Jerzy Damrosz

I. Wst p
Odsłonimy nieco tajniki autorskiego warsztatu naukowego,
by obja ni szerzej motywy rozpocz cia mudnych i pracochłonnych
prac nad now ksi k przez ni ej podpisanego. Przedkładany artykuł
jest pierwszym anonsem publicznym o przygotowywanej publikacji.
Nie dziwmy si , e specjalista, który przez wiele lat prowadzi studia
i badania w zakresie etnologiczno-regiologicznym, a nadto interesuje si
zró nicowaniem kulturowym na terytorium Polski, w powi zaniu
z relacjami europejskimi, powinien stopniowo wł czy do swojego
interdyscyplinarnego warsztatu naukowego szeroko poj te zagadnienia
turystyczno-krajoznawcze. A to z licznych powodów. Oto najbardziej
istotne ródła poszerzania motywów w podejmowanych badaniach.
Po pierwsze. Naszym zadaniem jest piel gnowanie to samo ci
narodowej i jej składników lokalno-regionalnych, a tak e umacnianie
nieska onej pami ci historycznej, wolnej od koniunkturalnych korektur
i zniekształce .
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Po drugie. Nale y odsuwa zagro enia skierowane przeciwko
ideałom tradycyjnego patriotyzmu polskiego, rozcie czanego
w najnowszej historii przez tzw. internacjonalizm marksistowski i tzw.
kosmopolityzm liberalny. Najlepsz zapor jest znajomo edukacyjnego
krajoznawstwa polskiego, czyli głównie wiedza geograficzno-krajoznawcza i rozpoznanie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego;
nast pnie praktyka, czyli w drowanie po kraju ojczystym i ladach
polsko ci poza granicami; kontakt z obco ci mo e prowadzi
do postawy szacunku i yczliwo ci dla obserwowanej odmienno ci,
je li przyjmiemy zasad otwarto ci dla innych; wcze niej czy pó niej
prowadzi to do złagodzenia negatywnych stereotypów o innych.
Po trzecie. Prawidłowo uprawiane ró ne formy turystyki,
a zwłaszcza turystyka kulturowa, mog by jednym ze ródeł o ywienia
gospodarczego, zwłaszcza je li w ród odwiedzaj cych jest wysoki
procent turystów zagranicznych.
Po czwarte. Propaguj c idee ochrony człowieka, zarówno w skali
duchowo-moralnej i intelektualnej, jak i psychofizycznej, powinni my
zaproponowa program działania, zmierzaj cego do zmiany stylu ycia,
przede wszystkim poprzez turystyk , krajoznawstwo, sport i kultur
(oraz „szczypt ” ekologii).
Takie s autorskie propozycje dotycz ce idei przewodniej nowych
bada i sugestie w sprawie układu tre ci opracowywanej ksi ki.
II. Podstawy turystyki kulturowej i krajoznawstwa edukacyjnego
Wła ciwie najbardziej odpowiedni nagłówek dla przedstawionych
ni ej materiałów, brzmiałby: „Z plecakiem i … refleksj ”.
Turystyka z krajoznawstwem, sportem i kultur – to konglomerat
ró norodnych zjawisk wspartych wspólnym ł cznikiem. Jest to
niezmierzone ródło rozlicznych refleksji, które zainspirowały mój tok
rozwa a w tej materii. Nie s to jednak ci le wykrystalizowane
obszary zada naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych oraz
programu w drówek terenowych. S to zakresy do
elastycznie
wydzielone, wewn trznie ró norodne i w sposób wieloaspektowy
interpretowane. Na ogół jednak zgadzamy si , e turystyka kulturowa
jest wa n cz ci turystyki ogólnej, a krajoznawstwo edukacyjne jest
440

podstawowym nurtem zainteresowa lokaln populacj mieszka ców,
krajobrazem kulturowym i przyrodniczym.
Nie wnikajmy tu w niuanse poj ciowe, liczne kwestie dyskusyjne
i drobiazgowe analizy. Ogranicz si do stwierdzenia, e poczynaj c
od stycznia 2009 roku, kiedy oficjalnie zgłoszony został wst pny
konspekt tematu, do maja 2014 roku, w którym autor pisze te słowa,
koncepcja ksi ki uległa do
silnym modyfikacjom, przeróbkom
podlegały ró ne fragmenty tekstu, kilkakrotnie nast powała selekcja
materiału ilustracyjnego etc. W czerwcu 2013 roku tematyka tej ksi ki
została wł czona do nowego Projektu Badawczego, powołanego przez
Rektora SWPW. Celem tego Projektu Badawczego jest skupienie si
i rozwini cie problematyki innowacyjno ci w turystyce. Kilkakrotnie
modyfikowany był te tytuł ksi ki. W ostatecznej wersji tytuł jest
dwuczłonowy: O w drowaniu i uroku ziemskiego wiata, z podtytułem:
Podstawy wiedzy o turystyce kulturowej i krajoznawstwie edukacyjnym
(przewidywana obj to do pi setkilkudziesi ciu stron).
Ukształtowana została, po licznych poprawkach, wła ciwa,
jak s dz , struktura ksi ki.
Nie uległem sugestiom, by napisa pierwsze zdanie czy pierwsze
akapity ksi ki w taki sposób, by od razu zaintrygowa czytelnika.
Wybrałem wersj inn – otó pierwsze strony ksi ki, oznaczone
cyframi rzymskimi, maj stanowi głównie tzw. Przedwst p, czyli
„Refleksje przed lektur ” (od autora), wprowadzaj ce w atmosfer
zapowiedzianej lektury, poprzez styl swobodny i odpowiednio dobrany
materiał ilustracyjny. Cztery główne cz ci: A. Ciekawo
wiata
i ró norodno kodów kulturowych – zagadnienia ogólne (w tym m. in.
– odkrywanie i penetrowanie nowych l dów i krajów, z udziałem polskich
podró ników); B. Podstawowe problemy turystyki i krajoznawstwa
(w tym m.in. – historia turystyki i pielgrzymowania); C. Szlaki i atrakcje
turystyczno-krajoznawcze na kuli ziemskiej (w tym m.in. – obszerne opisy
dotycz ce Polski); D. Kształcenie i wychowanie proturystyczne
i prokrajoznawcze (w tym m.in. – przewodnia rola turystyki i sportu
amatorskiego w rozwijaniu tzw. zdrowego i ciekawego stylu ycia);
Aneks – zawieraj cy m.in. propozycje autora dotycz ce szans na rozwój
turystyki w obr bie woj. mazowieckiego.
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Obraz opracowywanej ksi ki podany jest tu oczywi cie
w wielkim skrócie.
III. Kraina mazowiecka jako współczesny obszar atrakcji
turystyczno-krajoznawczych
Jedn z intencji autora jest rozkruszanie ró nych mitów i stereotypów my lowych w podstawowych dziedzinach ycia społecznego.
Do takich nale y cz sto spotykany schemat rozumowania w sprawach
dotycz cych walorów turystyczno-krajoznawczych na terytorium Polski.
Za najbardziej atrakcyjne uznaje si dwa pasma krajobrazowe:
nadmorskie powi zane z rozległym pojezierzem pomorskim, warmi sko-mazurskim z północno-podlaskim oraz górskie z obszarem podgórskim
(Karkonosze i Karpaty), niekiedy uwzgl dniaj cy tak e Góry wi tokrzyskie. A reszta terytorium od Wielkopolski, poprzez Łódzkie
i Mazowsze, Lubelskie do Podlasia jest najcz ciej niedoceniana.
Wyznaj pogl d, e całe terytorium Polski współczesnej jest atrakcyjne pod wzgl dem turystyczno-krajoznawczym, cho do zró nicowane
i o nierównym poziomie infrastruktury, zwłaszcza dost pno ci komunikacyjnej. Dokonuj c przegl du 16 województw, w tym województwa
mazowieckiego, próbowałem przedstawi ich najwa niejsze atrakcje
w przekroju współczesnym, z jednoczesnym wskazaniem kilku miejscowo ci w danym województwie, które powinny by rozpatrywane jako
„punkty rozwojowe” dla turystyki w najbli szej przyszło ci. Poniewa woj.
mazowieckie nie jest zaliczane w opinii publicznej do rz du pierwszoplanowych pod wzgl dem turystycznym obszarów, nale y tego rodzaju
stereotypy weryfikowa i dociera do „rzeczywistej rzeczywisto ci”.
Przedstawiam najpierw opinie dwóch ekspertów, charakteryzuj cych ogólnie województwo mazowieckie – z punktu widzenia walorów
turystyczno-krajoznawczych.
Jacek Bochi ski, 1999: „Walory przyrodnicze i wypoczynkowe
województwa maj znaczenie wył cznie regionalne [podkre lenie moje
– J. D.]. Jednym z głównych o rodków turystyczno-wypoczynkowych
jest Jezioro Zegrzy skie z k pieliskami i mo liwo ci uprawiania
sportów wodnych (miejscowo ci: Niepor t, Rynia i Zegrze). Podobne
funkcje pełni Pojezierze Gostyni skie – najatrakcyjniejszy obszar
Mazowsza pod wzgl dem ukształtowania powierzchni i walorów
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przyrodniczych (Ł ck nad Jeziorem Ł ckim; Koszelówka i Zdwórz nad
Jeziorem Zdworskim). Dla rejonu Płocka miejscem rekreacyjnym
(sporty wodne) jest Jezioro Włocławskie. Du popularno ci ciesz si
doliny rzek wider, Wkra, Liwiec i Pilica z miejscowo ciami wypoczynkowymi poło onymi w ród sosnowych lasów (Pomiechówek, Szczypiorno, Goławice, wider). Cz stym celem wycieczek mieszka ców
Warszawy jest Puszcza Kampinoska (park narodowy, w Palmirach
cmentarz 2 tys. Polaków rozstrzelanych w czasie okupacji). W niewielkim stopniu wykorzystywane s malownicze szlaki wodne Narwi i jej
dopływów. Na rodkowej Wi le, mi dzy Wyszogrodem i Płockiem,
znajduj si dzikie tereny (wyspy na rzece) z licznymi rezerwatami
rzadkich gatunków ptaków. Liczne wycieczki odwiedzaj dworek
w elazowej Woli – miejsce urodzenia Fryderyka Chopina; celem
pielgrzymek jest sanktuarium maryjne w Niepokalanowie – zało one
przez w. Maksymiliana Kolbe. Warto krajoznawcz maj miejsca,
w których mo na jeszcze spotka tradycyjn kultur ludow –
kurpiowsk (Myszyniec, Kadzidło) oraz mazowieck (Sierpc – Muzeum
Wsi Mazowieckiej). W Wyszogrodzie znajduje si najdłu szy most
drewniany w Polsce [ju nieistniej cy – J. D.]. Województwo ma
uzdrowisko w Konstancinie-Jeziornie pod Warszaw (leczenie schorze
reumatycznych, rehabilitacja, wody mineralne, t nia)”1.
Zygmunt Kruczek, 2009: podkre la, e „ wiadectwem bogatego
dziedzictwa kulturowego s liczne zamki, pałace, dwory szlacheckie,
ko cioły rozsiane po całym regionie, a burzliwa historia upami tniła si
polami bitew, miejscami martyrologii czy innymi pami tkami. Region
mazowiecki znany jest z licznych zabytków architektury, które tworzyli
tej miary mistrzowie, co Tylman z Gameren, Jakub Fontana, Henryk
Marconi, Antonio Corazzi, Dominik Merlini”2.
Obaj autorzy, podkre laj c, e w tym regionie najwi kszym centrum
turystycznym jest Warszawa, zwracaj uwag na liczne zabytki w terenie
i walory krajobrazowe ró nych cz ci Mazowsza. Zygmunt Kruczek
wymienia nast puj ce miejscowo ci, które interesuj szczególnie
turystów: Płock, Pułtusk, elazowa Wola, Opinogóra, Warka, Czarnolas.
1

2

Jacek Bochi ski, Jarosław Zawadzki: Polska, nowy podział terytorialny. Przewodnik
encyklopedyczny, dz. cyt., s. 157-158 [autorem zacytowanego tekstu jest J. Bochi ski].
Zygmunt Kruczek: Polska, geografia atrakcji turystycznych. Wydanie VII uzupełnione.
Wyd. Proksenia, Kraków 2009, s. 194.
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Region mazowiecki. ródło: Zygmunt Kruczek: Polska, geografia atrakcji turystycznych,
dz. cyt., s. 194.

Od kilku lat głosz pogl d, e woj. mazowieckie, o najwi kszym
obszarze i najwi kszej populacji na tle innych województw, powinno
obecnie składa si z sze ciu podregionów: Okr g Stołeczny oraz pi
pozostałych subregionów z głównymi miastami: Płock, Ciechanów,
Ostroł ka, Siedlce i Radom. Kwesti t , jak te zakres i stopie rozgraniczenia kompetencji, nienaruszaj cej w zasadzie integralno ci województwa, przedstawiam do rozstrzygni cia odpowiednim władzom pa stwowym i samorz dowym. Jestem zwolennikiem pa stwa unitarnego i tylko
z tego punktu widzenia rozpatruj czynniki zdolne zaktywizowa społeczno lokaln i wprowadzi nowe elementy o ywienia gospodarczego.
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Województwo mazowieckie w nowych granicach od 1999 r. i wst pna propozycja
subregionalizacji (autorska); na podstawie mapy (jako podkładki) – zob.: Jacek Bochi ski,
Jarosław Zawadzki: Polska, nowy podział terytorialny. Przewodnik encyklopedyczny,
Wyd. wiat Ksi ki, Warszawa 1999 [mapa poprzedzaj ca tekst ksi ki].

Jako najwa niejszy rejon masowej turystyki (makroturystyki),
zreszt o charakterze głównie weekendowym, uznaj Zalew Zegrzy ski
i tereny bezpo rednio przylegaj ce. Oceniaj c potencjalne mo liwo ci
rozwoju turystyki, trzeba wzi pod uwag m.in. dogodny dojazd,
wyró niaj ce si walory turystyczno-krajoznawcze, a tak e zaplecze
wytwórcze (rozwini te rolnictwo i przetwórstwo płodów rolnych,
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rzemiosło – w tym rzemiosło artystyczne i pami tkarstwo – drobny
przemysł, miejsca pami ci historycznej i odpowiadaj ce im zabytkowe
obiekty materialne). Istotne jest pobudzenia woli ludno ci miejscowej,
by podwy sza osobiste dochody. St d te w wymienionych miejscowo ciach uznanych za „punkty rozwojowe” animatorzy lokalni,
przy wsparciu samorz du, powinni stopniowo rozwija u siebie
programy proturystyczno-prokrajoznawcze, w granicach przede wszystkim tendencji mikroturystycznych (kameralnej turystyki), przynajmniej
w pierwszym etapie, dysponuj c ju pewnymi walorami (m.in. znaczenie
agroturystyki).
Traktuj woj. mazowieckie jako obszar eksperymentalny, w którym
nale y zaszczepi „lokomotywy turystyczne”, stanowi ce ródło przyszłego o ywienia gospodarczego i kulturowego. Wymaga to poszerzenia
atrakcji turystycznych, nowych pomysłów promocyjnych, ulepszonych
aktów prawnych, rozbudowy infrastruktury itd3.
Pami tajmy, e Mazowsze w historycznych granicach nie jest
to same ze współczesn regionalizacj administracyjn . Dzisiejsze woj.
mazowieckie obejmuje równie ziemie niemazowieckie (por. Radom
i s siednie powiaty, Siedlce z rozległ okolic i in.), za cz
ziem
mazowieckich znalazła si w s siednich województwach (Łowickie
w woj. łódzkim, Łom y skie w woj. podlaskim i in.). W obr bie woj.
mazowieckiego zauwa amy ponadto obszary mikroregionalne i miejscowo ci o wyra nych tradycjach etnograficznych i etnohistorycznych
– Kurpie w Puszczy Zielonej i Puszczy Białej, Kołbiel na południowy-wschód od Warszawy i in. Tradycje kulturowe s jednym z wa nych
ródeł atrakcyjno ci turystycznej. Dlatego te warto nawi za i podtrzymywa wi zi przede wszystkim turystyczno-krajoznawcze z ziemiami
mazowieckimi „poza granicami”, m.in. poprzez współprac tzw. miast
bli niaczych (przykładowo: Płock i Łowicz, Ostroł ka i Łom a, Ostrów
Mazowiecki i Wysokie Mazowieckie, yrardów i Rawa Mazowiecka).
Najbardziej dyskusyjn kwesti b dzie zaproponowanie listy tzw.
punktów rozwojowych. S to zwykle cztery miejscowo ci (z okolic )
w poszczególnych województwach. Powinni my je potraktowa jako
3

Zob. m.in. Jerzy Damrosz: Rola mateczników kultury i współczesnego pi miennictwa
w kształtowaniu nowego obrazu Mazowsza. w: O to samo ci kulturowej Mazowsza
– mateczniki dziedzictwa i tradycji. Pr. zbior. pod red. naukow Andrzeja Stawarza,
Wyd. Muzeum Niepodległo ci w Warszawie i in. Warszawa-Ciechanów 2008, s. 13-33.
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zal ki przyszłych o rodków mikroturystycznych i makroturystycznych,
wzgl dnie jako miejsca ju obecnie atrakcyjne i wymagaj ce dalszej
rozbudowy. W przypadku woj. mazowieckiego bierzemy pod uwag
proponowan subregionalizacj (tote podaj kilka miejscowo ci
w ka dym subregionie).
Dysponuj na razie wst pnym zestawieniem tych miejscowo ci.
Dodam, e wszystkie stolice subregionów s zdolne uzyska pozycj
centrów turystycznych, po pewnych nakładach inwestycyjnych
(np. odrestaurowanie lub rekonstrukcja zabytków) i wzbogaceniu
programów kulturalno-sportowych (przebudowa lub powierzchowna
adaptacja budynków, urz dzanie boisk itp.).
Subregiony:
a. Subregion płocki: m.in. Sierpc, Gostynin – G bin, Wyszogród –
Czerwi sk (zespoły miejscowo ci realizuj cych wspólny program).
b. Subregion ciechanowski: m.in. Glinojeck.
c. Subregion ostroł cki: m.in. Kadzidło, Myszyniec, Łyse.
d. Subregion siedlecki: m.in. Mordy, Serpelice, W grów.
e. Subregion radomski: m.in. Warka.
f. Okr g Stołeczny: wymaga dodatkowych studiów.
Zach cam do cz stszego w drowania po ziemi mazowieckiej (np.
na rowerze i z namiotem) lub dłu szego pobytu w gronie rodzinno-przyjacielskim (agroturystyka, pensjonaty o wy szym standardzie itp.).
Cała kraina mazowiecka jest pełna uroku, szczególnie ze wzgl du
na walory mikroturystyczne i krajoznawcze (zob. teka materiału ilustracyjnego Marzeny Kiełpi skiej, autorki pracy licencjackiej pt. Krajobraz
przyrodniczy i kulturowy jako atrakcje turystyczne w strefie zachodniego
Mazowsza z podtytułem: Brudze ski Park Krajobrazowy, Płock – Sierpc,
obrona pracy licencjackiej – 2006, promotor: Jerzy Damrosz).
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Wzgórze Tumskie w Płocku

Ratusz i fontanna Afrodyta w Płocku
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Widok rzeki Skrwy Prawej

Stara chata w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
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O rodek wypoczynkowy w Cierszewie

Dworek z XIX w. w Srebrnej
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IV. Dla kogo i po co?
Nie tylko warto rozwa a kwesti , dla jakiej populacji odbiorców
piszemy ksi k , ale niekiedy powstaje w tpliwo , czy w ogóle warto
pisa teksty do opublikowania, gdy istnieje Internet, a w nim korzystamy
np. z Wikipedii, ponadto mamy do dyspozycji telewizj i radio, facebooki itp. Łatwo wyjazdów za granic i szersza znajomo j zyków
obcych, przede wszystkim angielskiego, pozwala rozszerzy kanały
poznawania bli szej i dalszej rzeczywisto ci. Jak e odległa jest
przeszło , gdy pisarz przy twórczej wenie stawiał na stole inkaust, g sie
pióro i wiec , a druk (przed wynalazkiem Gutenberga w XV w.) polegał
na wycinaniu w desce odpowiednich liter (bez ruchomych czcionek)
i stosowaniu smarów i odciskaniu na nim arkuszy papieru. Niektórzy
s dz , e nast puje stopniowy zmierzch ksi ki i wydawnictw periodycznych, st d te lektura młodzie owa powinna składa si z dwóch
kategorii lektur – obowi zkowych podr czników wraz z selektywnie
potraktowan klasyk (równie obowi zkow ) oraz literatury w wolnym
obiegu, czyli w skiej kategorii ksi ek sensacyjnych.
Obecnie przygotowywana ksi ka nie zadowoli ani zwolenników
science fiction, ani te amatorów emocji kryminalnych czy erotycznych
itp. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich form wyuzdania.
Nie uznamy bowiem zamieszczonych w ksi ce pod tytułem „O w drowaniu i uroku ziemskiego wiata…” ró nych postaci w stroju turystycznym lub k pielowym (niekiedy, o zgrozo, w bikini!) i innych form
„przytłumionej nago ci” za co niegodnego autora, wykładowcy wy szej
uczelni. Chyba, e przyjmiemy kryteria oceny stopnia odkrywania ciała
wedle norm ustanowionych niegdy w byłej ju Rosji Sowieckiej.
Tam t piono nie tylko wszelki nudyzm (naturyzm), ale i zbytnio
skrócone mini czy gł bokie dekolty. Wszak pokazywana w ówczesnej
telewizji przoduj ca dojarka kołchozu miała zawsze sukni znacznie
poni ej kolan, za niepokorni Polacy ukuli nast puj c dykteryjk : „Jaki
jest szczyt pornografii w Zwi zku Radzieckim”? I natychmiastowa
odpowied : „Lenin bez czapki…”
Na tle zasadniczej idei odnowy człowieka w uj ciu duchowo-moralnym, intelektualnym i psychofizycznym autor próbuje wskaza
sposoby renowacji „ducha i ciała”, zgodnie z przekonaniem trwaj cym
od staro ytno ci („mens sana in corpore sano”). Trzeba t opini
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unowocze ni , rozwin
i ukaza w odmienionej szacie słownej.
Proponowany nowy model ycia, „bardziej zdrowy i ciekawszy”,
jest zarazem powi zany z potrzeb bli szego zwi zania si z własn
ojczyzn i jej regionami, poprzez wyra niejsze dostrzeganie uroków
swojego kraju i walorów kultury polskiej, narodowej i lokalnoregionalnej (d enie do „pełni polsko ci” i „pozytywnych zwi zków
z innymi narodami”).
Dla kogo ksi ka b dzie przeznaczona? Nie chc wymienia
stereotypowo – nauczyciele, studenci, dziennikarze … etc. Wolałbym
raczej napisa : dla ka dego, kto lubi i ceni w drowanie turystyczno-krajoznawcze, kontakt z wytworami kultury (prze ycia estetyczne),
uprawia
wiczenia psychosomatyczne (lub sport amatorski),
ma pozytywny stosunek do ekologii, uwzgl dnia postaw dialogu itp.
Czyli jest otwarty na przyjmowanie wła ciwych przejawów ycia
– bardziej zdrowego i bardziej ciekawego.
*

*

*

I nie miało podsuwam sugesti : mo e warto czyta takie ksi ki…
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