetary parameters 

and macroeconomic policy are influenced by a set of institutional measures, 

the structure of the country's economy, monetary policy. Budget forecasting is 

a means of substantiating the directions of budget policy development, the 

basis for focusing the efforts of authorities at all levels on the prospects of 

budgetary regulation of the economy. Budget forecasting is the basis for 

drafting state and local budgets, its indicators are used to develop a forecast of 

socio-economic development of the country in terms of administrative-

territorial units and the same forecast is the basis of budget forecasting. Its 

main task is to substantiate the sources of filling the budget, finding an 

effective mechanism for implementing the tasks of budget policy, assessing 

possible risks, identifying priority areas for the use of budget funds. The 

process of budget forecasting is carried out continuously, so it requires 

constant refinement of budget indicators and its comparison with the 

dynamics of socio-economic development of the country. 

 

Budget planning is the basis of financial planning with the definition 

of sources, amounts and directions of use of budget allocations at all levels of 

government: state, regional, municipal, district, rural and connects forecasts of 

macroeconomic indicators with budget revenues and proposals for public 

expenditures. 

There is a need for continuous improvement of methods and tools of 

budget forecasting, because in modern conditions it is advisable to improve 

the provision of budget services, and therefore forecasting should have  

a science-based basis based on anticipation of factors and disclosure and 

knowledge of phenomena affecting budget indicators. 

In our opinion, the difference between forecasting and planning is that 

forecasting makes it possible to see the goal in the long run, including 

possible risk and impact factors. Planning is the reality we see before us,  

a more concrete and predictable phenomenon. If the prognosis is some 

probabilistic nature of action, then planning is a decision that has already been 

made, which brings us closer to the appropriate goal. Forecasting and 

planning are not antagonists, on the contrary, these concepts complement each 

other and ensure the continuity of the process of efficient and rational use of 

budgetary resources [21, p.43]. 

Mechanism of budget forecasting in Ukraine needs to be improved, in 

particular, systematic analysis of assessments of socio-economic development 

of the country, identification of negative trends, analysis of the reasons for 
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their formation, expansion of tools to influence negative processes that 

constrain the dynamics of socio-economic development 

In modern conditions, it is impossible to achieve success in the 

socio-economic sphere if the government, ministries do not plan their 

activities, constantly collecting and analyzing information on changes in 

foreign and domestic markets, make long-term forecasts to justify plans for 

further action of the government authorities. 

According to A. I. Danylenko, in many countries in one form or an-

other planning elements are used that do not create obstacles to the use of the 

positive aspects of the free market [22, p. 5]. 

According to O. D. Vasylyk, in modern conditions the structure of the 

purposes of social and economic development and its relation to financial 

structures has considerably complicated; changes in the financial potential of 

the state by sources, structure and dynamics continue. This requires new 

approaches and methodological solutions in the implementation of financial 

planning and forecasting [23, p. 118]. 

Only forward-looking forecasting makes it possible to effectively use 

limited budgetary resources for the priority goals of socio-economic 

development, ensuring financial stability, sustainable economic growth 

For the successful development of society, the implementation of 

long-term strategy requires a qualitatively new system of budget forecasting 

as a scientifically sound process based on knowledge and prediction of 

objective and subjective factors that affect budget indicators and their 

quantification [24, p. 317-318]. 

Perspective forecasting of budget expenditures is an important tool 

for state regulation of economic and social processes, as it justifies the use of 

budget funds in the future, taking into account the identified goals and 

priorities of socio-economic development of the state in the medium and long 

term [25, p. 71].  

It is advisable to deepen the relationship between annual and long-

term budget planning. When developing promising areas of fiscal policy, it is 

necessary to take into account the effect and reorientation of the economy to 

mainly endogenous factors of economic growth. It is important to introduce 

medium-term indicative planning in the activities of the main managers of 

budget funds [26, p. 8]. 

Budget planning as a tool for managing budget funds provides an 

opportunity to identify alternative ways to solve socio-economic problems, 

promotes openness, transparency in management decisions, accountability of 

government to society. 

The development of long-term budget policy should be based on the 

institutional development of the country, the inconsistency of its results with 
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the established goals is a consequence of insufficient consideration of the 

institutional environment of society [27, p. 218].  

To ensure sustainable development dynamics, significant institutional 

changes are needed in the system of financial and budgetary regulation of the 

economy, as their formation is carried out in the appropriate institutional 

environment and is a combination of components: intergovernmental 

relations, budget revenues and expenditures, deficit, public debt, tax 

regulation, external environment, internal economic processes in the country 

and their relationship. The institutional environment influences the 

transformation of the system of financial and budgetary regulation and its 

impact on the dynamics of economic growth. 

Achieving strategic medium- and long-term goals of the country's 

development depends on taking into account in budget policy the peculiarities 

of the institutional environment of society, because budget architecture and 

qualitative characteristics of budget institutions affect the development of 

socio-economic processes. Therefore, the formation of a proper institutional 

environment of budgetary and economic space is an important factor in 

effective fiscal policy and promoting economic growth, improving the welfare 

of the population. 

 

Perspective forecasting of budget expenditures is an important tool 

for state regulation of economic and social processes, as it justifies the use of 

budget funds in the future, taking into account the identified goals and 

priorities of socio-economic development of the state in the medium and long 

term. [28, p. 11]. 

According to Professor I. Y. Chugunov, in the process of long-term 

budget planning conditions are created for solving the most important tasks of 

state influence on economic development [29, p. 202].  

In this context, it is important to note that long-term budget planning 

can be an important tool to prevent migration, create new jobs, improve birth 

rates, raise social standards, which will radically change the situation in the 

country in the long run, reveal domestic potential, ensure sustainable 

economic growth. 

Any economic activity is carried out in a certain institutional model, 

which combines a set of different social, political, economic institutions 

mutually consistent with the traditions, culture, history of the people. This 

feature creates the institutional conditions for the formation and 

implementation of budget policy, including the use of budget funds. 

Currently, the issue of efficiency of budget expenditures is one of the 

main tasks of the budget system. Given the limited budget funds, an important 

area is to improve the mechanism of expenditure management, increase their 

efficiency and effectiveness. Implementation of budget policy through  
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a system of budgetary mechanisms should create a balance of the budget and 

have a positive impact on the processes of socio-economic development. The 

mechanism of forming the structure and volume of budget revenues and the 

formation of expenditures is an important component of budget regulation and 

economic growth. 

The use of the state budget as an effective tool of macroeconomic 

regulation should be based on a prudent policy to ensure compliance with the 

growth rate of budget expenditures to the growth rate of the domestic 

economy, the implementation of budget programs aimed at eliminating 

infrastructure constraints in the economy. Improving the competitiveness of 

the country's economy, the quality of public services, living standards requires 

the implementation of a strategy to optimize budget expenditures while 

increasing their effectiveness. Not all types of expenditures have an equally 

positive impact on economic growth. So-called productive expenditures have 

a positive impact – expenditures of an investment nature, while investments 

are understood in a broad sense: they include investments in fixed capital, in 

human capital; such as education, health care. Consumer and social 

expenditures have less of an impact on economic growth [30, p. 125].  

In our opinion, expenditures on health care and education do not 

guarantee better results if they are not accompanied by structural reforms 

aimed at improving the efficiency of the system and creating effective incen-

tives, elements of feedback.  

 

Budget funding for research contributes to scientific and technological 

progress, which has the opposite effect and has a positive effect on the pace of 

socio-economic development, promotes economic growth  

Scientifically based definition of medium- and long-term goals of 

social development, qualitative and quantitative indicators of their 

implementation, taking into account the potential of the budget is a necessary 

condition for improving the quality of budget planning and strengthening its 

impact on economic growth. Development of real budget indicators taking 

into account the cyclical development of the economy, improve the quality of 

budget revenue and expenditure management, create preconditions for 

manageable budget process, positively affect the stability of the financial and 

budgetary system, the level of efficiency and effectiveness of budget policy, 

promote positive economic dynamics 

In modern conditions of information technology development, it is 

appropriate to form a powerful information-analytical, methodological base 

that would simplify the budget planning process and would help participants 

in the budget process to make timely, informed management decisions on the 

formation and use of budget resources. 
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It should be noted that in the framework of budget reform, in accord-

ance with the Strategy for reforming the public financial management system 

for 2017 - 2020 "in terms of improving the program-target method, from July 

24, 2020 came into force the order of the Ministry of Finance from 

19.05.2020. №223 "On assessing the effectiveness of budget programs of the 

state budget" [31].  This order provides for: evaluation of efficiency at 

different stages of the budget process: planning, execution and reporting on 

budget execution; principles of monitoring the implementation of budget 

programs; Obligation to monitor the measures of the budget program and 

performance indicators, for the implementation and achievement of which 

managers have made prepayment in previous budget periods; the form of 

presentation of the results of the evaluation of the effectiveness of the budget 

program for the reporting budget period; a list of issues that must be covered 

in the summary of the evaluation results; development of measures to increase 

the efficiency of the budget program for the medium term. The results of the 

evaluation for the reporting budget period are published by the main budget 

managers on their official websites. The implementation of this order, in our 

opinion, will promote transparency, accountability of public authorities, and 

the availability of information on the activities of budget managers will 

encourage participants in the budget process to increase measures for effective 

spending of budget funds. Evaluating the effectiveness of budget programs 

will strengthen the link with budget planning and should be an auxiliary tool 

in conducting reviews of budget expenditures and the responsibility of budget 

managers for their effective use. 

 

Conclusion 

 

According to the results of the study, the issue of budget planning is 

extremely relevant for the budget system of Ukraine, as a significant 

proportion of budget violations are committed in the field of budget planning 

and forecasting. Annual changes in the structure of inefficient management 

and use of budget funds prove that the problem of budget planning does not 

disappear over the years, on the contrary, it is replaced by other types of 

budget violations. At the same time, the amounts identified indicate that due 

to shortcomings in planning, budget expenditures are used inefficiently and, 

accordingly, restrain the dynamics of socio-economic development of the 

country, inhibit economic growth, because the funds do not fulfill their tasks. 

The introduction of medium-term budget planning is a belated but 

positive step towards improving the efficiency of financial resources and 

achieving the strategic goals of socio-economic development of the country. 

Medium-term planning will contribute to the optimal tax and debt burden on 

business, the formation of the basis of economic growth, the stability of the 
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macroeconomic environment. Medium-term planning of results of the budget 

focused on the result with definition of priorities in economic, social policy of 

the country is an important factor of economic growth, maintenance of 

efficiency of realization of economic policy of the country. 

Budget planning affects the stability of the financial system, 

macroeconomic balance, the formation of the basis for sustainable economic 

growth. The issue of optimizing the budget deficit indicators in accordance with 

the tasks of the state economic policy, stimulating domestic demand, ensuring 

economic growth, and building infrastructure remains relevant. The main 

principles of budget expenditure planning should be integrity, soundness, 

consistency of financial indicators, balance of the budget system. It is important 

to optimize the size and structure of budget expenditures for the most effective, 

economical and effective mechanism for achieving the strategic goals of socio-

economic development of the country 

In modern conditions, it is advisable to improve the methodological 

basis of budget planning in monitoring the implementation of budget 

programs, achieving goals, objectives with determining the appropriate effect 

of the use of budget funds, both in the medium and long term. 

It is necessary to use the advantages of the program-targeted method 

of budgeting in order to increase the level of efficiency of financial resources 

management, deepen the relationship between budget allocations and 

performance indicators of the budget, promote the effectiveness of budget 

policy. Mandatory annual evaluation of the effectiveness and efficiency of 

budget programs will strengthen the responsibility of participants in the 

budget process for the validity of appropriate indicators, definition of 

objectives, goals. It is important that each budget program meets the 

objectives and strategic goals of socio-economic development of the country. 

It is advisable to create an information and methodological 

framework for management decisions in drafting a budget aimed at improving 

budget planning, improving management efficiency and use of financial 

resources of the country 
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Gender aspects of the military conflict in Ukraine 

 

 
Abstract: 

The article was devoted to the analysis of gender politics taking into account Ukrain-

ian realities and practices. It was established that gender inequality in conditions of 

military-political conflict occurs due to psychological impact on relations between 

representatives of society within the boundaries of various social institutions, namely 

in the family. In the article, aspects of gender discrimination in Ukrainian society are 

defined. The tendencies and principles of formation of gender relations in Ukraine 

were characterized. It was observed that such a factor of civil society development as 

a female movement is missing. It was proved that conditions of military conflict, due 

to different conditions, strengthen gender inequality even more. 

Keywords: gender, gender equality, gender politics, military conflict, gender discrim-

ination, gender violence.  

 

Streszczenie:  

Artykuł poświęcono  analizie  polityki genderowej z uwzględnieniem ukraińskich 

realiów i praktyk. Ustalono, że nierówność genderowa w warunkach wojskowo–

politycznego konfliktu występuje z powodu psychologicznego wpływu na stosunki 

między przedstawicielami społeczeństwa w granicach różnych społecznych instytucji, 

przede wszystkim w rodzinie. W artykule zostały określone aspekty dyskryminacji 

genderowej w ukraińskim społeczeństwie. Scharakteryzowano tendencje i zasady 

kształtowania się stosunków genderowych w Ukrainie. Brakuje takiego czynnika 

rozwoju obywatelskiego społeczeństwa, jak polityczny ruch kobiecy. Udowodniono, że 

warunki wojskowego konfliktu, ze względu na  różne uwarunkowania, jeszcze  

w większej mierze wzmacniają nierówność genderową. 

Słowa kluczowe: gender, równość genderowa, polityka genderowa, wojskowy kon-

flikt, dyskryminacja genderowa, genderowa przemoc.  

 

 

Wprowadzenie  

Od siedmiu lat Ukraina jest pogrążona w konflikcie zbrojnym, na sku-

tek którego zmienił się rytm życia państwa. Ów konflikt podzielił Ukraińców 

na proeuropejskich i prorosyjskich; na tych, którzy zajmują aktywną, obywa-

telską postawę i tych, których ta sytuacja wydaje się nie obchodzić – według 
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znanego przysłowia ukraińskiego: „moja chata z kraja”; jest to podział na 

tych, którzy mieszkają na Wschodzie w ciągłym napięciu i tych, którzy są 

terytorialnie oddaleni i nie zwracają szczególnej uwagi na wojskowe działa-

nia, obserwują przebieg konfliktu za pośrednictwem środków masowego 

przekazu. Kolejne grupy stanowią osoby, które z orężem w ręku bronią wła-

snego państwa i te, które nie afiszując się, codziennie pracują jako wolonta-

riusze i w ten sposób służą pomocą dla dobra naszych żołnierzy. Jesteśmy 

różni: mężczyźni i kobiety, nastolatki i dorośli. Jednak wszyscy pragniemy, 

żeby jak najszybciej skończyła się „niewypowiedziana wojna” i zostały do-

trzymane zasady pokojowego współistnienia.  

Pokojowe współistnienie jest kwestią do rozwiązania nie tylko przez 

polityków, dyplomatów i wojskowych, ale i ważnym elementem życia całego 

nieobojętnego społeczeństwa, wspólnot terytorialnych i każdego obywatela  

z osobna.  Znaczna rola w życiu współczesnego społeczeństwa przynależy 

kobietom (przedstawicielki płci pięknej to 54% mieszkańców Ukrainy, czyli 

ponad 20 mln). W ciągu ostatnich 100 lat Ukrainki zawsze zajmowały czoło-

we pozycje społeczne, dlatego ich bezpośredni udział w kształtowaniu pań-

stwowego ustroju uwarunkowany jest historycznie.  

 Zaznaczmy, że dosyć często stereotypowe zachowania kobiet w spo-

łeczeństwie i współczesne funkcjonowanie Ukrainek ma swoje źródła w ra-

dzieckiej przeszłości. Właśnie za czasów Związku Radzieckiego władza ko-

munistyczna kształtowała obraz/pozycję kobiety jako kobiety pracującej, 

matki, ale także pracownika. To oznaczało, że ona również, tak jak i męż-

czyźni, budowała „światły komunizm”, a stąd – pytania genderowe były cał-

kowicie „rozstrzygnięte”. Potrzeba pracy, wynikająca z sytuacji społeczno-

ekonomicznej kraju, została wpisana w rolę kobiety jeszcze w 20. i 30. latach 

XX w. (były potrzebne w okresie industrializacji i kolektywizacji). Ostateczna 

rola kobiety w ZSRR ukształtowała się w czasie II wojny światowej i po jej 

zakończeniu. W wyniku działań militarnych brakowało mężczyzn, a tym sa-

mym brakowało rąk do pracy. Kobiety musiały zastąpić mężczyzn we 

wszystkich branżach powojennego przemysłu, a pracujące kobiety w społe-

czeństwie radzieckim stały się normą przyjmowaną a priori.  

 W ten sposób za czasów ZSRR odbyła się legitymizacja polifunkcjo-

nalnego funkcjonowania i zachowania kobiety. Taki styl życia kobiet został  

w końcu niepodważalnym dogmatem, przekazywanym z pokolenia na poko-

lenie, będąc priorytetem do dnia dzisiejszego. W takich warunkach kobiety  

w społeczeństwie ukraińskim odbierane są przede wszystkim jako fachowcy, 

którzy dbają o zabezpieczenie efektywnego funkcjonowania różnych sfer 

życia społeczeństwa, a później  dopiero – jako matki, żony, córki itd.  

 Dzisiaj jak i wcześniej, stereotypy genderowe przeszkadzają kobietom 

w pełni realizować się, korzystać ze swych praw, utrwalać różne społeczne 

role i zachowania w społeczeństwie (podobnie do mężczyzn). Dosyć często 
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kobiety stają się pierwszoplanowymi w kształtowaniu prawodawczych norm  

i dlatego powinny mieć wpływ na ustawodawstwo. 

 Celem analizy badawczej autorskiego zespołu jest uzasadnienie 

stwierdzenia, że fakt pogłębienia wojskowo-politycznego konfliktu na terenie 

Ukrainy powoduje spotęgowanie nierówności genderowej, prowokuje wzrost 

napięcia społecznego i politycznego, a także pokazuje brak gotowości ukraiń-

skiego społeczeństwa do wyrażenia sprzeciwu wobec rosyjskiej propagandy. 

Źródłami wykorzystanymi w pracy są materiały analityczne naukowców  

i publicystów w zakresie treści przeciwieństw genderowych, a także aktualnej 

problematyki genderowej w warunkach konfliktu wojskowo-politycznego.  

Badacze weryfikują wyniki projektu unijnego pt. „O zachowaniu równości 

genderowej w Ukrainie” oraz materiały analityczne Centrum Razumkowa 

(Genderowa równość i postępowanie: w kontekście europejskiej strategii 

Ukrainy), a także przepisy normatywno-prawne, które regulują kwestie rów-

ności genderowej i  dyskryminacji w Ukrainie (prawo, strategie i itp.).  

 

Dyskusja 

Po rozpadzie Związku Radzieckiego w latach 90. XX w. ukraińskie 

kobiety często zmuszone były do podejmowania roli liderów w rodzinnym 

kręgu, ponieważ trwał kryzys ekonomiczny. „Wypędzał” on całe pokolenia 

Ukrainek do pracy zarobkowej, także poza granice ojczyzny.  Bardzo często 

kobiety ciężko pracowały fizycznie – w przemyśle, fabrykach, przedsiębior-

stwach, na polach, ale także w szpitalach czy opiekując się osobami starszymi 

lub niepełnosprawnymi w domach prywatnych.  

Oderwanie od rodziny, konieczność poszukiwania stałych źródeł fi-

nansowania sprzyjało kształtowaniu obojętnej postawy Ukrainek w stosunku 

do sfery społecznego rozwoju i polityki, co skutkowało(uje) brakiem rozwi-

niętej aktywności społeczno-politycznej dużej części kobiet. Z drugiej strony 

brały one odpowiedzialność za swoje rodziny, kształcenie dzieci, pomoc ro-

dzicom, poszukiwanie pracy.   

Wspomniane tendencje kształtowania stosunków genderowych  

w Ukrainie, doprowadziły do braku społecznych ruchów żeńskich, które są 

niezwykle ważnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; ru-

chów,  których działanie ukierunkowane byłoby na przeciwstawianie się dys-

kryminacji kobiet, pracę na rzecz emancypacji, humanizacji i równoupraw-

nienia kobiet we wszystkich sferach życia społecznego. W naszym państwie 

są kobiety-politycy, kobiety-liderzy, istnieją nieliczne kobiece organizacje 

polityczne – ale są to raczej wyjątki; brakuje ukształtowanego, zorganizowa-

nego, liczącego się w życiu społeczno-politycznym ruchu kobiecego. Należy 

tez podkreślić, że pokolenie młodych Ukrainek ma w większości pasywny 

stosunek do swoich społecznych obowiązków.  
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Dyskryminacja kobiet w społeczeństwie ukraińskim jest widoczna na 

wielu płaszczyznach . „Genderowa równość: mity, fakty i państwowa polity-

ka” (2020) (Гендерна рівність: міфи, факти та державна політика1) 

przynosi wiele takich przykładów. Różnica zarobków pomiędzy mężczyznami 

a kobietami sięga około 25%; dla kobiety dodatkowe obciążenie domowe 

wynosi średnio 29 godzin tygodniowo, dla mężczyzn – 15 godzin. To kobiety 

są ofiarami przemocy domowej. W polityce natomiast kobiety stanowią nie-

wielki odsetek. Chociaż panie to ponad połowa ludności Ukrainy, tylko co 

piąty poseł Rady Najwyższej Ukrainy to kobieta2. Mają one o wiele mniej 

możliwości, aby rozwijać karierę zawodową. 

 W sprawozdaniu zaprezentowanym na Światowym Forum Ekono-

micznym w 2020 roku, ukazującym w sposób globalny różnice genderowe 

między mężczyznami i kobietami – według wskaźników uczestnictwa eko-

nomicznego, poziomu wykształcenia, sfery zdrowia i przedstawicielstwa poli-

tycznego – Ukraina zajęła 59 miejsce (wśród 153 państw, które podlegały 

badaniom)3 pomimo tego, że przez ostatnie 30 lat przyjęto szereg aktów zwią-

zanych z polityką genderową 4, i że na terytorium naszego państwa pracowało 

i pracuje kilka międzynarodowych organizacji (PRONZ w Kijowie, OBWE, 

IOM, Human Rights Watch), które prowadzą edukację genderową. Należy 

zaznaczyć, że w Ukrainie ma miejsce wiele działań ukierunkowanych na wy-

korzenienie uprzedzeń do kobiet-fachowców, kobiet-polityków, kobiet-

liderów itp.   

 Ciężką próbą dla wszystkich w naszym państwie stał się konflikt 

zbrojny na Wschodzie Ukrainy, który rozpoczął się w 2014 roku. W takich 

warunkach kobiety nie poprzestały na obserwowaniu wydarzeń, ale nieustan-

nie biorą aktywny udział w działaniach na rzecz uregulowania zbrojnego kon-

fliktu. Przedstawicielki płci żeńskiej cały czas są w szeregach Sił Zbrojnych 

Ukrainy, służą na zasadzie dobrowolności w jednostkach wojskowych. Kobie-

ty często są inicjatorkami różnych akcji wolontariackich, wybierając często 

drogę pozapaństwową (nieoficjalną), aby doprowadzić do uregulowania tego 

konfliktu – nie zważając na poziom i rodzaj działalności. 

Międzynarodowi eksperci wskazują, że w warunkach konfliktu kobie-

ty wykonują funkcje pośredników i mediatorów. Bezsprzecznie, to działal-

ność kobiet pozwala na dotrzymanie umów, obniżenie ryzyka międzypań-

stwowej wojny, bowiem z większą wrażliwością reagują one na wypadki 

 
1https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/ge

nder-equality-handbook-for-mps.html. 
2https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2020/eu

-project-developed-guide-to-promote-gender-equality.html (dostęp: 23.03.21) 
3 https://dduvs.in.ua/ngp/ (dostęp: 23.03.21) 
4 https://minjust.gov.ua/m/str_11921 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2020/eu-project-developed-guide-to-promote-gender-equality.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2020/eu-project-developed-guide-to-promote-gender-equality.html
https://dduvs.in.ua/ngp/
https://minjust.gov.ua/m/str_11921
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przemocy genderowej w  warunkach konfliktu i jednocześnie rozwiązują ty-

powo „męskie” problemy. 

Kobiety inicjują i biorą aktywny udział w pomocy wolontariackiej dla 

Ukraińskich Sił Zbrojnych. Na zawsze zapadły w pamięci Ukraińców liczne 

dziennikarskie relacje z pierwszych miesięcy wojny, kiedy brakowało poży-

wienia dla ukraińskich obrońców na wschodnich granicach państwa. Kobiety 

w sposób masowy włączyły się do akcji „lepienia pierogów i gotowania 

barszczu”, które wolontariusze przekazywali na front. Akcje plecenia siatek 

maskujących, robionych na drutach skarpetek i rękawiczek to kolejne inicja-

tywy Ukrainek. 

W Ukrainie działają pozarządowe organizacje jak np. „La Strada”, 

której przedstawicielem jest Kateryna Łewczenko. Praca tej fundacji ukierun-

kowana jest na zachowanie równości genderowej, działania na rzecz pokoju, 

przeciwdziałanie przemocy. W opinii pracowników „La Strady” zaangażowa-

nie kobiet w rozwiązanie konfliktów sprzyja efektownemu osiągnięciu posta-

wionego celu5. 

 

Jednocześnie wojna pokazuje prawdziwość cierpień, które stały się 

udziałem ukraińskich kobiet; to one stanowiły ogromną część osób przesie-

dlonych z terenów działań wojennych (statystycznie około 2/3 przemieszczo-

nych osób w wewnątrz państwa to kobiety (61%) і dzieci (14%)). W tej nieła-

twej sytuacji to panie stają się odpowiedzialne za swoje rodziny, to one po-

szukują nowego miejsca zamieszkania i środków do życia. Dość często zosta-

ją jedynym źródłem finansowania swoich rodzin. Niestety, one też w większej 

mierze są podatne wpływom genderowo uwarunkowanej przemocy seksualnej 

(szczególnie na terenach, gdzie odbywa się konflikt zbrojny)6. Warto też zau-

ważyć, że w ostatnim okresie wzrosła liczba przemocy w rodzinach osób 

zdemobilizowanych z szeregów Sił Zbrojnych i to zjawisko jest także bezpo-

średnią konsekwencją wojny.  

Ukraińskie kobiety na terytoriach konfliktu są poddane psychologicz-

nej i seksualnej przemocy. Udokumentowane są fakty wykorzystywania miej-

scowych kobiet jako „żywych tarczy” w trakcie wycofywania się oddziałów 

oraz wypadki gwałtów, dokonywanych przez bojówki ORDŁO (Oddzielne 

Rejony Obwodów Donieckiego i Ługańskiego, separatyści Rosyjskiej Federa-

cji). Tylko w latach 2014-2016 prawie dwukrotnie wzrosła liczba telefonów 

 
5https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/02/Women-Peacebuilders-

Ukrainian-ES.pdf (dostęp: 25.03.21). 
6 Zhinky. Myr. Bezpeka: Informacijno-navchalnyj posibnyk z gendernyx aspektiv 

konfliktiv dlya faxivciv socialnoyi sfery, Kolektyv avtoriv,  Kyyiv, 2017, s.. 11. 

https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/02/Women-Peacebuilders-Ukrainian-ES.pdf
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/02/Women-Peacebuilders-Ukrainian-ES.pdf
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na „gorącą” linię z informacją, zawiadomieniem o handlu ludźmi, o przemocy 

domowej i genderowej dyskryminacji7. 

 

Międzynarodowi eksperci, autorzy badań „Wojna bez zasad” uważa-

ją, że państwa, gdzie trwają wojskowe konflikty, odznaczają się nasileniem 

przypadków nierówności genderowej. W warunkach zbrojnego konfliktu na 

Wschodzie Ukrainy wyraźnie ujawnia się tendencja do nasilenia seksizmu, do 

przejawów. Niewątpliwie nie jest rzeczą łatwą poddać badaniom ten problem, 

ale przedstawione fakty świadczą, że seksualne przestępstwa (skierowane 

przeciw przedstawicielom obu płci) w czasie trwania zbrojnego konfliktu  

w Donbasie miały celowy i systematyczny charakter8, były instrumentem 

zastraszenia, poniżenia i kary przeciwko zatrzymanym (tak cywilnym, jaki 

wojskowym).   

W czasie trwania konfliktu zbrojnego przemoc seksualna wykorzy-

stywana jest jako oręż i element wojny hybrydowej. Środki masowego prze-

kazu, kontrolowane przez separatystów, pokazują przemoc ze strony armii 

ukraińskiej wobec zamieszkałej tam ludności; rozpowszechnienie tych plotek 

wywiera bezpośredni wpływ na rozchwianie lojalności mieszkających tam 

ludzi wobec państwa, buduje nienawiść i strach wobec żołnierzy ukraińskich. 

Media należące do separatystów porównują zachowania żołnierzy ukraińskich 

do wojsk niemieckich z czasów II wojny światowej. W ten sposób próbują 

„włączyć głęboką, genetyczną” pamięć poprzednich pokoleń.   

Badania socjologiczne Centrum Razumkowa (2016)9 potwierdziły 

fakty wielu form przemocy, w tym nieuzasadnioną nierówność genderową na 

terenach, gdzie bezpośrednio odbywają się działania wojenne. Konflikt zbroj-

ny wpływa na wzrost aktów przemocy wobec kobiet.  

Zauważyć należy, że rosyjscy propagandyści, szerząc dezinformację  

o stopniu przemocy ze strony przedstawicieli armii ukraińskiej, wykorzystują 

wyrachowane technologie manipulacji, np.:  

− wielkie kłamstwo: dezinformacja jest przekonująca i mitologizowane 

są realne fakty lub wymyślane nowe okrucieństwa. Interesującym jest 

fakt, że wydarzenia przekazywane przez rosyjskie media nie są po-

twierdzone przez organizacje międzynarodowe, 

 
7 Zhinky. Myr. …, s. 14 -15. 
8 A. Aloxin, S. Kyrychenko, A. Korynevych, Vijna bez pravyl: genderno-obumovlene 

nasylstvo, povyazane zi zbrojnym konfliktom na sxodi Ukrayiny, w: GO «Sxidno-

ukrayinskyj centr gromadskyx iniciatyv», red. V. Shherbachenka, G. Yanovoyi, Kyyiv 

2017, s. 29, 93. 
9 Genderna rivnist i rozvytok: poglyad u konteksti yevropejskoyi strategiyi Ukrayiny, 

Kyyiv: Centr Razumkova, Vyd.: «Zapovit», 2016, s. 244. 
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− miksowanie, mieszanie faktów: autentyczne wydarzenia mistrzowsko 

zostają wplatane w kontekst przypuszczeń, wymysłów, plotek, hipo-

tez – trudno jest czasem odróżnić prawdę od kłamstwa,   

− podstawione (wykorzystywane) osoby: dezinformację przekazuje się 

przez osoby neutralne. W tym celu wykorzystani są różnorodni „eks-

perci”, którzy mieszkają za granicą lub znani ludzie kultury lub wy-

bitne osoby, którym przypisuje się nieprawdziwe wypowiedzi10. 

W sytuacji wojny praktyka przemocy genderowej, skierowana przeciwko 

jeńcom wojennym, ideowym przeciwnikom i miejscowym mieszkańcom, 

może być spostrzegana jako instrument/broń wojny hybrydowej w Donbasie. 

Stąd też przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie, ale też oczywiście praw-

dziwym seksualnym przestępstwom staje się ważnym zadaniem do rozwiąza-

nia przez państwo.  

 

Podsumowanie 

Tak jak w Ukrainie nie ma państwowych zaangażowanych mediów, 

tak i pytania związane z przemocą genderową w strefie konfliktu pozostają 

niedostatecznie nagłośnione. Dlatego większość zwykłych obywateli żyje  

w przekonaniu, że takiego zjawiska, jak przemoc genderowa nie ma lub wy-

stępuje sporadycznie. W takich warunkach w naszym społeczeństwie nie 

kształtuje się postawa obywatelska, która potępiałaby podobne przejawy nie-

zależnie od tego, kto jest ich sprawcą i przeciwko komu zostało skierowane 

siłowe działanie. Natomiast wroga propaganda rosyjska dość aktywnie wyko-

rzystuje temat seksualnej przemocy jako część wojny informacyjnej przeciw-

ko naszemu państwu i takim sposobem powoduje eskalację konfliktu. 

Trzeba zaznaczyć, że ukraińskie społeczeństwo, znajdujące się już od 

siedmiu lat w stanie wojny, jest świadkiem okrutnych zbrodni na okupowa-

nych terytoriach i stopniowo „przyzwyczaja się” (pomimo okrucieństwa) do 

aktów przemocy. Badania socjologiczne w formie kwestionariusza ujawniają, 

że w rodzinach demobilizowanych wojskowych jest wiele przypadków psy-

chologicznej i fizycznej przemocy wobec członków rodziny. Przemoc ta wy-

nika z faktu niełatwej adaptacji żołnierzy do życia w stanie pokoju, szczegól-

nie w ciężkich ekonomicznie warunkach. Żołnierze dość często mają proble-

my psychiczne, a nie otrzymują we właściwym czasie pomocy specjalistycz-

nej. 

Doświadczenie krajów, które były poddane konfliktom wojskowym 

pokazuje, że budowanie pokoju nie jest możliwe bez uczestnictwa kobiet, bez 

zachowania zasad równości genderowej. Jeżeli w warunkach zbrojnego kon-

fliktu nie następuje wzrost aktywności ruchów kobiecych, to zjawiska de-

strukcyjne (szczególnie przemilczane), mogą destabilizować społeczeństwo 

 
10A. Aloxin, S. Kyrychenko, … s. 104-107. 
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na kilka pokoleń. Oficjalne włączenie kobiet do działania na rzecz pokoju  

i wdrożenie ich w życie polityczne, w perspektywie umożliwi wzmocnienie 

ich pozycji społecznych i obywatelskich. Budowanie pokoju wymaga 

uwzględnienia zasad genderowych, poszerzenia praw i możliwości kobiet. 

Dopóki nierówność i stereotypy istnieją, możemy tylko niestety obserwować 

skutki oddziaływania konfliktów wojskowych na życie kobiet.    
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TURYSTYKA KULTUROWA. PRZEWODNIK HERSTORYCZNY PO 

MUZEUM NARODOWYM W SUKIENNICACH KRAKOWSKICH 

(WYBRANE OBRAZY) 

 

Cultural Tourism. Herstorical guide to the National Museum  

in Kraków Cloth Hall (selected images) 

 

 
Abstract  

The article presents the profiles of remarkable women artists from the end of the 19th 

century, whose images can be found on the permanent exhibition in the branch of the 

National Museum in Kraków Cloth Hall (Sukiennice) – Helena Modrzejewska, Anna 

Bilińska-Bohdanowiczowa, Aniela Pająkówna, Maria Podlewska, among others. The 

article is in the field of cultural tourism (classical museum tourism) and herstorical 

research, combining these issues and drawing attention to lesser-known figures from 

the world of art history. 

Keywords: cultural tourism, museum tourism, herstory, Anna Bilińska-Bohdanowi-

czowa, Aniela Pająkówna, Maria Podlewska, Teodora Wyspiańska, Helena Modrze-

jewska, Julia Hadziewiczowa, Olga Boznańska. 

 

 

Streszczenie 

Artykuł przybliża sylwetki niezwykłych kobiet-artystek z końca XIX wieku, których wi-

zerunki można znaleźć na wystawie stałej w oddziale Muzeum Narodowego w krakow-

skich Sukiennicach – między innymi Heleny Modrzejewskiej, Anny Bilińskiej-Bohdano-

wiczowej, Anieli Pająkówny, Marii Podlewskiej. Artykuł wpisuje się w obszar zaintere-

sowań turystyki kulturowej (klasycznej turystyki muzealnej) i badań herstorycznych, 

łącząc te zagadnienia i zwracając uwagę na mniej znane postacie ze świata historii 

sztuki. 

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turystyka muzealna, herstoria, Anna Bilińska-

Bohdanowiczowa, Aniela Pająkówna, Maria Podlewska, Teodora Wyspiańska, Helena 

Modrzejewska, Julia Hadziewiczowa, Olga Boznańska. 

 

 

 

Wprowadzenie 

 Celem, jaki postawiła sobie autorka w niniejszym artykule jest przybli-

żenie sylwetek kilku niezwykłych kobiet, których obrazy znajdują się w Mu-

zeum Narodowym w Sukiennicach – w ten sposób proponuję połączenie 
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zagadnień z zakresu turystyki kulturowej oraz coraz bardziej popularnego nurtu 

w narracji historycznej, tzw. herstory. Zdarza się bowiem, że studenci pytani  

o znajomość różnych dzieł sztuki chętnie wymieniają obrazy znajdujące się  

w galeriach włoskich czy francuskich, natomiast twórczość rodzimych twór-

ców to często terra incognita.  

Zapowiedziana tematyka artykułu wymaga wprowadzenia dwóch po-

jęć, o których wspomniano powyżej. „Nazwą turystyki kulturowej możemy 

określić te wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze tury-

stycznym, w których spotkanie uczestników podróży z wytworami kultury albo 

powiększenie ich wiedzy o zorganizowanym przez człowieka świecie otaczają-

cym jako jej wytworze jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi 

rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu 

w niej udziału.”1 Jedną z form turystyki kulturowej jest klasyczna turystyka mu-

zealna – i choć wydaje się dość popularna, to tak naprawdę występuje często  

w dwóch bardzo różnych formach. Do muzeów udają się z jednej strony wy-

cieczki szkolne, dla których nie tyle ważny jest merytorycznie pogłębiony prze-

kaz co raczej multimedialna prezentacja z użyciem nowoczesnych technik oraz 

– z drugiej strony – turyści motywowani kulturowo2, często zainteresowani 

konkretnymi obiektami, zwiedzający pod kątem swoich zainteresowań, stawia-

jący wysokie wymagania w odniesieniu do poziomu merytorycznego prezento-

wanego przez personel, program wystaw i materiał informacyjny. W przypadku 

młodzieży od tego pierwszego odbioru często zależy dalsze zainteresowanie 

sztuką i ich udział w turystyce kulturowej; nudny, jednostronny przekaz potrafi 

odstręczyć na długo (na zawsze?) od pomysłu odwiedzania muzeów i wy-

cieczka szkolna staje się w ten sposób jedynym kontaktem ze zbiorami muze-

alnymi; muzealnicy zdają sobie z tego sprawę, dlatego coraz większą wagę 

przykłada się do ciekawych prezentacji ekspozycji – zachęcony widz powróci 

bowiem do muzeum. 

 

Drugie z pojęć, do których odnoszę się w tytule artykułu, to herstory 

(herstoria). Nie jestem osobiście przywiązana do tego terminu, ale trzeba przy-

znać, że oddaje on w skrócie ideę opowiadania historii z perspektywy kobiecej, 

ukazywanie w większym stopniu tego, co interesuje mnie najbardziej, czyli 

 
1 Rohrscheidt A. M., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wydanie 

3, Poznań 2016, s. 47. 
2 der kulturell motivierte Tourist wybiera kierunki zwiedzania, kierując się właśnie 

ofertą kulturową; w tym segmencie turystyki mamy do czynienia także z turystami za-

interesowanymi kulturowo (der kulturell interessierte Tourist), ale ci zwiedzają chętnie 

dobrze znane miejscowości o kulturowym znaczeniu, wybierając raczej tematy znane 

z procesu edukacji albo aktualnie obecne w przekazie medialnym; Nahrstedt W., Kul-

turtourismus, Wyd. FernUniversität Hagen 1997, s. 105-109. 
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prywatnej historii ludzkości – w tym wypadku treści historycznych z podkre-

śleniem dziejowej roli kobiet. Od lat 70. XX w. termin funkcjonuje jako rozpo-

znawalna formuła żargonu naukowego i języka popularnych publikacji. Pojęcia 

tego używają instytucje kultury3, wszedł on do języka nauki i jest powszechnie 

akceptowany. Pragnę podkreślić, że pojęcie to traktuję w taki właśnie sposób, 

bez konotacji ideowych (np. feministycznych, ponieważ wymagałoby to zupeł-

nie osobnego omówienia). 

Pojęcie herstory narzuca się, gdy chcemy przedstawić narrację histo-

ryczną z wielu stron, nie tylko z pozycji elit, kiedy chcemy namalować obraz 

wielobarwny i wielopłaszczyznowy. Współczesna historiografia, a właściwie 

kultura, potrzebowała wiele czasu, aby docenić historie różnych grup społecz-

nych – i nie chodzi tu tylko o kobiety, ale np. stan chłopski, który w badaniach 

i literaturze przedmiotu właściwie nie istniał albo istniał tylko jako tło. Wydaje 

się to dość dziwne, biorąc pod uwagę, że większość polskiego społeczeństwa, 

po przejściu totalitaryzmów i ze względu na brak rozwiniętego przemysłu, ma 

proweniencję chłopską. Można mówić o nowym otwarciu, poczynając od „Fan-

tomowego ciała króla” Jana Sowy, poprzez „Ludową historię Polski” Adama 

Leszczyńskiego, „Bękarty pańszczyzny” Michała Rauszera, „Bez pana i ple-

bana” Dariusz Zalegi czy „Chamstwo” Kacpra Pobłockiego. 

 

Opowieści naszych babć nie przekładały nam się na wydarzenia, które 

znaliśmy z kart podręczników historii; w większości wypadków nie słuchali-

śmy, a kiedy umiemy docenić, bywa najczęściej za późno. Odczarowanie te-

matyki bardziej klasowej niż stricte kobiecej to pozycje takie jak „Instrukcja 

nadużycia. Służące w XIX-wiecznych polskich domach” Alicji Urbanik-Ko-

peć, „Służące do wszystkiego” Joanny Kuciel-Frydryszak czy „Aleja włóknia-

rek” Marty Madejskiej. Doceniane są także literackie przedstawienia tematu 

jak „Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radka Raka 

czy „Pokora” Szczepana Twardocha.” Otworzyła się w ostatnich latach nowa 

perspektywa dla badaczy historii – choć nie jest to oczywiście nowe pole badań, 

bo znajdziemy wiele prac we wcześniejszej historiografii, przypominających 

zapomniane kobiety, traktujące o doli chłopów, ale inaczej postrzega się nau-

kowe książki, które jednak znajdują się w niszy czytelniczej choćby ze względu 

na język przynależny do danej epoki, a inaczej współczesny dyskurs – chcia-

łoby się rzec z perspektywy historyka: „znane tematy w nowej odsłonie.” 

 

 

 
3 Instytut Adama Mickiewicza: https://culture.pl/pl/tag/herstoria; Narodowe Archiwum 

Cyfrowe, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Europejskie Centrum Solidarności:  

http://www.herstorie.pl/. 

https://culture.pl/pl/tag/herstoria
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Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 

Galeria sztuki w Sukiennicach to najstarszy oddział Muzeum Narodo-

wego w Krakowie, powołanego w 1879. Wystawę inaugurującą działalność  

otwarto 11 września 1883 roku, w przeddzień dwusetnej rocznicy bitwy pod 

Wiedniem. Ekspozycja w Sukiennicach jest prezentowana w czterech salach:  

Bacciarellego (oświecenie), Michałowskiego (romantyzm), Siemiradzkiego 

(akademizm), Chełmońskiego (realizm, polski impresjonizm, początki symbo-

lizmu). Przychodzimy najczęściej, aby podziwiać „Portret Stanisława Augusta 

w stroju koronacyjnym” Bacciarellego, „Czwórkę” Chełmońskiego, „Pochod-

nie Nerona” Siemiradzkiego, „Szał uniesień” Podkowińskiego, „Hołd pruski”, 

„Kościuszkę pod Racławicami” czy „Wernyhorę” Matejki. Ale znajdziemy tu-

taj także kilka może mniej znanych obrazów, które stały się natchnieniem dla 

niniejszego artykułu i okazją do wycieczki nieoczywistej – śladami niezwy-

kłych kobiet. Warto zatrzymać się przy kilku z nich, aby poznać te historie. 

Pragnę podkreślić, że interesują mnie osoby uwiecznione na obrazach, nie zaj-

muję się w artykule krytyką artystyczną. 

  

 

ZNANE:  

Helena Modrzejewska 

 

Tadeusz Ajdukiewicz namalował w 1880 portret Heleny Modrzejew-

skiej – najsłynniejszej ówczesnej gwiazdy teatru, skandalistki, ikony mody, 

ukochanej Henryka Sienkiewicza. Występowała na scenie przez 46 lat, grała  

w ponad 300 różnych miastach na świecie, w ponad 6 tysiącach przedstawień, 

z których „tylko” około 1700 zagrała po polsku, resztę – po angielsku. Można 

stwierdzić, że żadnemu polskiemu artyście, może poza Polą Negri,  nie udało 

się zrobić takiej kariery za granicą jak Modjeskiej (nazwisko na użytek anglo-

języcznej widowni).  

W wojażach towarzyszył jej mąż oraz Sienkiewicz – przez lata bezna-

dziejnie zadurzony w aktorce. Wśród jej adoratorów byli Stanisław Witkie-

wicz, Adam Chmielowski, zaś Aleksander Gierymski – jak głosiła plotka –  

wyjechał do Rzymu, by leczyć się z uczucia do aktorki. Miała nieślubnego 

syna, którego w USA przedstawiała jako swego brata4, miewała romanse, była 

 
4 Rudolf Modrzejewski (Ralf Modjeski) (1861-1940) był światowej sławy inżynierem, 

budowniczym linii kolejowych i mostów, pionierem w budownictwie mostów wiszą-

cych. Zbudował prawie 40 mostów na największych rzekach Ameryki Północnej,  

a jego uczniem był m.in. twórca słynnego mostu Golden Gate w San Francisco – Joseph 

B. Strauss. Kiedy Rudolf miał 6 lat, jego ojciec Gustaw Zimajer, który wcześniej rozstał 

się z Heleną, porwał go i przez 3 lata trzymał w ukryciu; zrzekł się praw do syna za 

4000 guldenów. 
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dyktatorką mody – damskie stroje, słodycze, parasolki, kapelusze, a nawet po-

trawy w restauracjach à la Modjeska sprzedawały się bardzo dobrze. 

 

Obraz ten stał się najbardziej znanym dziełem autora, a jego historia 

związana jest z początkami Muzeum w Sukiennicach. Na jesieni 1879 artystka 

przyjechała do Krakowa i wzięła udział w obchodach 50-lecia pracy artystycz-

nej Józefa I. Kraszewskiego. Zagrała w jego sztuce, wzięła udział w balu,  

z którego dochód przeznaczono na budowę pomnika Mickiewicza i w tej pod-

niosłej atmosferze ogłoszono powstanie Muzeum Narodowego w Krakowie  

(7 października 1879); bezpośrednim impulsem stało się przekazanie przez 

Henryka Siemiradzkiego obrazu „Pochodnie Nerona”, który oznaczony jest 

pierwszym numerem inwentarzowym. Tadeusz Ajdukiewicz także postanowił 

podarować muzeum swoje dzieło – malowany właśnie portret Modrzejewskiej. 

Obraz ukończył w lutym 1880, a do zbiorów krakowskich trafił on trzy lata 

później.  

 

Dzisiaj trudno nam zro-

zumieć, jak duże zainteresowa-

nie wzbudzały takie dzieła.  

W epoce, w której wiedza  

o świecie pochodziła z drogich 

książek i pism nie dla każdego 

dostępnych5, w której podróżo-

wanie zarezerwowane było dla 

nielicznej grupy zamożnych 

osób, w której Matejko jako 

młody chłopak nie marzył na-

wet o zobaczeniu płócien po-

dziwianych mistrzów, ale o za-

poznaniu się z dobrej jakości li-

tografią ich dzieł (zresztą bez-

skutecznie), ekspozycja obra-

zów stawała się wydarzeniem 

kulturalnym i towarzyskim.  

 
 

*zdjęcia obrazów wykonała au-

torka w Muzeum w Sukiennicach 

 
5 Powszechną praktyką było np. głośne czytanie na poczcie odcinków popularnych, 

ukazujących się w odcinkach powieści (np. Lalki czy Potopu) – przychodzili tam nie-

umiejący czytać, aby dowiedzieć się o dalszych losach Kmicica czy Skrzetuskiego. 

 
Helena Modrzejewska, 

 Tadeusz Ajdukiewicz, 1880 
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ZAPOMNIANE: BILIŃSKA, PAJĄKÓWNA, PODLEWSKA 
 

Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (18546-1893) 

  

Moja historia przyjaźni z tą artystką jest najdłuższa. To ona jako pierw-

sza przyciągnęła mnie spojrzeniem w sali Chełmońskiego, zmuszając do po-

szukiwania wiadomości o swoim życiu. I – „radość historyka”: coraz więcej 

informacji, a nieznana wcześniej osoba nagle pojawia się w wielu odsłonach. 

Kiedy pracowałam nad artykułem, okazało się, że w Muzeum Narodowym  

w Warszawie otwarto poświęconą jej wystawę7; w międzyczasie ukazała się 

też  książka Sylwii Zientek „Polki na Montparnassie”, w której znajdziemy 

wiele informacji o Annie Bilińskiej, ponieważ to pierwsza polska artystka, 

która osiągnęła międzynarodową sławę, wystawiając na Salonie paryskim, ale 

nie była doceniana nad Wisłą.  

Jest raczej przykładem na to, że spełnienie zawodowe w drugiej poło-

wie XIX wieku było możliwe tylko dla nielicznych kobiet, które poprzez talent, 

samozaparcie i poświęcenie (przede wszystkim życia prywatnego i konwenan-

sów epoki) były w stanie żyć zgodnie ze swoimi potrzebami i poglądami. Wy-

jazd do Francji, żeby malować? Fanaberie egzaltowanych panienek? W niektó-

rych przypadkach oczywiście tak, ale mamy przykłady, które przeczą tej tezie, 

choć każda kariera u początków wymagała spełnienia podstawowego warunku 

– finansowego. Trzeba sobie bowiem uzmysłowić, że tylko niewielki odsetek 

ówczesnych kobiet był w stanie przeciwstawić się naciskom rodziny i znajo-

mych, narażać się na samotność i ostracyzm społeczny, a przede wszystkim – 

biedę; wychodziły za mąż, wracały do rodziny. Można było jeszcze wybrać 

pracę guwernantki, ale na tym możliwości się kończyły. Ich talent ginął w po-

wodzi codziennych zajęć, a prace w większości zaginęły. Trudno dziś współ-

czesnej Europejce przyjąć do wiadomości, że w tak „oświeconej” Francji, która 

 
6 Na stronie iMNK [http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU484], wirtualnego Mu-

zeum Narodowego w Krakowie, błędnie podana została data urodzin artystki (1857), 

co jest częstym błędem, bowiem kiedy w 1882 przyjechała do Paryża miała już 28 lat 

– dlatego odmłodziła się o 3 lata i data ta powielana jest często w opracowaniach. Ar-

tystka nie doczekała się jeszcze wzmianki na stronach wirtualnego Muzeum Narodo-

wego w Krakowie. 
7 Prezentowane dzieła pochodzą m. in. z Victoria Art Gallery w Bath, The State Mu-

seum of Pennsylvania w Harrisburgu czy Göteborgs Konstmuseum oraz z rodzimych 

muzeów, a także z kolekcji prywatnych.  

Wystawie towarzyszy dwujęzyczny katalog dzieł wszystkich Anny Bilińskiej. Kilku-

letni program badawczy obejmował kwerendy w archiwach i muzeach polskich oraz 

zagranicznych. Badania naukowe pomogły dotrzeć do nieznanych dotąd dzieł; 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/jedna-z-najwybitniejszych-polskich-malarek-

xix-w---wystawa-anny-bilinskiej-w-muzeum-narodowym-w-warszawie 

http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU484
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była „Mekką wolności” dla wielu Polek w XIX wieku, dopiero w 1938 kobieta 

mogła otworzyć rachunek bankowy i wykreślono zapis prawa rodzinnego o po-

winności posłuszeństwa mężowi, a dopiero w 1944 przyznano Francuzkom 

prawa wyborcze.   

 Dla Anny Bilińskiej, która  

w wieku 28 lat (1882) przyje-

chała do Paryża, nie było innej 

drogi rozwoju artystycznego. 

Uczęszczała na lekcje rysunku  

w szkole Wojciecha Gersona, 

gdzie jej koleżanką była m.in. 

Maria Dulębianka (późniejsza 

partnerka Marii Konopnickiej), 

ale naukę rysunku traktowano 

tylko jako element kształcenia 

panien, które oprócz tego po-

winny umieć wyszywać i grać 

na pianinie. Dodatkowo jedy-

nym przyjętym kanonem sztuki 

w Warszawie i Krakowie była 

estetyka „matejkowska”; poszu-

kiwania innych stylów malar-

stwa – przez Podkowińskiego, 

Pankiewicza, Gierymskiego – 

musiały być kontynuowane  

w ośrodkach na zachodzie Eu-

ropy. Polacy wybierali często Monachium, ale naturalnym kierunkiem był 

oczywiście Paryż.  

 

Kobiety nie miały wstępu na akademię. Pierwszą placówką, która  

w 1894 otwarła drzwi dla kobiet, była Cesarska Akademia Sztuk Pięknych  

w Petersburgu. Trzy lata później kobiety przyjęto do Ecolé des Beaux-Arts  

w Paryżu, w 1904 w Warszawie, a w Krakowie dopiero na rok akademicki 

1919/1920. W latach 80. XIX wieku istniały tylko prywatne instytucje, jak pro-

wadzona od 1873 przez Rodolpha Juliana, do której trafiła Bilińska. Przez Aca-

démie Julian przewinęło się wielu uznanych malarzy; Anna znalazła się w to-

warzystwie kilku Polek, o których warto wspomnieć: Zofii Stankiewicz, Marii 

Dulębianki, Marty Gażycz, Anieli Pająkówny, Marii Gerson (kobiety musiały 

zapłacić kwotę podwójną w stosunku do mężczyzn, bowiem według ówcze-

snych standardów wymagały osobnych sal i modeli). „Polski kobiecy epizod 

na Akademii zainaugurowała Zofia Stankiewicz, która w 1880 r. zapisała się 

 
Autoportret z paletą,  

Anna Bilińska- 

Bohdanowiczowa, 1887  
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do pracowni Tony’go Roberta Fleury’ego. W 1882 roku wstąpiła tam polecona 

przez nią Anna Bilińska oraz Tola Certowicz.” – pisze znawczyni tego tematu, 

Ewa Bobrowska.8 

Anna Bilińska wyjechała z kraju jako dama do towarzystwa Klemen-

tyny Krassowskiej, Klimci – przyjaciółki, bez której nie byłoby Bilińskiej-ma-

larki. Skromne środki na początek pobytu w Paryżu wyasygnował co prawda 

ojciec, ale dość szybko stracił pieniądze przez nietrafione inwestycje i tylko 

zapomogi od Klimci, a potem zapis testamentowy na rzecz Anny, pozwolił jej 

realizować marzenia na paryskim bruku.  

Jak większość malarzy w owym czasie Anna marzyła o wystawie, me-

dalu, uznaniu w stylu Montrmartre; choć w 1882 minęło już 8 lat od wystawie-

nia „Impresji” Moneta, to impresjoniści pozostawali zamkniętą, towarzyską 

grupą, a sławę zdobywano na Salonie Paryskim, gdzie królował akademizm. 

Poznała Rosę Bonheur, jedną z nielicznych kobiet, która zrobiła prawdziwą ka-

rierę (dwukrotny złoty medal na Salonie, pierwsza artystka nagrodzona Legią 

Honorową) i mogła uchodzić za spełnione marzenie kobiety-malarki.  

Anna nie czuła się emancypantką, szukała swojego stylu; nie będąc 

zwolenniczką impresjonistów namalowała obraz „Bretonka na progu chaty”,  

w którym eksperymentowała ze światłem. Oglądając „Hołd pruski” wysta-

wiony na Salonie napisała w liście „niektóre postacie znakomite, ale Matejko 

zawsze jest Matejką.”9 Pracowała bardzo ciężko, uważając, że w jej wieku po-

winna już wiedzieć, czy malarstwo może dać jej utrzymanie. Zaczęła wysta-

wiać obrazy, dawała lekcje rysunku i muzyki, ale sukces mógł przynieść tylko 

Salon.  

I udało się – jako pierwszej Polce. Jej „Autoportret z paletą” zdobył 

złoty medal w 1887! Żeby zrozumieć, dlaczego obraz ten wywołał prawdziwą 

sensację, trzeba zanurzyć się w świat konwenansów epoki wiktoriańskiej. Otóż 

kobieta mogła próbować wejść do świata sztuki opanowanego przez mężczyzn, 

ale nie mogła odbiegać wyglądem od przyjętego kanonu! Szczególnie artystki 

(tak, to jeszcze nie jest czas Kiki z Montparnasse) musiały dowodzić, że są 

„normalnymi” kobietami. Jeśli pokazywały siebie jako ludzi sztuki, to obo-

wiązkowo w odpowiedniej sukni, z odpowiednimi akcesoriami, do których na-

leżały wachlarze, falbany, parasolki, kwiaty, strusie pióra, rękawiczki, kapelu-

sze – ale przede wszystkim fryzury. Upięte starannie, długie włosy były ele-

mentem nieodzownym nawet podczas pracy w plenerze, potargana koafiura 

 
8 Bobrowska E., Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX 

wieku, w: Archiwum emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, red. S. Kossowska,  

M. Supruniuk, Toruń 2012, zeszyt 16-17, s. 15. 
9 Zientek S., Polki na Montparnassie, Warszawa 2021, s. 76. 
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była nie do przyjęcia. Krótkie włosy i spodnie10 to moda, która przyjdzie do-

piero po I wojnie światowej, a bez kapelusza jeszcze w latach 20. nie można 

było wejść do kawiarni.  

Anna na obrazie pokazała siebie jako malarkę – bez upiększeń, w far-

tuchu, z pędzlami w ręce, jakby zastano ją w trakcie porządkowania miejsca 

pracy; nie uśmiecha się, patrzy prosto w oczy widza. Ale przede wszystkim 

uwagę przyciągały włosy – ten brak fryzury był najbardziej kontrowersyjny. 

Współczesny widz nie dostrzega tego problemu, a właśnie on zwrócił uwagę 

odwiedzających i oceniających. Na szczęście dla malarki obraz nie został 

okrzyknięty wulgarnym czy nieprzyzwoitym, jak stało się z głośnym portretem 

Amélie Gautreau pędzla Johna Singera Sargenta, wystawionym na Salonie trzy 

lata wcześniej. Odsłonięte ramiona. głęboki dekolt, a przede wszystkim opada-

jące ramiączko sukni spowodowały ostracyzm towarzyski modelki i złamały 

karierę malarza, który musiał opuścić Paryż. 

 

Następne pięć lat to okres prawdziwego powodzenia Anny – żadna pol-

ska malarka nie odniosła przed nią takiego sukcesu! W 1889 artystka zdobyła 

srebrny medal na Wystawie Światowej (obraz podarowała Muzeum Narodo-

wemu w Krakowie). Była mistrzynią pasteli na płótnie. Miała wystawy, zamó-

wienia, stała się przez chwilę docenioną malarką. Ale w życiu osobistym nie 

wiodło się Annie. Dwa lata przed złotym medalem zmarł Wojciech Grabowski, 

z którym miała nadzieję ułożyć sobie życie. Dopiero w 1982 wyszła za lekarza, 

Antoniego Bohdanowicza11. Przyszły mąż był bardzo cierpliwym adoratorem; 

długo się o nią starał, cierpliwie czekał dwa lata od oświadczyn na decyzję swej 

wybranki, a udało im się przeżyć tylko 10 wspólnych miesięcy (świadkami na 

ślubie byli Władysław Mickiewicz i Rodolphe Julian). To jemu zawdzięczamy 

możliwość poznania Anny Bilińskiej – troszczył się o jej spuściznę i przede 

wszystkim opublikował  po śmierci malarki monografię „Anna Bilińska. Ko-

bieta. Polka i artystka. W świetle jej dziennika i recenzyj wszechświatowej 

prasy.” Ukazała się ona dopiero w 1928; zawiera, oprócz komentarza Anto-

niego12, listy, recenzje oraz obszerne fragmenty z dziennika Anny.  

Problemy zdrowotne artystki zaczęły się w Paryżu; prawdopodobnie 

odbiły się na zdrowiu lata spędzone przy sztalugach, w ciemnych, zimnych po-

mieszczeniach. W lecie 1892 Anna nie była w stanie utrzymać w ręce pędzla. 

 
10 Rosa Bonheur otrzymała specjalne pozwolenia na założenie spodni w 1852, ponie-

waż chciała z bliska przyjrzeć się anatomii koni (w rzeźni i na targach), które malowała 
11 Tomalska J., Sztuka, miłość i medycyna: Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857-

1893) w świetle wspomnień męża, w: Archiwum emigracji. Studia – Szkice – Doku-

menty, red. S. Kossowska, M. Supruniuk, Toruń 2012, zeszyt 16-17, s. 32 i dalej. 
12 Antoni Bohdanowicz zniszczył oryginalne zapiski Anny, dlatego badacze podkre-

ślają brak możliwości weryfikacji opisu wielu epizodów z życia malarki  
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Mąż zabrał ją do Warszawy, żeby zmienić otoczenie, ale jej stan drastycznie 

się pogorszył, odnowiła się choroba serca. Zmarła 8 kwietnia 1893, pochowana 

została na Powązkach, nad grobem przemawiał Wojciech Gerson. 

Antoni Bohdanowicz napisał na początku monografii poświęconej żo-

nie: „To dziwne, jak o niej się nic nie wie. A wisi tam, gdzie Matejko, gdzie 

Brandt, Chełmoński.”13 Warto przypomnieć więc jej postać i zobaczyć w Su-

kiennicach autoportret. 

 

 

Aniela Pająkówna 1864-1912  

 

W sali Chełmońskiego znajdziemy też pracę Anieli Pająkówny, która 

– chociaż to autoportret – eksponuje na pierwszym miejscu swoją córkę. Na-

zwisko Anieli pojawia się w różnych opracowaniach, bowiem wspomina się ją 

jako matkę nieślubnej córki „diabła” 

Młodej Polski, Stanisława Przyby-

szewskiego. Guru krakowskiej cygane-

rii zawrócił w głowie młodej dziew-

czynie.  

Była córką stangreta z Medyki, 

którego pracodawcy – Helena i Mie-

czysław Pawlikowscy – wykształcili 

Anielę i traktowali jak członka ro-

dziny. Mieszkała w krakowskim domu 

chlebodawców, gdzie, oprócz eduka-

cji, poznała przedstawicieli bohemy ar-

tystycznej i uczyła się malarstwa u kra-

kowskich wykładowców Szkoły Sztuk 

Pięknych. „Medyceusze z Medyki” za-

pewnili jej fundusze, dzięki którym  

w 1886 wyjechała do Paryża, podejmu-

jąc kształcenie m.in. w Académie Ju-

lian (mieszkała niedaleko Bilińskiej).14 

Nie pozostała w Paryżu, wróciła do Lwowa, wciąż będąc zależną finansowo od 

swoich dobroczyńców. Jej naiwność, być może po prostu prostolinijność i do-

bre serce, spowodowały, że stała się ofiarą pisarza i krytyka literackiego Anto-

niego Potockiego. Początkujący literat okazał się matrymonialnym naciąga-

czem; deklarując małżeństwo, przedstawił plany rozwoju wydawnictwa, na 

 
13 Zientek, s. 124 
14 Jakubowski B., Aniela Pająkówna – malarka z Medyki (w 150. rocznicę urodzin), 

„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 2014, r. 64, s. 50. 

 
Autoportret z córką Stanisławą, 

Aniela Pająkówna, 1907 
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które to przedsięwzięcie Aniela przekazała mu swój, ufundowany przez Pawli-

kowskich, posag. Amant ożenił się z inną, pieniądze przepadły, a malarka nie 

wyciągnęła wniosków ze zdarzenia. „Mniej kosztownym, za to >bajecznie ko-

lorowym< było narzeczeństwo z niezidentyfikowanym chłopomanem, reko-

mendowanym przez samego Sewera – Ignacego Maciejowskiego, pisarza i do-

brego ducha krakowskiej cyganerii”15, ale dopiero związek ze Stanisławem 

Przybyszewskim zmienił zupełnie jej świat. 

Po powrocie z Francji Aniela Pająkówna zyskiwała renomę, wysta-

wiała swoje prace nie tylko we Lwowie, ale także w Paryżu, Wiedniu i Mona-

chium. Przykładem może być jej udział w wystawie w Sukiennicach, jaką  

w 1899 zorganizowało Stowarzyszenie Artystek Polskich, któremu prezeso-

wała Olga Boznańska.16 Był to pamiętny dla artystki rok, bowiem właśnie 

wtedy poznała Przybyszewskiego, który przychodził do jej pracowni malar-

skiej, zwierzał się z kłopotów, co zakończyło się romansem. Nie zwierzył się 

jednak, że głowę ma zajętą głównie nową miłością do Jadwigi Kasprowiczowej 

i problemami domowymi (miał żonę i 5 dzieci, w tym trójkę pozamałżeńską). 

Aniela nie była dla niego ważna, ale ze związku w 1901 urodziła się córka Sta-

nisława, która dopiero po 13 latach otrzyma nazwisko ojca. 

Od kwietnia 1902 do listopada 1905 Pająkówna prowadziła pamiętnik 

dotyczący wczesnego dzieciństwa Stasi, a wiele informacji zachowało się  

w korespondencji córki Przybyszewskiego: „Ze wszystkich stron proszono 

mamę, by powierzyła dziecko, które jej, znanej i poważnie pracującej malarce, 

musiało okropnie przeszkadzać. Mogła mnie oddać własnej matce albo zamęż-

nej siostrze: obie, mając zamiłowanie do dzieci, prosiły ją o to. Nie. Ani jeden 

dzień nie chciała się ze mną rozstać. Rzecz prosta, zaraz rozpoczęło się prze-

śladowanie. A we Lwowie moralny ostracyzm, kreślony przeciw nielegalnej 

matce, niszczył zarazem karierę artystki. Utrudniano mamie wystawę obrazów, 

ponieważ miała córkę – nie nosząc obrączki. (Prawda, że było też kilku praw-

dziwych stronników). Matka tęskniła do Paryża z powrotem: lecz napotkawszy 

wrogość, trudności – postąpiła w myśl swojej (naszej) natury: zamiast przy-

śpieszyć wyjazd, odwlokła go na parę lat.”17  

 
15 Sołtysik M., Poruszone zdjęcie Przybyszewskiego (cz. 2), „Palestra” 51, 2006, s. 148. 
16 zaprezentowało się 30 malarek, co bardzo zdziwiło krytyków piszących recenzje  

z wystawy do krakowskiego „Czasu.” Znanych było tak naprawdę kilka – oczywiście 

Boznańska, Bierkowska, Stankiewiczówna, Kraszewska, Kanigowska, Dulębianka –  

i Aniela Pająkówna właśnie. 

Bobrowska E., Wystawy sztuki kobiet jako element strategii artystycznej Olgi Boznań-

skiej w kraju rodzinnym, „Sztuka i Dokumentacja”, tom Historia wystaw sztuki kobiet 

w Polsce, red. tomu: A. Jakubowska, nr 15, 2016, s. 43. 
17 Filipiak I., Stacha (wstęp do sztuki A. Schiller), Łódź 2001, s. 16; https://e-teatr.pl/fi-

les/programy/59316/stacha_teatr_nowy_lodz_2001.pdf. 
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Aniela była wspaniałą matką, nie przyjmującą standardów wychowaw-

czych epoki, w której dzieci raczej oddawano pod opiekę, szczególnie w związ-

kach artystów. Sam Przybyszewski jest tu najlepszym przykładem: nieoficjal-

nie nie wypierał się córki – przysyłał jej kartki podpisane „Tatuś”, ale zobaczyła 

go tylko na chwilę jako 5-latka, a jej przyrodnim rodzeństwem po prostu się nie 

interesował. Na autoportrecie, prezentowanym w Muzeum w Sukiennicach, wi-

dzimy 43-letnią malarkę, ale na pierwszym miejscu – ukochaną córkę. „Z za-

wieszonym w dali spojrzeniem i zatroskanym wyrazem ust namalowała Pają-

kówna siebie na autoportrecie z córką z roku 1907 r., bodaj najbardziej znanym 

jej obrazie. Na widza patrzy z płótna Stasia, ładna dziewczynka z kokardami 

we włosach, ale i ona się nie uśmiecha. Zatroskanie na kobiecych twarzach jest 

w twórczości Anieli Pająkówny niezwykle sugestywne.”18 

W 1909 Aniela zamieszkała w Paryżu, poświęcając się głównie eduka-

cji Stanisławy. Warunki życia nie były proste, utrzymywała się z renty otrzy-

mywanej od Pawlikowskich; szybko podupadła na zdrowiu i zmarła w wieku 

zaledwie 48 lat, w 1912 (pochowana została w zbiorowej mogile pod Paryżem, 

w Bagneux). Stanisława Przybyszewska wychowała się u ciotki w Wiedniu. Jej 

dwiema miłościami były rewolucja francuska i… morfina. Pierwsza zaowoco-

wała  „Sprawą Dantona” (film Andrzeja Wajdy na podstawie jej sztuki przypo-

mniał trochę autorkę), druga przyczyniła się do przedwczesnej śmierci w wieku 

34 lat. Nazwisko ojca otrzymała na podstawie wyroku sądowego, dopiero kiedy 

miała lat trzynaście, po staraniach wiedeńskiej rodziny. 

 

 

Maria Podlewska 1862-1948 

 

W Muzeum w krakowskich Sukiennicach spotykamy się z jeszcze 

jedną studentkę Académie Julian z końca XIX wieku – Marią Podlewską.  

W historii jej rodziny przewijają się nazwiska słynnych Polaków. Ojciec, Karol 

Podlewski, był działaczem konspiracji niepodległościowej Szymona Konar-

skiego po powstaniu listopadowym, co przypłacił dwudziestoletnim zesłaniem 

do Nerczyńska na Syberię (m. in. wraz z Gustawem Ehrenbergiem). Do towa-

rzysza niedoli, Jerzego Brynka przybyła na zesłanie jego żona oraz córka  

z pierwszego małżeństwa, Józefa – przyszła matka malarki. Karol i Józefa po-

brali się w 1855, mieli sześcioro dzieci. Po odbyciu kary Podlewscy wrócili do 

kraju, zamieszkali w Płocku, gdzie w 1862 na świat przyszła Maria.  

  Zaangażowanie Karola w czasie trwania powstania styczniowego za-

kończyło się wyrokiem trzech lat, które spędził w twierdzy Modlin. W 1868 

 
18 Badowska K., Malarki: patrzące i przeoczone w pałacu Herbsta, Gazeta Wyborcza, 

22.10.2010, https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35135,8552810,malarki-patrzace-i-przeo-

czone-w-palacu-herbsta.html? 

https://www.wikiwand.com/pl/Acad%C3%A9mie_Julian
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rodzina przeprowadziła się więc do Krakowa, ale emigrant z kartoteką, chociaż 

ukończył medycynę i prawo, miał trudności z utrzymaniem rodziny. Marię wy-

słano do siostry Józefy, Eulalii Mierzejewskiej, na Litwę; wróciła w 1874  

i podjęła naukę w ramach Wyższych Kursów dla Kobiet Adriana Baraniec-

kiego. Siedziba szkoły znajdowała się w Domu Nauczycielek przy ul. Karme-

lickiej 32, a uczennicami były m. in. Aniela Pająkówna i Olga Boznańska. 

Cztery lata później Maria zmieniła profil (historyczno-przyrodniczy), ale po 

śmierci ojca wróciła do rysunku, kształcąc się u Hipolita Lipińskiego, Jana 

Styki i Władysława Rossowskiego. Maria miała niewątpliwy talent, który do-

cenił Jan Matejko; kiedy przejął opiekę nad Wydziałem Sztuk Pięknych u Ba-

ranieckiego, zaproponował Podlewskiej stanowisko nauczycielki19. W twór-

czości Marii można dostrzec wpływy Matejki: namalowała m. in. 18 portretów 

królów polskich oraz kopię obrazu mistrza Surzycki, żołnierz napoleoński.20 

Marzyła o wyjeździe do Paryża, gromadząc środki, sprzedając swoje obrazy, 

prowadząc kursy w „Baraneum” oraz dając prywatne lekcje rysunku. 

  

Wreszcie znalazła się w Paryżu, 

w Académie Julian. Studiowała rysu-

nek u Benjamina Constanta i Jean-Paula 

Laurensa. Wystawiała na paryskim Sa-

lonie (1892 – Sierota, 1893 – Portret 

panny Pauliny D.). Choć była głównie 

portrecistką, zostawiła też pejzaże. 

Wierna stylowi wyniesionemu od Ju-

liana, czasem eksperymentowała impre-

sjonistycznie ze światłem, jak w obrazie 

Ulica Floriańska przy wieczornym 

oświetleniu. 

         Dość szybko wróciła do Polski, 

utrzymywała się z malowania portretów. 

Niestety swoich prac nie datowała, co 

utrudnia śledzenie kolejnych faz jej 

twórczości. W 1902 roku namalowała 

znakomity „Portret matki”, którym – jak 

pisano – mogłaby konkurować z najlep-

szymi portrecistami polskimi.21 Za jeden 

 
19 Handerek A., Maria Waleria Podlewska – malarka, „Dzikovia”, 2017, nr 71, s. 15. 
20 Podlewska Maria, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających 

(zmarłych przed 1966). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. VII, red. Urszula Makowska, 

Warszawa 2003. 
21 Handerek, s. 15. 

 
Autoportret, 

 Maria Podlewska, 1889 

  

 

https://www.wikiwand.com/pl/Hipolit_Lipi%C5%84ski_(malarz)
https://www.wikiwand.com/pl/Jan_Styka
https://www.wikiwand.com/pl/Jan_Styka
https://www.wikiwand.com/pl/W%C5%82adys%C5%82aw_Rossowski
https://www.wikiwand.com/pl/Acad%C3%A9mie_Julian
https://www.wikiwand.com/pl/Benjamin_Constant
https://www.wikiwand.com/pl/Jean-Paul_Laurens
https://www.wikiwand.com/pl/Jean-Paul_Laurens
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z najlepszych obrazów uznawano „Portret prof. Baudoin de Courteneya”, wy-

stawiony we Lwowie w 1910. W latach 1908-1911 pracowała jako nauczy-

cielka rysunku w gimnazjum żeńskim Olgi Filippi-Zychowiczowej we Lwowie 

(tu mieszkała od 1907), a także udzielała lekcji prywatnych. Odwiedzała brata 

Filipa na Wołyniu i siostrzenicę Emilię Trębicką na Podolu, skąd przywoziła 

setki szkiców, głównie utrwalając obraz wsi. Podróżowała do Włoch, Niemiec, 

Anglii, czerpiąc z dorobku mistrzów. 

 Maria przeżyła obie wielkie wojny XX wieku. W czasie pierwszej pra-

cowała w Towarzystwie Ochrony Dzieci i opiekowała się chorym bratem Fe-

liksem. Malowała, wystawiała, sprzedała obrazy – m .in. do USA, udzielała się 

w Związku Artystów Polskich. „Była jedną z najpłodniejszych malarek pol-

skich. Malowała obrazy olejne, pastelami i akwarelami. Rysowała ołówkiem, 

piórkiem, węglem, na tekturze, płótnie, desce i papierze. Na wystawę po-

śmiertną zgłoszono 500 jej prac22, nie licząc szkicowników oraz tych, które 

znalazły się w Londynie, Paryżu, Monachium czy Ameryce.”23 

W czasie drugiej wojny światowej pracowała dalej – zachowały się je-

dynie wiadomości o dwóch portretach namalowanych w 1943: Henryka Gros-

sena i Celiny Paszkiewicz. W 1946 przeniosła się do Krakowa, gdzie zmarła  

17 grudnia 1948, pochowano ją na Cmentarzu Rakowickim w mogile ojca Ka-

rola. Nigdy nie wyszła za mąż, nie założyła rodziny, poświęciła się malarstwu.  

 

 

W CIENIU MĘŻCZYZN: Teodora, żona Stanisława Wyspiańskiego  

                                           Julia,  matka Rafała Hadziewicza 

 

W 2021 roku prezentacja na przykład Izabeli Małysz wyłącznie jako 

żony znanego skoczka wywołuje sprzeciw, ale przez wieki kobiety były głów-

nie strażniczkami ogniska domowego – matkami i żonami.  W życiu artystów 

– muzami i „tematami” prac.   

W Sukiennicach znajdziemy znany obraz Stanisława Wyspiańskiego  

z żoną. O tym małżeństwie napisano wiele, jeszcze więcej plotkowano, bo po 

cichu zawarte nie miało nimbu romantyczności jak związki Rydla i Tetmajera 

z siostrami Mikołajczykównami. Wiejska dziewczyna, Teodora Pytko, nie bar-

dzo nadawała się na bohaterkę romansu; raczej pasuje do książki Joanny Ku-

ciak-Frydryszak „Służące do wszystkiego.” Choć istnieją cztery co najmniej 

różne wersje okoliczności poznania Teodory i Stanisława, to najczęściej 

 
22 W 1963 r. rodzina Podlewskich posiadała ok. 500 prac artystki, w tym 9 szkicowni-

ków; https://www.wikiwand.com/pl/Wikipedystka:Byolkak/Maria_Podlewska. 
23 Handerek, s. 16. 
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opowiadano sobie, że Pytkówna, panna z nieślubnym dzieckiem,  pracowała 

jako służąca w domu ciotki Wyspiańskiego.  

Poznali się w 1894, kiedy 25-letni Wyspiański został odrzucony jako 

konkurent panny z dobrego domu, Zosi Pietraszkiewiczówny. To, że artysta 

miał kochankę, nikogo nie dziwiło; ich córka Helena urodziła się rok później, 

ale nie był to powód do ślubu.  

          Problemem była cho-

roba, ponieważ Stanisław za-

raził się kiłą podczas pobytu 

w Paryżu. W 1898 choroba 

się nasiliła, Teodora się nim 

zajmowała; w 1899 urodził 

się Mieciu. Wyspiański nie 

wiązał się jakoś oficjalnie, 

tylko pomieszkiwał czasem 

na ul. Szlak (w 1901 urodziło 

się trzecie dziecko pary, 

Staś).  

      Nagle, bez rozgłosu, ar-

tysta po prostu się ożenił  

(18 września 1900). Teodora 

stała się panią Wyspiańską, ale towarzystwo jej nie akceptowało, ona też nie 

pchała się na salony artystyczne. Przyjaciele i znajomi pozostawili obraz Teo-

dory jako kobiety grubiańskiej, odpychającej, mało troszczącej się o malarza.24 

Dobrze czuła się na wsi, nosiła się zawsze po chłopsku i na wieś zabrała umie-

rającego męża. Mimo niechęci otoczenia Wyspiański pozostawił nam inny 

przekaz; na jego obrazach żona jest przede wszystkim czułą matką – i to wła-

śnie one (np. „Macierzyństwo”) pozostają w naszej pamięci. A z „Autopor-

tretu” patrzą wprost na widza dwie raczej równe sobie, dość niezależne osoby 

– ona w odświętnym stroju, on w chłopskim serdaku.  

 

I jeszcze jeden obraz. W sali Chełmońskiego wśród wielkich dzieł – 

Szału Podkowińskiego, Czwórki Chełmońskiego – uderza niepasujący tu tro-

chę, nieduży portret. Rafał Hadziewicz, współzałożyciel warszawskiej Za-

chęty, około 1860 przedstawił na nim matkę. 

Na stronach Muzeum Narodowego w Krakowie czytamy: „Łacińska 

inskrypcja umieszczona w lewym górnym rogu dzieła głosi: „Syn mnie nama-

lował w Warszawie w siedemdziesiątym szóstym roku życia”. Wizerunek 

 
24 Frołow S., Kobiety Wyspiańskiego; „Polityka”, 2018; https://www.polityka.pl/tygo-

dnikpolityka/historia/1742756,1,kobiety-wyspianskiego.read 

Autoportret z żoną, 

Stanisław Wyspiański, 1904 
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utrzymany jest w stylistyce XVII-

wiecznego mieszczańskiego portretu 

holenderskiego, zwłaszcza dzieł 

Rembrandta. Staruszka siedząca za 

stołem, w ciemnym wnętrzu, została 

ujęta w półpostaci, en face. Trzy-

mane w ręku okulary, otwarta 

książka oraz niezwykle prosty strój 

symbolizują skromność, mądrość 

i pracowitość przedstawionej po-

staci. Pierwszy plan tworzy znako-

micie przedstawiona martwa natura. 

Uwagę widza przykuwa starannie 

modelowana, łagodna twarz oraz 

ręce modelki, a surową czerń jej 

stroju i nakrycia głowy rozjaśnia biel 

kołnierzyka. Dzieło jest utrzymane 

w wąskiej gamie barw o charakterystycznej, ciepłej tonacji, zwanej potocznie 

„muzealną”. Znakomity, realistyczny warsztat łączy się z dążeniem do uchwy-

cenia wewnętrznego, duchowego życia portretowanej, należącej do najbliż-

szych artyście osób.”25 I pewnie nie można wiele dodać do tego opisu, ale na 

pewno obraz urzeka i przyciąga widza w tej wspaniałej sali. Temat trywialny? 

Nie! Po prostu codzienność. 

 

Podsumowanie 

         

        Słowa Katarzyny Badowskiej o  życiu Anieli Pająkówny mogłyby być 

podsumowaniem opowieści o kobietach-malarkach drugiej połowy XIX w.: 

„Biografia typowa dla artystek końca XIX w. – naznaczona heroiczną walką  

o siebie, o prawo do wykształcenia, tworzenia i wystawiania.”26 I chyba tak je 

widzimy. Znój codzienności, niedojadanie, często wczesna śmierć, (czasem) 

docenienie po latach …  

         Ewidentnie największy sukces w tym okresie odniosła Olga Boznańska 

(1865-1940), była najwybitniejszą malarką okresu Młodej Polski – a przecież 

jej życiorys także wpisuje się w ten schemat. Młodość w Paryżu, poszukiwanie 

własnego stylu; jej znak rozpoznawczy – portret psychologiczny – znawcy 

 
25 Notka autorstwa Aleksandry Krypczyk, http://www.imnk.pl 
26 Badowska, Malarki… 

 
Portret Julii Hadziewiczowej, matki ar-

tysty, Rafał Hadziewicz, ok. 1860 
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zaliczają do ekspresyjnego wizerunku mo-

dernistycznego. Łączona często z malar-

stwem Moneta czy Renoira sama odrzu-

cała ten koncept („Ja i impresjonizm?”).27 

Mimo nazwiska znanego w świecie sztuki 

utrzymywała się z pieniędzy, które płacili 

lokatorzy w jej krakowskiej kamienicy. 

 

Niełatwo było starać się kobietom 

o miejsce na Montparnassie, ale to właśnie 

one – niezwykłe kobiety – odkrywane na 

nowo przypominają, że o połowie (każdej) 

społeczności napisano do tej pory zbyt 

mało, że musi ona się upominać o swoje 

miejsce na kartach historii. Męskie spoj-

rzenie, szczególnie na tematykę społeczną 

i kulturową, to za mało. 
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI  

 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje pod-

ręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz „Ze-

szyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono zarów-

no dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Ma-

ter, jak również innych ośrodków naukowych. 

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to cza-

sopismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych, a pre-

zentowane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań 

statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych. Ukazu-

je się co pół roku od czerwca 2012 roku. Publikowane są tutaj artykuły ory-

ginalne – źródłowe, przeglądowe, polemiczne oraz komunikaty i recenzje.   

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo 

dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem po-

niżej opisanych zasad.   

Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii Na-

ukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index. Zapraszamy na stronę 

internetową czasopisma: http://zn.wste.edu.pl. 

 

 

INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH: 

IC Journals Master List 

 

 

 

OGÓLNE WYTYCZNE  

 

1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem auto-

ra (autorów) i nie powinny być publikowane w innych wydawnictwach. 

Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 

2.  Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji  

w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie w języ-

ku polskim).  

3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, 

tabel itp. pochodzących z innych publikacji.  

4. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu poszczegól-

nych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kon-

trybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., 
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wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną 

odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.  

5.  W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które są 

przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie oświadcze-

nia przez autora publikacji: „Ja (imię nazwisko) oświadczam, że artykuł 

(tytuł) jest oryginalnym dziełem autora (autorów) i nigdy nie był publi-

kowany w innych czasopismach.” Redakcja informuje także, że wszelkie 

wykryte przypadki naruszenia punktu będą demaskowane, włącznie  

z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające 

autorów, towarzystwa naukowo informację na temat źródeł finansowania 

publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i in-

nych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje wszel-

kie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania za-

sad etyki obowiązujących w nauce. 

6. Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości autora  

i recenzenta („double-blind review proces”). 

7.  Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium 

Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych 

skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych. 

8.  Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.  

 

 

„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE  

 

1. „Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.  

2. Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” powinien być dostarczony 

pocztą elektroniczną na adres: szkola@wste.edu.pl w postaci załącznika 

w edytorze tekstu Word. W treści poczty elektronicznej należy podać: ty-

tuł artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji, stopnie i tytuły nau-

kowe, miejsce pracy wraz z adresem, numerem telefonu i adresem poczty 

elektronicznej.  

3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać 

jednego arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych 

prac naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.  

4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii, 

marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New 

Romano rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć klawi-

szem tabulatora „Tab”.  

5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami; pod 

tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji, tj. nazwy i ad-

resu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.  
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6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku pol-

skim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim, zatytułowa-

ne „Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki – 10. Pod 

streszczeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe – do sześciu słów,   

a w języku angielskim pod Abstract: Keywords – do sześciu słów.  

7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp, 

Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności  od cha-

rakteru artykułu.  

8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów kluczo-

wych ani wyraźnego podziału na rozdziały. 

9.  Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod ry-

sunkami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską (tab. 

1., rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 10), sporządzony w taki spo-

sób, aby tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności sięgania do 

tekstu głównego. Pod rysunkami i tabelami, jeśli są zaczerpnięte z innych 

publikacji należy podać źródło (rozmiar czcionki – 10).  

10. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na 

każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich – jeden 

lub drugi styl konsekwentnie w całej pracy. Na końcu artykułu należy 

umieścić napis: Bibliografia, a pod nim zestawić wykaz pozycji literatu-

rowych.  

11. Opis bibliograficzny:  

a) opisy bibliograficzne szereguje się w układzie alfabetycznym we-

dług nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych – gdy 

nie ma podanego redaktora), 

b) pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego po-

winno być nazwisko oraz inicjał imienia autora, a bezpośrednio po 

nim należy podać dalsze elementy opisu, 

c) prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstar-

szych do najnowszych, a w przypadku powtarzania się roku wyda-

nia, tytuły poszczególnych publikacji szereguje się alfabetycznie, 

d) jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierw-

szym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wy-

kazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas: 

najpierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego autora,  

a następnie prace jego współautorstwa, 

e)  w pracach zbiorowych należy podawać jako pierwszy element opisu 

nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red. (w pu-

blikacjach angielskojęzycznych: ed./eds), co pozwala szeregować 

wszystkie pozycje bibliograficzne według nazwisk, 
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f)  w opisach dzieł wydawniczych za granicą obowiązuje pisownia 

stron, numerów, skrótów w języku tekstu (np. „w” w języku polskim 

= „in” w języku angielskim, podobnie: „s.”/„ss.” = „p.”/ „pp.”, „nr” 

= „no.”, „t.” = „vol.”). 

 

I. ŹRÓDŁA DRUKOWANE  

 

1.KSIĄŻKI  

 

a) książka: jeden-trzech autorów  

Nazwisko autora, imię lub pierwsza litera imienia/ imion, tytuł książki: 

podtytuł (napisane kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż 

pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005. 

 

 

b) książka: powyżej trzech autorów  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) i in. (lub skrót 

et al. dla publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisa-

ne kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wy-

dawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.   

Szumański A. i in., Kodeks spółek handlowych: Suplement do tomów I-IV: 

Komentarz do nowelizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009. 

 

c)   książka: praca zbiorowa pod redakcją  

Tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą),skrót. red. (lub ed./eds. dla pu-

blikacji angielskojęzycznych), imię (lub pierwsza litera imienia/imion), 

nazwisko, wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wy-

dawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencjaczy dywer-

gencja?, red. R. Rapacki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2009. 

 

d) artykuł/rozdział z pracy zbiorowej  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu/ 

rozdziału (napisane kursywą), podtytuł, w: tytuł książki: podtytuł (napisa-

ny kursywą), skrót: red., inicjał imienia redaktora, nazwisko redaktora, 

wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, 

miejsce i rok wydania.  
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Falkowski A., Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za 

pomocą zmysłów, w: Psychologia: Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, ss. 26-56. 

 

e) publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje, 

firmy (brak autora)  

Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), nazwa instytucji sprawczej, nazwa 

wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Rocznik demograficzny 2015, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wy-

dawnictw Statystycznych, Warszawa 2016. 

 

f) książka: brak autora  

Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), wydanie (jeśli jest inne niż pierwsze), 

miejsce wydania i rok wydania, nazwa wydawnictwa.  

The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford1989.  

 

 

2.CZASOPISMA  

 

a) artykuł z czasopisma: 

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: 

podtytuł artykułu, Tytuł czasopisma (napisany kursywą, cudzysłów), rok 

wydania, numer, s./ ss.  

Daszkiewicz M., Wrona S., Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki 

na przykładzie sieci handlowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-

cińskiego”2013, nr 776, ss. 311-325. 

 

b) artykuł z gazety:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: 

podtytuł artykułu, tytuł gazety (napisany kursywą, bez cudzysłowu), rok 

wydania/data publikacji (dzień, miesiąc, rok), numer (nie jest obowiąz-

kowy), s./ ss.  

Makarenko V., Szaleństwo w stylu ambien,„Gazeta Wyborcza”,2-3 lutego 

2000, s. 25. 

 

 

II. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE  

 

a) książka elektroniczna /e-book:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) lub nazwa in-

stytucji sprawczej, tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą) [typ nośnika 
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np. online, CD ROM], wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa 

wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, adres URL [data dostępu].  

Fishman R., The rise and fall of suburbia, Chester 2005: Castle Press, 

http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books[05.06.2005]. 

 

b) artykuł w czasopiśmie elektronicznym:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), tytuł artykułu: 

podtytuł(napisany kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok/data 

wydania [online], numer, strony (o ile są podane), adres URL[data dostę-

pu]. 

Bobińska M., Ryzykowny kurs, „Gazeta Prawna”, 2002, nr 105, s. 2, 

http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P18 [27.02.2003]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books
http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P18
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Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest znaną marką na rynku edu-

kacyjnym Europy. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne nagrody, 

akredytacje  i certyfikaty. Misją uczelni jest gwarantowanie absolwentom 

kompleksowego wykształcenia, w oparciu o najnowszą wiedzę i doświad-

czenie przekazywane przez cenioną kadrę oraz praktyków biznesu.   

 

Uczelnia oferuje kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia  

w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, specjalistyczne studia podyplo-

mowe oraz certyfikowane kursy i szkolenia. Nowoczesne programy eduka-

cyjne są realizowane w języku polskim i angielskim na Wydziale Turystyki  

i Rekreacji, Wydziale Informatyki oraz Wydziale Nauk Społecznych.  

 

WSTiE kreuje oraz wdraża nowatorskie rozwiązania dla współcze-

snych problemów z branży turystycznej, informatycznej i politologicznej. 

Wyróżnia nas kreatywność i innowacyjność w tworzeniu programów nau-

czania uwzględniających potrzeby dynamicznego rozwoju gospodarki i spo-

łeczeństwa.  

 

Główną siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Ma-

łym Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowoczesne 

sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Studenci cenią sobie kame-

ralną atmosferę, nowoczesne metody nauczania oraz szerokie możliwości 

zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.  

 

Uczelnia zapewnia specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Współ-

pracuje  z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata, współtworzy kompaty-

bilne programy nauczania umożliwiające kontynuację studiów za granicą, 

zapewnia praktyki i staże realizowane na całym świecie. Tworzy partnerstwa 

strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego, wdrażając i upowszechniając 

nowoczesne rozwiązania i dobre praktyki w edukacji. Jako silne centrum 

akademickie o zasięgu ponadregionalnym uczelnia przyciąga studentów  

z całej Polski, a także posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu stu-
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dentów z zagranicy. Jest otwarta na współpracę z kolejnymi podmiotami  

w celu transferu wiedzy, edukowania młodych ludzi, przekazywania nowo-

czesnych rozwiązań w branży turystycznej i IT. Otwartość na dzielenie się 

wiedzą oraz umożliwienie dwukierunkowego przepływu edukacji – to klu-

czowa dewiza WSTiE.  

 

Dbałość o wysoką jakość kształcenia, dostosowywanie oferty do 

zmieniających się oczekiwań rynku, doskonalenie kompetencji kadry oraz 

coraz większa digitalizacja metod nauczania zapewniają WSTiE wysoką 

pozycję w rankingach – uczelnia od lat należy do grona najlepszych tury-

stycznych szkół wyższych.    

 

 
 

 

Strategicznym elementem funkcjonowania Wyższej Szkoły Turysty-

ki i Ekologii jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną 

współpracę w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów 

monograficznych, wymiany kadry i studentów oraz tworzenia kompatybil-

nych programów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za grani-

cą. Nasi partnerzy to wiodące centra naukowe, instytucje rządowe i stowa-

rzyszenia z całego świata (Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Francji, 

Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Kazachsta-

nu, Gruzji, Białorusi).   
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WSTiE stale obserwuje zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifika-

cje  i zawody, analizuje potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształce-

nia.  W Krakowie uczelnia realizuje kolejną edycję pionierskiego projektu – 

studia podyplomowe Menedżer hotelu – z innowacyjnym programem oraz 

największymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedy-

ny w Polsce program kształci menedżerów w sposób kompleksowy, z nasta-

wieniem na aspekt praktyczny, warsztaty oraz case study.   

 

 
 

Opuszczając mury uczelni, studenci chcą mieć w ręku nie tylko dy-

plom, ale także pakiet praktycznych umiejętności, gwarantujących znalezie-

nie wymarzonej pracy.  To zapewnia w WSTiE program Study&Work umoż-

liwiający studentom jednoczesne studiowanie, praktyczne zdobywanie umie-

jętności oraz zarabianie. Uczelnia umożliwia ukończenie kilku specjalności 

oraz zdobycie dodatkowych kompetencji na certyfikowanych kursach, 

warsztatach i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia gospodar-

czego, społecznego i naukowego.   

Dzięki współpracy z instytucjami i firmami turystycznymi na całym 

świecie, m.in. największymi sieciami hotelowymi, studenci przygotowują się 

do zadań zawodowych na praktykach m. in. w Hiszpanii, Grecji, Niemczech, 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech. WSTiE zapewnia również praktyki 

w telewizji, radiu, redakcjach czołowych dzienników polskich, a także  

w agencjach reklamowych i PR oraz w firmach informatycznych.  
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Wyjeżdżając na praktyki, studenci mają okazję podniesienia swoich 

kwalifikacji językowych, poznania nowych kultur, zwiedzenia różnych za-

kątków świata. Przebywając w międzynarodowym środowisku, zdobywają 

cenne doświadczenie życiowe i budują swoją ścieżkę kariery zawodowej. 

Pracują w najatrakcyjniejszych ośrodkach turystycznych, gdzie wykorzystują 

szanse nawiązania cennych kontaktów z pracodawcami, co pozwala na po-

nowny wyjazd w kolejnych latach czy dłuższy staż po studiach.  

 Najlepszym potwierdzeniem jakości studiów w WSTiE są nie tylko 

akredytacje i miejsca w rankingach, ale przede wszystkim losy absolwentów. 

Program praktyk i staży lokuje studentów w atrakcyjnych miejscach, które 

nierzadko stają się ich przyszłym miejscem pracy. Absolwenci WSTiE pracu-

ją w renomowanych firmach związanych z branżą turystyczną na całym świe-

cie,  m.in. w Londynie, Sztokholmie, Dubaju, na Wyspach Kanaryjskich, na 

Majorce.   

 

Ważnym obszarem aktywności WSTiE, obok dydaktyki, jest dzia-

łalność naukowa realizowana w kilku formach. Należą do nich badania nau-

kowe oraz projekty badawcze prowadzone przez pracowników naukowych 

poszczególnych wydziałów. Unikalna metodologia badań uzyskała akcepta-

cję Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak również Polskiej Organizacji Tury-

styki. Treść i wyniki badań naukowych, prezentowane na organizowanych 

przez uczelnię konferencjach, wzmacniają proces dydaktyczny oraz decydują 

o poziomie kształcenia kadr naukowych.  

 

WSTiE organizuje konferencje naukowe, krajowe i międzynarodo-

we, a także uczestniczy w spotkaniach naukowców, praktyków i osób zainte-

resowanych rozwojem nauki. W ramach konferencji referowane są wyniki 

badań, odbywają się wykłady monograficzne, seminaria i panele dyskusyjne.   

 

Uczelnia skupia wokół siebie grono znakomitych wykładowców, lu-

dzi kultury oraz ekspertów-praktyków, którzy zaangażowali się w rozwój 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego celem jest edukacja ustawiczna senio-

rów poprzez ich udział w wykładach z różnych dziedzin nauki. Ważnym 

aspektem jest rozwijanie zainteresowań i pasji słuchaczy, krzewienie kultury 

fizycznej oraz aktywizacja społeczna – popularyzacja idei współpracy mię-

dzypokoleniowej seniorów i studentów. 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSTiE zaprasza wszystkich 

chętnych seniorów do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki  

i rekreacji, zdrowia, kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodni-

czych, języków obcych i informatyki.  


