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RODZINA OJCA MATEUSZA. 
SERIALOWA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA JAKO
EFEKT POPKULTUROWEGO CITY PLACEMENT

Wprowadzenie 

„Co sprawia, że ekipa Ojca Mateusza z taką ochotą wraca na plan
serialu? Odpowiedź jest prosta: Sandomierz”1. Miasto nazywane
„małym Rzymem”, malowniczo położone na lessowych wzgórzach,
usłane wąskimi uliczkami Starego Miasta, otoczone jednymi z naj-
starszych europejskich gór oraz będące stolicą znanego na całym
świecie krzemienia pasiastego. To bez wątpienia miasto, które obok
Krakowa i innych, równie zabytkowych polskich miast zasługuje
na miano najpiękniejszego i najważniejszego historycznie miejsca
na mapie kraju. Choć pod kątem powierzchni i liczby ludności nie
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1 Opis krótkiego filmu promującego Sandomierz oraz zapraszającego na zlot fanów
serialu Ojciec Mateusz, umieszony na kanale TVP VOD w serwisie YouTube: „Ojciec
Mateusz” – Niezwykły urok Sandomierza, [online:] https://www.youtube.com/
watch?v=koFdQmpM6eE [dostęp 30.08.2018].



należy do czołówki, to jednak jego klimat jest niepowtarzalny. Można
stwierdzić, że odczarowana przez piosenkarza Dawida Podsiadło
„małomiasteczkowość” stała się dzisiaj walorem miasta, a nie jego
wadą. Dostrzegli to również producenci serialu Ojciec Mateusz, któ-
rzy akcję historii o księdzu – detektywie usytuowali właśnie w tym
mieście.

W związku z tym Sandomierz jest obecnie jednym z najbardziej
rozpoznawalnych i najważniejszych miast na mapie polskiej tury-
styki filmowej2. Dzięki Arturowi Żmijewskiemu, który od lat wciela
się w postać tytułowego ojca Mateusza, oraz dzięki innym aktorom
Sandomierz stał się nadwiślańskim, królewskim „miastem zbrodni”.
Oprócz narodzin i rozkwitu wyżej wspomnianej turystyki filmowej
rozwinęła się w nim wyjątkowa społeczność lokalna, którą w wyniku
obserwacji oraz na potrzeby tego artykułu można nazwać „rodziną
Ojca Mateusza”. Wyrosła na sandomierskim gruncie, lecz składa się
nie tylko z rodowitych sandomierzan. Stąd można mówić o wielo-
wymiarowym charakterze tej serialowej społeczności lokalnej.
W swoich kręgach zrzesza ona ekipę serialu, fanów oraz tubylców –
mieszkańców miasta, dla których zarówno aktorzy, jak i producenci,
na stałe wtopili się w nadwiślański krajobraz.

Stąd tematem niniejszego artykułu jest społeczność lokalna wi-
dziana przez pryzmat kultury popularnej. Jako że temat przewodni
całego tomu nawiązuje do teraźniejszości i przyszłości tychże społecz-
ności, aktualne staje się rozważanie o nich w kontekście kultury ma-
sowej, a dokładniej – w jednym z jej nieodzownych elementów, jakim
jest serial, mogący jednocześnie pełnić funkcję narzędzia promocji
miasta, jak i kreatora rzeczywistości w procesie mediatyzacji. Wy-
kształcenie się serialowej społeczności lokalnej jest jednym z istot-
nych następstw skutecznego city placement – to jedna z hipotez,
która wyłania się w toku rozważań podejmowanych w artykule. Do
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2 K. Szpara, R. Musz, Turystyka filmowa w Sandomierzu, „Prace Geograficzne”
2016, z. 145, s. 32. 



jej weryfikacji pomocna okazała się analiza przekazów medialnych
oraz obserwacja i wywiady z mieszkańcami.

Poruszając tematy związane z turystyką filmową (film tourism,
set jetting) bądź city placementem nie sposób, nie wspomnieć
o łączącym te dwa zjawiska elemencie, jakim jest maketing teryto-
rialny, któremu w ciągu ostatnich lat poświęcono wiele prac nauko-
wych. W związku z rozwojem tej dziedziny marketingu oraz rosnącą
popularnością Sandomierza można zauważyć, że publikacje do-
tyczące związków serialu Ojciec Mateusz z promocją miasta zaczęły
pojawiać się jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”. Powstałe do tej
pory prace okazały się bardzo dobrym źródłem bibliograficznym
oraz stanowiły pomoc w skonstruowaniu niniejszego artykułu. War-
tością dodaną towarzyszącą temu artykułowi jest fakt, iż autorka
pochodzi i mieszka w Sandomierzu, przez co wnioski dotyczące zmie-
niającego się w ciągu dziesięciu lat miasta są jej naocznym świadec-
twem przemian dokonujących się pod wpływem przyjazdu ekipy fil-
mowej do Sandomierza.

Ojciec Mateusz – ulubiony serial polskiej publiczności

Ojciec Mateusz to telewizyjny serial fabularny, który jest polskim
odpowiednikiem włoskiej produkcji Don Matteo. Premiera pierwo-
wzoru miała miejsce osiemnaście lat temu3 w publicznej stacji tele-
wizyjnej RAI UNO4. Akcja włoskiego serialu odbywa się w umbryj-
skim miasteczku Gubbio. Jego polskim odpowiednikiem stał się
Sandomierz – miasto, które w ciągu ostatnich lat stało się rozpo-
znawalne w całym kraju, a którego włoski charakter przejawia się
w architekturze Starówki oraz otaczającym miasto krajobrazie. Warto
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3 Don Matteo (2000–), serial TV, [online:] https://www.filmweb.pl/serial/Don+Mat-
teo-2000-150157 [dostęp 30.08.2018].)

4 Ojciec Mateusz, O serialu, [online:] http://ojciecmateusz.vod.tvp.pl/184918/o-
serialu [dostęp 30.08.2018].



zaznaczyć, że zdjęcia plenerowe odbywają się w Sandomierzu, na-
tomiast sceny we wnętrzach są kręcone w Warszawie i mniejszych
miejscowościach ulokowanych niedaleko stolicy. Mowa tu o ko ście -
le, w którym msze odprawia tytułowy bohater. Wbrew pozorom nie
znajduje się on w Sandomierzu, a jak zwraca uwagę Agnieszka We-
renowska, w Gliniance, wsi należącej do podwarszawskiej gminy
Wiązowna. Plebani również nie ma możliwości odnaleźć na san-
domierskim szlaku, ponieważ usytuowana jest ona na warszaw-
skim osiedlu Radość5. 

Serial został zrealizowany na zamówienie Programu Pierwszego
Telewizji Polskiej, a jego twórcami są odpowiedzialni za reżyserię Ma-
ciej Dejczer i Andrzej Kostenko oraz Jarosław Żamojda sprawujący pie-
czę nad zdjęciami6. Produkcja serialu, który jest realizowany do chwili
obecnej, rozpoczęła się latem 2008 roku7. Pierwszy pilotowy odcinek
można było obejrzeć w listopadzie 2008 roku8, a regularna emisja
rozpoczęła się miesiąc później9. Serial można oglądać w następujących
stacjach: TVP 1, TVP Polonia, TVP HD oraz TVP Seriale10. 

Ojciec Mateusz to produkcja o kryminalno-obyczajowym cha-
rakterze z humorystycznymi elementami, w której każdy odcinek opo-
wiada inną historię, jednakże tłem wszystkich epizodów jest miasto.
Bez wątpienia można uznać je za jednego z głównych bohaterów.
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5 A. Werenowska, City placement jako forma promocji regionu, „Turystyka i Roz-
wój Regionalny” 2015, nr 4, s. 147.

6 Ojciec Mateusz, O serialu, [online:] http://ojciecmateusz.vod.tvp.pl/184918/o-
serialu [dostęp 30.08.2018]. Na przestrzeni lat zespół produkcyjny w tym reżyserów
i osób odpowiedzialnych za zdjęcia powiększył się. W ramach ciekawostki warto
dodać, że aktualnie jednym z reżyserów jest Artur Żmijewski, który na planie se-
rialu gra podwójną rolę. Pełną listę twórców i obsady Ojca Mateusza można znaleźć
w serwisach: Filmweb.pl i FilmPolski.pl.

7 R. Stępowski, City placement. Miasto w filmie. Film w mieście, Rawa Mazowiecka:
Roster 2017, s. 90.

8 [online:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Ojciec_Mateusz [dostęp 30.08.2018]. 
9 [online:] http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1222272 [dostęp

30.08.2018].
10 R. Stępowski, dz. cyt., s. 90.



Fakt, iż w każdym odcinku dochodzi do rozwiązania zagadki i za-
kończenia kryminalnego śledztwa, sprawia, że widzowie, zaintrygo-
wani kolejną tajemnicą, chętnie siadają przed telewizory w dniu emisji
następnych odcinków. Można uznać, że to typowa strategia tego ro-
dzaju programów telewizyjnych, ponieważ „widz jest zachęcany do
powrotu przed ekran, aby oglądać analogiczne rozwiązania podobnych
problemów przez tych samych bohaterów”11. W przypadku takich
produkcji widz odczuwa jednorazową satysfakcję płynącą z roz-
wiązania przewijającej się na ekranie w trakcie odcinka zagadki, a jed-
nocześnie w momencie przeoczenia jednego z odcinków, nie ma po-
czucia straty. Jako że każdy epizod opowiada historię innych
bohaterów, to pominięcie takiej narracji nie sprawi, że zatraci się sens
całego serialu. Być może ten format to klucz do sukcesu, jaki osiągnęła
ekipa filmowa przy produkcji Ojca Mateusza.

Obecnie kultura masowa dostarcza widzom niezliczoną liczbę
produkcji filmowych i serialowych. Jednak można odnieść wrażenie,
że w ostatnim czasie wyraźnie nasilił się trend polegający na ogląda-
niu seriali, co zapewne jest następstwem pojawienia wirtualnych
platform oferujących całkiem pokaźne kolekcje ciekawych tytułów12.
W zamian za wykupienie abonamentu widz zyskuje dostęp do bib-
lioteki, z której może korzystać w dowolnym czasie. Należy jednak
też zwrócić uwagę na fakt, iż seriale emitowane w różnych, zarówno
polskich, jak i zagranicznych, stacjach telewizyjnych wciąż cieszą się
dobrą sławą i interesują szerokie grono publiczności. Dla niektórych
wieczorne oglądanie serialu staje się niemal rytuałem, pozwalającym
na odpoczynek po całym dniu. Wśród zróżnicowanego pod kątem

179

11 P. Siuda, R. Bomba, M. Kamińska, G. D. Stunża, A. Szylar, M. Troszyński, T. Żag-
lewski, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży
rozrywkowej, Warszawa: Collegium Civitas Press 2013, s. 66.

12 Mam na myśli serwisy takie, jak dostępny w Polsce Netflix, Showmax i HBO GO.
Oprócz nich na świecie funkcjonuje jeszcze kilka innych platform, jednak oprócz
amerykańskiego, ale niedostępnego w Polsce Hulu, o istnieniu tychże wiedzą za-
pewne kinomani i filmoznawcy.



gustu i oczekiwań audytorium znajdują się tacy widzowie, którzy od
nadawców telewizyjnych nie wymagają seriali nadzwyczaj ambit-
nych, o bardzo skomplikowanej fabule i określonym gatunku. Wy-
starczają im propozycje przedstawione przez nadawców publicznych
bądź komercyjnych, którzy za punkt honoru stawiają sobie wypro-
dukowanie takiego serialu, który zrealizuje zamierzoną misję oraz
oddziałując na emocje, przyciągnie widzów przed telewizory. Osiągnie
tym samym oczekiwaną oglądalność, co w ostatecznym rozrachunku
przeniesie się na zyski i sympatię wobec serialu lub, myśląc w szer-
szym kontekście – całej stacji.

Przykładem tego jest omawiana w tym artykule seria o księdzu
Mateuszu, która oprócz wysokiej oglądalności i niezaprzeczalnej po-
pularności zyskała ogromną sympatię widzów oraz rzeszę wiernych
fanów. W wyniku dziesięcioletniej współpracy ekipy telewizyjnej
z miastem Sandomierz stał się stolicą ojca Mateusza przez fakt
ciągłego powtarzania odcinków serialu we wcześniej wymienionych
stacjach, może się zwyczajnie znudzić. Nie nudzi się natomiast San-
domierz, który na tej produkcji po prostu zyskuje. Począwszy od
sławy, przez rozbudowanie oferty turystycznej, po dynamiczny wzrost
liczby osób przyjeżdżających do miasta.

Lokowanie miasta w serialu – od czego się zaczęło 
i kto za tym stoi?

Sandomierz to miasto, które jest jednym z najlepszych przykładów
tego, jak powinien wyglądać skuteczny city placement, czyli
w dosłownym znaczeniu lokowanie miasta. Jest to stosunkowo nowe
zjawisko, które pojawiło się wraz z rozwojem marketingu teryto-
rialnego, zwanego też lokalnym i obszarowym, a także marketingiem
miast i regionów oraz marketingiem miejsc13. Co istotne, precyzyjna
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13 Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, red. A. Szromnik, Kraków: Edu-
Libri 2015, s. 9. 



definicja powyższych pojęć jest niemal niemożliwa14. Jak pisze Małgo-
rzata Duczkowska-Piasecka, marketing terytorialny może być trak-
towany jako bardzo szeroko rozumiana koncepcja zarządzania, co
oznacza, że ujednolicenie tego terminu nastręczałoby wiele wątpli-
wości15. W związku z tym marketing terytorialny w najszerszym ro-
zumieniu można uznać za strategię zarządzania rozwojem na kon-
kretnej przestrzeni w taki sposób, aby osiągnąć zamierzone, społeczne
i ekonomiczne cele. Najważniejsze z nich to wzrost dobrobytu i po-
prawa życia mieszkańców konkretnego terytorium oraz polepszenie
warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych i pub-
licznych16. Zgadza się z tym Robert Stępowski. Jego zdaniem marke-
ting terytorialny wyrósł na gruncie marketingu ogólnego i jest to po
prostu „filozofia zarządzania rozwojem na danej przestrzeni, pro-
wadząca do zaspokajania potrzeb i bogacenia się mieszkańców danej
Jednostki Samorządu Terytorialnego”17.

To krótkie omówienie i przybliżenie koncepcji, jaką jest marke-
ting terytorialny, okazuje się niezbędne w obliczu rozważań nad city
placementem oraz konsekwencjami wynikającymi z zastosowania
tego typu strategii.

Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że dzisiejszy szum infor-
macyjny oraz natłok niepotrzebnych reklam i innych materiałów au-
diowizualnych to nie fikcja, a rzeczywistość. Każdy, kto na co dzień
korzysta z internetu, smartfona bądź ogląda telewizję, doświadcza
zderzenia się z ogromną ilością komunikatów o marketingowych
charakterze, których celem jest pobudzenie widza lub czytelnika do
podjęcia lub rozszerzenia swoich konsumpcyjnych praktyk. Jedną
z nich może być wykreowanie potrzeby przyjazdu, odwiedzenia
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14 M. Duczkowska-Piasecka, Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z ko-
rzyścią dla wszystkich, Warszawa: Difin 2013, s. 51. 

15 Tamże.
16 Tamże, s. 53. 
17 R. Stępowski, dz. cyt., s. 18.



miejsca i przekonania się o tym, czy w rzeczywistości wygląda ono
równie atrakcyjnie, jak w ulubionym serialu, filmie, książce, a nawet
grze. Stąd city placement, jako narzędzie promocji terytorialnej, wy-
korzystywane we wszelkich wytworach popkultury, okazuje się jed-
nym z najbardziej efektownych instrumentów służących zwiększeniu
ruchu turystycznego w miastach. Według cytowanego wcześniej Ro-
berta Stępowskiego jest to narzędzie „o ogromnym potencjale i sile
rażenia”18. City placement bądź, jak pisze Marcin Gębarowski, desti-
nantion placement to zjawisko zbliżone do product placementu, opie-
rające się na usytuowaniu miasta lub regionu w fabule książki, pro-
gramu telewizyjnego, gry komputerowej czy teledysku19. 

W takim rozumieniu miasto staje się produktem i przedmiotem
promocji. To marka, która dzięki medialnej ekspozycji zyskuje po-
pularność i przede wszystkim wiarygodność. Nietrudno zauważyć, że
Sandomierz jest najlepszym przykładem polskiego city placementu,
a nawet jego niedoścignionym wzorem20.

Tym, co sprawiło, że Sandomierz stał się rozpoznawalnym pol-
skim miastem, jest fakt, że podczas oglądania serialu, uwaga widza
skupiona jest niemal w całości na konkretnym przekazie. W przy-
padku serii o księdzu Mateuszu przekaz ten nasycony jest wątkami
związanymi z miastem, co powoduje, że w ciągu trwania odcinka
widz ma bezpośredni kontakt z nazwą Sandomierz. Dodatkowym
wzmocnieniem są wizualne reprezentacje miejskiego krajobrazu.
W serialu „występuje” głównie Starówka i okoliczne uliczki, wyek-
sponowane na telewizyjnym ekranie w taki sposób, aby każdy, kto
ogląda serial, nabrał ochoty na przyjazd do miasta, w którym ty-
tułowy ksiądz przemierza Rynek na rowerze.
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18 Tamże, s. 7.
19 M. Gębarowski, City placement – istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach

promocyjnych polskich miast, w: Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji,
red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej 2012, s. 115.

20 Stępowski R., dz. cyt., s. 12.



Przed dokładnym omówieniem powyższego przypadku warto
przybliżyć jeszcze definicję city placementu i jego genezę. To ważne
z perspektywy historii o tym, jak ekipa filmowa Ojca Mateusza tra-
fiła do Sandomierza. W myśl definicji lokowanie miast to przede
wszystkim forma płatnej promocji, komercyjne udostępnianie wi-
zerunku miasta w celach realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć
w zamian za bezpośrednią lub pośrednią promocję tego miejsca. Istot-
ną kwestią jest to, aby przedsięwzięcia te miały utrwaloną i powta-
rzalną formę, tak aby można było je udostępnić szerszej publicz-
ności21. Takie działanie odznacza się celowością. Jest w pełni świa dome
i dostarcza korzyści obu stronom22. W przypadku serialu Ojciec Ma-
teusz – władzom miasta i ekipie telewizyjnej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku powyższego se-
rialu nie można mówić o ściśle płatnych działaniach, dlatego że ekipa
serialu trafiła do Sandomierza przypadkiem23, co oznacza, że miasto
i władze samorządowe wcale nie starały się o tego typu promocję.
Mimo to pomysł spodobał się szczególnie ówczesnemu burmistrzowi
miasta, Jerzemu Borowskiemu, który w owym czasie intensywnie
współpracował z ekipą produkcyjną przy zdjęciach24.

To, że władze Sandomierza nie współfinansują produkcji, nie
oznacza, że w związku z serialem nie poniosły żadnych kosztów. Za-
angażowanie miasta w serialową produkcję przejawiło się w wyna-
jęciu helikoptera. Włodarze miasta przeznaczyli kilkadziesiąt tysięcy
na to, aby wykonać ujęcia „z lotu ptaka”. Warto wspomnieć, że
z powstałych materiałów skorzystało również miasto, używając spe-
cjalnych ujęć filmowych do własnych promocyjnych celów25.
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21 Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, red. A. Szromnik…, dz. cyt.,
s. 107.

22 Tamże, s. 108. 
23 A. Choliński, dz. cyt., s. 83.
24 Tamże, s. 82–83.
25 R. Stępowski, dz. cyt., s. 79.



Istotny jest fakt, iż Sandomierz to nie jedyne miasto, które po-
jawiło się w serialu. Ekipa telewizyjna postanowiła zorganizować
plan zdjęciowy także w Busku-Zdroju, Opatowie czy Kielcach.
W 2010 roku, czyli w momencie, kiedy sukces Ojca Mateusza był
już niemal przesądzony, Regionalna Organizacja Turystyczna Woje-
wództwa Świętokrzyskiego razem z województwem na fali popu-
larności Sandomierza zdecydowała się w zamian za promocję całego
regionu dofinansować produkcję kwotą ok. 1,3 miliona zł26. Na mocy
umowy zawartej z Telewizją Polską ojciec Mateusz opuścił na jakiś
czas Sandomierz i wyruszył w Świętokrzyskie, medialnie reklamując
zalety całego obszaru27. 

Mimo iż ekipa produkcyjna serialu trafiła do Sandomierza przez
przypadek, została tutaj do chwili obecnej. Przedstawiciele miasta
podjęli działania, których celem było zaprezentowanie Sandomierza
w jak najlepszym świetle28. Udało się to dzięki długim rozmowom,
zaoferowaniu wsparcia logistycznego i organizacyjnego oraz spacerom,
podczas których ekipa mogła przekonać się o wielu walorach miasta
i jego niepowtarzalnej atmosferze29. O tym, co spowodowało, że
ekipa serialowa „osiadła” w „Królewskim Mieście”30, opowiedział
producent serialu, Krzysztof Grabowski31. Czynnikami, które
wpłynęły na decyzję o ulokowaniu akcji serialu w Sandomierzu była
przede wszystkim odległość miasta od stolicy i dobry dojazd, życz-
liwość sandomierskich władz i duchowieństwa oraz podobieństwo
miasta do Gubbio, znanego z produkcji Don Matteo32. 
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26 A. Choliński, dz. cyt., s. 83.
27 Ojciec Mateusz wyrusza w Świętokrzyskie, [online:] https://echodnia.eu/swieto-

krzyskie/ojciec-mateusz-wyrusza-w-swietokrzyskie/ar/8677997 [dostęp 31.08.2018].
28 K. Szpara, R. Musz, dz. cyt., s. 37.
29 Tamże.
30 „Sandomierz – Królewskie Miasto” – tym hasłem reklamuje się Sandomierz na

swojej stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych.
31 K. Szpara, R. Musz, dz. cyt., s. 37. Autorzy tego artykułu przeprowadzili wiele

wywiadów z osobami związanymi z miastem oraz serialem Ojciec Mateusz, w tym
z producentem Krzysztofem Grabowskim.

32 Tamże.



Decyzja o pozostaniu ekipy w mieście okazała się opcją najlepszą
z możliwych, zarówno dla Telewizji Polskiej, jak i sandomierskich
władz samorządowych. Prawdopodobnie nikt nie przypuszczał, że se-
rial osiągnie sukces, który pociągnie za sobą tłumy turystów odwie-
dzających miasto. Tych chcących przemierzać Sandomierz śladami
ojca Mateusza wciąż przybywa. Jednak najbardziej zauważalny i, jak
pisze Robert Stępowski, rekordowy wzrost odnotowano w 2009 roku,
kiedy liczba sprzedanych biletów do turystycznych atrakcji miasta
wyniosła 373 tysiące33. Dwa lata później sandomierskie lochy znaj-
dujące się pod płytą Starego Miasta odwiedziło 134 tysiące zwie-
dzających, podczas gdy w 2008 roku było to 80 tysięcy turystów.
Ten widoczny wzrost liczby osób odwiedzających miasto okazał się
dla miasta motywacją do podejmowania różnego rodzaju działań
promocyjnych, które bez wątpienia są wynikiem skutecznego city
placementu. Jak słusznie zauważa Piotr Zawadzki, Sandomierz tę
promocję zyskał nieodpłatnie, poza niewielkimi kosztami, które
władze poniosły w związku z obecnością ekipy serialowej w Sando-
mierzu34. W dobie konkurencji między regionami, miastami i wład-
zami samorządowymi o jak najlepszą kampanię promocyjną, można
uznać, że Sandomierzowi trafił się wygrany los na loterii. Nieodpłatna
promocja miasta w serialu emitowanym przez telewizję publiczną
to marzenie niejednego samorządu, który w dzisiejszych czasach,
żeby medialnie i pozytywnie zaistnieć musi dołożyć wszelkich starań
i pieniędzy. Jak pisze Robert Stępowski, nie są to małe kwoty. W przy-
padku Sandomierza eksperci wycenili prawdopodobny koszt rocz-
nej reklamy opartej na city placemencie na ok. 14 milionów zł35. 
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33 R. Stępowski, dz. cyt., s. 64.
34 P. Zawadzki, City placement jako element promocji produktu turystycznego miast,

Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2013, s. 137. 
35 Dane zaczerpnięte z wypowiedzi Jacka Kowalczyka, dyrektora Departamentu

Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego w: R. Stępowski, dz. cyt., s. 94.



Ulokowanie akcji w konkretnym mieście, w więcej niż jednym od-
cinku dowolnego serialu nadawanego w popularnej stacji telewizyjnej
to koszt ok. kilkuset tysięcy złotych. Przy czym w przypadku mniejszych
obszarów i regionów można wnioskować o dofinansowanie36.

Cechą wspólną większości publikacji dotyczących zjawiska city
placement w Polsce jest omówienie, krótsze bądź bardziej szczegółowe,
przypadku Sandomierza. To dowodzi, że dłuższe zatrzymanie się nad
tym miastem i przeanalizowanie następstw wynikających z city pla-
cementu jest nie tylko istotne, ale także interesujące, zwłaszcza że tak
wielu autorów kategorycznie stwierdza, że Sandomierz to obok m.in.
Warszawy i Leśnej Góry przykład najskuteczniejszego lokowania
produktu (miasta) w programie telewizyjnym. Potwierdzają to też
statystyki. Od 2012 do 2016 roku agencja Press Service przeprowa-
dzała półroczne analizy dotyczące medialności miast w mediach,
w których Sandomierz piął się konsekwentnie w górę37. W ostatnim
raporcie dotyczącym pierwszego półrocza 2016 roku liczba infor-
macji o Sandomierzu w serialu Ojciec Mateusz we wszystkich me-
diach wynosiła 901, z czego 152 w prasie, 721 w internecie, 14 w te-
lewizji i 14 w radiu38. W tym czasie informacja o sandomierskim
Ojcu Mateuszu 10 razy pojawiła się na okładkach gazet39. Niestety
ostatni raport z drugiego półrocza 2016 nie wygląda już tak opty-
mistycznie. Liczba publikacji drastycznie spadła, z 901 do 242, i tym
samym Sandomierz w Ojcu Mateuszu uplasował się na dziesiątym
miejscu z dwudziestu czterech40.
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36 R. Stępowski, dz. cyt., s. 72.
37 Do badania metodą ilościowej analizy danych wybrano 13 miast, natomiast

materiał badawczy pochodził z monitoringu ponad 1100 tytułów prasowych, 5 mi-
lionów źródeł internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych; Miasta w se-
rialach. Raport medialny. 1 stycznia – 30 czerwca, [online:] http://psmm.pl/sites/de-
fault/files/miasta_w_serialach_-_raport_medialny_-_i-vi_2016.pdf [dostęp 1.09.2018].

38 Tamże, s. 7.
39 Tamże, s. 11. 
40 Miasta gwiazdorzą w serialach tv?, [online:] http://psmm.pl/pl/informacja-pra-

sowa/miasta-gwiazdorza-w-serialach-tv [dostęp 1.09.2018].



Taki spadek nie przeszkadza jednak Sandomierzowi w rozwijaniu
się. Na skutek wieloletniego lokowania tego miasta w jednym z naj-
bardziej popularnych seriali w Polsce dalej przyciąga on turystów.
Uprawiają oni specyficzny rodzaj turystyki, jakim jest set jetting. 

Stworzony przez Gretchen Kelly w 2008 roku powyższy termin jest
angielskim pierwowzorem funkcjonującego w języku polskim pojęcia
„turystyka filmowa”. Według dziennikarki New York Post zjawisko,
które polega na odwiedzaniu miejsc znanych z filmowych ujęć, stało się
bardzo popularne, a co się z tym wiąże, coraz więcej osób szuka swo-
ich inspiracji do kolejnych podróży nie w katalogach i broszurach pod-
różniczych, a w produkcjach filmowych41. City placement ma na to is-
totny wpływ, dlatego też można bez wątpienia stwierdzić, że turystyka
filmowa jest jednym z następstw lokowania miasta w fabule popkul-
turowego dzieła. Zjawisko city placementu niesie ze sobą jeszcze inne
korzyści. W kontekście Sandomierza można mówić przede wszystkim
o wzroście popularności i tym samym o zmianie wizerunku miasta.
Sandomierz z małej miejsco wości nad Wisłą o historycznych korze-
niach przeobraził się w utożsamiane z księdzem Mateuszem „Królew-
skie Miasto” zbrodni i zagadek kryminalnych. Miastu skutecznie udało
się ten trend wykorzystać, nie tylko w kontekście serialu. Przejawia się
to w rosnącej od kilku lat popularności zapoczątkowanego w 2003
roku, czyli pięć lat przed wyemitowaniem pierwszego odcinka Ojca
Mateusza, Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych42. Odbywający się
corocznie prestiżowy projekt zyskuje rozgłos w całej Polsce, przez co
w maju każdego roku do Sandomierza przyjeżdżają filmowi twórcy,
aktorzy, miłośnicy kinematografii i turyści, dla których takie wydarze-
nie stanowi wartość dodaną pobytu w mieście najsławniejszego w Pol-
sce duchownego. Oprócz tego rodzaju niezależnych, czyli niezwiązanych
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41 G. Kelly, Set jetting, „New York Post” 2008, [online:] https://nypost.com/
2008/02/19/set-jetting-2/ [dostęp 1.09.2018].

42 Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych, [online:] http://www.festiwalniez-
wykly.pl/historia.html [dostęp 2.09.2018].



z serialem Ojciec Mateusz, przedsięwzięć warto zwrócić uwagę na fakt,
iż city placement oferuje nieograniczoną możliwość promowania w se-
rialu najciekawszych sandomierskich miejsc i obiektów43.

Wymieniony wcześniej set jetting w dużej mierze opiera się właś-
nie na odwiedzaniu tych miejsc znanych widzowi z serialu. Według
Marcina Gębarowskiego „chęć zobaczenia miejsc, w których kręcone
były znane produkcje kinowe lub telewizyjne, staje się dla wielu osób
czynnikiem skłaniającym do odwiedzenia konkretnych lokalizacji”44.
To oznacza, że city placement jest w jakimś stopniu stymulatorem ruchu
turystycznego oraz tym samym katalizatorem działań podejmowanych
przez władze miasta, mających na celu usprawnienie oraz zaoferowa-
nie zwiedzającym nowych atrakcyjnych rozwiązań turystycznych. San-
domierz jest przykładem stuprocentowego realizowania tej strategii,
ponieważ od czasu emisji serialu miasto sukcesywnie powiększa swoją
ofertę turystyczną o różnego rodzaju atrakcje. Tych związanych z Ojcem
Mateuszem jest tyle, że każdy zwiedzający z pewnością wybierze od-
powiednią dla siebie formę rozrywki. O tym, że set jetting w kontekś-
cie serialu Ojciec Mateusz funkcjonuje podręcznikowo, nie trzeba prze-
konywać nikogo, kto choć raz zawitał do tego miasta.

Turystyka filmowa opiera się w Sandomierzu przede wszystkim
na podążaniu serialowym szlakiem. Istnieje możliwość zorganizo-
wanego zwiedzania z przewodnikiem oraz indywidualnego – z ulotką
i planem miasta, które pomagają w samodzielnym wędrowaniu śla-
dami Ojca Mateusza45. Cieszącą się niegasnącym zainteresowaniem
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43 R. Stępowski, dz. cyt., s. 84.
44 M. Gębarowski, dz. cyt., s. 119.
45 Ulotka zawiera mapkę Sandomierza z zaznaczonymi ulicami i miejscami znanymi

z serialowych ujęć. Dodatkowo uzupełniona jest opisami obiektów z ich krótką cha-
rakterystyką oraz uwzględnieniem informacji o tym, jaką funkcję dany obiekt pełnił
w serialu, [online:] http://hotelsarmata.pl/files/ulotka_sladami_ojca_mateusza.pdf
[dostęp 30.08.2018]; [online:] http://www.sandomierz.pl/assets/sandomierz/
media/files/803c34ed-864c-4b28-8b36-6634e3202d60/folder-net-11.pdf [dostęp
30.08.2018]; [online:] http://www.sandomierz.pl/assets/sandomierz/media/files/
7af0fc86-e437-48e7-8a35-d0006dba3e4d/om-folder-01-net-1.pdf [dostęp 2.09.2018].



turystów niedawno powstałą atrakcją jest też „Świat Ojca Mateu-
sza”, czyli dom figur woskowych z wiernie odtworzoną scenografią
znaną z serialu46. Oprócz wystawy wszyscy zwiedzający Sandomierz
mają możliwość zrobienia zakupów w lokalnych sklepach z pa-
miątkami oraz w oficjalnym punkcie „serialowej informacji”. Oprócz
serialowych gadżetów: magnesów, kubków, breloczków czy toreb,
można również wyposażyć się w nich w szachy, grę planszową na-
wiązującą do serialu, różnego rodzaju herbaty sygnowane wizerun-
kiem księdza Mateusza, słodycze, a także pamiątkowe monety. Nikt,
kto przyjechał do Sandomierza, nie wyjedzie bez serialowego suwe-
niru. Choćby dlatego, że w Centrum Informacji Turystycznej istnieje
możliwość odbicia pieczęci z logotypem serialu47. 

W toku powyższych rozważań nasuwa się pytanie, czy Sando-
mierz ma szansę dorównać włoskiemu Asyżowi? Jak wynika z auto-
rskich przemyśleń i obserwacji – choć oba miasta różni geneza ich po-
pularności, to jej stopień w ciągu najbliższych lat może się wyrównać.
Asyż jest jednym z bardziej znanych w Europie ośrodków kultu świę-
tych osobistości, w którym zza każdego rogu wyłania się postać Świę-
tego Franciszka. Nawet przewodnicy oprowadzający po mieście z uś-
miechem na ustach mówią o tym, że Asyż „stoi” turystyką religijną,
co przejawia się chociażby w nazwach placów, zaułków i uliczek.
Niemalże każde z takich miejsc ma w nazwie coś, co można połączyć
z życiorysem świętego. Na razie Sandomierz nie ma żadnego takiego
skweru, bulwaru czy mostu związanego z serialowym duchownym,
jednakże istnieje już przedszkole im. Ojca Mateusza, do którego
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46 W „Świecie Ojca Mateusza” turyści mają możliwość zobaczyć plebanię, pokój
biskupa, posterunek policji, celę, a także kościół, w którym serialowy ksiądz odpra-
wia msze. Wśród naturalnych rozmiarów figur zwiedzający odnajdą swoich ulubio-
nych bohaterów, m.in. ks. Mateusza Żmigrodzkiego, gospodynię Natalię Borowik
oraz policjantów – Oresta Możejkę i Mieczysława Nocula, [online:] http://swiatoj-
camateusza.pl/o-wystawie/ [dostęp 2.09.2018].

47 R. Stępowski, dz. cyt., s. 9.



mieszkańcy miasta mogą zaprowadzać swoje dzieci48. Sandomierz
nie jest także miejscem kultu religijnego. Mimo to jest realistycznym
miejscem pobytu fikcyjnego księdza Mateusza Żmigrodzkiego, któ-
rego wizerunek na stałe wpisał się zarówno w publiczny dyskurs, jak
i miejski klimat. W związku z tym w przyszłości niewykluczone jest
pojawienie się kolejnej atrakcji turystycznej, jaką byłoby nazwanie
któregoś z urbanistycznych obszarów miejscem ojca Mateusza.

Powyższe przemyślenia prowadzą do istotnej konkluzji, wy-
rażającej się w słowach Roberta Stępowskiego, a nawiązującej do za-
chowań turystów korzystających z możliwości uprawiania turystyki
filmowej. „Jeszcze kilkanaście czy nawet kilka lat temu radość spra-
wiał im sam wyjazd. Dziś chcą doświadczyć. Poczuć. Dotknąć. Spró-
bować”49. Sandomierz daje im taką możliwość, otwierając się na
coraz to nowe propozycje i wdrażając kolejne projekty pozwalające
zarówno mieszkańcom, jak i turystom, fanom serialu i jego produk-
cji poczuć się w mieście jak w domu – jak na planie Ojca Mateusza,
gdzie tytułowy ksiądz znajdzie czas dla wszystkich swoich parafian.

Rodzina Ojca Mateusza, czyli serialowa społeczność lokalna
jako efekt niezamierzonej promocji miasta

We wcześniejszych akapitach poruszono kwestie z zakresu marke-
tingu i turystyki, które okazały się niezbędne w skonstruowaniu ni-
niejszej, najważniejszej z perspektywy całego artykułu, części. Po-
wstanie serialowej społeczności lokalnej jest bowiem kolejną, obok
set jettingu, konsekwencją wcześniej omówionego zjawiska city pla-
cement. Ulokowanie miasta w fabule serialu przynosi korzyści dla
miasta w postaci nieodpłatnej promocji w mediach. Prowadzi też do
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48 Mimo iż przedszkole jest samorządową placówką oświatową i nie stanowi atrak -
cji turystycznej miasta, warto o nim wspomnieć w ramach ciekawostki i w konte-
kście serialu oraz obiektów powstałych na skutek współpracy z ekipą telewizyjną.

49 R. Stępowski, dz. cyt., s. 26.



umasowienia turystyki wynikającego już nie tylko z dziedzictwa his-
torycznego i kulturowego, jakim Sandomierz może się pochwalić, ale
z serialowego wizerunku miasta. Dla mieszkańców taka reklama rów-
nież jest istotna, ponieważ dzięki zwiększonej liczbie turystów przy-
bywających do Sandomierza, prywatni inwestorzy mają możliwość
rozbudowania oferty gastronomicznej oraz hotelowej. W tym kon te-
kście mieszkańcy miasta na pewno zyskują. Przynajmniej z dwóch po-
wodów. Pierwszym jest fakt, iż owi inwestorzy to często sandomie-
rzanie, co oznacza, że zyski z prowadzenia działalności turystycznej
trafiają do ich kieszeni oraz do portfeli zatrudnionych w obsłudze
osób – również mieszkańców miasta. Drugi z powodów wynika bez-
pośrednio z pierwszego. Dzięki rozszerzeniu sektora usług, w tym roz-
budowaniu oferty gastronomicznej, w Sandomierzu kwitnie lokalne
życie towarzyskie i rozrywkowe. Mieszkańcy miasta spoty kają się na
Starówce i celebrują wspólnie spędzane chwile. Te konsumpcyjne
praktyki mają widoczny wpływ na jakość życia mieszkańców oraz na
stopień zadowolenia z oferowanych im w mieście atrakcji. Potwierdza
się w tym miejscu stwierdzenie, jakoby wszelkie działania w obrębie
rozwoju turystycznego miasta miały na celu przede wszystkim po-
prawę poziomu życia jego mieszkańców50. Wpływa to bezpośrednio
na ich poczucie szczęścia i tym samym wzmacnia tożsamość teryto-
rialną, sprawiając, że więzi emocjonalne łączące sandomierzan z ich
terytorium stają się znacznie silniejsze. Warto w tym miejscu zazna-
czyć, że istnienie poczucia tożsamości terytorialnej nie jest uwarun-
kowane jedynie silną więzią jednostki z rodzimym obszarem, ale też
z innymi czynnikami wpływającymi na charakter owej tożsamości.
Mowa tu o więzi emocjonalnej wynikającej z sympatii do krajobrazu,
do dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także materialnego
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50 P. Gryszel, Konkurencyjność turystyczna gminy a poziom życia mieszkańców,
w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red.
A. Rapacz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2015, s. 202.



i duchowego konkretnego miejsca oraz do innych ludzi zamiesz-
kujących to samo terytorium51. Rozszerzając tę definicję, można dodać,
że poczucie zbiorowej tożsamości terytorialnej ulega dodatkowemu
wzmocnieniu na skutek działań przeprowadzanych w ramach mar-
ketingu miejsc52. Im wyraźniej miasto promuje siebie w przestrzeni
publicznej i akcentuje swoje istnienie poprzez reklamy w telewizji,
city placement czy banery w dużych miastach, tym większą zyskuje po-
pularność, a co za tym idzie – mieszkańcy mogą odczuwać nobilita-
cję wynikającą z tego, że ich miasto jest coraz bardziej znane i chęt-
nie odwiedzane przez turystów. Przypadek Sandomierza to potwierdza.
Mieszkańcy, widząc, że do miasta w wyniku pozytywnej, acz nieza-
mierzonej reklamy napływają tysiące odwiedzających, sami zaczy-
nają je doceniać. Przekłada się to na wzrost miejskich inwestycji oraz
zainteresowanie ze strony ludzi mediów i polityki.

Dzięki temu, że ekipa serialowa regularnie odwiedza miasto,
nazwa Sandomierz funkcjonuje w mediach niemal na tzw. porządku
dziennym. To też prowadzi do zacieśnienia się więzi pomiędzy miesz-
kańcami Sandomierza. Bez wątpienia można mówić o wzmocnieniu
poczucia lokalnej tożsamości i przynależności wynikającej z za-
mieszkiwania wspólnego terytorium. Potwierdzają to słowa sando-
mierskiego księdza Andrzeja Rusaka, według którego emisja serialu
zintegrowała mieszkańców oraz pobudziła ich do eksplorowania
własnego miasta53.

W związku z serialem Ojciec Mateusz w Sandomierzu wykształciła
się lokalna społeczność (local community), o której można rozprawiać
w wielu aspektach. Samo określenie i sprecyzowanie terminu „lokalna
społeczność” sprawia niemałe trudności. Świadczy o tym fakt, iż ist-
nieje bardzo duża liczba niejednoznacznych definicji, wyjaśniających,
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51 EkoMiasto#Społeczeństwo, red. A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca, Łódź:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, s. 78.

52 Tamże.
53 K. Szpara, R. Musz, dz. cyt., s. 42.



czym tak naprawdę jest wyżej wymieniona społeczność oraz, czym
się charakteryzuje54. Cechą konstytuującą serialowej społeczności
lokalnej jest przede wszystkim określone terytorium, czyli Sando-
mierz. Ryszard Kowalczyk zwraca również uwagę na inne czynniki,
które determinują istnienie local community. Wymienia on więzi,
potrzeby i instytucje społeczne, które powstały w wyniku działal-
ności lokalnej społeczności, a których zadaniem jest zapewnienie
członkom tej społeczności możliwości codziennej aktywności życio-
wej i społecznej55. W związku z tym serialową społeczność lokalną
spajają wszystkie wyżej wymienione kryteria. Jej wielopłaszczyz-
nowe postrzeganie pozwala na wyodrębnienie wspólnego terytorium
istniejącego w rzeczywistości oraz „na ekranie”. Dzięki temu, że San-
domierz jest prawdziwym miastem, społeczność lokalna, która wy-
kształciła się w jego granicach, ma charakter naturalny. To oznacza,
że tworzą ją sandomierzanie i osoby bezpośrednio związane z San-
domierszczyzną. Natomiast fakt, iż miasto pojawia się częściej niż raz
w tygodniu na ekranach telewizorów w większości polskich domów,
sprawia, że każdy, kto ogląda serial, staje się na czas emisji osobą
w jakiś sposób uczestniczącą w fabule. A to oznacza, że przenosi się
w świat Ojca Mateusza i tym samym jako obserwator przeżywa i doś-
wiadcza atmosfery Sandomierza. Można posunąć się o krok dalej,
twierdząc, że każdy, kto darzy sympatią księdza Mateusza i chciałby
należeć do parafii, w której mieszka taki duchowny, chciałby być
sandomierzaninem.

Obraz telewizyjny ma taką moc oddziaływania, że powyższy sce-
nariusz wydaje się prawdopodobny, zwłaszcza w dobie mediatyzacji.
Przekazy telewizyjne w postaci serwisów informacyjnych, reklam,
filmów czy seriali to ciągi komunikatów. A jak pisze Teresa Sasińska-
Klas, „komunikacja jest traktowana jako źródło podstawowej wiedzy
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54 R. Kowalczyk, O mediach lokalnych, regionie i regionalizmie, Poznań: Wydaw-
nictwo Naukowe Silva Rerum 2015, s. 11.

55 Tamże.



o rzeczywistości”56. Stąd serial trafiający do kilkumilionowej widowni
staje się narzędziem, które wpływa na postrzeganie otaczającego
świata. „Taki sobie ksiądz, ot, z parafii niewielkiej w mieście Sando-
mierz, są fajni ludzie w tym Sandomierzu, są mili policjanci, ksiądz
ma miłą gospodynię, to taka rodzinna typowa atmosfera, taka typowa
dla nas Polaków, w której się świetnie czujemy”. Tak w spocie pro-
mującym I Zjazd Fanów Serialu Ojciec Mateusz mówi Artur Żmi-
jewski, odtwórca głównej roli, a przy tym jeden z reżyserów serialu57. 

Magia telewizji w połączeniu z autentycznością polskiego mia-
steczka oraz wizerunkiem poczciwego, wyrozumiałego i błyskotli-
wego księdza o twarzy Artura Żmijewskiego58, który pomaga lokal-
nej policji w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek sprawia, że wielu
widzów chciałoby choć raz poczuć klimat Królewskiego Miasta.
„Kiedy byśmy nie pojechali do Sandomierza, kiedy byśmy nie mieli
zdjęć w Sandomierzu, zwłaszcza latem, ale nie tylko, przewijają się
tłumy, tłumy turystów z całej Polski, którzy przyjeżdżają, żeby zo-
baczyć miasto, w którym Ojciec Mateusz zagania na rowerze razem
z Możejką w radiowozie wszystkich złoczyńców za kraty”59. Tak ko-
mentuje tą zależność Artur Pontek wcielający się w postać policjanta
Mariana Marczaka.

Robert Stępowski pisze wprost o tym, że dzisiejsi konsumenci
kultury popularnej wyczują każde oszustwo, dlatego w procesie pro-
dukcji filmowej należy pamiętać o wykreowaniu obrazu autentycz-
nego, prawdziwego i emocjonalnego60. W Ojcu Mateuszu nie brakuje
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56 T. Sasińska-Klas, Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej, „Zeszyty Praso-
znawcze” 2014, t. 57, nr 2 (218), s. 163.

57 „Ojciec Mateusz” – Niezwykły urok Sandomierza, [online:] https://www.you-
tube.com/watch?v=koFdQmpM6eE [dostęp 5.09.2019].

58 Nie bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż wielu widzów pamięta Ar-
tura Żmijewskiego jako lekarza Jakuba Burskiego z Leśnej Góry, który przez lata grał
pozytywną postać w serialu emitowanym w TVP2 Na dobre i na złe.

59 „Ojciec Mateusz” – Niezwykły urok Sandomierza, [online:] https://www.you-
tube.com/watch?v=koFdQmpM6eE [dostęp 5.09.2019].

60 R. Stępowski, dz. cyt., s. 34.



żadnego z tych elementów, co podkreśla Artur Żmijewski, który o se-
rialu wypowiada się jako o przedsięwzięciu, „w którym jest i trochę
humoru, i trochę jakiegoś smutku, i trochę jakiejś takiej próby prze-
mycenia wrażliwości jakiejś fajnej i trochę dramatyzmu”61. Wszystkie
te emocje występują w życiu każdego człowieka, przez co telewizyjny
obraz nabiera dodatkowej autentyczności i polskiej obyczajowości.

W związku z powyższym społeczność lokalna w wymiarze seria-
lowym nie ogranicza się jedynie do mieszkańców. Są to też zaan-
gażowani widzowie, osoby, które z sympatii do produkcji i w kon-
sekwencji oglądania Ojca Mateusza zdecydowały się odwiedzić
Sandomierz, oraz serialowi fani, którzy na bieżąco śledzą doniesienia
„zza kulis” oraz biorą udział w wydarzeniach związanych z serialem.

W związku z tak licznym i różnorodnym gronem składającym
się na serialową społeczność lokalną można mówić o niej jak o „ro-
dzinie Ojca Mateusza”. Sam serial, mogący również należeć do ka-
tegorii familijnych, motywuje do tego, aby przed telewizorem oglądać
go z rodziną. W serialu poruszane są kwestie „z życia wzięte”, a hi -
storie bohaterów mogłyby być tak naprawdę losami zwykłych ludzi
– widzów. Rodzinne problemy, kłopoty wychowawcze, pokoleniowe
kłótnie – wszystkie te sprawy rozwiązuje ojciec Mateusz. Co tydzień,
w nowych odcinkach, przekracza progi domów, zarówno tych seria-
lowych, jak i rzeczywistych, żeby pomóc w rozwiązaniu aktualnych
problemów. W dzisiejszych czasach scenarzyści poprzez budowanie
historii podobnych do realnych sytuacji starają się wzbudzić emocje
odbiorców i tym samym wykreować wrażenie, że życie w serialu to
życie naprawdę.

W rozważaniach na temat „rodziny Ojca Mateusza” karygodnym
błędem byłoby pominięcie członków produkcji oraz aktorów, któ-
rzy przez dziesięć lat związali się zarówno z serialem oraz granymi
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61 Ojciec Mateusz, jakiego nie znacie, [online:] https://www.youtube.com/watch?v=
wyJFmR6xxQg&t=7s [dostęp 5.09.2018].

62 K. Szpara, R. Musz, dz. cyt., s. 37.



przez siebie bohaterami, jak i miastem. Przez lata nagrań poznali
swoje wady i zalety, współpracują ze sobą, zachowują się jak duża pro-
dukcyjna rodzina, a w Sandomierzu czują się jak w domu62. Z sym-
patią wypowiadają się o Królewskim Mieście i jego mieszkańcach.
Kinga Preis wcielająca się w postać gospodyni Natalii Borowik na py-
tanie jednej z dziennikarek „Super Expressu”, co aktorzy robią w San-
domierzu w wolnym czasie, odpowiada, że „aktorzy jak nie są na
planie zdjęciowym, a są na przykład w Sandomierzu, to łażą sobie
po Rynku i zwiedzają po raz kolejny. Odkrywają Rynek, który jest
naprawdę przepiękny w Sandomierzu, więc warto się tutaj zatrzymać
na bardzo dobrą kawę, pyszne ciasta, pospacerować, pochodzić, po-
robić jakieś zakupy […]”63. 

Jak widać, aktorzy zachowują się poza planem niemal jak miesz-
kańcy, swobodnie wykonują zwyczajne czynności. Spacerują po Sta-
rówce, chodzą do sklepów i kawiarni. Członkowie ekipy telewizyj-
nej rozmawiają z mieszkańcami i nie czują się w żaden sposób
„osaczeni” ich obecnością, bo jak mówi jeden z pracowników Cen-
trum Informacji Turystycznej, które znajduje się na Starym Mieście,
„sandomierzanie przyzwyczaili się do kamer”64. Co ciekawe, ten fil-
mowy zgiełk przeszedł już do porządku dziennego. Początkowo bu-
dził zainteresowanie mieszkańców Starówki, ale dziś bywa, że jedy-
nie „irytuje starszych »Starówkowiczów«, którzy, żeby dostać się do
swoich domów, muszą trochę postękać i czasem chodzić okrężnymi
drogami”65. Tworzy się wokół tego zabawna i sielska atmosfera, z któ-
rej na pewno czerpią scenarzyści, przenosząc tutejszy sposób życia
mieszkańców na karty scenariusza serialu. Pracownik CIT zaznacza
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63 Za kulisami – Ojciec Mateusz kręci w Sandomierzu, [online:] https://www.you-
tube.com/watch?v=ScPOXeJz-bE [dostęp 5.09.2018].

64 Rozmowy zostały przeprowadzone przez autorkę z osobami pracującymi w sek-
torze usług turystycznych: w Punkcie Informacji Turystycznej, w sandomierskim od-
dziale PTTK oraz w oficjalnym sklepie „Świat Ojca Mateusza”. Rozmówcy prosili
o anonimowość.

65 Wypowiedź pracownika Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu.



również, że serial wywarł niewyobrażalny wpływ na popularność
Sandomierza, co do dzisiaj przekłada się na wzmożony ruch tury-
styczny i zainteresowanie przyjezdnych. Mężczyzna, pokazując
pieczątkę z logo Ojca Mateusza, tłumaczy, że turyści, którzy przy-
chodzą do punktu po informacje, często proszą o przybicie symbo-
licznego czerwonego znaczka na pocztówkach. Pytają o serialowe
lokacje i kiedy słyszą, że zdjęcia w Sandomierzu to ujęcia plenerowe,
a plebania i parafia znajdują się pod Warszawą, nie kryją zdziwienia.
Jednak, jak zauważa pracownik CIT, coraz częściej zdarza się, że przy-
jezdni nie pytają o sandomierskie zabytki czy muzea, a o to, do ja-
kich restauracji chodzą aktorzy z planu. W rozmowie przytacza jedną
z ostatnich sytuacji, gdzie jak mówi „para po trzydziestce, dobrze
ubrana, widać, że z większego miasta, przyszła do nas i nie pyta,
gdzie katedra, gdzie kościół, gdzie zamek, tylko, gdzie ojciec Mate-
usz pije kawę”. Mówiąc to, mężczyzna wskazuje ręką na jedną
z małych sandomierskich kawiarni usytuowanych w bocznej uliczce.
Natomiast na pytanie, czy aktorzy, przebywając w mieście, mogą li-
czyć na swobodę ze strony mieszkańców, bez zastanowienia odpo-
wiada, że jak najbardziej. Zdarza się, że podczas zdjęć, przysłowiowy
spokój i ciszę na planie zaburzają wycieczki szkolne, które na widok
kamer zaczynają się „popisywać” i chodzić w przerwach za akto-
rami, by poprosić ich o autografy. Jednak, jak zauważa rozmówca,
aktorzy wcale się nie izolują i są chętni do wchodzenia w interakcje
z fanami. Potwierdzają to słowa ekspedientki z oficjalnego serialo-
wego sklepu „Świat Ojca Mateusza”, w którym można nabyć sygno -
wane logiem serialu pamiątki, a także przenieść się na plan zdjęciowy
– do świata figur woskowych i realistycznie odtworzonej scenogra-
fii. Według rozmówczyni aktorzy i reszta ekipy serialowej są nie-
zwykle otwarci, o czym świadczy fakt, iż zgadzają się na organizację
spotkań z fanami66. Ci natomiast są zachwyceni takim miejscem, jak
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„Świat Ojca Mateusza”, najczęściej kupują drobne gadżety: krówki,
herbatki, magnesy i długopisy. „Turyści przyjeżdżają do Sandomie-
rza z daleka tylko po to, by zwiedzić miasto znane z serialu”67. Są jed-
nak zaskoczeni faktem, że w mieście nie ma plebanii i kościoła.

To zdziwienie wśród odwiedzających zauważa też pracownica
sandomierskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
jobrazowego, która zaznacza turystom, że Sandomierz to urokliwy
plener znany z serialu, ale obiekty i wnętrza są kręcone niedaleko
stolicy. Mimo to turyści często proszą sandomierskich przewodni-
ków o to, aby podczas zwiedzania pokazywali im serialowe lokacje
i zatrzymywali się przy tych najbardziej charakterystycznych uliczkach
i budynkach. W odpowiedzi na potrzeby turystów, także tych młod-
szych, oddział PTTK przygotował miejską grę terenową „Inspektor
Orest na tropie”. Jak mówi ostatnia rozmówczyni, taka forma roz-
rywki jest szczególnie atrakcyjna dla wycieczek szkolnych, które chęt-
nie wykupują taką usługę.

To właśnie w tym, jak turyści eksplorują Sandomierz i przemie-
rzają Starówkę w nadziei na spotkanie ekipy telewizyjnej, przejawia
się dowód niesłabnącej siły serialu o księdzu detektywie.
Przysłuchując się przechodniom, spacerującym po Rynku często
można usłyszeć urywki rozmów dotyczących serialu. Ostatnia ob-
serwacja potwierdziła przypuszczenie, jakoby ci konkretni turyści
przybyli do Sandomierza dla serialu. W niedzielne popołudnie na
rogu jednej z ulic Starego Miasta para z dzieckiem zastanawiała się,
co zrobić z resztą dnia, czy zwiedzić miejskie lochy, czy wybrać wy-
stawę figur woskowych. Wygrała opcja numer dwa, ponieważ w myśl
stojącej na Rynku reklamy, jak można „Być w Sandomierzu i Ojca
Mateusza nie zobaczyć?”.
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pracującymi w sektorze usług turystycznych.



Podsumowanie

Sandomierz to bez wątpienia jedno z popularniejszych polskich miast,
które swoją sławę zawdzięcza dobrej reklamie i wynikającemu z niej
pozytywnemu wizerunkowi, a także aktywnej serialowej społeczności,
która nie pozwala, żeby o mieście zapomniały media i turyści.

Pomijając fakt, iż Królewskie Miasto stało się zarówno tłem, jak i bo-
haterem serialu Ojciec Mateusz przez przypadek, można uznać, że po-
pkulturowy city placement to jedno z najskuteczniejszych marketingowych
narzędzi podczas kampanii promocyjnych miast lub w szerszym konte-
kście, atrakcji turystycznych czy regionów. To mechanizm, o którym
marzą dzisiaj samorządowcy, chcąc w swoich miastach powtórzyć suk-
ces Sandomierza. A ten, jak podkreślają autorzy cytowanych w artykule
publikacji oraz pracownicy punktów turystycznych w mieście, jest nie-
zaprzeczalny. Siła polskiej wersji włoskiego Don Matteo okazała się w ciągu
dziesięciu lat tak duża, że nawet powódź, która nawiedziła Sandomierz
w 2010 roku, nie zaszkodziła rozwojowi miasta oraz nie „zraziła” do
siebie ekipy telewizyjnej. Wręcz przeciwnie, Program Pierwszy Telewizji
Polskiej wraz z ekipą serialu Ojciec Mateusz i z Urzędem Miejskim w reak-
cji na żywioł, który pozbawił część sandomierzan ich domów oraz do-
bytków, zorganizował na płycie Starego Miasta koncert charytatywny,
z którego dochód przekazany został na pomoc powodzianom68. Ten gest
solidaryzmu z poszkodowanymi dodatkowo wzmocnił poczucie tożsa-
mości terytorialnej wśród mieszkańców Sandomierza, pobudził to po-
czucie w serialowej ekipie, a ta dzięki zaangażowaniu w pomoc powo-
dzianom na antenie TVP, posłała je dalej. Dzięki temu widzowie serialu
i fani, których po dwóch latach od wyemitowania pierwszego odcinka
z pewnością uzbierała się już duża grupa, mogli utożsamić się z miesz-
kańcami miasta, współczuć im i przede wszystkim pomóc.
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charytatywny [dostęp 9.09.2018].



To wydarzenie bezsprzecznie wpłynęło na wyłonienie się seria-
lowej społeczności lokalnej nazwanej na potrzeby niniejszego arty-
kułu „rodziną Ojca Mateusza”. To wspólnota, która skupia w swo-
jej strukturze mieszkańców miasta, widzów serialu, fanów, turystów
uprawiających set jetting oraz ekipę telewizyjną. Pomiędzy każdą
z tych grup zachodzą interakcje i choć często osoby należące do ty-
tułowej rodziny, zwyczajnie się nie znają to jednak łączy ich Sando-
mierz i Ojciec Mateusz. Aktualnie ten związek jest już nierozerwalny
i nie da się mówić o mieście, nie wspominając o serialu i odwrotnie.

To dowodzi, jak mocno telewizja może oddziaływać na społeczeń-
stwo. Serial to jedno z narzędzi mediatyzacji, czyli zapośredniczenia
oraz kreowania obrazu rzeczywistości. Dzięki temu popkulturowy
wytwór ma możliwość głębokiego przeniknięcia do realnego życia
każdego człowieka i wywarcia na nim pozytywnego lub negatyw-
nego wpływu. W przypadku serialu Ojciec Mateusz jest on zdecydo-
wanie pozytywny, co przejawia się w liczbie turystów odwiedzających
miasto oraz w entuzjastycznych postawach zarówno mieszkańców,
jak i ekipy serialowej wobec miasta.

Dowodem na to, że serial na stałe wniknął do publicznego dys-
kursu, jest fakt, iż o Sandomierzu mówi się dzisiaj jako o nadwiś-
lańskim mieście zbrodni, w którym liczba przestępstw stale wzrasta.
O tym, że to serialowa fikcja, nie trzeba nikogo przekonywać, jed-
nak określenie to tak spodobało się Polakom oraz twórcom serialu,
że w jednym z pierwszych odcinków nowego, dwudziestego sezonu,
użyli tego sformułowania. Wkładając je w usta sklepowej sprze-
dawczyni, okrzyknęli Sandomierz „stolicą zbrodni”.

Wyłonienie się serialowej społeczności lokalnej, skupiającej
wokół siebie różnorodne grono osób, w dowolny sposób związa-
nych z serialem, oraz rozwój turystyki filmowej to najważniejsze na-
stępstwa spójnego i długotrwałego city placement – strategii leżącej
u podstaw skutecznego marketingu terytorialnego.
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