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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Krzysztof Kołodziejczyk
Influence of changes in the bus transport offer on the accessibility of tourist  
attractions in the Kłodzko land
Abstract: The Kłodzko land is one of the most important tour-
ist regions in Poland, so the public transport in this area should 
meet the needs of not only its inhabitants, but also tourists. In the 
article the internal public transport accessibility of the Kłodzko 
powiat (district) was assessed, taking into account only bus con-
nections. This is the second part of a bigger analysis (in its first 
part [1] the external transport accessibility of the Kłodzko land 
had been examined, as well as the internal accessibility by rail-
way). The analysis was based on a comparison of former and actual 
connections network and timetables. Based on that the develop-
ment of bus communication in the first decades after the Second 
World War and afterwards has been briefly presented including 
the consequences of reduction of connections by companies of PKS 
(Polish Motor Transport) type, focusing on the influence on tour-
ists visiting the region. In the same time emergence of private bus 
companies (operating mostly small buses) has been observed. An 
effect of those changes is a very varied internal accessibility of the 
Kłodzko land – in certain relations there are many means of public 
transport while other are not operated at all. As a consequence 
many areas interesting from a tourist point of view and numer-
ous tourist attractions are inaccessible for unmotorized tourists. 
Moreover, existing connections and timetables do not encourage 
motorized tourist to use public transport instead of a car.
Key words: public transport accessibility, buses, tourism, Kłodzko 
land.

Katarzyna Nosal
Selected aspects of walkability
Abstract: The article describes selected issues related to the walk-
ability. It presents definitions of the walkability and main factors de-
termining its level. To emphasize the legitimacy of implementation 
of the activities increasing the level of service and making walking 
trips more attractive the benefits of these activities are highlighted. 
In addition, the methodology and indicators enabling assessment of 
the walkability for a city, an area and the path level are presented.
Key words: pedestrian traffic, walkability, indicators, public space 
quality.

Eliza Ciszewska-Kulwińska, Maciej Łada
Safety assessment method on pedestrian crossings near schools
Abstract: Pedestrian, also called vulnerable road user, is particu-
larly exposed on the risk associated with participation in the traffic. 
Crossing the road is a big threat for pedestrian. The most common 
way to minimize this risk is an application of the pedestrian cross-
ings. Pedestrian crossings often do not meet requirements of safety 
level. Safety on pedestrian crossings depends on many factors, like: 
traffic congestion, pedestrian congestion, crossing environment, ge-
ometry of roads, lighting, adequate labelling. Adult pedestrian is 
able to assess if he/she is visible enough, or if a car will be able to 

stop before the crossing. This is not so obvious with the children, 
who also often participate in traffic without adults. That is why it 
is very important to analyze the safety of pedestrian crossings near 
schools.
The aim of this article is to present the methods of safety analysis on 
pedestrian crossings marked with the sign T-27 – so called "Agatka" 
– near the schools. Existing pedestrian crossings on provincial roads 
located in Pomorskie voivodeship will be training ground for re-
search. This article presents process of development of a database, 
selection criteria for the evaluation and evaluation of exemplary of 
pedestrian crossings.
Key words: pedestrian crossing, safety, pedestrian.

Andrzej Krych
Traces of Mateusz Butrymowicz engineering activities. Part 1: Telechany 
chanel in the era of partition
Abstract: The beginning of the second half of the 18th century was 
the onset of a hundred-year-long era in the development of trans-
portation dominated by canal construction, which contributed to 
industrial revolution and the contemporary structure of the western 
world. In the sphere of material culture it was also the formative 
time of the modern civil engineering. In the subsequent century 
many constructors took the challenge and initiated the stage of rail-
road transport domination. At the time when Francis Egerton, the 
3rd Duke of Bridgewater, together with James Brindley constructed 
the canal to Manchester (the Bridgewater Canal), thus unleashing 
a real ‘canal-mania’ in England (1761), and when the watchmaker 
Francois Zacharia alone overcame the concession problems and  em-
barked on drilling the ‘Two-Seas Canal’ (1763), Michał Kazimierz 
Ogiński, the Grand Duke of Lithuania and the Voivode of Vilnius, 
in 1765 took the patronage over the construction of a 50-kilometre 
Telechany Canal (today known as the Oginski Canal) in the Polesie 
region. The role of ‘Great Brindley’ was played by one of the Grand 
Duke’s officials – Mateusz Butrymowicz. Up until 1788 he went on 
constructing the roads and causeways across the Polesie swamps, 
and in the marshy floodplains he created a farm of a very original 
agrarian and logistic structure. He distinguished himself as a very 
active member of parliament vouching for economic and financial 
reforms as well as for the construction of transportation infrastruc-
ture. Due to the subsequent wars and the fall of the Republic of 
Both Nations (the Polish–Lithuanian Commonwealth) at the turn 
of the 18th and 19th century, the traces of his material activity have 
been wasted. This article presents results of research and the hy-
potheses concerning the form, location, methods and technologies 
used in his constructions.
Key words: water construction, river channels, Butrymowicz.
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Innowacyjny transport

Mobileye narzędziem mapowania  
i zapobiegania kolizjom drogowym

Mobileye, producent obecnie podstawowego narzędzia zapobiegania kolizjom drogowym, tworzy we współpra-
cy z firmami BMW i Volkswagen światowy standard dla systemów permanentnej aktualizacji przez kierowców  
(na zasadzie crowd-sourcingu) map cyfrowych infrastruktury drogowej, niezbędnych dla pojazdów autonomicznych. 

Mobileye jako narzędzie zapobiegania kolizjom drogowym
Amon Shashua, współzałożyciel izraelskiej firmy Mobileye, już w roku 
2000 twierdził, że inteligentna kamera powinna stanowić główny element 
zaawansowanego systemu wspierania kierowców (ADAS), przyczyniający 
się do unikania kolizji drogowych, a niezbędny w przyszłych pojazdach au-
tonomicznych. W roku 2010 Mobileye wprowadził na rynek swoje flagowe 
produkty: wykrywający pojazdy, rowerzystów i pieszych C2-270 Collision 
Prevention System oraz LKAS (Lane Keeping and Support), urządzenie 
ostrzegające przed zbaczaniem z toru jazdy. Obecnie już 15 mln pojazdów 
jeździ z Mobileye EyeQ, a w 2021 roku Intel, który w marcu br. kupił firmę 
Mobileye za 15,3 mld USD, zamierza wypuścić na rynek swoje pierwsze 
samochody autonomiczne (www.mobileye.com/in-the-news/).

Mobileye (na zdjęciu poniżej, obok zestawu trzech kamer filmują-
cych sytuację przed pojazdem) jest jednym z elementów systemu mo-
nitoringu zachowań kierowców w warunkach rzeczywistych, montowa-
nego w pojazdach uczestniczących w europejskim projekcie UDRIVE.

Podczas konferencji TRA 2016 samochód testowy Instytutu Badawcze-
go Dróg i Mostów był prezentowany na stanowisku Komisji Europej-
skiej. Blisko 10 tys. godzin jazdy zarejestrowanych podczas 20 miesięcy 
badań przez nasze 31 samochodów stanowi unikalną bazę danych do 
analiz zachowań polskich kierowców w sytuacjach niebezpiecznych. 

Do lutego br. w sześciu krajach biorących udział w projekcie zgroma-
dzono blisko 83 tys. godzin nagrań z 274 pojazdów: samochodów oso-
bowych, ciężarowych i skuterów (www.udrive.eu).
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Ostatnio w Mobileye wyposażono 4500 pojazdów Uber’a i Lyft’a, funk-
cjonujących w Nowym Jorku na zasadzie ridesharingu1. W ramach gran-
tu USDOT (amerykańskiego ministerstwa transportu) wartości 40 mln 
USD, Mobileye w wersji Shield+ jest instalowany również w autobu-
sach miejskich (Traffic Technology Today, 21.02.17).

Mobileye jako narzędzie mapowania
Mobileye, wykorzystując system REM (road experience management) 
identyfikujący oznakowanie poziome jezdni, krawężniki, bariery dro-
gowe, rodzaje znaków drogowych, tablice informacyjne i sygnalizację 
świetlną, stanowi doskonałe narzędzie mapowania infrastruktury dro-
gowej. Podpisane w lutym br. porozumienie z firmą Volkswagen stanowi 
początek prac nad stworzeniem nowego światowego standardu two-
rzenia map cyfrowych, niezbędnych dla automatyzacji ruchu pojazdów. 
Dane mapowe (gęsto spakowane – 10KB/km), przesyłane do chmury 
na zasadzie crowdsourcingu2 ze wszystkich pojazdów wyposażonych 
w REM, umożliwią permanentne aktualizowanie wszelkich zmian 
w oznakowaniu i wyposażeniu sieci drogowej. Współpraca z VW, który 
w roku 2016 wyprodukował w swoich 50 fabrykach, zlokalizowanych 
w 14 krajach, 5,99 mln samochodów sprzedawanych w sieci 7700 di-
lerów, otwiera dla Mobileye rynek ekspansji światowej (Adam Frost, 
TTT, 16.02.17).

1 Ridersharing – odnoszący się do usługi samochodowej, w której osoba korzysta 
z aplikacji smartfonu, aby zorganizować przejazd zwykle w prywatnym samochodzie.

2 Crowdsourcing – proces, w ramach którego organizacja (firma, instytucja publicz-
na, organizacja nonprofit) zleca zadania wykonywane tradycyjnie przez pracowni-
ków do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie open call 
(ang. crowd – tłum, ang. sourcing – pozyskiwanie, zaopatrywanie się).

Podobne porozumienie Mobileye zawarł również z BMW, które zobowiąza-
ło się do montażu REM-u we wszystkich swoich samochodach wchodzą-
cych na rynek w roku 2018. Wspierając rozwój systemów informacji dla 
podróżujących, obie firmy uzgodniły przekazywanie map HD firmie HERE, 
światowemu liderowi tej branży, obejmującemu już ponad 1300 miast – 
ostatnio również Warszawę i Wrocław (ERTICO-ITS Europe, 20.02.17). 
Współpraca z Mobileye ma BMW ułatwić przekazanie na rynek w roku 
2021 wysoce zautomatyzowanego modelu iNext (A. Frost, TTT, 22.02.17).

Ciekawe efekty mogłaby dać współpraca Mobileye z NTU (Uniwersytet 
Singapurski), gdzie powstał całkiem nowy typ kamery CeleX, odpornej 
na olśnienie i ciemności, z ultraszybką analizą obrazu i niezwykle dużą 
gęstością pakowania danych (A. Frost, TTT, 21.02.17).

JAceK MAlASeK 
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl
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KRzySzTof KoŁodziEjCzyK
dr, Zakład Geografii Regionalnej  
i Turystyki, Instytut Geografii 
i Rozwoju Regionalnego, Wydział 
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środo-
wiska, Uniwersytet Wrocławski,  
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 
e-mail: krzysztof.kolodziejczyk@
uwr.edu.pl

Streszczenie: Ziemia kłodzka jest jednym z ważniejszych regionów 
turystycznych Polski, stąd komunikacja zbiorowa na tym obszarze po-
winna odpowiadać potrzebom nie tylko lokalnych mieszkańców, ale też 
turystów. W artykule dokonano oceny wewnętrznej dostępności komu-
nikacyjnej powiatu kłodzkiego, biorąc pod uwagę tylko ofertę połączeń 
autobusowych. Jest to druga część szerszej analizy (w pierwszej [1] ba-
dano dostępność zewnętrzną ziemi kłodzkiej oraz jej dostępność we-
wnętrzną, ale tylko z perspektywy kolei). Analizę oparto na porównaniu 
dawnej i współczesnej siatki połączeń i rozkładów jazdy. Dzięki temu 
zarysowano historię rozwoju komunikacji autobusowej w pierwszych 
dziesięcioleciach po II wojnie światowej, a następnie przedstawiono 
skutki ograniczania liczby połączeń przez przedsiębiorstwa typu PKS, 
skupiając się jednak na konsekwencjach dla turystów odwiedzających 
ten region. Jednocześnie pojawili się na tym terenie przewoźnicy pry-
watni, dysponujący przeważnie busami. Efektem tych zmian jest bardzo 
zróżnicowana wewnętrzna dostępność komunikacyjna ziemi kłodzkiej – 
na pewnych relacjach pojawia się dużo środków komunikacji zbiorowej, 
podczas gdy inne nie są w ogóle obsługiwane. W związku z tym wie-
le obszarów interesujących z turystycznego punktu widzenia i atrakcji 
turystycznych pozostaje niedostępnych dla osób niezmotoryzowanych. 
Ponadto istniejące połączenia i rozkłady jazdy nie zachęcają turystów 
zmotoryzowanych do rezygnacji z samochodu na korzyść komunikacji 
zbiorowej.
Słowa kluczowe: dostępność komunikacyjna, autobusy, turystyka, zie-
mia kłodzka.

Wpływ zmian oferty komunikacji  
autobusowej na dostępność atrakcji  
turystycznych na ziemi kłodzkiej1

przy czym trzeba pamiętać, że podział administracyjny na 
tym obszarze po 1945 roku kilkukrotnie ulegał zmianie 
(por. [1]). Badania oparto na analizie porównawczej aktual-
nych i archiwalnych rozkładów jazdy oraz archiwalnych map 
sieci komunikacyjnej i danych statystycznych. Prowadząc 
badania z zakresu dostępności komunikacyjnej na obszarach 
o dużym znaczeniu turystycznym, do których zalicza się zie-
mię kłodzką, trzeba pamiętać, że potrzeby ruchu turystycz-
nego są diametralnie inne niż lokalnych mieszkańców i sta-
wiają odmienne wyzwania przed przewoźnikami.

zmiany oferty komunikacji autobusowej na ziemi kłodzkiej 
po ii wojnie światowej
Na ziemi kłodzkiej od połowy lat 50. XX wieku można 
zauważyć bardzo dynamiczny rozwój komunikacji autobu-
sowej, co wpisuje się w szerszą tendencję ogólnokrajową2. 
W ciągu pierwszych dwudziestu lat po 1945 roku długość 
dróg z komunikacją autobusową w trzech ówczesnych po-
wiatach obejmujących ziemię kłodzką (Bystrzyca Kłodzka, 
Kłodzko, Nowa Ruda) wzrosła ponad pięciokrotnie, a licz-
ba autobusokilometrów na dobę – ponad 40-krotnie (tabe-
la 1). Podczas gdy zaraz po II wojnie światowej na zaledwie 
kilku trasach na badanym terenie pojawiała się jedna lub 
dwie pary pojazdów, to w 1965 roku częstotliwość była za-
dowalająca – średnio na każdej z tras realizowano aż 12 par 
kursów. W tym samym okresie liczba przystanków wzrosła 
z tylko trzech (Kłodzko, Nowa Ruda, Kudowa-Zdrój) do 
prawie 200. W przypadku dwóch ostatnich wskaźników 
odnotowano w skali całego regionu (trzy powiaty) stały 
wzrost, a długość dróg z komunikacją autobusową i liczba 
autobusokilometrów – pomimo ogólnej tendencji wzrosto-
wej – nieznacznie spadła w 1955 roku względem 1950, za 
co odpowiadała głównie sytuacja w powiecie Nowa Ruda 
(w pozostałych dwóch powiatach wszystkie wskaźniki 
przez cały okres sukcesywnie wzrastały). Porównując roz-
wój komunikacji autobusowej w trzech ówczesnych jed-
nostkach administracyjnych na ziemi kłodzkiej (tabela 1), 
trzeba wziąć pod uwagę ich powierzchnię, ukształtowanie 
terenu i gęstość zaludnienia. Największy pod względem 
obszaru powiat Bystrzyca Kłodzka posiadał w 1960 i 1965 
roku największą długość dróg z komunikacją autobusową 
i liczbę przystanków, ale najmniejszą liczbę par kursów 

2 W pierwszych latach po II wojnie światowej najważniejszym przewoźnikiem 
w Polsce była kolej, ale już około 1950 roku długość sieci autobusowej była więk-
sza od długości sieci kolejowej w ruchu pasażerskim. W 1967 roku nastąpiło zrów-
nanie obu środków transportu pod względem liczby pasażerów, a w 1973 roku 
– pod względem liczby pasażerokilometrów [2].

Wprowadzenie
Artykuł stanowi drugą część analizy dostępności komuni-
kacyjnej ziemi kłodzkiej. W pierwszej [1] omówiono zna-
czenie komunikacji dla rozwoju funkcji turystycznej obsza-
ru i różnice między potrzebami transportowymi lokalnych 
mieszkańców i turystów oraz przedstawiono ogólną cha-
rakterystykę obszaru badań, stąd te zagadnienia zostaną 
tu pominięte. Odnosząc się bezpośrednio do celu pracy, 
w pierwszej części przeanalizowano dostępność zewnętrzną 
ziemi kłodzkiej oraz jej dostępność wewnętrzną pod wzglę-
dem oferty kolejowej. W niniejszej, drugiej części opraco-
wania uwaga została skierowana na komunikację autobu-
sową w granicach regionu. Celem pracy jest: 1) uchwycenie 
zmian w ofercie komunikacji zbiorowej, a w szczególności 
w przypadku transportu autobusowego w rozróżnieniu na 
przewozy prowadzone przez dużych, regularnych przewoź-
ników typu PKS i podmioty prywatne, często dysponują-
ce tylko busami oraz 2) określenie, czy oferta przewozowa 
dawniej i dziś odpowiada oczekiwaniom turystów. W pra-
cy jako ziemię kłodzką traktuje się obecny powiat kłodzki,  

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.
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na dobę. Znaczna długość linii wynikała z wielu górskich 
wsi, które należało obsłużyć, ale małe potoki pasażerskie 
nie wymagały zbyt dużej częstotliwości (choć i tak była 
ona wielokrotnie większa niż obecnie, kiedy do większo-
ści miejscowości dociera jedna lub dwie pary autobusów, 
pomijając szereg osad w ogóle pozbawionych komunikacji 
zbiorowej). Pod względem częstotliwości na czoło wysuwał 
się powiat Kłodzko, z wyjątkiem 1946 roku, kiedy była 
to Nowa Ruda (dwie pary autobusów łączących Kłodzko 
i Wałbrzych). Lepsze częstotliwości w tych dwóch powia-
tach wynikały z położenia na trasie autobusów jadących 
w głąb kraju, podczas gdy południowa część regionu była 
obsługiwana wyłącznie przez kursy lokalne (co utrzymało 
się do dziś).

atrakcji przyrodniczej (około 3,5 km dojścia), od niedawna 
znów obsługiwany po dłuższej przerwie. W 1955 roku nie 
kursowały za to autobusy przez Nową Rudę, co uwidoczni-
ło się w obniżeniu wartości odpowiednich wskaźników 
w tabeli 1. W 1960 roku sieć linii autobusowych znacznie 
się zagęściła, uzyskując w przybliżeniu kształt obowiązują-
cy w kolejnych latach. Autobusy zaczęły kursować doliną 
Białej Lądeckiej, docierając do Lądka-Zdroju, Stronia 
Śląskiego, Bolesławowa, Bielic i Orłowca. Pojawiły się tak-
że w wioskach położonych w Rowie Górnej Nysy Kłodzkiej 
(tereny między Bystrzycą Kłodzką a Boboszowem), 
Masywie Śnieżnika i Górach Bystrzyckich. Wprowadzono 
też więcej kursów w okolicach Kłodzka. Co prawda w tym 
roku nie było wspomnianego wyżej autobusu przecinające-
go Góry Stołowe, ale Radków i Karłów utrzymały połącze-
nia i dołączyły do nich Łężyce w południowej części tego 
masywu. Autobus ten znów kursował w 1965 roku, do kie-
dy to dalszemu zagęszczeniu uległa sieć w otoczeniu doliny 
Białej Lądeckiej (Konradów i Skrzynka), a zwłaszcza w oko-
licach Nowej Rudy [3].

Patrząc na siatkę połączeń w 2. połowie lat 60. XX wieku 
[4], warto wymienić relacje wartościowe z turystycznego 
punktu widzenia (oczywiście z perspektywy lokalnych miesz-
kańców niemniej ważne), które dziś już nie są obsługiwane. 
W tym czasie autobusy docierały do prawie wszystkich miej-
scowości ziemi kłodzkiej poza małymi osadami położonymi 
wysoko w górach. Do wyjątków należały niektóre wsie 
w Dolinie Dzikiej Orlicy (oddziela Góry Bystrzyckie od 
Orlickich, przebiega nią granica państwowa) – Rudawa, 
Poniatów, Lesica czy na wschodnich stokach Gór Bystrzyckich 
– Zalesie, Kamieńczyk, a także zlokalizowane w Masywie 
Śnieżnika Kletno. Ta ostatnia osada – obecnie znana dzięki 
położonej tam Jaskini Niedźwiedziej – nie miała wtedy więk-
szego znaczenia dla ruchu turystycznego, gdyż jaskinię od-
kryto w 1966 roku, a do zwiedzania udostępniono dopiero 
w 1983 roku. Obecnie lista miejscowości pozbawionych ko-
munikacji zbiorowej jest znacznie dłuższa (por. tabela 2, ry-
sunek 1). Rozkład jazdy 1968/1969 [4] zakładał kursy – 
obecnie już niefunkcjonujące – do Siennej u podnóża Czarnej 
Góry, Lutyni i Orłowca3 koło Lądka-Zdroju czy Zieleńca 
i Podgórza koło Dusznik-Zdroju (obecnie ich części). 
Autobusy docierały też na zachodnie stoki Gór Bystrzyckich 
i do Doliny Dzikiej Orlicy, gdzie dziś pojawiają się jedynie 
czeskie cyklobusy (w weekendy w sezonie letnim). Istniało nie-
co okrężne połączenie z Bystrzycy Kłodzkiej przez Młoty, 
Lasówkę, Mostowice do Spalonej (dziś tylko do Młotów) oraz 
wielowariantowe kursy do Niemojowa przez Różankę (obec-
nie tylko do Różanki). Utrzymywano też połączenie przez 
Góry Stołowe, a także autobus do Czermnej, obecnie części 
Kudowy-Zdroju. Autobusy pospieszne zgodnie z rozkładem 
1968/1969 [4] kursowały z Kłodzka głównymi drogami – 
w głąb Polski w kierunku Wrocławia, Wałbrzycha i Nysy 
(dalej do Opola i Katowic), a w ramach regionu do Kudowy-
Zdroju i Lądka-Zdroju. Południowa część ziemi kłodzkiej 

3 Pod koniec XX w. PKS Kłodzko kursował do Orłowca dwa razy lub raz w tygo-
dniu. Ostatecznie kursy zlikwidowano.

Rozwój komunikacji autobusowej na ziemi kłodzkiej  
w latach 1946–1965

Powiaty Lata
Długość dróg  
z komunikacją  

autobusową (w km)

Liczba  
przystanków

Autobuso-
kilometry  
na dobę

Średnio  
par kursów 

na dobę

Bystrzyca 
Kłodzka

1946
1950
1955
1960
1965

0
43
43

178
203

0
7

12
65
83

0
280
310

1770
3334

0
3,3
3,6
5,0
8,2

Kłodzko 1946
1950
1955
1960
1965

68
92

100
153
182

2
15
29
54
64

176
674
806

2906
5772

1,3
3,7
4,0
9,5

15,8

Nowa Ruda 1946
1950
1955
1960
1965

31
38
12
77

124

1
10
5

37
52

124
276
68

982
3144

2,0
3,6
2,8
6,4

12,6

Łącznie 1946
1950
1955
1960
1965

99
173
155
408
509

3
32
46

156
199

300
1230
1184
5658

12250

1,5
3,6
3,8
6,9

12,0

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3]

Warto prześledzić rozwój przestrzenny komunikacji au-
tobusowej na ziemi kłodzkiej. W 1946 roku do dyspozycji 
były tylko autobusy dalekobieżne kursujące z Kłodzka 
i Kudowy-Zdroju w kierunku Wrocławia, Wałbrzycha 
i Nysy. Wiąże się z tym znikoma liczba przystanków i brak 
obsługi południowej części regionu (tabela 1). W 1950 
roku liczba przystanków wzrosła już ponad dziesięciokrot-
nie, a długość linii – prawie dwukrotnie. Poza autobusami 
kursującymi głównymi drogami (pokrywającymi się z linia-
mi kolejowymi – z Kłodzka do Wrocławia, Wałbrzycha, 
Kudowy-Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej) wprowadzono 
pierwsze kursy do mniejszych miejscowości, także tych o zna-
czeniu turystycznym. Autobusy jechały do Radkowa u pod-
nóża Gór Stołowych przez Polanicę-Zdrój i Wambierzyce 
oraz do Międzygórza przez Bystrzycę Kłodzką. Pięć lat póź-
niej pojawiły się już typowo nastawione na ruch turystyczny 
kursy przecinające Góry Stołowe tzw. Drogą Stu Zakrętów 
między Kudową-Zdrojem, Karłowem i Radkowem. Wtedy 
uruchomiono przystanek „Kudowa-Zdrój, Błędne Skały”, 
położony na początku bocznej drogi prowadzącej do tej 
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(okolice Bystrzycy Kłodzkiej i Stronia Śląskiego) była więc 
pozbawiona połączeń dalekobieżnych. W kolejnych latach 
sieć nie ulegała już większym zmianom, poza np. przedłu-
żeniem kursów pospiesznych do Stronia (relacja Stronie 
Śląskie–Wrocław Centralny, obecnie zachowane jako kursy 
przyspieszone). Od przełomu lat 80. i 90. XX wieku zaczę-
ło się jednak ograniczanie liczby kursów do mniejszych 
miejscowości.

Współczesna autobusowa wewnętrza dostępność komuni-
kacyjna z perspektywy turystycznej
W związku z redukcją oferty komunikacji autobusowej wie-
le miejscowości na ziemi kłodzkiej ważnych z perspektywy 
turystycznej, które w latach 70. i 80. XX wieku były dość 
dobrze (albo przynajmniej poprawnie) dostępne, przestało 
być osiągalnych dla turystów niezmotoryzowanych (a także 
dla mieszkańców). Do takich wsi jak Kamienica z ośrod-
kiem narciarskim, Kamieńczyk z cennym drewnianym 
kościołem, Kletno z Jaskinią Niedźwiedzią czy Niemojów 
położony w malowniczej Dolinie Dzikiej Orlicy autobusy 
w ogóle dziś nie docierają (rysunek 1). Bardziej szczegó-
łową analizę przeprowadzono dla kursów wyruszających 
z Kłodzka (tabela 2), gdyż dla turystów jest ono głównym 
punktem przesiadkowym (ponadto część autobusów zaczy-
na kursy w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej). Okazuje 
się, że poza głównymi kierunkami (Kudowa-Zdrój, Lądek-
Zdrój, Nowa Ruda) oferta jest bardziej niż skromna. 
Problemem z perspektywy turystów jest przede wszystkim 
to, że znaczna cześć kursów jest realizowana tylko w dni 
nauki szkolnej, co powoduje, że w weekendy i wakacje (kie-
dy ruch turystyczny jest przecież największy) nie można się 
dostać do większości miejscowości położonych w górach 
lub u ich podnóża. Inną sprawą są częstotliwość i godziny 
kursowania. Jeden kurs dziennie nie stanowi żadnej oferty 
dla turystów (dla mieszkańców zresztą również), gdyż nie 
będą mieli jak wrócić z wycieczki (lub jak jej rozpocząć). 
A jeden autobus dziennie udaje się z Kłodzka (i to tylko 
w dni nauki szkolnej) do takich wsi górskich jak: Jodłów 
u podnóża Trójmorskiego Wierchu z wieżą widokową i źró-
dłami Nysy Kłodzkiej, Jugowa z wyciągami narciarskimi 
czy Łężyc w Górach Stołowych.

W 2016 roku znacznie pogorszyła się obsługa 
Międzygórza (tabela 2), stacji klimatycznej w Masywie 
Śnieżnika, najpopularniejszego punktu wyjścia na najwyż-
szy szczyt ziemi kłodzkiej i Sudetów Wschodnich (1425 m 
n.p.m.). W dni robocze docierają tam z Kłodzka cztery auto-
busy (dodatkowe w dni nauki szkolnej z Bystrzycy Kłodzkiej), 
ale już w soboty i niedziele tylko jeden (dotąd były trzy). 
Wyrusza on z Kłodzka o godzinie 9:40, docierając na miejsce 
przed południem, co dla turystów pieszych jest rozwiąza-
niem trochę zbyt późnym, ale umożliwia dojazd np. 
z Wrocławia. Problem jednak w tym, że po chwili wyrusza 
on w podróż powrotną, czyli nawet planując w Międzygórzu 
nocleg, do naszej dyspozycji pozostaje tylko sobotnie popo-
łudnie i niedzielny ranek (chyba że mamy ochotę maszero-
wać 10 km na stację kolejową w Domaszkowie). W po-
przednich latach ostatni kurs z Międzygórza ruszał o godzinie Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 6]

Tabela 2
Autobusowa dostępność komunikacyjna miejscowości ziemi kłodzkiej 
pełniących funkcje turystyczne – liczba kursów z Kłodzka w 2016 roku 

w rozbiciu na kursy obsługiwane przez przedsiębiorstwa typu PKS, wyru-
szające z dworca autobusowego (kolor czarny) oraz prywatnych przewoź-

ników, rozpoczynających kursy w innych miejscach (kolor czerwony)

Lp. Miejscowość  
turystyczna

Liczba kursów autobusów
dni nauki 
szkolnej

dni robocze  
w ferie i wakacje soboty niedziele

1. Bielice 2 0 0 0
2. Bolesławów 3 0 0 0
3. Bożków 8 + 24 5 + 24 1 + 12 1 + 12
4. Bystrzyca Kłodzka 10 7 2 2
5. Darnków 0 0 0 0
6. Długopole-Zdrój 7 5 1 1
7. Duszniki-Podgórze 0 0 0 0
8. Duszniki-Zdrój 29j) + 7 22j) + 7 20j) + 7 19j) + 7
9. Gołaczów 0 0 0 0

10. Gorzanów 0 0 0 0
11. Jarków 0 0 0 0
12. Jodłów 1 0 0 0
13. Jugów 1 0 0 0
14. Kamienica 0 0 0 0
15. Kamieńczyk 0 0 0 0
16. Karłów 0–1a) 0–5b) 0–5c) 0–5c)

17. Kletno 0 0 0 0
18. Konradów 0 0 0 0
19. Kudowa-Czermna 0 0 0 0
20. Kudowa-Pstrążna 0 0 0 0
21. Kudowa-Zdrój 26j) + 7 21j) + 7 20j) + 7 19j) + 7
22. Lasówka 0 0 0 0
23 Lądek-Zdrój 13 + 14 8 + 14 5 + 14 5 + 14

24. Lewin Kłodzki 14 9 6 5
25. Lutynia 0 0 0 0
26. Łężyce 1 0 0 0
27. Międzygórze 4 4 1 1
28. Międzylesie 3 1 0 0
29. Mostowice 0 0 0 0
30. Nowa Ruda 12 + 24 7 + 24 2 + 12 2 + 12
31. Nowa Ruda-Drogosław 4 + 24 1 + 24 0 + 12 0 + 12
32. Nowa Wieś 0 0 0 0
33. Nowy Gierałtów 2 0 0 0
34. Polanica-Zdrój 33j) + 7 23j) + 7 20j) + 7 19j) + 7
35. Radków 3–4g) 1–4e) 0–3f) 0–3f)

36. Radochów 9 + 14 3 + 14 1 + 14 1 + 14
37. Ratno Dolne 3–4g) 1–4e) 0–3f) 0–3f)

38. Różanka 0 0 0 0
39. Sienna 0 0 0 0
40. Sokolec 0 0 0 0
41. Spalona 0 0 0 0
42. Stara Łomnica 1 1 0 0
43. Stara Morawa 3 0 0 0
44. Stary Gierałtów 2 0 0 0
45. Stary Wielisław 4–5d) 2–3h) 0–1i) 0–1i)

46. Stronie Śląskie 13 + 14 6 + 14 3 + 14 3 + 14
47. Szczytna 29j) + 7 22j) + 7 20j) + 7 19j) + 7
48. Szczytna-Batorów 2 0 0 0
49. Trzebieszowice 13 + 14 7 + 14 4 + 14 4 + 14
50. Wambierzyce 4–5d) 1–4e) 0–3f) 0–3f)

51. Zieleniec 0 0 0 0
52. Żelazno 22 + 14 13 + 14 5 + 14 5 + 14

Uwagi: 
a) jeden kurs tylko we wrześniu, poza tym żadnych kursów; 
b) pięć kursów tylko w wakacje letnie, poza tym żadnych kursów; 
c) pięć kursów tylko w wakacje letnie, jeden kurs we wrześniu, poza tym żadnych kursów; 
d) pięć kursów tylko we wrześniu, poza tym cztery kursy; 
e) cztery kursy tylko w wakacje letnie, poza tym jeden kurs; 
f) trzy kursy tylko w wakacje letnie, jeden kurs we wrześniu, poza tym żadnych kursów; 
g) cztery kursy tylko we wrześniu, poza tym trzy kursy; 
h) trzy kursy tylko w wakacje letnie, poza tym dwa kursy; 
i) jeden kurs w wakacje letnie, poza tym żadnych kursów; 
j) liczba przybliżona – pominięto kursy sezonowe.
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17:30 i z reguły cieszył się dość dużą popularnością (latem 
mógłby być nawet później). W ogóle problemem z per-
spektywy turystów wędrujących po górach ziemi kłodzkiej 
są wczes ne godziny przejazdu ostatnich kursów (np. 
z Karłowa, Radkowa, Bielic, Bolesławowa, Międzygórza, 
Młotów). Do ważnych dla turystów relacji należy zaliczyć 
te, które przebiegają wzdłuż pasm górskich (lub wokół 
Masywu Śnieżnika). Umożliwiają one przemieszczanie się 
z jednej doliny do drugiej lub planowanie wędrówek w for-
mie litery U, bez konieczności powrotu w miejsce startu. 
Chodzi np. o bezpośrednie połączenie Stronia Śląskiego 
i Bystrzycy Kłodzkiej przez Nowy Waliszów, Polanicy-
Zdroju i Bys trzy cy Kłodzkiej przez Starą Łomnicę oraz 
Polanicy-Zdroju z Wambierzycami i Radkowem. Niestety 
z reguły są to autobusy kursujące wyłącznie w dni nauki 
szkolnej.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze badania autora [7, 8], 
przeprowadzono analizę miejscowości na ziemi kłodzkiej 
pod kątem dostosowania komunikacji autobusowej do po-
trzeb turystów (rysunek 1), przy czym – w przeciwieństwie 
do metody stosowanej w dwóch dotychczasowych pracach 
– uwzględniono całe osady, a nie poszczególne przystanki. 
Wyróżniono trzy rodzaje miejscowości: o korzystnej dla tu-
rystyki ofercie połączeń (kursy we wszystkie dni tygodnia, 
w tym przynajmniej kilka kursów o różnych porach dnia 
w weekendy), z połączeniami niekorzystnymi dla rozwoju 

turystyki (kursy tylko w dni robocze lub nauki szkolnej 
w godzinach odpowiadających dojazdom do pracy i szkoły) 
oraz takie, które w związku ze zmianami z ostatnich lat nie 
są w ogóle obsługiwane przez autobusy. Niestety, pierwsza 
grupa jest najmniej liczna i – przynajmniej częściowo – po-
krywa się z liniami kolejowymi, na których oferta pociągów 
pasażerskich z reguły odpowiada potrzebom turystów (por. 
[1]). Komunikacja autobusowa nie stanowi więc uzupełnie-
nia dla kolei, ale raczej konkurencję. Miejscowości o korzyst-
nej ofercie połączeń położone są przy głównych drogach 
z Kłodzka do Kudowy-Zdroju, Nowej Rudy i Stronia 
Śląskiego. Wyjątkowo liczna jest trzecia grupa osad. Położone 
są one głównie peryferyjnie, w szczególności w Górach 
Stołowych, Bystrzyckich i Orlickich, częściowo w Górach 
Złotych i Masywie Śnieżnika, choć zdarzają się też pojedyn-
cze takie wsie zlokalizowane w centralnej części ziemi 
kłodzkiej. Często są to miejscowości wyróżniające się swoją 
atrakcyjnością turystyczną z racji walorów krajobrazowych 
i przyrodniczych. Najliczniejsza jest grupa druga – osady, 
gdzie autobusy docierają, ale oferta nie jest przydatna dla 
turystów. W tej kategorii znalazło się kilka wsi, gdzie poja-
wia się zaledwie jeden autobus dziennie i to wyłącznie w dni 
nauki szkolnej.

Problemem dla turystów jest też znaczne oddalenie 
przystanków komunikacji zbiorowej od atrakcji zlokalizo-
wanych poza miejscowościami (tabela 3). Oczywiście nie-
które walory krajoznawcze są położone w głębi gór i trudno 
spodziewać się, że będzie tam docierać autobus (np. Błędne 
Skały, Skalne Grzyby, Jaskinia Radochowska, góra Igliczna, 
rezerwat Puszcza Śnieżnej Białki, Śnieżnik, Trójmorski 
Wierch). Jest jednak nadal dużo atrakcji, które znajdują się 
przy drogach publicznych, są więc łatwo dostępne dla tury-
stów zmotoryzowanych, a trudno osiągalne dla tych nie po-
siadających samochodu. Nie sprzyja to prowadzeniu polity-
ki zrównoważonego transportu. Najbliższy przystanek dla 
Jaskini Niedźwiedziej położony jest w Siennej (4,5 km), 
gdzie prywatny przewoźnik dociera z Wrocławia (bez przy-
stanków) tylko od grudnia do marca. Problem w tym, że 
jaskinia jest w tym czasie zamknięta dla zwiedzających ze 
względu na ochronę zimujących nietoperzy. Tak więc alter-
natywą pozostaje przystanek w Starej Morawie z trzema pa-
rami autobusów w dni nauki szkolnej (6 km) lub Stronie 
Śląskie z większą już liczbą połączeń (8 km). Zwiedzanie ja-
skini wiąże się więc z wędrówką o długości kilkunastu kilo-
metrów, co może zniechęcić niezmotoryzowanych turystów, 
a pozostali wybiorą po prostu samochód. Zbliżona sytuacja 
dotyczy położonej po sąsiedzku kopalni uranu i kolejki lino-
wej na Czarną Górę (dolna stacja w Siennej) poza sezonem 
narciarskim. Tuż obok punktu widokowego na Jedlniku 
i ruin zamku Szczerba przebiega szosa z Międzylesia do 
Dusznik-Zdroju4, ale nie kursują tędy autobusy, więc dojście 
do tych atrakcji wymaga przynajmniej (odpowiednio) 5,5 
i 1,5 km marszu. Niecały kilometr od rezerwatu „Torfowisko 

4 Jest to część tzw. Autostrady Sudeckiej, budowanej przez Niemcy hitlerowskie 
(m.in. małe bunkry powstałe dla jej ochrony), nieukończonej, a po II wojnie świa-
towej promowanej jako trasa turystyczna o walorach krajobrazowych.

Rys.1. Autobusowa dostępność komunikacyjna ziemi kłodzkiej na tle oferty kolei z uwzględnie-
niem realizacji potrzeb turystów w 2016 roku. Numeracja miejscowości zgodnie z tabelą 2
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 6, 9]
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pod Zieleńcem” położony jest przystanek „Zieleniec, skrót”, 
ale po likwidacji przez PKS Kłodzko kursu do Zieleńca5 nie 
jest w ogóle obsługiwany. W efekcie turyści muszą teraz wę-
drować 2,5 km do Zieleńca, gdzie mają do dyspozycji tylko 
sezonowo kursujący, weekendowy czeski cyklobus relacji 
Masaryková chata koło Deštné v Orlických horách – Nové 
Město nad Metují, a polskie autobusy najbliżej można zna-
leźć w Dusznikach-Zdroju (9 km). Tego typu przykładów 
jest na ziemi kłodzkiej znacznie więcej (tabela 3).

Powyższe przykłady pokazują inny problem – często 
przystanki położone w miarę blisko atrakcji, jako peryferyj-
ne, związane z małymi miejscowościami, odznaczają się sła-
bą ofertą (pojedyncze kursy tylko w dni nauki szkolnej lub 
tylko w dni robocze), a autobusy w soboty i niedziele odjeż-
dżają wyłącznie z bardziej odległych miejsc. W dni wolne, 
by dojść do jaskini Solna Jama, zamiast 2,5 km z Różanki 
trzeba iść 5,5 km z Domaszkowa, a na Przełęcz Spaloną 
9,5 km z Bystrzycy Kłodzkiej zamiast 3 km z Młotów (ta-
bela 3). Chociaż zaledwie 0,5 km od Pasterskich Skał poło-
żony jest przystanek w Idzikowie, w weekendy należy wę-
drować aż z odległej o 12 km Bystrzycy Kłodzkiej. Często 
dłuższe wędrówki wymusza wczesna godzina ostatnich au-
tobusów z poszczególnych miejscowości, w szczególności 
w Masywie Śnieżnika i Górach Bialskich. Wieczorna ko-
munikacja zapewniona jest w tej okolicy tylko ze Stronia 

5 Ruszał on z Kłodzka zbyt wcześnie, przez co nie było możliwości przesiadki z po-
ciągu przybywającego z Wrocławia.

Śląskiego. Ze Śnieżnika, zamiast schodzić do Międzygórza 
(7 km), trzeba więc udać się właśnie do Stronia Śląskiego 
(13 km), podobnie z rezerwatu „Puszcza Śnieżnej Białki” 
(15 km), choć bliżej leżą Bielice i Bolesławów. Najbliższym 
miejscem Trójmorskiego Wierchu, gdzie można dojechać 
komunikacją zbiorową w dni wolne (a także przez całe wa-
kacje i ferie), jest odległe o 13 km Międzylesie.

Konkurencja między przewoźnikami autobusowymi
Przedsiębiorstwo PKS Kłodzko przez całe dziesięciolecia 
dominowało na ziemi kłodzkiej pod względem komuni-
kacji autobusowej. Oczywiście swoje kursy wykonywały 
tu inne podmioty tego typu, ale były one niezbyt liczne 
i konsultowane z kłodzkim przewoźnikiem, m.in. z powo-
du korzystania z należącego do niego dworca autobuso-
wego w stolicy regionu. W okresie transformacji pojawiły 
się pierwsze prywatne, konkurencyjne firmy, ale niewiel-
ka skala przewozów nie stanowiła zagrożenia dla PKS-u 
Kłodzko. Komunikację miejską w Kłodzku zaczęła ob-
sługiwać firma A-Vista, a busy pojawiły się w okolicach 
Nowej Rudy jako przedłużenie swoistego „zagłębia” tego 
typu przewoźników z Wałbrzycha6, obsługując m.in. rela-
cję Nowa Ruda–Radków przez Wambierzyce (utrzymała 
się do dziś). Zasadniczą zmianę przyniosło jednak wejście 
w ostatnich latach na ziemię kłodzką Przedsiębiorstwa 

6 Busy stały się w Wałbrzychu jedną z form przebranżowienia górników, którzy tra-
cili pracę w związku z likwidacją nierentownych kopalń. Przez wiele lat pomiędzy 
przewoźnikami panowała bardzo drapieżna konkurencja, czego efektem był upa-
dek tamtejszego PKS-u, a potem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Najważniejsze atrakcje turystyczne ziemi kłodzkiej położone poza miejscowościami oraz związane z nimi przystanki autobusowe
Atrakcja turystyczna Nazwa najbliższego przystanku wraz z odległością [w km] Nazwa najdogodniejszego przystanku wraz z odległością [w km]

Błędne Skały (labirynt skalny) Kudowa Zdrój, Błędne Skały (Karłów, Błędne Skały) [3,5] Karłów [5,0]

Czarna Góra (szczyt) Sienna (Czarna Góra) [3,0] Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna (Stronie Śląskie) [9,5]

Igliczna (sanktuarium, punkt widokowy) Międzygórze, „Słowik” [2,0] Międzygórze, Śnieżnik [2,5]

Jaskinia Niedźwiedzia Sienna (Czarna Góra) [4,5] Stronie Śląskie, Morawka [8,0]

Jaskinia Radochowska Radochów, Jaskinia Radochowska (Radochów, jaskinia) [2,5] Radochów, Jaskinia Radochowska (Radochów, jaskinia) [2,5]

Jaskinia Solna Jama Różanka nż [2,5] Domaszków, D.K. [5,5]

Jedlnik (punkt widokowy) Poręba, II [5,5] Długopole Zdrój [8,5]

Kopalnia uranu w Kletnie Sienna (Czarna Góra) [2,5] Stronie Śląskie, Morawka [8,0]

Ogród Bajek Międzygórze, Śnieżnik [1,5] Międzygórze, Śnieżnik [1,5]

Orlica (szczyt) Zieleniec, AWF [2,0] Zielone-Ludowe [6,0]

Pasterskie Skały Idzików I, pętla [0,5] Bystrzyca Kłodzka, D.A. [12,0]

Puszcza Śnieżnej Białki (rezerwat przyrody) Bielice, pętla [3,5] Stronie Śląskie, Morawka [15,0]

Przełęcz Spalona Młoty, leśniczówka [3,0] Bystrzyca Kłodzka, D.A. [9,5]

Skalne Grzyby Wambierzyce, pl. NMP (Wambierzyce) [5,0] Wambierzyce, pl. NMP (Wambierzyce) [5,0]

Szczeliniec Wielki (szczyt, labirynt skalny) Karłów [1,0] Radków [6,5]

Śnieżnik (szczyt) Międzygórze, pętla [7,0] Stronie Śląskie, Morawka [13,0]

Torfowisko pod Zieleńcem Zieleniec [2,5] Duszniki Zdrój, ZEM [9,0]

Trójmorski Wierch Jodłów, sklep [4,5] Międzylesie, rynek [13,0]

Wodospad Wilczki Międzygórze, Śnieżnik [0,1] Międzygórze, Śnieżnik [0,1]

Zamek Homole Zielone-Ludowe [1,0] Duszniki Zdrój, ZEM [3,5]

Zamek Karpień Stary Gierałtów [4,0] Lądek Zdrój, ul. M. Konopnickiej [4,5]

Zamek Szczerba Różanka, skrzyż. [1,5] Domaszków, D.K. [3,5]

Uwagi: Najdogodniejszy przystanek to taki, który co prawda jest zlokalizowany w nieco większej odległości niż ten najbliżej położony, ale jest od niego częściej obsługiwany przez autobusy, 
a jednocześnie istnieje dogodne dojście od niego do analizowanej atrakcji turystycznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 10] oraz map turystycznych ziemi kłodzkiej. Wybór atrakcji na podstawie [11, 12, 13].

Tabela 3
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Wielobranżowego „Beskid”, które wprowadza swoje kur-
sy na kolejnych popularnych – a tym samym dochodo-
wych – trasach Dolnego Śląska (wcześniej m.in. Wrocław 
– Jawor – Złotoryja). Przewoźnik ten zaproponował zupeł-
nie nowe połączenie – bezpośrednie kursy z Nowej Rudy7 
przez Kłodzko do Wrocławia. Do tej pory pasażerowie 
z Nowej Rudy musieli zawsze przesiadać się w Kłodzku 
lub Wałbrzychu, co wydłużało czas podróży. Do zalet tej 
oferty należy też niska cena i krótki czas przejazdu mię-
dzy Kłodzkiem a Wrocławiem, zbliżony (a czasem nawet 
krótszy) od kursów pospiesznych, pomimo zatrzymywania 
się na dużej części przystanków (m.in. wjazd do Niemczy). 
W okresie uruchomienia tej linii długi był czas jazdy ko-
leją do stolicy województwa, co wynikało ze złego stanu 
torowiska między Kamieńcem Ząbkowickim a Strzelinem, 
a następnie prowadzonych tam remontów (w późniejszym 
okresie wprowadzono drastyczne ograniczenie prędkości na 
odcinku tego szlaku między Strzelinem a Wrocławiem).

Połączenie „Beskidu” cechuje duża częstotliwość przez 
cały tydzień (taki sam rozkład w dni robocze i wolne) oraz 
rozłożenie kursów w ciągu całego dnia, także późno wieczo-
rem. Pierwszy bus z Wrocławia, wyruszający wcześnie rano, 
pozwala na przesiadkę w Kłodzku na autobusy wyruszające 
w głąb ziemi kłodzkiej, co gwarantuje mu popularność wśród 
turystów górskich. Do wad nowej oferty należy za to pomi-
janie dworca autobusowego zarówno we Wrocławiu, jak 
i w Kłodzku. W tym drugim mieście jako główny przysta-
nek wybrano ulicę Łużycką, położoną około 200 m od stacji 
kolejowej Kłodzko Miasto i 300 m od dworca PKS. 
Popularność tej linii (z czasem zamiast busów na niektórych 
kursach pojawiły się normalne autobusy) spowodowała, że 
PW „Beskid” uruchomiło kolejne. Najpierw prowadzącą ze 
Stronia Śląskiego przez Lądek-Zdrój, Trzebieszowice, 
Ołdrzychowice, Żelazno do Kłodzka, przy czym busy prze-
jeżdżają nie tylko przez ulicę Łużycką i centrum miasta, ale 
docierają też do galerii handlowej „Twierdza” na zachodnim 
przedmieściu. Spełniają więc częściowo rolę komunikacji 
miejskiej (linia do Nowej Rudy również ma przystanek przy 
tym centrum handlowym). Wprowadzono także bezpośred-
nie kursy ze Stronia Śląskiego do Wrocławia, a w pozostałych 
przypadkach zaplanowano skomunikowanie w Kłodzku z li-
nią z Nowej Rudy do stolicy Dolnego Śląska. Zapewne celo-
we jest to, że busy ze Stronia Śląskiego docierają do Kłodzka 
z reguły chwilę po odjeździe pociągu do Wrocławia, więc pa-
sażerowie są niejako zmuszeni do skorzystania z oferty 
„Beskidu” w ramach dalszej podróży. W 2016 roku sieć po-
łączeń tego przewoźnika wzbogaciła się o linię z Wrocławia 
do Polanicy, Dusznik i Kudowy-Zdroju. W efekcie na czte-
rech głównych trasach wybiegających z Kłodzka PW 
„Beskid” zdobyło znaczący udział (por. tabela 2).

Silna konkurencja ze strony prywatnego przewoźnika 
zmusiła PKS Kłodzko do wycofania się z linii do Lądka-
-Zdroju i Stronia Śląskiego. Dawnej do tych miejscowości 
udawało się 20–30 par kursów, z czego obecnie utrzymano 

7 Busy zaczynają kurs w Nowej Rudzie–Drogosławiu, przejeżdżając przez całe mia-
sto, co stanowi niewątpliwą zaletę oferty prywatnego przewoźnika.

około połowę (tabela 2), w tym większość tylko w dni nauki 
szkolnej. W dni robocze w wakacje z dworca PKS w Kłodzku 
do Lądka udaje się tylko osiem autobusów, do Stronia – sześć, 
a w dni wolne odpowiednio pięć i trzy. Są to w dużej części 
kursy pospieszne lub przyspieszone (też innych niż PKS 
Kłodzko przewoźników), stąd nie zatrzymują się na części 
przystanków w mniejszych miejscowościach w dolinie Białej 
Lądeckiej (zestaw przystanków dla poszczególnych kursów 
jest bardzo różny). Kursy szkolne z kolei udają się jeszcze za 
Stronie – do Bielic lub Bolesławowa. Jednocześnie PW 
„Beskid” przez cały tydzień realizuje 14 par kursów. Można 
więc powiedzieć, że w wakacje i weekendy właśnie to przed-
siębiorstwo opowiada za komunikację we wschodniej części 
ziemi kłodzkiej. Problemy pojawiają się jednak w okresie du-
żego natężenia ruchu turystycznego (np. pogodne dni w wa-
kacje letnie lub wrześniowy Festiwal Filmów Górskich 
w Lądku-Zdroju). Wówczas busy „Beskidu” nie są w stanie 
zabrać wszystkich chętnych, a większe autobusy PKS-u 
Kłodzko popołudniu już się tu nie pojawiają. Niejednokrotnie 
zdarzyło się więc, że podróżni zostali na przystanku i musieli 
korzystać z autostopu. Konkurencja prywatnego przewoźni-
ka spowodowała również sukcesywne wycofywanie się kłodz-
kiego PKS-u z obsługi trasy do Nowej Rudy poza kursami 
szkolnymi dotowanymi przez władze lokalne i kursem do 
Wałbrzycha (przejeżdżają tędy też dwie pary autobusów da-
lekobieżnych innych PKS-ów; tabela 2). Nie wiadomo, czy 
podobny proces będzie można obserwować na trasie do 
Kudowy-Zdroju, gdyż tam od kilkunastu już lat konkurują 
różni przewoźnicy i ciągle pojawiają się nowi (i to pomimo 
reaktywacji równoległej linii kolejowej).

PKS Kłodzko w ostatnich latach wydawał się nie doce-
niać roli turystów jako swoich klientów. Wyrazem tego 
było wspomniane wyżej ograniczanie kursów do turystycz-
nych miejscowości i znikoma liczba połączeń przewidzia-
nych specjalnie dla turystów. Jedynym wyjątkiem do 2015 
roku były uruchamiane codziennie od początku czerwca do 
końca września trzech par autobusów z Kłodzka przez 
Polanicę-Zdrój, Wambierzyce, Radków do Karłowa, choć 
dziwi, że nie kursowały one już w maju. Dopiero w 2016 
roku przewoźnik wprowadził więcej połączeń zmierzają-
cych do atrakcyjnych miejsc w Górach Stołowych. Poza 
wyżej wymienionymi (choć kursują teraz tylko w wakacje, 
dodatkowo jedna para we wrześniu) pojawiły się też auto-
busy łączące Kłodzko z Karłowem, ale przez Szczytną, 
Duszniki-Zdrój i Kudowę-Zdrój (dwie pary), a także skró-
cona relacja Kudowa-Zdrój–Karłów (osiem par). Kursują 
one od początku maja do końca czerwca w weekendy, 
a w wakacje codziennie8. Kursy wykorzystujące tzw. Drogę 
Stu Zakrętów przecinającą Góry Stołowe są dość równo-
miernie rozłożone w ciągu całego dnia, więc przewoźnicy 
polski i czeski (cyklobusy kursujące z Náchodu – por. [1]) 
nawzajem się uzupełniają.

8 Dane z wyszukiwarki połączeń http://www.e-podroznik.pl/ [5] nie są w pełni zgod-
ne z rozkładem jazdy zamieszczonym na stronie http://www.pks-klodzko.pl/index.
php?side=internetowy_rozklad_jazdy [6]. Według tego pierwszego źródła autobu-
sy do Karłowa od strony Kudowy-Zdroju mają docierać aż do końca wrześ nia (przy 
czym we wrześniu tylko w weekendy), a według drugiego – tylko do końca sierpnia.
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Podsumowanie i wnioski
Jak podkreślono w pierwszej części opracowania [1], zie-
mia kłodzka ze względu na swoje położenie odznacza się 
specyficzną dostępnością komunikacyjną. Pod względem 
dostępności zewnętrznej sytuację można ocenić jako dość 
dobrą (por. [1]), jednak dostępność wewnętrzna jest bar-
dzo zróżnicowana. Ponieważ kolej obsługuje tylko główne 
osie komunikacyjne i największe miejscowości, bardziej pe-
ryferyjnie położone, ale też atrakcyjne z perspektywy tu-
rystyki części ziemi kłodzkiej silnie zależą od komunikacji 
autobusowej. I to właśnie w jej przypadku zauważalne są 
znaczne dysproporcje. Na głównych trasach konkurują ze 
sobą różni przewoźnicy, stąd zapewniona jest na nich teo-
retycznie duża częstotliwość, także w dni wolne od pracy. 
Miejscowości położone w oddaleniu od głównych tras obsłu-
guje z reguły jedynie PKS Kłodzko, realizując czasem tylko 
dwa lub jeden kurs i to niejednokrotnie wyłącznie w dni 
nauki szkolnej. Wiele wsi w ogóle pozbawionych jest ko-
munikacji publicznej. Oferta przewoźników autobusowych 
(w przeciwieństwie do kolejowych) nastawiona jest w prze-
ważającej mierze na mieszkańców ziemi kłodzkiej i tylko 
w niewielkim stopniu próbuje wyjść naprzeciw potrzebom 
turystów. Trudno jest w dni wolne lub w wakacje dotrzeć 
do typowych punktów wyjścia na szlaki turystyczne, wiele 
atrakcji turystycznych jest w ogóle niedostępnych dla osób 
niezmotoryzowanych. Jedynie w Górach Stołowych zapew-
nione są autobusy docierające w ich najciekawsze partie, 
przy czym kursują wyłącznie w sezonie letnim.

Na ziemi kłodzkiej zauważalne są skutki konkurencji 
między przewoźnikami autobusowymi, co przekłada się na 
częstotliwość i takt kursowania oraz warunki podróży. 
Częste są sytuacje wzajemnego „podbierania” sobie pasaże-
rów, co zauważalne jest w szczególności na trasie z Kłodzka 
do Stronia Śląskiego. Efektem tego jest wycofywanie się 
dotychczas dominującego w tej relacji PKS-u Kłodzko. 
Prywatni przewoźnicy są rzeczywiście tańsi, ale oferują z re-
guły tylko busy, które zarówno w godzinach szczytu, jak 
i w sezonie letnim nie zawsze są w stanie zabrać wszystkich 
chętnych. Problem pojawia się, gdy PKS likwiduje jadący 
chwilę za takim busem kurs autobusu, który stał się nie-
opłacalny. Może to być dotkliwe dla mieszkańców, ale także 
dla turystów, zwłaszcza jeśli ma miejsce wieczorem i brak 
jest już późniejszych kursów, które umożliwiłyby powrót do 
stałego lub czasowego (podczas urlopu) miejsca zamieszka-
nia. Prywatni przewoźnicy nie obsługują mniejszych miej-
scowości, zwłaszcza tych położonych w górach. Można po-
stawić pytanie, czy w przypadku upadku PKS-u Kłodzko 
(zakładając, że nie wytrzyma konkurencji z ich strony na 
głównych, dochodowych trasach) znajdzie się podmiot 
chętny kursować w peryferyjne części ziemi kłodzkiej. Jeśli 
nie, dostępność komunikacyjna tego terenu z perspektywy 
turystów jeszcze bardziej się pogorszy.

Ponieważ jednym z głównych problemów związanych 
z komunikacją autobusową na ziemi kłodzkiej jest konkuren-
cja między lokalnym PKS-em a przewoźnikami prywatnymi, 
którzy próbują przejąć klientów na najbardziej popularnych 
trasach, warto nakreślić zasady ustalania rozkładów jazdy obo-

wiązujące po sąsiedzku – w Republice Czeskiej. Podobnie jak 
w Polsce przewozy są tam nadzorowane przez lokalny samo-
rząd. Władze województw (czes. krajów) posiadają jednak rze-
czywisty wpływ na ich kształtowanie. To one ustalają przebieg 
poszczególnych linii, częstotliwości, godziny kursowania, 
oczywiście w porozumieniu z przewoźnikami, którzy także – 
podobnie jak w naszym kraju – są bardzo zróżnicowani (od 
dużych przedsiębiorstw w rodzaju naszych PKS-ów po małe, 
nawet jednoosobowe firmy). Rozkłady są układane tak, by za-
pewnione były dogodne przesiadki między pojazdami i równo-
mierna częstotliwość, dzięki czemu nie ma zjawiska „podbiera-
nia” sobie pasażerów. Zdarza się, że na jednej linii kursuje kilku 
przewoźników, pomiędzy których proporcjonalnie do przeje-
chanych wozokilometrów dzielona jest dotacja. Poszczególne 
firmy mogą więc konkurować między sobą komfortem tabo-
ru, dodatkowym wyposażeniem i obsługą pasażerów. Wyrazem 
centralnej polityki transportowej prowadzonej w ramach wo-
jewództw są też jednolite taryfy, co pozwala na wprowadzanie 
wspólnych biletów ważnych w całym województwie (umożli-
wiających przesiadki, także między różnymi przewoźnikami, 
w tym na kolej). W zasadzie w całej Republice Czeskiej jedno-
lita jest też forma rozkładów, na których wyszczególnione są 
wszystkie przystanki, dzięki czemu pasażer dokładnie zna tra-
sę przejazdu każdego kursu (jest to szczególnie ważne na ob-
szarach górskich, gdzie trasy autobusów są dość skomplikowa-
ne). Wprowadzenie części z tych rozwiązań w Polsce być może 
wspomogłoby większe, państwowe lub samorządowe przed-
siębiorstwa komunikacyjne, które ze względów organizacyj-
nych nie zawsze są w stanie konkurować z firmami prywat-
nymi. Byłoby też korzystne dla pasażerów ze względu na lep-
sze planowanie rozkładów oraz zapewnienie gwarantowanych 
przesiadek i bardziej przejrzystej informacji pasażerskiej.
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Streszczenie: Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące przy-
jazności infrastruktury transportowej oraz przestrzeni publicznych dla 
ruchu pieszego. Przedstawiono w nim definicje tej przyjazności oraz 
główne czynniki warunkujące jej poziom. Dla podkreślenia zasadności 
realizowania przez władze miast działań usprawniających i uatrakcyj-
niających przemieszczanie się pieszo zaprezentowano korzyści wynikają-
ce z poprawy warunków dla tego rodzaju podróży. Ponadto przytoczono 
przykłady metod i wskaźników oceny umożlwiających diagnozę stopnia 
przyjazności dla pieszych, zarówno w skali miasta, wydzielonych obsza-
rów miejskich, jak i w odniesieniu do konkretnych odcinków ulicznych. 
Słowa kluczowe: ruch pieszy, przyjazność dla ruchu pieszego, wskaźni-
ki oceny, jakość przestrzeni publicznych. 

Wybrane zagadnienia dotyczące  
przyjazności infrastruktury  
transportowej i przestrzeni publicznych  
dla ruchu pieszego1

Wprowadzenie
Podróżowanie pieszo jest najbardziej naturalną oraz podsta-
wową formą przemieszczania się, a zarazem stanowi przyja-
zny środowisku, najtańszy i jeden z najzdrowszych środków 
lokomocji. Każdy z nas, niezależnie od tego, jakim środkiem 
transportu zazwyczaj się przemieszcza, jest przede wszystkim 
pieszym – podróż piesza to z jednej strony samodzielna for-
ma transportu, a z drugiej stanowi ona jeden z segmentów 
podróży realizowanej środkami transportu zbiorowego czy 
samochodem (dojście do przystanku, do miejsca parkowa-
nia itd.). Zatem nie ulega wątpliwości, iż planując rozwój 
obszarów miejskich oraz systemu transportowego, szczegól-
ną uwagę powinno poświęcać się problematyce ich kreowa-
nia w taki sposób, by były one przyjazne pieszym. Stopień, 
w jakim przestrzenie publiczne oraz sieć uliczna zachęcają do 
chodzenia, określić można angielskim terminem walkability, 
dla którego w języku polskim trudno znaleźć bezpośrednie 
tłumaczenie. Co więcej – określenie walkability jest różnie 
rozumiane przez poszczególnych badaczy. Abley mianem 
walkability określa wymiar, w jakim stworzone środowisko 
sprzyja obecności aktywnie żyjących ludzi, którzy kupują, 
odwiedzają lub spędzają w nim czas [1]. Według zespołu 
planistów z Transport for London przyjazność dla ruchu pie-
szego oznacza stopień, w jakim przemieszczanie się pieszo 
jest bezpieczną, dostępną i przyjemną formą lokomocji [2]. 
Stopień ten jest często odwzorowywany poprzez czynniki 
charakteryzujące infrastrukturę uliczną, takie jak: szerokość 
ulicy, liczba pasów ruchu, dopuszczalna prędkość, gęstość 
skrzyżowań, występowanie i lokalizacja przejść dla pieszych, 
obecność drzew [3]. Southworth [4] utożsamia walkability  

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

z poziomem postrzeganego bezpieczeństwa osobistego, zwią-
zanego z obawą stania się ofiarą przestępstwa lub wypadku 
komunikacyjnego, a według autorów opracowania [5] oraz 
planistów z Kansas City [6] walkability obejmuje czynniki 
związane z:

•	 bezpośredniością połączeń (możliwość wyboru jak 
najkrótszej trasy); 

•	 ciągłością sieci (kompletność sieci, brak barier komu-
nikacyjnych);

•	 bezpieczeństwem komunikacyjnym przy przekracza-
niu ciągów komunikacyjnych (m.in. obecność ele-
mentów takich jak: przejścia dla pieszych, sygnaliza-
cja świetlna, zawężone pasy ruchu, progi zwalniające);

•	 wizualną atrakcyjnością, estetyką otoczenia, udogod-
nieniami dla pieszych (np. obecność elementów małej 
architektury);

•	 poziomem bezpieczeństwa osobistego (np. poczucie 
bycia widocznym dla innych użytkowników prze-
strzeni/uczestników ruchu). 

Ewing i Cervero [7] uzupełnią definicję walkability 
o bardzo istotne aspekty związane z dostępnością celów po-
dróży, zagospodarowaniem przestrzennym obszarów, gę-
stością zabudowy oraz ukształtowaniem sieci ulicznej. 

Według autorów opracowania [8] poprawa wskaźnika 
walkability ma na celu: 

•	 poprawę warunków podróży pieszej odbywanej po-
między zadanym źródłem a celem podróży lub doj-
ścia pieszego stanowiącego jeden z segmentów po-
dróży odbywanej środkami transportu publicznego 
lub samochodem;

•	 stymulowanie interakcji społecznych i wzrostu ak-
tywności realizowanych wskutek przemieszczania się 
pieszo (spotkania, zakupy itp.);

•	 tworzenie środowiska służącego rekreacji i zwiększanie 
przyjemności korzystania z przestrzeni otwartych (np. 
w aktywnościach takich jak: spacery, zabawy dzieci na 
ulicach, przebywanie w ogródkach kawiarnianych). 

Pojęcie walkability odnosi się więc zarówno do infra-
struktury transportowej, jak i przestrzeni stanowiącej oto-
czenie ruchu pieszego. 

Na potrzeby niniejszego artykułu, w dalszej jego części 
zamiast terminu walkability, używane będzie określenie 
„przyjazność dla ruchu pieszego”. Ustosunkowując się zaś do 
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przedstawionych powyżej informacji o czynnikach warunku-
jących tę przyjazność, należałby w pierwszej kolejności po-
wiedzieć – parafrazując wypowiedź J. Gehla „Najpierw my 
kształtujemy nasze miasta, później one kształtują nas” [9], że 
kreowanie tego typu przestrzeni rozpoczyna się od kwestii 
planowania przestrzennego, gdyż od sposobu, w jaki ukształ-
tujemy struktury przestrzenne, zależeć będzie sposób, w jaki 
będziemy się w nich przemieszczać. I tak technikami plani-
stycznymi stosowanymi celem stymulowania liczby podróży 
pieszych jest np. bilansowanie oferty miejsc pracy z liczbą 
zawodowo-czynnych mieszkańców lub zwiększanie stopnia 
wielofunkcyjności obszaru [10]. Prowadzi to do zmniejszenia 
potrzeb podróżowania na większe odległości, gdyż źródła i cele 
zlokalizowane są w bliskiej odległości, a zatem są dostępne 
pieszo [11]. 

W kontekście infrastruktury ważna jest obecności cią-
gów pieszych, ich gęstość i ciągłość oraz odpowiednie para-
metry techniczne (odpowiednia szerokości, wygodna na-
wierzchnia), a także dostosowanie do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, starszych, dzieci (np. obecność pochylni, 
obniżonych krawężników itp.) [12] [13]. Sieć ciągów pie-
szych musi charakteryzować bezpośredniość połączeń [14], 
możliwość skrócenia trasy (np. brak barier w postaci gro-
dzonych osiedli) oraz brak przeszkód np. w postaci zapar-
kowanych samochodów [15][16].

Podróżny musi mieć zagwarantowaną możliwość bez-
piecznego przejścia przez ulicę [13] (ale raczej w postaci 
przejścia naziemnego niż podziemnego lub kładki), a bezpie-
czeństwo komunikacyjne zwiększać można dodatkowo 
wprowadzając np. elementy uspokajania ruchu wymuszające 
ograniczanie prędkości pojazdów [16]. Nie bez znaczenia jest 
obecność oznaczeń, znaków i sygnałów drogowych dla pie-
szych i zmotoryzowanych, które oprócz aspektów bezpie-
czeństwa ułatwiają pieszym orientację w terenie [12]. Na 
jakość przestrzeni dla pieszych wpływa również zapewnienie 
oświetlenia ulicznego dostosowanego do ich potrzeb [16]. 

Ponadto przestrzeń pełniącą funkcje komunikacyjne, ale 
i również tę stanowiącą otoczenie ruchu pieszego (place, 
skwery, parki) uatrakcyjnia obecność zieleni i drzew (za-
pewniających także cień), elementów małej architektury 
i mebli ulicznych (np. ławek, koszy na śmieci, zwiększają-
cych również komfort podróży), punktów handlowych i usłu-
gowych czy sztuki ulicznej [9]. Co więcej – zapewnienie 
tzw. miękkich krawędzi – parterów budynków z ciągiem 
sklepów, przezroczystymi elewacjami, wielkimi witrynami 
i ciekawymi wystawami zwiększa atrakcyjność trasy oraz 
aktywność pieszych (częściej przechodzą tą trasą, częściej 
się zatrzymują, wchodzą do sklepów itd.) [9]. Zróżnicowanie 
funkcji wpływa również na zwiększenie poziomu bezpie-
czeństwa osobistego, np. zapewniając światło sączące się 
nocą z witryn, biur i mieszkań.

Zaznaczyć należy, że w przypadku przestrzeni zlokalizo-
wanych w centralnych obszarach miasta poprawa warunków 
podróży pieszych jest w wielu przypadkach realizowana po-
przez pedestrianizację ulic i placów, której nieodłącznym ele-
mentem jest wprowadzanie restrykcji w ruchu i parkowaniu 
samochodów. 

Korzyści związane z poprawą warunków ruchu pieszego
Istnieje tendencja do zaniżania ważności kwestii związa-
nych z poprawą warunków ruchu pieszego w planowaniu 
rozwoju obszarów miejskich, co wynika m.in. z trudności 
w kwantyfikowaniu korzyści jej skutków, zwłaszcza w uję-
ciu ekonomicznym [12]. Niemniej jednak dostępne są ba-
dania dowodzące pozytywnych rezultatów kształtowania 
infrastruktury i przestrzeni przyjaznych pieszym, które 
rozpatrywać można w kilku, wyszególnionych w tabeli 1, 
aspektach.

Korzyści związane z poprawą warunków ruchu pieszego

Korzyści 
o charakterze 
transportowym 

• Poprawa warunków podróży i dostępności celów podróży dla użytkow-
ników zrównoważonych środków transportu 

• Wzrost liczby podróży pieszych 
• Wzrost liczby podróży odbywanych środkami transportu publicznego
• Zmniejszenie liczby podróży odbywanych samochodem oraz potrzeb 

parkingowych 

Korzyści dla 
środowiska

• Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
• Redukcja emisji hałasu 
• Oszczędność energii oraz ochrona obszarów miejskich 
• Poprawa mikroklimatu
• Zwiększenie ilości terenów zielonych  

Korzyści dla 
zdrowia czło-
wieka

• Redukcja emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi 
• Wzrost aktywności fizycznej (spadek masy ciała, poprawa sylwetki)
• Zmniejszenie ryzyka groźnych chorób, w tym chorób serca 
• Poprawa zdrowia psychicznego 
• Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych

Korzyści 
o charakterze 
socjalnym

• Stymulowanie interakcji międzyludzkich 
• Sprzyjanie równości społecznej   
• Kreowanie przestrzeni „pełnych życia”
• Wzrost poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego i osobistego
• Zwiększenie poczucia przynależności i odpowiedzialności 
• Ochrona dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja ośrodków miejskich

Korzyści 
o charakterze 
ekonomicznym 

• Wzrost obrotów właścicieli obiektów handlowych i usługowych
• Wzrost przychodów płynących z wynajmu lokali 
• Wzrost zatrudnienia 
• Oszczędność energii, terenów miejskich, kosztów inwestycji drogowych 
• Redukcja kosztów zewnętrznych transportu

Wynikiem zabiegów poprawiających współczynnik 
przyjazności przestrzeni dla ruchu pieszego, związanych 
przede wszystkim z ich pedestrianizacją i wprowadzaniem 
restrykcji w ruchu i parkowaniu samochodów, jest poprawa 
warunków podróży nie tylko odbywanych piechotą, ale i in-
nymi alternatywnymi dla samochodu środkami transportu 
oraz wzrost dostępności celów podróży [17]. Badania TEST 
dowodzą, że tworzenie obszarów przyjaznych pieszym wią-
że się z tendencją bardzo szybkiego wzrostu liczby pieszych 
w tych obszarach [18], a Gehl przekonuje, iż realizacja 
działań poprawiających jakość podróży pieszych może uła-
twić przejście z ruchu samochodów do ruchu pieszych [9]. 
Ponadto poprawa jakości dojścia do przystanków i stacji 
wpływa na poprawę wydajności oraz jakości systemu trans-
portu zbiorowego [9], podnosząc jego konkurencyjność 
w stosunku do samochodu. Wprowadzanie restrykcji w ru-
chu i parkowaniu pojazdów, celem oddawania miejsca pie-
szym, skutkuje wydłużeniem długości dojścia do miejsca 
parkingowego i uczynieniem go porównywalnym do dy-
stansu dojścia do przystanku transportu publicznego, co 
zwiększa prawdopodobieństwo wyboru środka transportu 
publicznego w podróżach [19] oraz prowadzi do redukcji 
potrzeb parkingowych. 

Tabela 1



TransporT miejski i regionalny 05 2017

14

Im więcej osób porusza się na piechotę i im większe 
odległości pokonują w ten sposób, tym bardziej zwiększa 
się ogólna jakość obszarów miejskich oraz poprawia stan 
środowiska [9]. Badania dowodzą ponadto znaczących re-
dukcji emisji szkodliwych zanieczyszczeń oraz emisji hała-
su, uzyskanych wskutek pedestrianizacji ulic w obszarach 
centralnych miast [20][21], jak i poprawy mikroklimatu 
tych obszarów, wynikającej również z bardziej intensyw-
nego, towarzyszącego zmianom, ich zazieleniania [17]. 

Korzyści rozpatrywać można również w kontekście 
skutków zdrowotnych – zmniejszonego poziomu szkodli-
wych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń czy zwiększonej ak-
tywności fizycznej będącej efektem poprawy warunków 
podróży odbywanych aktywnymi środkami mobilności 
[11][22]. Badania dowodzą, że wyższy wskaźnik przyja-
zności dla ruchu pieszych jest skorelowany ze zmniejszo-
nym ryzykiem wystąpienia otyłości i innych będących jej 
skutkiem, chorób (w tym chorób serca, udaru, raka itd.) 
[23]. Większa troska o jakość ruchu pieszego, wyrażana 
np. poprzez uspokajanie ruchu, skutkuje zmniejszeniem 
liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów, w tym 
dzieci i osób starszych [17]. Podróżowanie pieszo ma rów-
nież pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi – po-
prawia nastrój, działając jak antydepresant, a przebywanie 
w przestrzeniach, w których możemy spotkać dużo prze-
chodniów – pomaga w eliminowaniu poczucia izolacji i sa-
motności [17]. 

Inne korzyści społeczne dotyczą zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa osobistego wskutek minimalizacji ryzyka 
wystąpienia wypadku – piesi, w tym dzieci, osoby starsze 
i niepełnosprawne, mogą bez obawy o własne życie prze-
mieszczać się i spacerować, ciesząc się otoczeniem [15]. 
Bardziej przyjazne pieszym obszary oznaczają obecność 
wielu osób, czyli wielu „oczu na ulicy” – przechodniów, ale 
i ludzi w okolicznych budynkach, dzięki czemu stają się one 
bardziej bezpieczne i mniej zagrożone ryzykiem wystąpie-
nia przestępstwa [24]. 

Podróżowanie pieszo stymuluje inne aktywności oraz 
jest okazją do interakcji z ludźmi. Poprawa warunków po-
dróży pieszych sprzyja spełnianiu zasad zrównoważonego 
rozwoju nie tylko w sensie środowiskowym, ale i społecz-
nym, umożliwiając osiąganie celów podróży oraz codzien-
nych aktywności pieszo dzieciom, osobom starszym, 
mniej zamożnym czy nie posiadającym samochodu [24]. 
Istotna rola kształtowania ulic i obszarów przyjaznych 
pieszym w osiąganiu równości społecznej polega również 
na umożliwianiu mieszkańcom spotykania innych osób 
w łatwo dostępnych i atrakcyjnych przestrzeniach pu-
blicznych [9]. Badania dowodzą także, że dzięki tworze-
niu odpowiednich warunków dla przemieszczania się pie-
szo, więcej osób nie tylko chodzi, ale i pozostaje w prze-
strzeniach miejskich [9]. Co więcej, prowadzi to do 
powstawania nowych sposobów korzystania z przestrzeni 
(są miejscem odbywania się wydarzeń kulturalnych, festi-
wali, sztuki ulicznej), wzmaga tempo ich życia, stają się 
bardziej witalne [5]. O tym, że piesi wypełniają przestrze-
nie, które oddaje im się do dyspozycji, przekonują przy-

kłady chociażby Kopenhagi czy Nowego Jorku, gdzie od-
notowano sukcesywny wzrost aktywności pieszych wraz 
z pojawiającymi się nowymi obszarami i udogodnieniami 
dedykowanymi pieszym [13] [25]. 

Podróżowanie pieszo stwarza mieszkańcom okazje do 
poznawania ludzi oraz tradycji i dziedzictwa kulturowego 
w detalach, co tworzy poczucie przynależności do społecz-
ności i dumy z bycia jej częścią, a także buduje odpowie-
dzialność za wspólne dobra [17]. Będący skutkiem np. pe-
destrianizacji – zmniejszony poziom zanieczyszczeń, hałasu 
i drgań przyczynia się również do ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zapobiega niszczeniu zabytkowych struktur 
przestrzennych. 

Poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie emisji hałasu 
i szkodliwych zanieczyszczeń oraz pozytywne doświadcze-
nia w realizacji zakupów wpływają na wzrost liczby osób 
odwiedzających ulice handlowe [17]. Według Leinbergera 
i Alfonso [26] oraz Litmana [27] – przyjazne pieszym ob-
szary posiadają samoistną wartość ekonomiczną wynikającą 
ze stymulowania wymiany społecznej i transakcji gospo-
darczych. Wyniki badań przekonują również, że przekształ-
canie ulic w obszary piesze, dostępne jedynie środkami 
transportu publicznego i tylko dla pojazdów zaopatrzenia, 
powoduje wzrost wartości obrotów właścicieli obiektów 
w nich zlokalizowanych [18][28][29][30][31]. Badania 
dowodzą ponadto, że wielkość obrotów oraz liczba klien-
tów są proporcjonalne do liczby pieszych w obszarze [29]. 
Zwiększenie wartości obrotów właścicieli obiektów oraz 
liczby ich klientów skutkuje ponadto wzrostem wielkości 
zatrudnienia [17]. Innym gospodarczo pozytywnym skut-
kiem pedestrianizacji jest zwiększanie wartości nierucho-
mości [30][24]. 

Im więcej osób decyduje się odbywać podróże piesze 
i zmienia swoje zachowania komunikacyjne na bardziej 
zrównoważone, tym większe korzyści przynosi to w aspek-
cie redukcji zużycia paliwa, oszczędności trenów miejskich 
i wydatków ponoszonych na rozwój infrastruktury drogo-
wej [17]. Korzyści ekonomiczne rozpatrywać można po-
nadto w kontekście zmniejszenia kosztów zewnętrznych 
transportu, wynikających z poprawy poziomu bezpieczeń-
stwa czy obniżenia poziomu zanieczyszczeń [32].

ocena poziomu przyjazności infrastruktury transportowej  
i przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego 
Poziom przyjazności infrastruktury transportowej i prze-
strzeni dla ruchu pieszego jest zróżnicowany dla poszcze-
gólnych obszarów miasta, jak i może być odmienny w przy-
padku poszczególnych miast. Wpływają na to głównie 
czynniki gospodarcze, kulturowe i topograficzne [12]. 

Do oceny stopnia przyjazności dla ruchu pieszego stosu-
je się wskaźniki, które pozwalają na dokładne odzwiercie-
dlenie stanu istniejącego, porównanie stanu w różnych ob-
szarach oraz okresach czy analizowanie zmian zachodzą-
cych w badanej przestrzeni. Wskaźniki służą również 
planistom miejskim i władzom miasta do ilościowego okre-
ślenia celów polityki transportowej oraz kwantyfikowania 
efektów realizacji tej polityki [33]. Istnieją różne metody 
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Metoda oceny stopnia przyjazności dla ruchu pieszego stosowana w Kansas City
Skala analiz

Ocena w skali miasta  Ocena dla wyodrębnionego obszaru 
miasta

Ocena dla obszaru mieszkaniowego  
(dzielnicy/osiedla)  

Ocena na potrzeby konkretnego 
projektu 

Cel 
Ocena stanu istniejącego w skali makro 
(dla porównania różnych obszarów 
miasta)

Ogólna ocena systemu ciągów pie-
szych w obszarze analizy dla celów 
planistycznych  

Szczegółowa ocena dotycząca potrzeb 
mieszkańców i problemów występują-
cych w obszarze

Szczegółowa ocena stanu dokonana 
przed realizacją  projektu

Techniki pomiaru Techniki GIS, badania jakościowe 
z udziałem mieszkańców Badania ankietowe, szacowanie Badania ankietowe wśród mieszkańców Inwentaryzacja, badania ankietowe 

wśród adresatów projektu

Czynniki podlegające ocenie

Bezpośredniość Obecność ciągów pieszych w obszarze 
oraz ich układ*  

Układ sieci ciągów pieszych, krzywoli-
niowość oraz bezpośredniość połączeń 
do  stref aktywności np. szkół, centrów 
handlowych

Bezpośredniość połączeń celów podró-
ży mieszkańców**  

Rzeczywisty czas podróży pieszej 
w porównaniu do minimalnego czasu 
podróży odbytej po sieci o układzie 
ortogonalnym

Ciągłość Stosunek długości chodników do 
długości sieci ulicznej w obszarze

Charakter sieci ciągów pieszych (kon-
sekwencja w sposobie prowadzenia 
ruchu pieszego***, dobre powiązania 
z lokalnymi centrami aktywności) 

Kompletność systemu ciągów pieszych 
umożliwiająca dostęp do celów podróży 
mieszkańców  

Kompletność systemu ciągów pieszych 
oraz integracja z otaczającym zagospo-
darowaniem 

Bezpieczeństwo komuni-
kacyjne

Ryzyko wystąpienia konfliktów  (oce-
niane na podstawie parametrów ulic  
występujących w obszarze)  

Odległość między przejściami dla 
pieszych, obecność przejść poza 
skrzyżowaniami  

Trudności w przekraczaniu ciągów 
komunikacyjnych w podróżach miesz-
kańców  

Liczba pasów ruchu oraz atrybuty 
przejść dla pieszych 

Wizualna atrakcyjność 
i udogodnienia dla 
pieszych

Poziom atrakcyjności obszaru (na 
podstawie opinii mieszkańców) 

Ogólny poziom atrakcyjności  otacza-
jącego krajobrazu i terenów zielonych 
stanowiących otoczenie ruchu pieszego 
oraz elementów małej architektury

Poziom atrakcyjności wizualnej obszaru 
oraz udogodnień dla pieszych w opinii 
mieszkańców 

Poziom atrakcyjności  otaczającego 
krajobrazu, obecność terenów zielonych 
stanowiących otoczenie ruchu pieszego 
oraz elementów małej architektury

Bezpieczeństwo osobiste
Poziom przestępczości w odniesieniu 
do liczby mieszkańców i miejsc pracy 
w obszarze 

Poziom widoczności pieszych (dla kie-
rujących pojazdami i innych użytkowni-
ków; obecność oświetlenia), zwłaszcza 
na trasach dojścia do przystanków 

Aspekty wpływające negatywnie na 
poziom bezpieczeństwa osobistego 
w obszarze w opinii mieszkańców 

Poziom widoczności pieszych, obec-
ność oświetlenia

* przyjęto, że idealnym układem jest układ ortogonalny, ponieważ układ krzywoliniowy skutkuje wydłużeniem dystansu potencjalnej podróży pieszej.  
** cele podróży takie jak: miejsca pracy i nauki, usługi, miejsca rekreacji itp.
*** dla przykładu – jeśli wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego ruch pieszy prowadzony jest po wydzielonym chodniku, w otoczeniu parku, dobrze jest kontynuować taki sposób jego poprowa-
dzenia w analizowanym obszarze.

Tabela 2

Tabela 3

Źródło: [6]

i wskaźniki oceny przyjazności infrastruktury i przestrzeni 
dla ruchu pieszych, choć zaznaczyć należy, iż brak jest jed-
nej, uniwersalnej metody – różnią się one w zależności od 
charakterystyki obszaru, uwarunkowań lokalnych czy do-
stępności danych [12][13]. Poniżej zaprezentowano kilka 
przykładowych metod oraz wskaźników oceny. 

Zespół planistów z Kansas City poddaje ocenie pięć 
czynników: bezpośredniość, ciągłość, bezpieczeństwo ko-
munikacyjne i osobiste oraz atrakcyjność wizualną wraz 
z udogodnieniami dla pieszych. Sposób oceny, szczegóło-
wość analizy oraz techniki pomiaru zależą od skali prowa-
dzonych badań (tabela 2). 

Interesujących narzędzi oceny stopnia przyjazności in-
frastruktury transportowej i przestrzeni miasta dla ruchu 
pieszego dostarcza projekt „Zrównoważona Mobilność 2.0” 
(SMP 2.0), w ramach którego stworzono zestaw wskaźni-
ków oceny stanu mobilności miejskiej, umożliwiający ocenę 
i porównanie stanu mobilności w różnych ośrodkach miej-
skich2. Zestaw obejmuje 19 wskaźników dotyczących czte-
rech obszarów zdefiniowanych jako: globalne środowisko, 
jakość życia, sukces ekonomiczny, system mobilności [34]. 
Wskaźniki, które odnoszą się do oceny stopnia przyjazności 
infrastruktury transportowej i przestrzeni miasta dla ruchu 
pieszego zaprezentowano w tabeli 3. 

2 Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: http://www.wbcsd.org/
Projects/smp2 

Wskaźniki projektu „Zrównoważona Mobilność 2.0” umożliwiające 
ocenę stopnia przyjazności dla ruchu pieszego w skali miasta 

Lp. Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Źródło danych 

1 Jakość przestrzeni 
publicznych 

Obecność oraz poziom atrakcyjności 
przestrzeni publicznych stymulujących 
aktywności i interakcje społeczne

Badania ankietowe 
wśród mieszkańców 

2 Miejska różnorod-
ność funkcjonalna 

Obecność lub brak funkcji związanych 
z codziennymi aktywnościami ludzi 
w wydzielonych obszarach miasta 

Analizy przy użyciu 
narzędzi GIS 

3 Możliwość od-
bywania podróży 
aktywnymi forma-
mi mobilności

Obecność infrastruktury sprzyjającej 
realizacji podróży aktywnymi formami 
mobilności

Analizy przy użyciu 
narzędzi GIS

4 Poziom komfortu Deklarowany poziom satysfakcji w za-
kresie komfortu podróży realizowanych 
w mieście 

Badania ankietowe 
wśród mieszkańców

5 Poziom bezpie-
czeństwa osobi-
stego 

Deklarowany poziom satysfakcji w zakre-
sie bezpieczeństwa osobistego podróży 
realizowanych w mieście

Badania ankietowe 
wśród mieszkańców

Wskaźnik 1 (tabela 3) związany jest z oceną kilku czyn-
ników decydujących o wykorzystaniu przestrzeni publicz-
nych oraz o ich postrzeganej jakości. Pytania zawarte w for-
mularzu ankietowym odnoszą się do:

•	 częstotliwości korzystania z przestrzeni publicznych 
w mieście (spedestrianizowanych ulic, parków, pla-
ców, skwerów itp. dostępnych zarówno w centrum 
miasta, jak i w obszarach mieszkaniowych); 

•	 powodów niezbyt częstego/sporadycznego korzysta-
nia z tych przestrzeni;

Źródło: [34]
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•	 oceny ważności następujących aspektów jakości prze-
strzeni: dostępność przestrzeni, ich przyjazność dla 
dzieci, obecność różnych wydarzeń odbywających się 
w przestrzeniach, obecność zieleni, bezpieczeństwo 
komunikacyjne, zatłoczenie związane ze zbyt dużą 
liczbą osób przebywających w przestrzeniach;

•	 poziomu zadowolenia z wymienionych powyżej 
aspektów jakości przestrzeni, odczuwanego podczas 
przebywania w tych przestrzeniach. 

Wskaźnik 2 obrazuje możliwość odbywania podróży pie-
szych do miejsc codziennych aktywności, wynikającą z do-
stępności wielu różnorodnych funkcji w sąsiedztwie miejsca 
zamieszkania. Proponowana przez autorów metoda, wyko-
rzystująca narzędzia GIS, polega na nałożeniu na obszar 
miasta siatki kwadratów o boku 1 km. Następnie w każ-
dym z obszarów o powierzchni 1 km2 identyfikowana jest 
obecność lub brak każdej z 10 następujących funkcji: 1 – 
obszary biurowe, przemysłowe; 2 – punkty związane z za-
sobami energii (np. stacje benzynowe i gazowe); 3 – szpita-
le i usługi medyczne; 4 – usługi ogólne (poczta, jednostki 
administracji publicznej itp.); 5 – szkoły; 6 – obiekty han-
dlowe (sklepy, supermarkety); 7 – miejsca służące uprawia-
niu sportu i rekreacji; 8 – obszary mieszkaniowe; 9 – domy 
seniora; 10 – parki i zieleń. Wynik obecności wszystkich 
wyszczególnionych funkcji jest ważony udziałem liczby 
mieszkańców obszaru w całkowitej liczbie mieszkańców 
miasta i na tej podstawie obliczany jest jeden sumaryczny 
wynik (wskaźnik) dla całego miasta.

Wskaźnik 3 obrazuje możliwość realizacji podróży pieszo 
i rowerem, odnosząc się do udziału długości sieci ulicznej przy-
stosowanej do potrzeb aktywnych form mobilności w całkowi-
tej długości sieci ulicznej w mieście. Wskaźnik bazuje na wyni-
kach analiz wykonanych z wykorzystaniem narzędzi GIS i ob-
liczany jest przy użyciu następującej formuły [34]:

  

gdzie:
Ram

 – udział długości sieci ulicznej przystosowanej do 
potrzeb aktywnych form mobilności [%]

L
sw

 – długość sieci ulicznej wyposażonej w chodniki 
(bez ulic poddanych pedestrianizacji) [km]

L
bl
 – długość sieci ulicznej wyposażonej w ścieżki ro-

werowe (bez ulic w strefie tempo 30 ) [km]
L

z30
 – długość sieci ulicznej w strefie tempo 30 [km]

L
pz

 – długość ulic poddanych pedestrianizacji [km]
L

rn 
– całkowita długość sieci ulicznej w mieście (bez 

dróg ekspresowych, autostrad) [km]

Chociaż wskaźnik odnosi się do obu analizowanych 
form mobilności aktywnej, eliminacja danych związanych 
z ruchem rowerowym umożliwia ocenę jedynie pod wzglę-
dem ruchu pieszego. 

Wskaźnik 4 związany jest z oceną poziomu satysfakcji 
w odniesieniu do czynników wpływających na komfort po-
dróży realizowanych różnymi środkami lokomocji w mie-
ście. W zakresie komfortu podróży pieszej oceniane są: 
obecność ciągów pieszych, obecność ulic spedestrianizowa-
nych, szerokości ciągów pieszych i ich jakość, obecność i ja-
kość oznakowania oraz oświetlenia. 

Wskaźnik 5 odnosi się do oceny poziomu bezpieczeń-
stwa osobistego podczas podróży realizowanej różnymi 
środkami lokomocji w porze dziennej oraz nocnej. W za-
kresie poziomu bezpieczeństwa osobistego podróży pieszej 
oceniane jest poczucie zagrożenia związanego z ryzykiem 
stania się ofiarą przemocy/przestępstwa. 

Ostatni przykład metody oceny przyjazności infrastruk-
tury transportowej dla ruchu pieszego dotyczy oceny stop-
nia tej przyjazności w odniesieniu do analizowanego odcin-
ka ulicznego. Metoda zaprezentowana w [12] uwzględnia 
dziewięć czynników o zróżnicowanej randze. Czynniki te 
zestawiono w tabeli 4. 

Czynniki poddawane analizom w ocenie stopnia przyjazności ciągu 
ulicznego dla ruchu pieszych

Ranga  
czynnika Czynnik Opis 

Bardzo 
ważny 

Infrastruktura dla 
pieszych 

Obecność ciągów pieszych

Konflikty z ruchem 
zmotoryzowanym 

Czynniki wpływające na występowanie potencjalnych 
konfliktów pieszych z ruchem zmotoryzowanym, związa-
ne z koniecznością przekraczania ulicy/stref załadunku, 
prędkością i natężeniem ruchu,  złą widocznością pie-
szych itd.

Przejścia dla 
pieszych 

Obecność i dobra widoczność przejść dla pieszych, wystę-
powanie sygnalizacji dla pieszych o wystarczająco długim 
sygnale zielonym (umożliwiających spokojne i bezpieczne 
przejście) 

Ważny Utrzymanie Pielęgnacja i konserwacja ciągów (brak nierównej na-
wierzchni, ciągów porośniętych roślinnością itp.)

Szerokość ciągu Wystarczająca szerokość ciągu, uwzględniająca wystę-
pujące na nim przeszkody w postaci słupków, znaków 
pionowych itp.

Stefa buforowa Występowanie przestrzeni oddzielającej ciąg pieszy od 
sąsiadującej z nim jezdni np. w postaci ciągu drzew

Dostępność Łatwy i wygodny dostęp  dla osób niepełnosprawnych 
(występowanie poręczy towarzyszących schodom, pochylni 
dla wózków inwalidzkich itp.)

Estetyka Dotyczy bliskości ogrodzenia, emisji hałasu z otaczających 
budynków, jakości krajobrazu oraz obecności elementów 
małej architektury 

Mniej 
ważny

Cień Poziom zacienienia dla różnych pór dnia  

Tabela 4

Źródło: [12]

Z kolei Park [35] proponuje zestaw wskaźników umoż-
liwiających szczegółowy pomiar stopnia przyjazności cią-
gów ulicznych dla ruchu pieszego, obejmujący wskaźniki 
związane z charakterystyką ciągu pieszego, ale również i ta-
kie, które odwzorowują wpływ ruchu zmotoryzowanego, 
dotyczą proporcji i obudowy ulicy oraz elementów archi-
tektury krajobrazu (tabela 5).
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Tabela 5

Wskaźniki oceny stopnia przyjazność odcinka ulicy dla ruchu pieszych

Lp. Wskaźnik Wartości wskaźnika sprzyjającego 
ruchowi pieszemu* Analizowany czynnik

1 Średnia liczba stolików i krzeseł kawiarnianych / 500 ft chodnika** ↑

Atrybuty ciągu pieszego

2 Liczba przejść dla pieszych na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami / 500 ft odcinka ↑

3 Średnia liczba mebli ulicznych / 500 ft chodnika ↑

4 Średnia liczba okien w budynkach  (poza oknami na parterze) / 500 ft chodnika ↑

5 Średnia liczba wejść do budynków / 500 ft chodnika ↑

6 Średnie natężenie oświetlenia po zachodzie słońca (fc)*** ↑

7 Stosunek wysokości budynku do długości chodnika (ft) ↑

8 Liczba elementów uspokojenia ruchu / 500 ft chodnika ↑

9 Procent długości fasad budynków z przeznaczeniem usługowo-komercyjnym na parterze (%) ↑

10 Średni poziom przezroczystości elewacji ↑

11 Średnia szerokość ciągu pieszego (ft) ↑

12 Średnia wysokość budynków (ft) ↑

13 Średnia szerokość miejsc parkingowych na jezdni (ft) ↑

14 Procent długości chodnika sąsiadującego z elewacjami budynków (%) ↑

15 Procent długości chodnika o specjalnej nawierzchni (%) ↑

16 Stopień pokrycia ogrodzeniem (procent długości chodnika, wzdłuż którego zlokalizowane jest ogrodzenie, jako granica 
pomiędzy przestrzenią publiczna i prywatną) (%) ↓

Wpływ ruchu zmotoryzo-
wanego

17 Stopień pokrycia przejściami dla pieszych z sygnalizacją (stosunek liczby przejść dla pieszych z sygnalizacją do maksy-
malnej liczby możliwych przejść dla pieszych) (%)

↓

18 Średnia liczba pasów ruchu ↓

19 Indeks rozwiązania projektowego przejść dla pieszych (stosunek stopnia wyznaczenia przejść dla pieszych do maksymal-
nej liczby możliwych przejść dla pieszych)

↓

20 Średnia szerokość budynków (ft) ↓

21 Stopień pokrycia przejściami dla pieszych (stosunek istniejącej liczby przejść dla pieszych do maksymalnej liczby możli-
wych przejść) (%) ↓

22 Średnia szerokość jezdni między krawężnikami (obejmująca pasy ruchu, pasy dla rowerów itp.) (ft) ↓

23 Średnia szerokość strefy ruchu zmotoryzowanego (obejmującej pasy ruchu, z wyłączeniem pasów do lewoskrętu) (ft) ↓

24 Procent długości fasad budynków z przeznaczeniem mieszkalnym na parterze (%) ↑

25 Udział długości chodników pokrytych koronami drzew w całkowitej długości chodnika (%) ↑

26 Średnia szerokość drogi dla rowerów (łącznie po obu stronach ulicy) (ft) ↓

27 Stosunek szerokości strefy ruchu zmotoryzowanego do średniej liczby pasów ruchu (z wyłączeniem pasów do skrętu 
w lewo) ↓

Proporcje i obudowa ulicy

28 Współczynnik obudowy ulicy w przekroju poprzecznym I (stosunek średniej odległości pomiędzy przeciwległymi budyn-
kami do średniej wartości wskaźnika nr 7) ↓

29 Współczynnik obudowy ulicy w przekroju poprzecznym II (stosunek średniej odległości pomiędzy przeciwległymi budyn-
kami do średniej wysokości budynków) ↓

30 Średnia odległość pomiędzy przeciwległymi budynkami (ft) ↓

31 Średnie odsunięcie chodnika od przylegających  budynków (ft) ↓

32 Średnia liczba drzew/ 500 ft chodnika ↑
Elementy architektury 
krajobrazu33 Średnia szerokość pasa zieleni (łącznie po obu stronach ulicy) (ft) ↑

34 Średnia szerokość strefy buforu (łącznie po obu stronach ulicy) (ft) ↑

*  ↑ – oznacza, że im wyższa jest wartość wskaźnika, tym bardziej sprzyjające są warunki dla ruchu pieszego;  
   ↓ – oznacza, że im niższa jest wartość wskaźnika, tym bardziej sprzyjające są warunki dla ruchu pieszego.
** ft (stopa angielska) – miara długości w krajach anglosaskich, 1 ft = 0,3048 m, 500 ft = 152,4 m
*** fc (stopokandela) – jednostka natężenia oświetlenia w krajach anglosaskich, 1 fc = 10,7639 lx

Źródło: [35]

Podsumowanie 
Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z poprawy wa-
runków podróży odbywanych pieszo, władze miast pol-
skich powinny zintensyfikować działania mające na celu 
kształtowanie infrastruktury transportowej przyjaznej 
pieszym oraz kreowanie atrakcyjnych przestrzeni stano-
wiących otoczenie tego ruchu. Pierwszym etapem reali-
zacji wszelkich rozwiązań powinna być rzetelna analiza 
stanu istniejącego i ocena obecnego stopnia ich przyja-
zności dla ruchu pieszego. Na tym etapie w pewnym 
zakresie można posiłkować się metodami i wskaźnikami 
oceny wypracowanymi przez zagranicznych planistów 

i naukowców. Mając jednak na uwadze czynniki gospo-
darcze, kulturowe czy socjologiczne, decydujące o spe-
cyficznych uwarunkowaniach krajowych, należałoby dą-
żyć do rozwijania metod oraz definiowania wskaźników 
oceny uwzględniających w większym stopniu specyfikę 
polskich miast. Istotną kwestią jest również podejmo-
wanie badań nad wpływem poszczególnych aspektów 
związanych ze stopniem przyjazności środowiska miej-
skiego dla pieszych na wielkość ruchu pieszego zarówno, 
w podróżach obligatoryjnych, jak i fakultatywnych oraz 
w odniesieniu do różnych grup użytkowników, w tym 
dzieci, osób starszych czy kobiet. 
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W kontekście badań polskich warto wspomnieć o cieka-
wych wynikach badań realizowanych w 2015 roku przez 
zespół pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej 
w ramach działalności sieci CiViNET POLSKA. Badania 
dotyczyły wykorzystania przestrzeni w śródmieściu 
Krakowa, Gdańska, Szczecina, Warszawy, Gdyni, Wrocławia 
i Poznania oraz analiz przyjazności tych przestrzeni dla ru-
chu pieszego. Pierwszym etapem tych badań było wyzna-
czenie udziału powierzchni ogólnodostępnych w granicach 
analizowanych obszarów, a następnym określenie po-
wierzchni wykorzystywanych jako jezdnie, infrastruktura 
dla pieszych oraz rowerzystów, place, zieleń miejska, par-
kingi i ogólnodostępne podwórza. Dla każdego z badanych 
obszarów sporządzono bilanse wykorzystania przestrzeni, 
a te przeznaczone dla ruchu pieszych dodatkowo poddano 
analizie pod kątem występujących w nich przeszkód dla 
pieszych oraz lokalizacji ciągów (ciągi w parkach lub poza 
nimi). W badaniach korzystano z oprogramowania QGIS. 
Wyniki analiz wykazały m.in., że najwięcej przestrzeni 
ogólnodostępnej znajduje się w śródmieściu Poznania, 
a najmniej – Krakowa. Największym odsetkiem powierzch-
ni służącej do prowadzenia ruchu pieszego charakteryzuje 
się Warszawa, a najmniejszym – Szczecin. Szczecin domi-
nuje pod względem udziału jezdni w śródmieściu, Wrocław 
w zakresie udziału powierzchni placów, a Gdańsk – ogólno-
dostępnych podwórzy. 
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Streszczenie: Dużym zagrożeniem dla pieszych jest przekraczanie jezd-
ni. Najczęstszym sposobem próby minimalizacji ryzyka z tym związa-
nego jest stosowanie przejść dla pieszych. Jednak często przejścia nie 
spełniają warunków, które w pełni gwarantowałyby pieszemu bezpie-
czeństwo. Dorosły uczestnik ruchu jest w stanie obiektywnie ocenić, 
czy jest dostatecznie widoczny na przejściu, czy samochód zbliżający 
się do niego będzie w stanie zahamować. Nie jest to już takie oczywiste 
w przypadku dzieci, które przecież także, często same, uczestniczą w ru-
chu drogowym. Dlatego szczególnie ważna jest analiza bezpieczeństwa 
przejść dla pieszych w pobliżu szkół. Celem artykułu jest przedstawienie 
metody analizy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ze znakiem 
T-27, czyli „Agatką”, który jest montowany na przejściach w pobliżu 
szkół. Jako poligon badawczy wykorzystano istniejące przejścia dla 
pieszych na drogach wojewódzkich znajdujących się w województwie 
pomorskim. W artykule przedstawiono proces budowy bazy danych, 
wyboru kryteriów oceny oraz dokonano oceny kilku przykładowych 
przejść dla pieszych.
Słowa kluczowe: przejścia dla pieszych, bezpieczeństwo, piesi.

Metoda oceny bezpieczeństwa  
na przejściach dla pieszych  
w pobliżu szkół1,2

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego ocenia się, biorąc pod 
uwagę wszystkich jego uczestników. Droga i jej użytkow-
nicy są elementami systemu człowiek, droga i pojazd, 
w związku z czym występują pomiędzy nimi silne powią-
zania [2]. Dlatego rozpatrywanie bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych jedynie jako interakcji pomiędzy pie-
szym a kierującym pojazdem jest niepełne. Do problemu 
należy podejść systemowo, uwzględniając również otocze-
nie przejścia – geometrię, oświetlenie, oznakowanie i inne.

Dla pieszych dużym zagrożeniem jest przekraczanie 
jezdni. Jak pokazują statystyki, największa liczba wypad-
ków z udziałem pieszych oraz największa liczba ofiar ran-
nych i zabitych wśród pieszych jest na przejściach dla pie-
szych [7]. Wiąże się to z wieloma czynnikami.

Jednym z największych zagrożeń dla niechronionego 
użytkownika drogi jest prędkość pojazdów [3]. Jako bez-
pieczną dla pieszego traktuje się prędkość do 30 km/h, 
gdzie prawdopodobieństwo obrażeń śmiertelnych oceniane 
jest na około 10%. Powyżej tej prędkości, aż do 50 km/h, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: E. Ciszew-
ska-Kulwińska 50%, M. Łada 50%.

2 Artykuł opracowany na podstawie referatu nagrodzonego I nagrodą na IV 
Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Transportu KOKONAT 
2017.

ryzyko obrażeń śmiertelnych gwałtowanie rośnie do około 
80%. Przy prędkościach powyżej 50 km/h mówi się o praw-
dopodobieństwie bliskim 100% [8]. Na prędkość pojaz-
dów wpływa oprócz określonej prędkości dopuszczalnej 
szereg czynników związanych z ukształtowaniem drogi. 
Często stosowane są różnego rodzaju elementy uspokojenia 
ruchu, takie jak: zwężenia jezdni, azyle dla pieszych powo-
dujące wygięcie toru jazdy pojazdów, progi zwalniające lub 
sygnalizacja świetlna. Elementy te znacząco wpływają na 
bezpieczeństwo pieszych na drodze, właśnie poprzez ogra-
niczanie prędkości pojazdów. Istotna jest również widocz-
ność pieszego, czyli to, jak oznakowane i oświetlone jest 
przejście dla pieszy.

Grupą niechronionych użytkowników drogi, która 
w szczególności narażona jest na niebezpieczeństwo, są 
dzieci. Wynika to z mniejszej prędkości poruszania się, 
a w związku z tym dłuższym czasem przejścia przez jezd-
nię. Oprócz tego dziecko ma zmniejszony obrys ciała 
(w stosunku do dorosłego), co wpływa bezpośrednio na 
jego widoczność dla kierującego pojazdem. Dodatkowo 
dzieci inaczej zachowują się w ruchu drogowym niż doro-
śli, często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń w ruchu dro-
gowym i nie są w stanie obiektywnie ocenić ryzyka. 
Dlatego przejścia, po których porusza się ta grupa pie-
szych, powinny być oznaczone „Agatką”, czyli znakiem 
T-27. Znak ten wskazuje przejście dla pieszych, które jest 
szczególnie uczęszczane przez dzieci [5]. Bardzo częstą 
praktyką stało się umieszczanie znaku T-27 na drodze 
dzieci do szkoły na dużych osiedlach. Znak ten ma zwra-
cać uwagę kierowcy, wskazywać mu, że przejeżdża przez 
szczególne przejście dla pieszych i powinien zachować 
większą ostrożność. 

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy bezpie-
czeństwa na przejściach dla pieszych ze znakiem T-27, czy-
li „Agatką” oraz stworzenie metody bazującej na tej anali-
zie. Przestawiona metoda jest uproszczona, oparta przede 
wszystkim na danych historycznych związanych z wypad-
kami i ocenie otoczenia przejścia dla pieszych. 

Metoda oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych

Ogólny opis metody
Bezpieczeństwo pieszych należy rozpatrywać wielokryte-
rialnie. W tym celu stworzono metodę oceny przejść dla 
pieszych w skali od 1 do 5 punktów, gdzie 1 odpowiada 
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ocenie ryzyka A (bardzo małe), a 5 ocenie ryzyka E (bardzo 
duże). Czasem można się spotkać z oceną według tzw. 
Metody pięciu gwiazdek, gdzie 5 gwiazdek odpowiada 
ocenie ryzyka A, co oznacza najlepsze parametry bezpie-
czeństwa, więc w przypadku poniżej opisanej metody, 
1 punkt odpowiada ocenie A, czyli 5 gwiazdkom, a 5 
punktów odpowiada 1 gwiazdce i ocenie ryzyka E. Ideą 
metody jest łatwa do wykonania ocena zagrożenia pie-
szego za pomocą ogólnodostępnych informacji i prostych 
badań ruchu.

Podstawową miarą oceny bezpieczeństwa w tej meto-
dzie jest koncentracja kosztów wypadków. Kalibrację oceny 
przeprowadza się za pomocą czynników ocenianych jako-
ściowo, takich jak: widoczność pieszego, obecność sąsiadu-
jących przejść dla pieszych, występowanie sygnalizacji 
świetlnej.

Dane wejściowe
Danymi potrzebnymi do przeprowadzenia oceny w oparciu 
o niżej opisaną metodę są:

•	 natężenie ruchu pojazdów;
•	 natężenie ruchu pieszych na przejściu;
•	 dane dotyczące wypadków z udziałem pieszych na 

analizowanym przejściu dla pieszych lub w jego po-
bliżu z ostatnich 3 lat;

•	 inwentaryzacja otoczenia przejścia dla pieszych: 
oznakowanie i jego stan, występowanie sygnalizacji 
świetlnej, występowanie innych przejść dla pieszych 
w promieniu 250 m, które bezpośrednio doprowa-
dzają do strony jezdni, po której znajduje się szkoła, 
występowanie latarni i ich odległość od przejścia dla 
pieszych, obecność zatoki autobusowej, długość naj-
dłuższego etapu przejścia dla pieszych, występowanie 
parkowania, które może ograniczać widoczność pie-
szego na przejściu.

Ocena bazowa bezpieczeństwa
Bazową oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych jest ry-
zyko indywidualne pieszego, którego miarą jest koncentra-
cja kosztów wypadków. Ryzyko indywidualne jest to z de-
finicji: prawdopodobieństwo poniesienia strat o określonej 
ciężkości (bycia uczestnikiem wypadku z ofiarami śmier-
telnymi) w ciągu jednej podróży lub w ciągu wybranego 
przedziału czasu, kiedy dany uczestnik ruchu jest narażony 
na niebezpieczeństwo ze strony infrastruktury drogowej 
i innych uczestników ruchu drogowego [1]. Ryzyko bazo-
we można oceniać w skali od 1 do 5, gdzie 1 odpowiada 
ocenie A, czyli bardzo małemu ryzyku, a 5 odpowiada oce-
nieE – bardzo dużemu ryzyku.

Bazowa ocena bezpieczeństwa pieszych na przejściu zo-
stała oparta w znacznej części na metodzie ogólnej oceny 
bezpieczeństwa opisanej w [1]. Stanowi ona 75% całości 
oceny bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.

Aby określić ryzyko wynikające z koncentracji kosztów 
wypadków, należy obliczyć je ze wzoru 2.1, z pomocą wzo-
rów 2.2 i 2.3 oraz wybrać na podstawie wyniku odpowied-
nią klasę ryzyka (tabela 1). 

  2.1
  

2.2
 

gdzie: 
KKW – koncentracja kosztów wypadków z udzia-

łem pieszych na analizowanym odcinku 
[mln zł/1 mld pkm/3 lata]

KW – koszty wypadków z udziałem pieszych 
na analizowanym odcinku [mln zł/1 mld 
pkm/3 lata]

PP – praca przewozowa na odcinku drogi [mld 
pojkm/3 lata]

LW – łączna liczba wypadków w ciągu 3 lat 
z udziałem pieszych na analizowanym od-
cinku

LZ – łączna liczba zabitych w ciągu 3 lat w wy-
padkach z udziałem pieszych na analizowa-
nym odcinku

LLSR – łączna liczba lekko i średnio rannych w cią-
gu 3 lat w wypadkach z udziałem pieszych 
na analizowanym odcinku

LCR – łączna liczba ciężko rannych w ciągu 3 lat 
z udziałem pieszych na analizowanym odcinku

KW, KZ, –
KLSR, KCR   

koszty jednostkowe kolejno: wypadków, 
ofiar zabitych, lekko i średnio rannych oraz 
ofiar ciężko rannych.

Koszty jednostkowe należy przyjmować odpowiednio 
w zależności od okresu analizy, według wytycznych 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na 
środkowy rok analizy.

Aby obliczyć pracę przewozową, należy skorzystać ze 
wzoru 2.3.

  2.3 

gdzie: 
N – średnioroczne dobowe natężenie ruchu [P/24h] ze 

środkowego roku analizowanego okresu 3-letniego
L – długość analizowanego odcinka [km].

Długość odcinka do obliczania pracy przewozowej nale-
ży przyjąć w zależności od długości ulicy, na której znajduje 
się przejście dla pieszych. Wynika to z braku dokładnych 
danych o lokalizacji wypadków. Z bazy danych policji moż-
na dowiedzieć się, ile wypadków zdarzyło się na przejściu 
dla pieszych na danej ulicy, jednak trudno określić, który 
wypadek wydarzył się na danym przejściu (jeśli na ulicy jest 
więcej przejść). W związku z tym liczba wypadków z pie-
szymi na przejściu zlokalizowanym na danej ulicy została 
odniesiona do wszystkich opisywanych przejść dla pieszych 
mieszczących się na tej ulicy, a co za tym idzie – do oblicza-
nia pracy przewozowej należy przyjąć długość ulicy jako 
długość analizowanego odcinka (jednak nie mniej niż 
800 m). Natomiast, jeżeli wiadomo, na jakim skrzyżowa-
niu wydarzył się wypadek, należy przyjąć L min. 800 m.
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Kryteria normalizacji oceny bezpieczeństwa pieszych 
na przejściach 
Ocena bazowa bezpieczeństwa oparta jest na danych hi-
storycznych dotyczących wypadków. Zatem, aby ocenić 
bezpieczeństwo pieszych w stanie jak najbardziej odpowia-
dającym rzeczywistości, przyjęto kryteria normalizujące 
związane z natężeniem pieszych oraz związane z otocze-
niem przejścia.

Kryterium natężenia pieszych
Duża liczba przechodniów powoduje większą liczbę poten-
cjalnych konfliktów na linii pieszy–kierowca. W przypad-
ku niezachowania ostrożności kierującego pojazdem, np. 
przez niedostosowanie prędkości, może dojść do kolizji lub 
wypadku. W związku z powyższym przyjęto kilka czynni-
ków, których zależności wpływają na liczbę potencjalnych 
konfliktów.

Przyjęto, że kryterium natężenia pieszych na przejściu 
będzie stanowiło 25% końcowego wyniku.

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na natężenie 
ruchu pieszego są:

I. Wykorzystanie przepustowości przejścia dla pieszych
Dla kategorii natężenia pieszych na przejściu jest to 

wartość bazowa, która będzie kalibrowana na podstawie 
kolejnych czynników. Wykorzystanie przepustowości opie-
ra się głównie na wartości natężenia pieszych na danym 
przejściu. Przepustowość przejścia dla pieszych oblicza się 
ze wzoru 2.4 [2]:
  

2.4

gdzie: 
k – gęstość ruchu pieszego

vPi
 – prędkość pieszego na przejściu 

B – efektywna szerokości przekroju przejścia.

Ze względu na charakterystykę docelowej grupy prze-
chodniów, czyli dzieci i dzieci z rodzicami, należy przyjąć 
prędkość pieszego – 0,7 m/s. Efektywna szerokość urządze-
nia dla pieszych jest zależna od występowania np. masztów 
sygnalizacji, barierek itp., które ograniczają korzystanie 
z całej szerokości przejścia. Zaleca się odjęcie po 1 m od 
rzeczywistej szerokości przejścia (po 0,5 m z każdej strony). 

Przy przejściu z sygnalizacją świetlną przepustowość jest 
dodatkowo zależna od długości sygnału zielonego.

Przyjęto, że większe wykorzystanie przepustowości 
przejścia będzie oznaczało potencjalnie większe ryzyko ko-
lizji pomiędzy pieszym a kierowcą. Wartości czynnika nale-
ży przyjąć zgodnie z danymi, które zawiera tabela 2.

II. Obecność przystanków transportu zbiorowego
Przystanki transportu zbiorowego zostały zdiagnozo-

wane jako element generujący ruch. Na potrzeby artyku-
łu przyjęto, że obecność przystanku w pobliżu przejścia 
będzie dodatkowo generowała natężenie pieszych przez 
jezdnię.

Przyjęto, że obecność przystanku po drugiej stronie 
jezdni niż budynek szkolny zwiększa o 5% wartość wyjścio-
wą wskaźnika wykorzystania przepustowości przejścia.

III. Liczba alternatywnych przejść w okolicach analizo-
wanego obiektu
Na potrzeby analizy przyjęto, że na natężenie ruchu pie-

szych może wpływać liczba alternatywnych przejść przez 
drogę, która okala budynek szkolny. Regulacja czynnika 
natężenia będzie uwarunkowana liczbą możliwych przejść 
przez jezdnię.

Z własnych spostrzeżeń przyjęto dystans 250 metrów 
jako odległość oddziaływania analizowanego przejścia dla 
pieszych na alternatywę wyboru trasy pieszego.

Wartości poprawek, jakie należy przyjąć w kryterium 
natężenia pieszych, zawiera tabela 2.

Granice klas ryzyka indywidualnego w zależności od koncentracji 
kosztów wypadków z udziałem pieszych

Klasa 
ryzyka

Koncentracja wypadków 
z ofiarami śmiertelnymi

Koszty wypadków z udziałem pieszych

 KKW (mln. 1 mld pojkm)

od Do

A Bardzo małe 0,00 10,00

B Małe 10,00 38,50

C Średnie 38,50 66,30

D Duże 66,30 112,50

E Bardzo duże >112,5

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]

Zestawienie wagowe czynników normalizujących  
kryterium natężenia pieszych

Lp. Nazwa czynnika Ocena czynnika

1 Wskaźnik wykorzysta-
nia przepustowości 

• 1 – st. wykorzystania przepustowości od 0,00 do 0,05
• 2 – st. wykorzystania przepustowości od 0,05 do 0,10
• 3 – st. wykorzystania przepustowości od 0,10 do 0,25
• 4 – st. wykorzystania przepustowości od 0,25 do 0,256
• 5 – st. wykorzystania przepustowości od 0,6 do 1,0

2 Liczba alternatywnych 
przejść w okolicach 
analizowanego 
obiektu

Liczba przejść w promieniu 250 metrów:
• 1 – zmniejszenie wskaźnika wyk. przepustowości o 5%
• 2 – zmniejszenie wskaźnika wyk. przepustowości o 10%
• 3 – zmniejszenie wskaźnika wyk. przepustowości o 15%
• 4 i więcej – zmniejszenie wskaźnika wyk. przepustowości 

o 20%

Tabela 2

Końcowy wynik uzyskany z tej kategorii oznaczono 
jako W

CP.

Kryterium otoczenia przejścia dla pieszych
Jednym z podstawowych czynników bezpieczeństwa jest 
widoczność pieszych. Istnieje wiele przeszkód, które mogą 
zakłócić zauważenie przechodnia przez kierowcę lub po-
gorszyć jego czas reakcji. W związku z tym przyjęto kilka 
czynników, które wpływają na widoczność pieszego, a co 
za tym idzie na jego bezpieczeństwo. Ze względu na dużą 
liczbę czynników, których charakterystyki różnią się od sie-
bie, otoczenie przejścia dla pieszych będzie kryterium kali-
brującym bazową wartość oceny klasy ryzyka. Czynnikami 
związanymi z otoczeniem przejścia dla pieszych są: 

Źródło: opracowanie własne
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I. Widoczność 
Jednym z najważniejszych czynników bezpieczeństwa 

niechronionych użytkowników drogi jest ich widocz-
ność [6]. By zapewnić możliwie jak najmniej zagrożone 
przejście dla pieszego, należy spełnić warunki dotyczące wi-
doczności przestrzeni akumulacji pieszych oraz procesu 
przejścia przez wyznaczone do tego miejsce. Na podstawie 
tych argumentów stworzono dwa kryteria, które warunko-
wać będą dostateczny poziom dostrzeżenia pieszego przez 
kierującego pojazdem. Są to:

•	 potencjalne ograniczanie widoczności pieszego 
przez parkujące pojazdy – wartość ta będzie mie-
rzona na podstawie obecności pasa zieleni bądź urzą-
dzeń uniemożliwiających parkowanie pojazdów, któ-
re mają wpływ na ograniczenie widoczność pieszego 
w bezpośrednim otoczeniu przejścia; 

•	 odległość od latarni – wartość ta została oszacowa-
na poprzez odległość najbliższej lampy od danego 
przejścia dla pieszych, która w wystarczający sposób 
wpływa na jego doświetlenie i umożliwia zauważenie 
pieszego przez kierowcę samochodu. Dla uproszcze-
nia czynnika kalibrującego na potrzeby artykułu 
przyjęto zasadę, że większa odległość latarni powodu-
je gorszą widoczność pieszego. 

II. Długość najdłuższego etapu przejścia
Dodatkowym elementem zapewniającym dobry komfort 

przejścia przez jezdnię jest minimalizacja odległości do poko-
nania przez przechodnia. Odległość wpływa na długość cza-
su ewakuacji pieszego przed nadjeżdżającymi samochodami, 
w związku z czym mniejsza odległość do przebycia przez pie-
szego będzie oznaczała lepszą jakość bezpieczeństwa. 
Wartością kalibrującą ocenę bezpieczeństwa przez powyższy 
czynnik będzie maksymalna odległość pokonania przejścia 
przez pieszego w jednym etapie jego przejścia przez ulicę. 
Przyjęto, że miarą tego czynnika będzie pas ruchu, którego 
długość została przyjęta jako 3 metry.

III. Obecność skrzyżowania
Odległość przejścia dla pieszych od skrzyżowania ma 

wpływ na kształtowanie sytuacji konfliktowych na linii 
pieszy–kierowca. Zbyt duża odległość pomiędzy nimi 
może prowokować kierowcę do rozpędzenia się i spowo-
dowania zagrożenia, nadmierną prędkością, natomiast 
zbyt mała odległość może spowodować pozostanie pojaz-
du, który oczekuje na przejazd na przejściu i blokowanie 
ruchu pieszych [3]. Analizując wpływ skrzyżowania na 
metodę oceny zagrożenia stwierdzono, iż skrzyżowanie 
ma korzystny wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Ze 
względu na to, obecność skrzyżowania oraz sygnalizacji 
świetlnej na przejściu będą traktowane jako polepszenie 
warunków przejścia dla pieszych. 

W tabeli nr 3 przedstawiono zestawienie wag czynni-
ków normalizacyjnych oraz opis odnoszący się do ich 
stopnia kalibracji dla kryterium otoczenia przejścia dla 
pieszych.

Wynik oceny ryzyka pieszych
Ocena bezpieczeństwa pieszego na przejściach została wy-
liczona na podstawie:

•	 bazowej oceny bezpieczeństwa (KKW), wyrażonej 
w prostej wartości charakteryzującej obecny stan bez-
pieczeństwa na przejściu w 5-stopniowej skali;

•	 kryterium natężenia pieszych na przejściu (W
CP

), wy-
rażonego w 5-stopniowej ocenie na podstawie zmien-
nych normalizujących;

•	 czynników normalizacyjnych należących do kryte-
rium otoczenia przejścia (W

O
), kalibrujących bezpo-

średnio wynik bazowej oceny bezpieczeństwa. 

Na podstawie powyższych zależności przedstawiono 
uproszczony wzór oceny bezpieczeństwa pieszego na przej-
ściu (2.5) uwzględniający podane kryteria i ich wagi.
 
 3.1 

Wynik oceny przedstawiony został za pomocą wartości 
od 0 do 5, gdzie wartość wyższa oznacza zwiększone nie-
bezpieczeństwo pieszego. Klasa bezpieczeństwa A oznacza 
małe ryzyko wypadku, natomiast klasa E oznacza złe wa-
runki bezpieczeństwa na przejściu. W tabeli nr 4 przedsta-
wiono przedziały oceny ryzyka.

Zestawienie wagowe czynników kryterium otoczenia przejścia  
dla pieszych

Lp. Nazwa czynnika Ocena czynnika

1 Potencjalne ograni-
czenie widoczności 
pieszego przez 
parkujące pojazdy

Brak ogranicznika/możliwość parkowania pojazdów w odległo-
ści do 10 metrów od przejścia*: 
• zwiększenie oceny klasy ryzyka o 0,05 od jego wartości 

wyjściowej,
* wartość liczona oddzielnie dla każdego przyległego miejsca 

w okolicach przejścia dla pieszych.

2 Odległość od latarni W przypadku odległości latarni od przejścia o każde kolejne 
10 metrów:
• zwiększenie oceny klasy ryzyka o 5% od jego wartości 

wyjściowej,

3 Długość jednego 
etapu przejścia

Wydłużenie jednego etapu przejścia przez pieszego, poczy-
nając od wartości bazowej równej jednemu pasowi ruchu 
uważanej za najbezpieczniejsze rozwiązanie o każdy dodatkowy 
pas ruchu zwiększa ocenę klasy ryzyka o 5% od jego wartości 
wyjściowej;

4 Obecność skrzyżo-
wania/sygnalizacji 
świetlnej

Obecność przejścia w okolicach skrzyżowania lub (oraz) 
obecność sygnalizacji świetlnej obejmującej przejście popra-
wia, czyli zmniejsza ocenę klasy ryzyka o 0,1 od jego wartości 
wyjściowej.

Źródło: opracowanie własne

Klasyfikacja oceny bezpieczeństwa

Klasa 
ryzyka

Ocena bezpieczeństwa  
przejścia dla pieszych

Zakres wyniku oceny bezpieczeństwa  
ze wzoru 2.4

Od Do

A Bezpieczne 0,00 1,99

B Umiarkowanie bezpieczne 2,00 2,99

C Niebezpieczne 3,00 3,99

D Bardzo niebezpieczne 4,00 4,99

E Krytyczne  5

Tabela 3

Tabela 4



23

TransporT miejski i regionalny 05 2017

Przeprowadzenie weryfikacji metody oceny bezpieczeństwa 
na przykładowych przejściach dla pieszych z „agatką”  
na drogach wojewódzkich
Metoda oceny bezpieczeństwa pieszych została zweryfiko-
wana na podstawie trzech przejść na drogach wojewódzkich 
w województwie pomorskim. Dzięki analizie [5], w której 
znalazły się wszystkie przejścia w województwie pomorskim, 
wytypowano przykładowe przejścia ze znakiem T-27. Są to 
przejścia: w Wejherowie na drodze wojewódzkiej nr 218 na 
ul. Sienkiewicza, w Somoninie na drodze wojewódzkiej nr 
224 na ulicy Wolności oraz w Kościerzynie na drodze woje-
wódzkiej nr 214 na ulicy Kartuskiej. Poniżej przedstawiono 
krótki opis wybranych przejść. W tabeli 6 przedstawiono su-
maryczne dane o wypadkach i rannych w latach 2010–2012 
na tych przejściach. W ocenie koncentracji kosztów wypad-
ków wzięto pod uwagę dane o wypadkach z lat 2010–2012, 
więc przyjęto koszty jednostkowe z roku 2011 jak w tabeli 5.

Na podstawie wzorów opisujących metodę oceny ryzy-
ka poniżej przedstawiono wyniki opisujące bezpieczeństwo 
danego przejścia dla pieszych:
a) przejście w Wejherowie  – wynik 1,39; A – przejście  

 bezpieczne;
b) przejście w Somoninie  – wynik 4,54; E – przejście  

 bardzo niebezpieczne;
c) przejście w Kościerzynie  – wynik 4,35; E –przejście  

 bardzo niebezpieczne.

Według obliczeń najbezpieczniejszym przejściem z trój-
ki okazało się przejście w Wejherowie, natomiast najniebez-
pieczniejszym jest przejście w Somoninie. 

Podsumowanie
Metoda może być wykorzystana przy ocenie bezpieczeń-
stwa przejść dla pieszych, np. przy audytach BRD lub przy 
ocenie zasadności zastosowania sygnalizacji świetlnej. Może 
być także wykorzystana jako metoda rankingowa do oceny 
kilku przejść dla pieszych jednocześnie.

Przedstawione wyniki przybliżyły jedynie szacunkową 
ocenę bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Ze względu na 
wstępną fazę opracowania metody należałoby skalibrować 
wartości wag i poprawek dla poszczególnych kryteriów 
i wpływających na nie czynników. Większość wag została 
dobrana na podstawie innych opracowań. Ze względu na 
prostotę metody nie dokonano weryfikacji wszystkich moż-
liwych czynników wpływających na bezpieczeństwo zwią-
zanych w szczególności z otoczeniem przejścia. Dodatkowo 
w ramach dalszych prac nad metodą należałoby rozszerzyć 
okres analizy do 5 lub 10 lat. 3-letni okres analizy daje 
małą próbę badawczą, co powoduje dużą zmienność ocen 
pomiędzy skrzyżowaniami. 
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łów drogowych.

Tabela 5

Tabela 6

Jednostkowe koszty wypadków i ofiar wypadków w 2011 roku
Jednostkowe koszty – 2011

wypadków ofiar ciężko rannych ofiar zabitych

JKW JKR JKZ

(mln zł/wyp.) (mln zł/ofiarę) (mln zł/ofiarę)

0,077 0,578 2,407

Sumaryczna liczba wypadków i ofiar na analizowanych 
skrzyżowaniach w latach 2010–2012

Przejście dla pieszych LW LR LZ

Kościerzyna ul. Kartuska 1 1 0

Wejherowo ul. Sienkiewicza 0 0 0

Somonino ul. Wolności 1 1 0

Kryteria oraz czynniki kalibrujące charakteryzujące przej-
ścia przedstawiono w formie tabeli. W tabeli nr 7 przedsta-
wione zostało porównanie wyżej wymienionych przejść dla 
pieszych opisanych w postaci wartości danego kryterium. 
Gęstość natężenia pieszych w tym wypadku została dobrana 
na podstawie obserwacji i przyjęta dla maksymalnego natę-
żenia na przejściu w godzinach porannych.

Tabela 7

Porównanie dwóch przejść dla pieszych ze znakiem T-27, „Agatką”

Lp. Nazwa czynnika Przejście 
w Wejherowie

Przejście 
w Somoninie

Przejście 
w Kościerzynie

1 Ocena klasy ryzyka A 1 D 4 E 5

2.1 Wskaźnik wykorzystania 
przepustowości 0,233 3 0,105 2 0,278 4

2.2 Obecność zatoki autobusowej Nie - Tak +5% Nie -

2.3
Liczba alternatywnych 
przejść w okolicach analizo-
wanego obiektu

2 -10% 0 - 2 -10%

3.1
Potencjalne ograniczenie 
widoczności pieszego przez 
parkujące pojazdy

Nie - Tak, w 3 
miejscach +0,15 Nie -

3.2 Odległość od latarni 10 metrów +5% 50 metrów +25% 5 metrów -

3.3 Długość jednego etapu 
przejścia

1 pas 
ruchu - 2 pasy 

ruchu +5% 1 pas 
ruchu -

3.4 Obecność skrzyżowania Tak -0,1 Nie - Tak -0,1

Źródło: opracowanie własne
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ANDRzeJ KRych
dr inż., Instytut Inżynierii Lądowej 
Politechniki Poznańskiej,  
pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 
60-965 Poznań, e-mail: a.krych@
bit-poznan.com.pl

Streszczenie: Początek drugiej połowy XVIII  wyznaczył  stuletni 
okres dominacji budownictwa kanałowego w rozwoju transportu,  
znacznie przyczyniając się do przemysłowej rewolucji  i współczes-
nego kształtu świata zachodniego. W kulturze materialnej wyzna-
czył też początek nowożytnej  inżynierii cywilnej. Wielu budowni-
czych kanałów podjęło dalsze wyzwania inicjując w kolejnym stuleciu  
etap dominacji transportu kolejowego. W tych samych latach kiedy 
Francis Egerton, Trzeci Książę Bridgewater, z Jamesem Brindleyem 
zbudowali kanał do Manchester, rozpętując w Anglii manię kanało-
wą (1761) i kiedy zegarmistrz Francois Zacharia samotnie uporał się 
z problemami koncesji, rozpoczynając pracę przy francuskim kanale 
„dwóch mórz” (1763), Wielki Książę Litewski, wojewoda wileński 
Michał Kazimierz Ogiński w 1765 roku podjął się patronatu nad  bu-
dową 50-kilometrowego Kanału Telechańskiego (dzisiaj Ogińskiego, 
Aginskiego) na Polesiu. Roli Wielkiego Brindleya w tym przypadku 
podjął się oficjalista Księcia, Mateusz Butrymowicz. Do 1788 roku 
budował na poleskich bagnach groble i drogi, a na bagnistych tere-
nach zalewowych stworzył folwark o oryginalnej strukturze agrarnej 
i logistycznej. Odznaczył się ożywioną aktywnością parlamentarną 
na rzecz reform gospodarczych, finansów oraz budowy infrastruktu-
ry transportowej. Okres kolejnych wojen i upadku Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów na przełomie wieków doprowadziły do zniszczenia 
materialnych śladów jego działalności. W artykule przedstawia się  re-
zultat studiów oraz hipotezy dotyczące ich kształtu, lokalizacji oraz 
metod i technologii budowy. 
Słowa kluczowe: budownictwo wodne, kanały rzeczne, Butrymowicz.

Ślady aktywności inżynierskiej  
Mateusza Butrymowicza.  
Część 1 – Kanał Telechański  
na tle epoki rozbiorowej1

Mateusz Butrymowicz herbu Topór  
Urodził się w 1745 roku. Między 1754 a 1762 rokiem 
uczęszczał do kolegium jezuickiego w Pińsku. W 1765 roku 
rozpoczął budowę Kanału Telechańskiego i kierował nią co 
najmniej do roku 1768. W 1767 roku został oficjalistą księ-
cia Ogińskiego w jego dobrach słonimskich. Związek mał-
żeński zawarł z Krystyną z Lachów Szyrmówną, pińszczanką, 
córką tutejszego podsędka w 1772 roku. Mieli dwóch synów, 
Krystiana i Ryszarda oraz córkę Józefę2. Jedyną jego spad-
kobierczynią pozostała córka – Józefa (1775–1859), matka 
Napoleona Ordy. W 1773 na dobrach własnych, bagnach 
łopatyńsko-chlabowskich, rozpoczął imponujące prace me-
lioracyjne, zakładając wzorcowy folwark Krystynów.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. 
2 Dane biograficzne małżonki oraz potomnych w pierwszej linii w genealogii po-

staci Sejmu Wielkiego (http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.20874.1) obarczone są 
błędami datowania. Wg [13] w czasie wizyty Stanisława Augusta w Krystynowie 
(1784) przedstawieni mu zostali pięcioletni Ryszard i dziewięcioletnia Józefa. 

W 1775 roku Butrymowicz otrzymał nominację na ka-
sjera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, w roku na-
stępnym został porucznikiem petyhorskim, a następnie 
awansował na kapitana. Jego awanse oficerskie związane 
były z przypisaniem do 2. Brygady Pińskiej Kawalerii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego zwanej petyhorską, utwo-
rzoną w 1776 roku w ramach reformy wojsk po I rozbiorze 
Rzeczypospolitej. Wojskowym jednak był na tyle, na ile 
każdy szlachcic powoływany zgodnie z tradycją obyczajów 
pospolitego ruszenia3. Z uwagi na szlacheckie zasługi od 
1778 roku pełnił honorowe funkcje publiczne, zwieńczając 
je tytułem sędziego grodzkiego pińskiego (1783) oraz piń-
skiego podstarosty (1785). W 1778 roku Butrymowicz 
rozpoczął budowę około 150 km dróg, efektem czego, 
z końcem lat osiemdziesiątych Pińsk znalazł się na szlaku 
między Litwą i Wołyniem. Pewnie budowałby dalej, ale 
w 1788 roku wybrany został posłem na Sejm Wielki, po-
święcając się całkowicie działalności parlamentarnej, w któ-
rej miał zasługi w zakresie reform finansów, gospodarki, 
transportu, wojskowości oraz rozwiązywania problemów 
mniejszości religijnych i narodowych [1,19,23]. 

3 Brygada petyhorska utworzona została z chorągwi wywodzących się z lekkiej 
jazdy tatarskiej, a później lekko ciężkiej pancernej, zwanej petyhorską. Na polu 
walki walczyła z niedobitkami po szarży ciężkozbrojnej husarii. Tytuł szlachecki 
skutkował obowiązkiem mobilizacji wynikającym z tradycji pospolitego ruszenia. 
W czasie pokoju wiązało się to z udziałem w ćwiczeniach, szkoleniu i paradach, 
a na wypadek wojny z własnym ekwipażem, obejmującym odpowiednio wyhodo-
wane i utrzymywane konie, uzbrojenie, sprzęt do biwakowania oraz służebnych 
z podwodami. Prawdopodobnie tym awansom niektóre źródła mylnie przypisują 
Butrymowiczowi dopisek topografa i inżyniera wojskowego. 

Fot. 1. Mateusz Butrymowicz 
wg portretu z kolekcji 
Aleksandra Jelskiego 
Źródło [11] 
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Poza odnotowanymi w archiwach funkcjami publiczny-
mi podstawowym źródłem historycznym o życiu i działal-
ności Butrymowicza jest szczegółowo opisana wizyta króla 
Stanisława Augusta na ziemi pińskiej, spisana przez kró-
lewskiego sekretarza Adama Naruszewicza [3, 13, 14], oraz 
dokumenty Sejmu Czteroletniego [1, 10]. 

Po upadku reform i Konstytucji kariera polityczna Butry-
mowicza uległa załamaniu. Nie przystąpił do targowiczan, nie 
uczestniczył w grodzieńskim sejmie rozbiorowym, a w insu-
rekcji, podobnie jak zdecydowana większość tutejszej szlachty, 
nie zdążył wziąć udziału. Prawdopodobnie popadł w kłopoty 
finansowe. Krystian zmarł w Wilnie w 1810 roku. Los 
Ryszarda urodzonego w 1779 roku jest nieznany. Pozostał po 
nim pałac Butrymowiczów w Pińsku zamieszkany przez jego 
praprawnuczkę Konstancję do lat trzydziestych XX wieku. 
Pozostały odcinki Kanału Telechańskiego zwanego dziś 
Kanałem Agińskim, wcześniej Kanałem Ogińskiego.

uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Proces ten w pewnym 
stopniu był inspirowany postępem świata zachodniego, ale 
równocześnie – w znacznie większym stopniu, niż się wy-
daje – przebiegał do niego równolegle4. Coraz intensyw-
niej rozwijały się, typowe dla wczesnokapitalistycznych ak-
tywności, banki, manufaktury, poczta, instytucje i miasta. 
W samej stolicy liczba mieszkańców wzrosła w latach 1764 
– 1792 z 30 do 120 tysięcy. Regulacje fiskalne i uspraw-
nienie poboru podatków zapewniły bazę dla wzmocnienia 
funkcjonalności państwa w zakresie respektowania prawa, 
upowszechniania edukacji, powiększeniu i modernizacji ar-
mii wraz z jej przemysłowym zapleczem5.

Uprzemysłowienie i innowacje gospodarcze było rów-
nież wprowadzane na Polesiu, w najbiedniejszym obszarze 
Rzeczypospolitej na ziemiach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Antoni Protazy Potocki stworzył w Rzeczy pospolitej 
sieć banków, zbudował składy i kantory od Brodów po 
Kijów i Chersoń, utrzymując w Chersoniu i rozbudowują-
cym się porcie w Odessie flotę 80 statków, które na Morzu 
Śródziemnym służyły do handlu pszenicą. Rozkwit przeży-
wały dobra królewskie ziemi grodzieńskiej, kilka tutejszych 
miast i ośrodków magnackich; pod zarządem Antoniego 
Tyzenhausa zbudowano kilkadziesiąt manufaktur. Uregu-
lowano bieg Bugu, a nieopodal Brześcia, w Terespolu, znako-
micie rozwijał się ośrodek miejski Jana Jerzego Flem minga. 
W latach 1765–1784 zbudowano kanały Niemen–Dniepr  
(dalej „Telechański” lub Ogińskiego) oraz Bug–Prypeć (por. 
dalej „muchawiecki” lub Królewski) łączący Morze Bał tyc-
kie z Morzem Czarnym6. 

W XVIII wieku rozpoczęły się intensywne wymiany to-
warów produkowanych w tutejszych manufakturach i spe-
cyficznych dla Polesia owoców lasów i rzek. Budowano 
dwory i szlacheckie folwarki, które zastępowały zamki, roz-
wijały się miasta, w których kwitły handel, życie społeczne 
i religijne. Okres rozwoju Polesia trwał krótko, w kolejnych 
dekadach zaczęło podupadać i na długo ogarnęła go stag-
nacja, pozostawiając miejscowy lud w biedzie i zacofaniu. 

Polesie
Kraina rozciąga się w trójkącie między Brześciem Litewskim 
w wierzchołku a linią Dniepru u podstawy. Jego obszar 
„wbija się” jak klin ku Polsce między Litwą, Ukrainą i Rosją. 
Osią tego trójkąta jest polodowcowa pradolina Prypeci 
z Piną dochodzącą do Dniepru i dopływającym do Bugu 
Muchawcem. Jeżeli spojrzeć na mapę rzek w zlewniach 
Morza Czarnego i Bałtyku, ich dominująca południkowa 
orientacja pomiędzy Łabą a Dnieprem zakłócona pozosta-
je w pradolinie warszawsko-berlińskiej7, a dalej na wschód 

4 Por. Jerzy Łojek [12], Jerzy Topolski [22], Andrzej Waśko [24], Adam Zamoyski [26]. 
5 Rozwijał się także przemysł obronny, stworzono koronny i litewski korpus in-

żynieryjny Alojzego Fryderyka Bruhla, rósł eksport sukienniczy Wielkopolski, 
stworzono górniczo-hutniczy ośrodek w centralnej Polsce. Wspomnieć wypada 
o Walezjuszu Łubieńskim, którego działalność doprowadziła do stworzenia zaląż-
ków przyszłych, typowo kapitalistycznych fortun jego spadkobierców. 

6 W tych latach powstał także pierwszy projekt budowy kanału Wisła–Noteć 
(Kanał Bydgoski) łączącego Wisłę z Odrą i tworzącego szlak wodny do Szczecina.

7 W plejstocenie Wisła dopływała do Morza Północnego 

Rys. 1. Trasa Kanału Ogińskiego w planie artykułu Edmunda Wodzińskiego (1937) 
Źródło [25]).

Artykuł poświęcony jest poszukiwaniu śladów inżynier-
skiej aktywności Butrymowicza dających możliwość oceny 
jej znaczenia dla historii inżynierii oraz kultury materialnej 
u schyłku I Rzeczypospolitej i w początkach kształtowania 
się współczesnego świata zachodniego. 

Tło historyczne
Rzeczypospolita wkroczyła w XVIII wiek z gospodarką 
zrujnowaną wojnami i politycznie osłabiona. Początki re-
form epoki oświeceniowej wprowadziły nowy światopogląd 
i ukształtowały nowoczesne prądy intelektualne, tworząc 
elity polityczne i gospodarcze. Prądy te doprowadziły 
w drugiej połowie XVIII wieku do rozwoju nauki, przemy-
słu, oświaty, budownictwa i sztuk pięknych, a także spowo-
dowały wprowadzenie reform społecznych i politycznych 
zwieńczonych Sejmem Czteroletnim (1788–1792) oraz 



TransporT miejski i regionalny 05 2017

26

w równoleżnikowym położeniu Muchowca, Piny i Prypeci 
między Bugiem i Dnieprem. Wytwarzały je wody obficie 
spływające po topnieniu lądolodów w kierunkach równo-
leżnikowych. Zanim wody przebiły się do Dniepru, powstał 
w tym miejscu wielki zbiornik wodny. 

Pradoliny charakteryzują się niskim wyniesieniem pła-
skich wododziałów oraz szeroko rozlewającymi się w okresie 
przyboru wodami. Podłoże Polesia bywa piaszczyste z prze-
warstwieniem lekko zapiaszczonych glin, czasem przecho-
dzących w żwir. Z rzadka i raczej lokalnie napotykano w nich 
ostańce o zróżnicowanej strukturze mineralogicznej – od 
piaskowcowych zlepieńców po granit. Dominują jednak 
rozlegle rozłożone warstwy glin zupełnie nieprzesiąkliwych 
(s. 641–643, tom VIII [20]). Warstwa nieprzepuszczalna 
trzymała wysokie poziomy wody gruntowej formującej od 
wiosny rozległe obszary rozlewisk i bagien o łącznej po-
wierzchni 3 mln ha8. Na licznych terytoriach wystarczyło 
wbicie łopaty w grunt, by sięgnąć lustra wody [15]. Brak 
kamienia przy obfitości sosny na zaludnianych wyniesie-
niach przesądził o długowieczności budownictwa drewnia-
nego zakorzenionego do dzisiaj w pejzażu miast i wsi. 
Obfitość dębu na granicach mokradeł umożliwiała dość 
powszechne drążenie ich pni, które lokalna ludność wyko-
rzystywała jako środek transportu wodnego. Stropy 
warstw piaszczystych są faliste. Ich spągi często wypiętrza-
ją się ponad glinami, tworząc wydmowe enklawy. Porastały 
je lasy i osiedlali się na nich mieszkańcy. Nazy wali je horo-
dyszczami. 

Przez wieki mieszkańcy Polesia żyli na nich w warun-
kach gospodarki naturalnej. W przeciwieństwie do wątłe-
go rolnictwa wody, łąki i bory były podstawą pożywienia 
dla nielicznej ludności, gdyż obfitowały w ryby, zwierzynę 
łowną, grzyby i miód. Dary lasu zapewniały przyprawy, 
leki, barwniki, ozdoby, a nawet środki do zatrucia my-
śliwskich ostrzy. Pomyślność w życiu i po śmierci zapew-
niały czary, a gusła chroniły przed nieszczęściami. Unikal-
ność owego magicznego trójkąta wyrażała się i w tym, że 
nigdzie indziej w Europie każda z czterech pór roku nie 
była tak różna i nie wyróżniała się w pogodzie, pejzażu 
oraz trybie życia lokalnych społeczności. Budowało to hi-
storyczną, etnograficzną, morfologiczną i krajobrazową 
specyfikę Polesia.

W miastach osiedlali się ludzie różnych nacji i wyznań, 
z dużą przewagą Żydów. Mająca litewskie, żmudzińskie, 
polskie, tatarskie i ruskie korzenie szlachta z czasem ulega-
ła polonizacji, ale stanowiła zaledwie kilka procent tutej-
szych mieszkańców9. 

8 Po II wojnie światowej połowa tych obszarów została osuszona dla potrzeb gospo-
darki kołchozowej. Mimo tego obecne krajobrazy bagienno-torfowe na Białorusi 
nadal należą do największych w Europie.

9 W zachodnich guberniach imperium rosyjskiego obejmujących tereny porozbio-
rowe Rzeczypospolitej odnotowano, że liczebność stanu szlacheckiego obejmowała 
4,5% ludności. Jeszcze w 1904 roku szlachta katolicka w guberni grodzieńskiej 
stanowiła 86,3% ziemiańskich właścicieli, posiadając jednak już tylko 62,6% zie-
mi (za: Anatol Żytko, Polityka rosyjska wobec szlachty białoruskiej w latach 1861–
1914, w [7], s. 550–559). W obrębie Kresów Wschodnich w granicach Królestwa 
Polskiego Polacy stanowili 10% ludności (za: Piotr Eberhard, Kresy Wschodnie – 
granice, terytorium, ludność Polska, [7] s. 29–39). 

Jeszcze po II wojnie światowej związek tuziemców z dzi-
ką naturą bardziej przypominał życie „Indianów” niż 
Europejczyków tej epoki [16, 21]. Poczesne miejsce Polesie 
zajmuje w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich z końca XIX wieku [19]10.

Pińskie morze
Wiosną 1784 roku na warszawskiej Pradze u prawego brze-
gu Wisły do nadbrzeża dobiło dziesięć czółen z ziemi piń-
skiej. W każdym z dębowych obiniaków po trzech flisaków 
odzianych z poleska przywiodło ładunek towarów z lasów, 
pól, łąk, wód i manufaktur pińskich, towarów nieznanych 
dotąd na warszawskich rynkach. Flotylla, towar i oblicze 
„Indianów Pińczuków”, jak ich określił Adam Naruszewicz 
[13], wzbudziły sporą sensację w Warszawie. Ruch ga-
wiedzi wokół przystani zwróciły uwagę Jego Królewskiej 
Mości. Stanisław August Poniatowski zaprosił więc szypra 
i wypytał o szczegóły. 

Flotyllę z towarem wysłał Mateusz Butrymowicz, piński 
sędzia grodzki, który jako pierwszy wykorzystał budowany 
właśnie Kanał Muchawiecki, aby zwrócić uwagę na niego 
i na bogactwa ziemi pińskiej. Flotylla przebyła drogę 
z Pińska od Piny przez Muchawiec, przedostając się przez 
wspomniany kanał do Bugu, stąd przez Narew w górę 
Wisły dopłynęła do Warszawy11. Ponieważ Pina uchodzi do 
Prypeci, a Prypeć do Dniepru, blisko 40-kilometrowy wo-
dodziałowy przekop połączył Gdańsk z Morzem Czarnym. 
Jak podaje Naruszewicz wizyta „pińskich Indianów” była 
główną przyczyną królewskiej decyzji odwiedzenia Pińska 
jesienią 1784 roku w drodze na sejm Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w Grodnie (s. 299 [13], także [3]). 

Pińsk leży w obwodzie brzeskim republiki Białorusi, 
w geograficznym sercu Polesia, w miejscu gdzie Pina styka 
się z Prypecią12. Wraz z drewnianym zamkiem i otaczający-
mi go ziemiami stał się darem mężowskim dla Bony Sforza 
d’Aragona. „Z Bożej łaski Królowa Polski” pierwsza podję-
ła działania gospodarcze osuszając tutejsze okolice. Osadziła 
tu włoskich i holenderskich rzemieślników, którym póź-
niejsze wieki zawdzięczają wielu zasiedziałych po nich po-
tomnych. Dzięki Batoremu Pińsk już od XVI wieku stał się 
miastem opartym na prawie magdeburskim, w dodatku 
żywym miastem portowym. Położony na wyniesieniu po-
nad doliną Piny płynącej od zachodu, dotykiem Prypeci od 
południa i nurtem Jesiołdy od północy nabrał renomy ku-
pieckiej. Pińskie błota stanowiły centralny punkt na szla-

10 W opisach ziem mińskiej i mozyrskiej kilka tysięcy haseł do Słownika geograficznego 
Królestwa Polskiego opracował Aleksander Jelski, znakomity etnograf z XIX wieku. 
Jego tekst opisujący wszystko, co dotyczy natury i geografii biegu Prypeci (hasło 
por. t. VII, [20]), zawiera także przedruk „O Prypeci” w „Echach Polesia” z 25 
lipca 2014 roku.

11 Tadeusz Korzon pisze, że również do Gdańska [s. 71 [11]), acz wiele źródeł tego 
nie potwierdza.

12 Kolano Prypeci do połowy XX wieku zwane Strumieniem po wchłonięciu zna-
czącej objętości wód Piny kontynuuje swój bieg ku wschodowi i nieco dalej za 
Pińskiem zbiera wody Jasiołdy, potem Styru i jeszcze dalej Horynia. Po 350 kilo-
metrach, w okolicach Czarnobyla, dopada Dniepru. Resztki Piny giną w rozlewi-
skach otaczających pińskie wyniesienie od południa, wschodu i północy w widłach 
Prypeci i Jasiołdy.
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kach wodnych a przez ludzi znających dobrze Europę Pińsk 
często określany bywał jako „polska Holandia”13. 

Pińsk, jak każde miasto portowe, był ośrodkiem o po-
nadlokalnym znaczeniu, otwartym na różne nacje i idee, 
znaczącym i wielonarodowym ośrodkiem handlu, kultu 
różnych religii, edukacji, arystokratycznych i administra-
cyjnych siedzib, ale także celem licznych napadów, maso-
wych grabieży, zniszczeń i rzezi. Miasto utrzymywało się 
z handlu drewnem, co można domniemywać na podstawie 
jednej z kronik, opisującej pożar, który prócz wielu do-
mostw i obiektów kultu, strawił tu także pięć tartaków. 
Miasto było mocno zintegrowane z rzeką, co ilustrują mapy 
i liczne ryciny z setkami pływających lub cumujących tu 
łodzi, barek, masztowych statków, a z czasem parostatków

Z trzech stron świata Prypeć z Piną i Jesiołda wraz 
z przyjściem wiosny zalewały dolinę, tworząc zbiornik wod-
ny szeroki na 6 do 7 kilometrów, zwany „pińskim morzem”, 
co widoczne jest nawet na dzisiejszych mapach w równoleż-
nikowych pasmach miast, osad i przysiółków leżących nad 
zlewnią „morza” po lewej i prawej stronie biegu Piny 
i Prypeci. Pińsk nigdy swą zabudową nie przeniósł się na 
południowe brzegi „morza”, ale był widoczny na wzniesie-
niu, z kluczowym portem i wieżami 9 kościołów, jak drogo-
wskaz dla zagubionych rozbitków. „Moje pierwsze spotka-
nie z Imperium odbywa się przy moście łączącym miastecz-
ko Pińsk z Południem świata”. Tak zaczyna swój reportaż 
Ryszard Kapuściński. Most z drogą prowadzącą na Wołyń 
postawiła w Pińsku II Rzeczypospolita kilka lat przed 
II wojną światową. 150 lat wcześniej drogę przez pińskie 
morze, po grobli z 30 mostami na nabijanych kafarem pa-
lach, postawił Butrymowicz. 

Transport   
Po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku, w Rzeczy-
pospolitej na 100 km2 terytorium przypadało 12 km dróg 
o nawierzchniach ulepszonych. O ile jednak po zaborze 
pruskim pozostawało 30 km, o tyle na ziemiach wschod-
nich Rzeczypospolitej było ich 0,7 km14 (s. 378 [21]), z tego 
na Polesiu około połowy tego wskaźnika, co widoczne jest 
na mapach na Wołyniu i zachodniej Litwie15. Kolej zaczęła 
odgrywać ważną rolę z końcem XIX wieku, kiedy Pińsk 
uzyskał połączenie z Brześciem (1882). Linia ta została 
przedłużona do Łunińca (1884), spotykając się z linią budo-
waną z Mińska. Dwa lata później pierwszą przedłużono do 

13 Holenderskie dokonania w tym zakresie w Polsce znano od XVI wieku, kiedy 
Żuławy w delcie Wisły osuszyli i zagospodarowali holenderscy osadnicy. Na 
Pomorzu, a także w Terespolu, po lewej stronie Bugu nieopodal Brześcia dzia-
łalność gospodarczą powadziła wywodząca się z tego czasu, szeroko rozgałęziona 
rodzina Flemmingów. Działania na Bugu i w Terespolu musiały być polskiej opinii 
publicznej znane. Młodzież magnacka odbywała też liczne podróże edukacyjne 
po zachodniej Europie. Liczne pejzaże malarstwa holenderskiego znajdowały się 
w prywatnych zbiorach. 

14 W tym czasie we Francji wskaźnik ten wynosił 105 km, Anglii 82, Belgi 78, 
a Niemiec 49.

15 Mapa dróg w Polsce z 1939 roku z wyodrębnieniem dróg zbudowanych w latach 
1918–1939 zawiera w tle drogi sprzed 1919 roku , praktycznie 1914 (por. Mapy 
Drogowe Polski XIX/XX wiek – reedycje, oprac. kartograficzne Piotr Kamiński, 
wyd. GODP, 1986) 

Mozyrza i dalej na wschód, drugą na południe do Równego. 
W 1871 roku uruchomiono linię z Brześcia w kierunku 
Moskwy, a najstarsze węzły kolejowe w Brześciu i Mińsku 
datować można na lata 1872–1873. 

Brak dróg na Polesiu sprzyjał przez długi okres jego hi-
storii rozwojowi żeglugi i transportu wodnego. Głównym 
i naturalnym jego węzłem pozostawał Pińsk. Przez dwa 
stulecia dominowały na tutejszych wodach tratwy, które 
konwojowali tutejsi flisacy – jeleńczykowie. Zaparci o pnie 
odpychali się żerdziami, zwanymi jelinami lub szostami, 
płynąc pod prąd, natomiast po każdym pychu biegli w kie-
runku końca tratwy, by ponowić jej pęd w kierunku prze-
ciwnym. Jeleńczykowie na Prypeci, Jesiołdzie, Szczarze czy 
Pinie szybko jednak biegać nie musieli. Średni spadek 
Prypeci na długości 580 km wynosi tu 0,06 promila. Gdy 
lokalnie był większy, a zwłaszcza na ostrych zakolach, kon-
wój pod prąd wymagał podzielenia tratew na segmenty, do 
czego zresztą były przygotowane. Na kanałach budowano 
śluzy długie na ponad 40 metrów tak, by przepchnąć poje-
dynczo łączone w co najmniej trzy, a często i więcej seg-
mentów, zestawy. Gdy zdarzyło się spóźnić na okres przy-
boru wód, zatapiano pniaki w zakolach, by po następnym 
sezonie ponownie łączyć je w tratwy. 

Barki ze znacznym ładunkiem pokonywały wody pod 
prąd na zawóz. Zrzucano lżejszą kotwicę, a ciężką lekkim 
szuhalejem transportowano w górę rzeki i zatapiano wraz 
z liną ciągniętą od barki. Tą liną po wciągnięciu lżejszej ko-
twicy zaciągano barkę do miejsca zakotwienia ciężkiej. 
Budowano też kanały ze ścieżkami holowniczymi. Statki 
flisaków: wiślane dubasy i większe od nich berlinki dzięki 
swym żaglom potrafiły z 200 tonami ładunku pokonać prąd 
rzeki z prędkością kłusaka, choć trudno było manewrować 
żaglem w licznych zakolach rzek. Berlinki i mniejsze łodzie 
panowały na kanałach w kierunku Niemna i Litwy oraz 
Wisły i Warszawy. Do nadmorskiego Chersonia16 i Krze-
mień czuka na Dnieprze spławiano drewno okrętowe 
i drewno pochodne materiały szkutnicze, jak smołę i dzie-
gieć, a także wódkę. Powracano ze zbożem i solą do Pińska 
jako głównego ośrodka dystrybucji ładunków na rynki lo-
kalne. Na niż, jak nazywano naddnieprze, posyłano nawet 
300-tonowe barki, które u celu rozbierano i sprzedawano 
jako drewno [21]. 

Duzy wysiłek wkładany w transport drewna i jego kosz-
ty powodowały, że najchętniej spławiano je ku portom 
morskim o znacznej sile nabywczej budownictwa okręto-
wego. Z Polesia kierowano się ku długim dystansom na 
Bug, Wisłę, Niemen i Dniepr. Stąd stosunkowo wcześnie 
w Rzeczypospolitej zaczęto budować kanały wododziałowe 
„dwóch mórz” – Telechański i Muchawiecki, a planowano 
także Kanał Bydgoski – łączący dorzecze górnej Wisły z do-
rzeczem dolnej Odry, pierwotnie ukierunkowany na złama-
nie monopolu portu gdańskiego, a po pierwszym rozbiorze 

16 Chersoń założony został na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XVIII wieku dekretem Katarzyny II jako port floty czarnomorskiej z twierdzą 
i stocznią. Tu znajdowała się też siedziba wspomnianej wcześniej agencji żeglugo-
wej Potockiego. 
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– uniknięciu pruskich barier celnych ustanowionych z wy-
sokimi cenami na dolnym biegu Wisły (s. 34–35 [11], tak-
że [6,17]. Po 1863 roku na wodach pińskich pojawiły się 
parostatki. Pierwszy należał do właściciela tutejszych lasów 
Mojżesza Luri, potomka bogatej i znaczącej pińskiej rodzi-
ny żydowskiej. Głównym zadaniem tego statku było holo-
wanie spławianego drewna. Mojżesz Luria stosunkowo 
szybko kupił kolejne parostatki i zaczęły regularnie kurso-
wać na lokalnych wodach Polesia, obsługując także linie 
pasażerskie [21]. 

Opisane wyżej swoiste warunki geotechniczne miały zna-
czenie dla prowadzenia prac osuszających, budowy grobli, 
traktów i kanałów, które mogły pomóc lokalnym gospoda-
rzom poszerzać rynki zbytu dla produktów Polesia. Z czasem 
szlaki wodne łączyły Pińsk z Gdańskiem, Królewcem 
i Chersoniem. Uwarstwienie z piasku i gliny oraz dostatek 
drewna przy płytkim kopaniu rowu lub budowie grobli uła-
twiało budowę traktów i kanałów przy zastosowaniu odpo-
wiedniej technologii. Działania osuszające zainicjowała 
w przeszłości Bona Sforza d’Aragona, otrzymując w darze od 
królewskiego małżonka ziemie pińską i kobryńską. Kazała 
wykopać – z pomocą siły roboczej jeńców kozackich – 
„Kozaczy Rów”. Rów miał około 8 metrów szerokości 
i 35 km, biegł od południa z jeziora Lubań, dopływając do 
Muchowca w Kobryniu. Rozciąga się do dziś na niemal całej 
pierwotnej długości pod nazwą Kanału Królowej Bony17. 
Przez następne 250 lat działo się niewiele. W połowie XVIII 
wieku technologię trzeba było wypracować i unowocześnić 
w kierunku większej użyteczności transportowej.  

Głównym celem budowy kanałów w Rzeczypospolitej był 
spław drewna i surowców drewnopochodnych – paku, potażu, 
dziegciu, terpentyny i smoły. Ponadto sprzedawano nadwyżki 
płodów rolnych. Problem gdański zaciąży na działaniach infra-
strukturalnych okresu kolejnych rozbiorów – do czasu budo-
wy Kanału Augustowskiego przez Królestwo Polskie, co przy-
czyniło się do zniesienia pruskich ceł jeszcze przed wybuchem 
powstania listopadowego. Na fali reform Rzeczypospolitej 
w drugiej połowie XVIII wieku rozpoczęto na Polesiu budowę 
kanałów: Telechańskiego, Ogińskiego (1765) i Muchawiec-
kiego Królewskiego (1773) – obu inicjowanych głównie dla 
handlu drewnem, ale też ze zrozumieniem wpływu transportu 
na rozwój gospodarczy w ogóle. 

Polska sosna była uznawana w całym Starym Świecie za 
najlepszy materiał na maszty. Kupowany u źródeł tanio, 
a sprzedawany drogo stwarzał jego wielką atrakcyjność 
handlową. O politycznym znaczeniu bałtyckiego drewna 
świadczyć mogą różne działania mocarstw od XVI wieku. 
Po holenderskiej „sośnie flandryjskiej” zaznaczyła się domi-
nacja Anglii, która stopniowo przejęła jej wiodącą rolę 
w handlu także na Bałtyku. Anglicy uważali, że eksporte-
rem „sosny z Rygi” jest carska Rosja. Francuzi wiele lat 
zbierali szyszki w okolicach Rygi, próbując bezskutecznie 

17  Jego południowa część na Google Maps niknie na zachód od Dywina, podczas gdy 
notatki źródłowe (za [18]) wskazują na Jezioro Lubań na wschód od Dywina. Stąd 
szlak od jeziora jest widoczny na mapach, ale ginie koło Bielska. Tak więc niejasna 
jest pierwotna lokalizacja Kozaczego Rowu w biegu środkowym.

introdukcji „sosny ryskiej” [6]. Polska sosna odegrała zna-
cząca rolę w relacjach między europejskimi mocarstwami 
[9, 12]18, nie sposób więc nie docenić wpływu sosny na „te-
lechański ślad”. Nazwa Pińsk wywodzi się od pinus silvestri. 

Kanał Telechański 
W 1911 roku Stanisław Pawłowski, rektor Uniwersytetu 
Poznańskiego, prezydent Międzynarodowej Unii Geo-
graficznej, znawca problemów wodnych, uczony o między-
narodowym autorytecie, w opisie kanałów osiemnastowiecz-
nej Rzeczypospolitej stwierdził, że: „nawet pod względem 
technicznym kanały [te] nie wiele ustępowały budowanym 
podówczas w Europie. Najlepiej przemawia za tem właśnie 
ta okoliczność, że mimo przeszło stuletniego zaniedbania 
oddają jeszcze pewne małe usługi. W każdym razie Polska 
pierwsza połączyła Morze Czarne z Bałtykiem i pierwsza 
wytyczyła kierunek jedynie korzystnej dla niziny polskiej 
drogi wodnej, bo przecinającej ją przez środek (Prypeć – 
Warszawa – Warta – Obra). Na przedłużeniu tego kierunku 
budują obecnie Niemcy wielki kanał środkowy między Łabą 
a Renem” (s. 32 [17]).

Butrymowicz w latach 1765–1768 był „pierwszym wy-
konawcą Kanału Ogińskiego” (za [19]). Jak podają autorzy 
Słownika Geograficznego, „wspierał mądrą radą księcia 
Ogińskiego” (s. 404, tom VII [20]) i „udzielał mu cennych 
wskazówek tyczących miejsca budowy śluz i wy korzystania 
naturalnych wodnych zasobów”, pisał współcześnie Anatolij 
Fiedoruk – profesor, wybitny znawca historii ziemi pole-
skiej [8]). Korzon, pisząc o Kanale Ogińskiego o Butry-
mowiczu nie wspomina wcale, choć poświęca mu wiele 
uwagi, pisząc o budowie dróg (s. 66-68 [11]). Nie jest to 
jedyny przypadek niejasności w zakresie podziału ról i za-
sług w budowaniu znaczących konstrukcji historycznych. 
Zastanawiając się nad rolą Butrymowicza, trzeba odpowie-
dzieć na pytanie, kiedy kanał uzyskał zdolność użytkową, 
a szczególnie, kiedy osiągnął poziom technologiczny tak 
wysoko ceniony przez potomnych [17, 25]. 

Wartą uwagi relację włożył w usta Butrymowicza Adam 
Naruszewicz (s. 306 [13]). Komornik nazwiskiem Walter, 
mierzący dobra książęce w Telechanach, zgłosił pomysł kana-
łu komisarzowi wojewódzkiemu Tadeuszowi Narbuttowi, 
który z Butrymowiczem „zrobili projekt kopania tej komuni-
kacyi” i odesłali go do księcia Ogińskiego w Warszawie. Prace 
nad nim rozpoczęto w 1765 roku. W relacji zdanej przez 
Naruszewicza z Telechanów Butrymowicz dodał: „Mogę, 
Najjaśniejszy Panie, śmiało o tym kanale rezonować, bo je-
stem świadkiem jego początku na papierze i egzekutorem 

18 Cechą pinus silvestri jest wąskosłoisty pokrój obejmujący naprzemiennie jasne słoje 
wegetacji letniej i ciemne wegetacji zimowej. Drewno o takim pokroju jest sprężyste, 
wytrzymałe na zginanie i ma stosunkowo niski ciężar właściwy. Bogate w żywicę ce-
chuje się zdolnością długotrwałego zachowania swych przymiotów. W pewnych stre-
fach o odpowiedniej klimatycznie sezonowości mroźnych zim i ciepłego lata cechy 
te są wybitne [9]. Piotr Daszkiewicz i Jacek Oleksyn cytują francuski raport z 1784 
roku, wyliczający, iż na wystawienie 600 wyborowych masztów konieczny był zakup 
4 do 5 tysięcy pni, dla zgromadzenia niezbędnych zapasów dla floty wojennej w licz-
bie 1200 masztów konieczny zakup obejmować musiałby 120 tysięcy pni sosny (s. 
9 [6]). W tym czasie odpowiedniej wysokości prosty pień sosny uzyskać można było 
tylko w kilkusetletnich drzewach o optymalnej gęstości borów.
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pierwszym tegoż na ziemi”. Przyznał też, że kanał mógł mieć 
lepszy przebieg, ale książę upatrzył sobie Telechany w tutej-
szych własnych dobrach, tak „ażeby statki z masztami pod 
pałac przechodzić mogły”. 

Powyższe wiele wyjaśnia. Już wczesne kanały tego czasu 
wymagały umiejętności mierniczych w mapowaniu i tyczeniu 
linii niwelacyjnych – niezwykle ważnych dla zaplanowania 
śluz, zapewnienia właściwego bilansu wody i wypełnienia ich 
spławną wodą w możliwie najdłuższym okresie między mro-
zami. Podstawą inżynierii kanałów były przede wszystkim 
umiejętności miernicze i intuicja, a szczególnie nabycie pew-
nych doświadczeń geotechnicznych i hydromechanicznych – 
przynajmniej w drodze praktyki w nawadnianiu młynów 
w mniej lub bardziej szczelnych basenach. Wspólnym proble-
mem tych basenów i kanałów było zapewnienie stabilnych 
poziomów wody niezależnie od zmiennych sezonowych po-
ziomów wód naturalnych. Mierniczowie – jak budowniczo-
wie kanału Erie–Wright, Roberts i Geddes, lub serwisanci 
młynów wodnych, jak Smeaton czy Wielki Brindley w Anglii 
stawali się pierwszymi inżynierami przekształcania wód i lą-
dów, chociaż Zacharie (budowniczy Kanału Givors we Francji, 
który miał trudności) był zegarmistrzem, natomiast Riquet 
(Kanał Południowy – du Midi) – poborcą podatkowym, który 
otoczył się jednak konsultantami19. 

W tych czasach również polskie określenie „indzinier” ko-
jarzono jeszcze z architektami, rzadziej z muratorami, a nie-
mal wyłącznie z wojskowością, stąd wielu przypisywało 
Butry mowiczowi bezpodstawnie tytuł inżyniera wojskowego 
(m.in. Wikipedia). Mapy, jakimi się posługiwał Butrymowicz, 
wykonywane były wprawdzie jego staraniem, ale przez 
Juliana Kraskowskiego, geometrę i komornika przysięgłego 
powiatu pińskiego (por. s. 300 [13]). Była to mapa Kanału 
Telechańskiego, były też mapy rozległego obszaru ziemi piń-
skiej oraz terenów osuszonych bagien łopatyńsko–chlabow-
skich, obejmująca zagospodarowywane włości Butrymowicza 
z folwarkiem Krystynów. Kiedy Stanisław August zobaczył te 
mapy, wiedza i umiejętności Kraskowskiego zaciekawiły króla 
(por. s. 311 [13]). Działania kartograficzne na terenie króle-
stwa były przedmiotem wielkiej troski Bruhla, Czapskiego, 
samego króla i starań ich wszystkich20. Dowodem na to, że 
Butrymowicz rozwijał swe umiejętności „indziniera”, są jego 
dalsze dokonania realizowane po 1770 roku. 

Istotne jest, że Butrymowicz fachowo tłumaczył królo-
wi działanie śluz ze znajomością rzeczy, z mapą w ręku, a dane 
recytował z pamięci. Uznał za błędną decyzję prowadzenia 
kanału przez jezioro – ze względu na dłuższy na nim niż 
kanale i rzekach okres, kiedy wody są zamarznięte oraz na 
konieczność kotwicowania załadowanych barek u brzegu 
jeziora w przypadku sztormowej fali. Ponadto ciągnięcie 
szlaku przez jezioro wymuszało kopanie koryta w war-
stwach piaszczystych, zalegających na odcinkach między 

19 Nie piszemy o Holendrach, bowiem oni robili to „od zawsze”, eksportując od XVI 
wieku po Europie zamiast wiedzy swych fachowców. 

20 Przykładem mogą być cieszące się uznaniem mapy hydrograficzne Polski i Litwy, 
których opracowanie zainicjował Tadeusz Czapski (więcej – por. [17]), bardzo wie-
le uwagi poświęca temu Korzon (s. 68–70 [11]). 

Telechanami a jeziorem. Zauważył, że doprowadzenie po-
dajnikiem w kierunku zachodnim wody z jeziora do budo-
wanego kanału poprawiłoby jego funkcjonowanie. 
Przepuszczalność piaszczystych gruntów wymagała tak 
zwanego pudlingu – fachowego przekrycia koryta kolejno 
przesuszanymi warstwami gruntu ilastego, z powolnym 
przepuszczaniem lekkiego strumienia wody pod obserwa-
cją. Do czasów Brindleya przysparzało to wiele problemów 
ze zbilansowaniem wody na przeciekach koryta kanału. 

Kanał Telechański liczy 46 kilometrów w linii naziem-
nej i około pięciu kilometrów w przebiegu drogi wodnej na 
dwóch jeziorach (por. rys. 1). Jedno niewielkie, tuż za Tele-
chanami, służyło jako miejsce zimowania i nawrotu barek. 
Znacznie większe jezioro Wygonowskie, położone na wo-
dodziale, pozwoliło uniknąć zwykłych w takich przypad-
kach problemów zasilania szczytowego. Jezioro zasilało 
w wodę bieg kanału na północ w kierunku Szczary z po-
średnictwem półśluzy oraz z jazem na południe ku 
Jesiołdzie, regulując odpowiedni poziom wody na wypły-
wach z jeziora. Spadek poziomu wody w okresie letnim 
między jeziorem na trzykilometrowym odcinku ujścia do 
Szczary wynosił metr, a na 43 kilometrach do Jesiołdy – 
17 metrów. Z bliższych współcześnie informacji wiemy, że 
w przypadku suchego lata poziom wody na jeziorze bywał 
przewyższany przez poziom lustra na Szczarze. Pozwalało 
to w warunkach deficytu zmienić bieg wody na kanale 
przez odwrócenie wrót śluzy (s. 14–16, [25]).

Między Jesiołdą a jeziorem pobudowano dziewięć śluz ko-
morowych, dziesiąta to wspomniana półśluza u ujścia kanału 
z jeziora ku Szczarze. Przy wszystkich śluzach mieściły się za-
budowania dla ich obsługi, niekiedy mieszkalne w przypadku 
śluz trudno dostępnych. Kanał obwiedziony został obustron-
nymi ścieżkami holowniczymi. W biegu kanału wybudowa-
no dwa zwodzone drewniane mosty [17]. Wypis z Muzeum 
Historii Polski miesza okoliczności budowy z wynikami prze-
budowy kanału w czasach II Rzeczypospolitej : „Sam kanał 
miał …12–18 metrów szerokości (z pasami bocznymi 80 me-
trów), jego głębokość wynosiła do 1,5 metra [co dotyczy ka-
nału po odbudowie]. Na siedzibę zarządu Kanału wyznaczo-
no miasteczko Telechany, stanowiące własność Ogińskiego 
(po matce Annie z Wiśniowieckich) [co przestało być rzeczy-
wistością z początkiem XIX wieku]. Wybudowano tu port 
rzeczny oraz stocznię, co walnie przyczyniło się do rozwoju tej 
dotychczas bardzo podupadłej miejscowości (ponadto działała 
tu manufaktura fajansów oraz sukna) [to miało miejsce w pro-
cesie powolnej ewolucji w XIX wieku]”. Faktycznie kanał po 
budowie i śluzy miały 10 lub 11 m szerokości i to tylko przy 
normalnym wypełnieniu kanału wodą.

znaki zapytania
Dość złożonym problemem jest kontestacja daty zbudowa-
nia kanału21. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego” 
(s. 403–405 [20]) Jelski nadmienia, że budowa kanału miała 

21  Pewna rozbieżność wystąpiła nawet we wstępach do dwu referatów I Narodowego 
Kongresu Żeglugi ([25], Wodzińskiego oraz Walerego Sobolewskiego, tamże s. 
43). Wg [25] kanał został wykopany w latach 1765–1768.  
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się ku końcowi, kiedy w 1768 roku wręczono w nagrodę 
księciu Ogińskiemu buławę hetmana wojsk litewskich, 
uchwalono wystawienie pomnika na zamku wileńskim, 
nadano dwie wsie na północnym i południowym biegu ka-
nału oraz koncesję na pobór 8 złotych „od wiosła i spry-
chy”22, Poczyniono jednak zastrzeżenie, że wsie zostaną mu 
odebrane, jeżeli kanał nie będzie do końca właściwie utrzy-
many i zdatny do żeglugi. Podkreślmy, że takie warunki 
miały charakter powszechnych w stosowanych w tych cza-
sach w Europie systemach powierniczych. Jednocześnie, 
kierując się znaczeniem kanału, już w 1769 roku zatrud-
niono profesora matematyki z Uniwersytetu Wileńskiego, 
Franciszka Najworsza, do kierowania pracami uzdatniają-
cymi Niemen do żeglugi. Trwające trzy lata prace oczysz-
czające jego nurt podniosły funkcjonalność kanału. W 1775 
roku zarządzono usprawnienie wód żeglugowych na Pinie 
i Muchawcu (s. 404 t.7 [19]), inaugurując jednocześnie ko-
panie kanału muchawieckiego, zwanego Królewskim, cza-
sami Rzeczypospolitej, gdyż jego budowa finansowana była 
przez skarb Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Dość często otwarcie obu kanałów źródła przypisują da-
cie wjazdu królewskiego orszaku na ziemię Pińską w 1784 
roku. Podczas tej wizyty Butrymowicz wskazał królowi na 
przyczyny trudności budowy Kanału Muchawieckiego, któ-
rym pół roku wcześniej skierował swą flotyllę do Warszawy. 
Nadzór komisji skarbowej z jej dwuletnią kadencją skutko-
wał, jego zdaniem, zbyt częstymi zmianami personelu nad-
zoru budowlanego. Brak stabilności i urzędniczy nepotyzm 
nie pozwalały dotrzymać staranności koniecznej do wyko-
nania tego zadania. Później jako poseł Sejmu Wielkiego 
podkreśli, że zbudowano go zbyt płytko i niedbale, co wy-
maga dalszych środków na jego uzdatnienie. W wyniku sej-
mowej interpelacji Butrymowicza w 1791 roku przebudowy 
Kanału Muchawieckiego dokonał, z żołnierzami inżynieryj-
nego korpus litewskiego, jego komendant, absolwent Szkoły 
Rycerskiej, pułkownik Jakub Jasiński23. 

Większość opisów źródłowych określa rok zbudowania 
Kanału Telechańskiego na 1783 lub nawet 1784 rok, nie-
które jednak wskazują na nadania królewskie dla księcia 
Ogińskiego w 1768 roku. Czy kanał funkcjonował należy-
cie dopiero w 1784 roku? Naruszewicz wspomina, że król 
do Telechanów miał dopłynąć, lecz barka się nie pojawiła. 
Kolejna królewska przejażdżka w Telechanach ku Szczarze 
z całą królewską świtą i z udziałem pińskich notabli wyma-
gała wytężonej siły krzepkich burłaków, gdyż ze względu 
na niski poziom wody trzeba było wlec łodzie po dnie. 
Szerokość dna kanału miała w tym miejscu około 6 metrów, 
chociaż na długości sięgała często 11 metrów. Jednako woż 
źródła odnotowały, że tegoż roku drogę od Chersonia do 

22 Drąg zwany też szostą lub pychem. Używany przez flisaków do napędzania tra-
twy, łodzi lub barki przez parcie drągiem o dno, nadane zaś wsie otaczały ziemie 
przynależne do włości książęcych uprzednio w środkowym biegu kanału (wokół 
Telechanów). 

23 Kanał Królewski znany jako Kanał Bug-Narew wydłużony został w czasach re-
publiki sowieckiej dwukrotnie lateralnym biegiem Muchawca i Piny, co poprawiło 
zdecydowanie warunki jego nawodnienia i pozwoliło osiągnąć Prypeć w lepszych 
warunkach żeglugi rzecznej. 

Królewca przebył statek z ładunkiem 35 łasztów, to jest 
około 80 ton (za Pawłowskim, s. 68 [11], także [16]). 
Można się domyśleć, że barka nie przybiła poniżej 
Telechanów, ponieważ musiały wystąpić poważne proble-
my z wypełnieniem śluz24. Podobnie suche lata wystąpiły 
jeszcze w latach 1788–1791 (s. 72 [11])

Bilans nawodnienia przeprowadzony przez Wędziń skiego 
w międzywojniu wykazał deficyt wody w kanale w skali 
roku, przypadający głównie na okres późnego lata, zwłaszcza 
gdy wypadły skromne w nim opady. Takie właśnie warunki 
musiały mieć miejsce w sierpniowej królewskiej lustracji ka-
nału. Zgodnie z bilansem Wędzińskiego roczne straty wody 
z powodu parowania wynosiły 23,7 mln m3, na śluzowaniu 
– 2,8 mln oraz z powodu nieszczelności wrót i upustów – 
0,5 mln3. Przesiąkanie w gruncie pominięto, ale zdaniem 
sprawozdawcy poziom wód gruntowych nawet w partiach 
szczytowych był wyższy od lustra wody w kanale. Zlewnia 
jeziora Wygonowskiego zapewniała w średnich warunkach 
pozyskiwanie rocznie 20 mln m3, to jest 75% wyliczonego 
zapotrzebowania. Bilans ten bywał bardziej zrównoważony, 
gdy w normalne lato lustro Szczary przewyższało poziom 
jeziora. Wówczas w śluzie u ujścia otwierano wrota, od-
wrotnie zasilając rezerwuar jeziora wodą ze Szczary (s. 14–16, 
1932 [25]). Zatem statek z Chersonia musiał trafić tego 
samego roku na znacznie lepsze warunki wodne. 

Wędziński zwraca uwagę, że w początkowym okresie 
funkcjonowania spław ograniczał się prawie wyłącznie do 
okresów wiosny i jesieni oraz dotyczył głównie drewna. 
43-metrowej długości śluzy oraz „12 metrowej” (?) szero-
kości kanał był do tej roli wystarczająco przygotowany. Jak 
na śluzy budowane w kanałach świata zachodniego tego 
czasu były one spore, przy skromniejszej nieco głębokości. 
Widocznie tak je ukształtowano właśnie dla dogodniejsze-
go prowadzenia spławu tratew. Generalnie wycinkę drzewa 
łatwiej było prowadzić i transportować po lądzie zimą, 
a spławiać wiosną po odpowiednim przyborze wód na rze-
kach żeglownych. Wyrąb zimowy był dogodniejszy zarów-
no dla utrzymania drewna w zdrowiu, jak i zatrudnienia 
pańszczyźnianych włościan w czasie wolnym od robót po-
lnych. Były to zasady stosowane powszechnie w dorzeczach 
wód bałtyckich [9]. Tak więc budowniczowie kanału prócz 
zapewnienia obustronnych ścieżek holowniczych pozosta-
wili szeroki pas terenu, który poza groblami i ścieżkami 
wystarczał także na odpowiednie składowanie drewna oraz 
spuszczenie tratew przed latem w okresie najbardziej do-
godnym dla spławu rzekami. Jak wiemy, tratwy były tak 
budowane, by na śluzach można było oddzielać ich seg-
menty25. 

24 Między drugim mostem na kanale, dokąd monarcha ze świtą dojechali drogą 
a Telechanami, były cztery śluzy (IV do VII), podczas gdy między Telechanami 
a jeziorem Wyganowskim była tylko jedna i to na wlocie kanału do jeziora 
Wolkowskiego (por. rys.1). 

25 Zasoby poleskiego drewna pozostawały jeszcze w niezłej dyspozycji przed wybu-
chem II wojny światowej. W 1929 roku przetransportowano kanałem blisko 25 
tys. m3 drewna stanowiącego niemal 90% przepływającego wodą tonażu. Potencjał 
lasów w zasięgu kanału oceniano wówczas na 100 tysięcy kubików rocznie ( [25] 
s. 29–34). 
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Co się działo między latami 1768–1784? W 1784 roku, 
towarzysząc królowi w podróży, Butrymowicz opisuje pro-
blem usprawnienia kanału związany z sekwestrem nałożo-
nym przez Rosjan po 1772 roku na ziemie nadane księciu 
Ogińskiemu przed pierwszym rozbiorem Rzeczypospolitej 
(s. 316 [13]). Wykluczał on możliwość rozwinięcia spław-
ności kanału, zważywszy, że budowę prowadzono z udzia-
łem setki chłopów pańszczyźnianych z przyległych do ka-
nału wsi. Podkreślmy, że sezonowo, wymiennie z pracami 
rolnymi, praca ta była niezbędna do utrzymania kanału, nie 
tylko jego budowy. Możliwe, że pobierane opłaty w jakimś 
stopniu pokrywały bieżącą obsługę kanału, szczególnie do-
zór bram śluzowych, raczej nie wystarczały na jego bieżącą 
konserwację, a z pewnością nie wystarczały na jego rozwi-
nięcie do oczekiwanej użyteczności. Zarząd kanału mieścił 
się w Telechanach, w książęcych dobrach. Zatem admini-
strowali kanałem i środkami oficjaliści, w tym prawdopo-
dobnie i sam Butrymowicz. Paraliż funkcjonowania kanału 
wynikał więc najprawdopodobniej z braku rąk do prac 
pańszczyźnianych z zasekwestrowanych wsi. Pisze się, że 
książę do tego czasu przeznaczył na budowę 12 mln złotych 
polskich własnych środków (za [16], s. 14), ale możliwości 
finansowania kanału przez księcia się wyczerpały26. 

Wydarzenia polityczne w latach 1768–1772 musiały 
mieć ogromne znaczenie dla dalszych prac. W 1768 roku 
zawiązana została konfederacja w Barze – zbrojne wypowie-
dzenie królowi posłuszeństwa i sprzeciw wobec powiernicze-
go dyktatu Rosji nad krajem. W 1771 roku do konfederacji 
przystąpił także książę Ogiński i brygadier podhorskiej ka-
walerii, starosta piński Ksawery Chomiński. Po upadku po-
wstania pokonanego przez wojska rosyjskie i pruskie nastąpił 
pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej, a książę Ogiński popadł 
w kłopoty. Zmuszony do emigracji, po odcięciu od swych 
dóbr, utracił wpływ na bazę swego materialnego bytu, wie-
my bowiem, że w tym czasie żona Aleksandra, z domu 
Czartoryska, własnym majątkiem wspierała jego dalsze ak-
tywności. Ale pańszczyźnianym chłopstwem wyrównać 
ubytku sił roboczych już się nie dało. 

Prawdopodobnie sekwestr nałożony przez Rosjan na 
ziemie w dolnym i górnym biegu kanału wiązał się z uzy-
skaniem przez zadłużonego Stanisława Augusta finansowe-
go wsparcia carycy Katarzyny II, tytułem wyrzeczenia się 
królewskiego prawa dystrybucji starostw ziemskich i grodz-
kich (okres konfederacji, Askenazy, s. 17 [2]). Michał 
Ogiński jako hetman litewski koronny wraz z Karolem 
Radziwiłłem po aneksji Rzeczypospolitej przez sąsiednie 
mocarstwa ogłosili w Bawarii manifest przeciw aneksji 
ziem polskich. Ogiński mógł wywołać swą postawą szcze-
gólną chęć rewanżu imperatorowej oraz jej dworu, który 

26 Kwota 12 mln zł dotyczy złotych polskich. U schyłku I Rzeczypospolitej stanowiła 
równowartość około 800 tys. dukatów lub 2 mln dolarów hiszpańskich. Byłoby 
to nieprawdopodobnie drogo. Dla porównania – koszty Kanału Muchawieckiego 
wyniosły około 1 mln zł. Korzon zsumował je starannie, albowiem archiwa wy-
datków skarbu są stosunkowo bogate, podczas gdy prywatne puste. Biorąc pod 
uwagę podaną taryfę od wiosła, musiałby kanałem przepływać olbrzymi strumień 
towarów przez 30 lat. Warto dodać, że na budowę jednej z dróg książę przekazał 
20 tys. złp [13].

oczekiwał na bogate nadania ziemskie w Rzeczypospolitej27. 
Pretekstem do nałożenia sekwestru mogło być przypusz-
czenie niedopełnienia, związanych z koncesją kanałową ob-
ligacji formalnych przy konstytucyjnym nadaniu księciu 
dwóch wsi w północnym i południowym biegu kanału. 
Sekwestr związany z roszczeniami nie pozwalał na ich do-
pełnienie, a ich niedopełnienie umacniało roszczenie. 

Butrymowicz był świadom owego impasu, bowiem jako 
poseł powiatu pińskiego z końcem lat osiemdziesiątych 
zgłosił stosowną interpelacją sejmową sugestię przejęcia ka-
nału przez skarb państwa lub prywatnych koncesjonariuszy 
[1]. Takie działanie zdjęłoby prawne obciążenie sekwestru 
i uwolniło kanał od znamion politycznej zemsty.

W 1795 roku zarządzanie kanałem przejęły władze ro-
syjskie, które w latach 1797–1804 po wojennych zaniedba-
niach przeprowadziły prace oczyszczające [19]. Potem 
Rosjanie wydatkowali około 1,5 mln rubli na zwiększenie 
spławności dróg wodnych związanych z kanałem. Konieczne 
według ekspertów były nakłady 2,5 razy większe [16, 24]. 
Nie udało się tego zrobić jeszcze do I wojny światowej, kie-
dy to Niemcy całkiem go zdewastowali, budując linie obro-
ny i zasieki wzdłuż kanału. W latach 1923–1927 odbudo-
wę kanału przeprowadził rząd Polski, planując pogłębienie 
nurtu do 1 m [17, 24]. 

Podsumowanie
Wszystkie przytoczone okoliczności zdają się potwier-
dzać tezę, że kanał dość wcześnie służył celom handlowe-
go spławu drewna, choć nie spełniał oczekiwanych przez 
miejscowych ziemian i producentów uniwersalnych funkcji 
zarówno w całym siedmiomiesięcznym okresie roku, jak i w 
latach suchych [25]. Oczekiwania na jego pełne dostosowa-
nie wiązały się z nadzieją na silną ekspansję lokalnych pro-
duktów, nie tylko  drewna. Analiza wielu danych wskazuje, 
że spławność Kanału Telechańskiego nie była gorsza niż na 
rzekach, m.in. na Szczarze i Niemnie. Butrymowicz w swo-
jej działalności poselskiej wskazywał na potrzebę poprawy 
tego stanu rzeczy  [1]. Proces modernizacji dróg wodnych 
musiałby zatem obejmować całą sieć żeglugi śródlądowej, 
co wiązało się z potrzebą unowocześnienia całej gospodar-
ki, czemu zresztą ta sieć powinna służyć. To zaś wymagało  
rynku kapitałowego i stabilności politycznej. 

Perturbacje z funkcjonowaniem kanału w latach 1765 
–1784 związane były z zewnętrznymi okolicznościami. Przy 
braku danych archiwalnych o zewnętrznych działaniach i ku-
mulacji prac prawdopodobnie stan osiągnięty w 1784 roku 
w znacznym stopniu zawdzięczać należy w miarę przyzwo-
itemu zbilansowaniu przychodów z wydatkami. Cytowane 

27 Katarzyna II, zwana Wielką, potrafiła być szczególnie mściwa wobec oponentów, 
np. wobec Karola Prozora, który, aktywnie inspirując insurekcję Kościuszki na 
Litwie, jej osobistym ukazem był ścigany przez sześć miesięcy 1794 roku na nie-
wyobrażalna skalę. Wzdłuż wszystkich przepraw na Prypeci ustawiono patrole, 
a przez lasy u zbiegu Prypeci i Dniepru, w których się Prozor sprytnie ukrywał, 
przetaczały się kolejne obławy ( Józef Rolle s. 29–36 [19]. Ta interwencja na Litwie 
w połączeniu z przywództwem Prozora praktycznie uniemożliwiła wsparcie in-
surekcji przez Litwę. Natomist ks. Ogiński po 1771 r. podejmował u Fryderyka 
II starania o wstawiennictwo u imperatorowej, by część przychodów z zajętych 
sekwestrem wsi przeznaczyć na kanał (s. 67–68 [11]). 



TransporT miejski i regionalny 05 2017

32

przepłynięcie statku z Chersonia do Królewca nie byłoby 
możliwe w innych  warunkach. Należy mieć na uwadze, że 
większość kanałów budowanych na przełomie wieków miała 
liczne wady, wiele nigdy nie przyniosło spodziewanych ko-
rzyści. Funkcjonowanie wszystkich związane było z usta-
wiczną pracą nad poprawianiem i odnawianiem pierwotnej 
budowy, a dopóki ich nie zabrakło źródłem ich funkcjonowa-
nia były środki wypracowane na opłatach.    

Odbudowa kanału kilka lat po powstaniu II Rzeczy-
pospolitej obejmowała naprawę umocowań ziemnych, 
oczyszczenie i pogłębienie koryta, odbudowe obiektów hy-
drotechnicznych i mostów, co Wodziński ilustruje szczegó-
łowym opisem i rysunkami [25]. W opisie nie wspomina 
się o pochodzeniu wyrafinowanych przepływów bilansują-
cych stany wody  między śluzami, zmianach w drewnianej 
konstrukcji śluz itp. Wiedzę o postępie technologicznym 
w okresie budowy i funkcjonowania kanału można pogłę-
bić jedynie w oparciu o badania archeologii przemysłowej.  

Butrymowicz był głównym budowniczym, który wspo-
magał się wiedzą i doświadczeniem pomocników, głównie 
mierniczych, i zapewne nielicznych konsultantów. Nie wie-
my gdzie i co praktykował przed 1765 rokiem. Być może na 
połocczyźnie, gdzie  zachował się zapis jego głosu za elekcją 
króla Stanisława Augusta Potockiego. Z praktyki musiał po-
siąść niezłe rekomendacje, aby uzyskać dość wysokie stano-
wisko i zaufanie księcia Ogińskiego28. Dziesięć lat później 
konstruował kafary, nabijał pale pod drogi i groble, prowa-
dził prace regulacyjne, zbudował wielofunkcyjny pływający 
młyn i przystanie na Styrze. Emil Bratro w czasach II Rzeczy-
pospolitej nadał mu tytuł „pierwszego inżyniera drogowego 
na ziemiach polskich” [4,5]. Wiele wskazuje, że był pierw-
szym inżynierem cywilnym w anglosaskim rozumieniu tego 
powołania. Warto przypomnieć, że pierwszym polskim inży-
nierem wojskowym w oczach świata pozostał jego rówieśnik, 
również wywodzący się z Polesia, Tadeusz Kościuszko. 
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