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Streszczenie
Jedną z podstawowych funkcji pełnionych przez strefę podmiejską jest funkcja wypo-
czynkowa. Celem artykułu jest przedstawienie nurtów badań naukowych zjawisk tury-
stycznych w  strefach podmiejskich polskich miast w  latach 1945–2020 oraz współcze-
snych wyzwań badawczych z nimi związanych. W pracy posłużono się metodą wtórnej 
analizy jakościowej. Zidentyfikowano osiem głównych nurtów badań, które pokrótce 
scharakteryzowano. Stwierdzono, że po rozwoju w  okresie ostatnich 40 lat ubiegłego 
wieku badania zjawisk turystycznych w strefie podmiejskiej polskich miast są w stagna-
cji. Współczesne badania mają najczęściej charakter studiów przypadku, prowadzone są 
w różnych jednostkach badawczych, pod różnym kątem i w różnym czasie. Trudno na 
ich podstawie dokonywać porównań czy uogólnień. Analiza wspomnianych badań pro-
wadzi do postawienia tezy, że współcześnie zarysowują się dwa najważniejsze wyzwa-
nia: pierwsze to potrzeba dokładnych badań w poszczególnych strefach oraz realizacja 
badań komparatystycznych odbywających się jednocześnie w kilku/wielu strefach pod-
miejskich (czy na obszarach metropolitalnych) oraz drugie – potrzeba badań związanych 
z wypoczynkiem krótkim (jednodniowym).

Słowa kluczowe: strefa podmiejska, turystyka, turystyka w strefie podmiejskiej, rekre-
acja, Polska.
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Abstract
One of the basic functions performed by the suburban zone is the leisure function. The 
aim of this article is to present trends in scientific research of tourist phenomena in sub-
urban zones of Polish cities in the years 1945–2020 and the contemporary research chal-
lenges related to them. The work uses the method of secondary qualitative analysis. Eight 
main streams of research have been identified and briefly characterized. It was found 
that after the development in the last 40 years of the previous century – research into of 
tourist phenomena in the suburban zones of Polish cities is stagnant. At present, the most 
often conducted are case studies in different research units, from different angles and at 
different times. Based on them, it is difficult to make comparisons or generalizations. The 
analysis of the aforementioned research leads to a claim that currently there are two most 
important challenges: the first one is the need for detailed, thorough research in individ-
ual zones and for conducting comparative research simultaneously in several/many sub-
urban zones (or metropolitan areas), and the second one is the need for research related 
to short-time (one-day) rest.

Keywords: suburban area, tourism, tourism in suburban areas, recreation, Poland.

WSTĘP

Celem opracowania jest charakterystyka nurtów badań naukowych zjawisk tu-
rystycznych w strefach podmiejskiej polskich miast w okresie od 1945 do 2020 r. 
oraz zasygnalizowanie współczesnych wyzwań badawczych z nimi związanych. 
Tym samym wpisuje się ono w nurt publikacji charakteryzujących dorobek w za-
kresie tematyki badań lub poszczególnych subdyscyplin geografii, względnie 
ośrodków (np. Brzezińska-Wójcik i in., 2014; Liszewski, 2015a; Zajadacz, 2015).

W  polskich publikacjach naukowych można odnaleźć wiele definicji strefy 
podmiejskiej. Dominuje podejście funkcjonalne, zgodnie z  którym strefa pod-
miejska stanowi zaplecze miasta centralnego – ściśle związane z nim funkcjonal-
nie i zarazem pełniące różnorakie funkcje, w tym m.in. funkcję turystyczną i re-
kreacyjną itp. (Matczak, 1985; Liszewski, 1987a; Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 1998). 
W strefach podmiejskich polskich miast występuje wiele aktywności związanych 
z  szeroko rozumianą turystyką. Ponadto strefa podmiejska zaspokaja w  dużej 
mierze zapotrzebowanie na wypoczynek codzienny, weekendowy (świąteczny) 
oraz urlopowy mieszkańców, zwłaszcza dużych miast (Faracik, 2003).

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto definicję przestrzenno-funk-
cjonalną strefy podmiejskiej, zgodnie z którą strefa podmiejska jest rozumiana 
jako zmienna czasowo i  terytorialnie część przestrzeni geograficznej otaczają-
ca miasto, powiązana z miastem systemem zależności funkcjonalnych, w której 
w sposób ciągły lub nieciągły przenikają się wpływy i formy charakterystyczne 
dla terenów miejskich i wiejskich (Szkup, 2003).
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DANE I METODY BADAWCZE

Mając na względzie cel opracowania, posłużono się metodą wtórnej analizy ja-
kościowej. Wynikało to z  przyjęcia, za Long-Sutehall i  in. (2010), że zadaniem 
zrealizowanej analizy jakościowej wtórnej powinny być wygenerowanie i synteza 
nowych znaczeń z wcześniejszych badań. Heaton (2008) wyróżnia trzy źródła po-
chodzenia danych pierwotnych. Pierwsze, które wykorzystano w niniejszej pracy, 
to „formalne repozytoria”, w  których dane są udokumentowane i  profesjonal-
nie zarchiwizowane. Pozostałe dwa to „repozytoria nieformalne” oraz sytuacja, 
w której badacz sam gromadzi dane pierwotne będące w formie rozproszonej.

Posłużono się procedurą zaproponowaną przez Johnston (2014), w następstwie 
której: (1) wykorzystując wiedzę teoretyczną i możliwości koncepcyjne – określo-
no pytania i zadania badawcze, (2) dokonano identyfikacji zbioru danych poprzez 
analizę literatury, (3) dokonano kompleksowej oceny zbioru danych, mając na 
uwadze ich jakość oraz zakres zawartych w nich informacji. Działania zrealizo-
wane w etapie pierwszym posłużyły do sformułowania ośmiu głównych nurtów 
badawczych, które omówiono w kolejnym rozdziale. Natomiast działania opisane 
w punktach drugim i trzecim były realizowane w postaci, przeprowadzonej pod 
koniec 2020 r., kwerendy literatury naukowej dotyczącej wszelkiego rodzaju zja-
wisk turystycznych w  strefach podmiejskich polskich miast. W  jej następstwie 
najpierw przeanalizowano tytuły i abstrakty (tam, gdzie były dostępne), a następ-
nie przeprowadzono pogłębioną analizę treści ponad dwustu artykułów i publi-
kacji książkowych. Ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu przytoczo-
no jedynie część publikacji objętych analizą.

WYNIKI BADAŃ

W pierwszym etapie procedury zaproponowanej przez Johnston (2014) zidenty-
fikowano osiem zasadniczych nurtów badawczych w  badaniach nad turystycz-
nymi zjawiskami w strefach podmiejskich polskich miast. Pomocne w realizacji 
tego etapu okazały się opracowania naukowe zawierające przeglądy i szczegółowe 
analizy literatury dotyczącej badań zjawisk turystycznych i ich skutków w stre-
fach podmiejskich miast w Polsce (Matczak, 1982; Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 1998; 
Faracik, 2003, 2006; Makowska-Iskierka, 2011). W efekcie wyodrębniono osiem 
głównych nurtów badawczych, w  ramach niektórych z  nich wyróżniając nurty 
szczegółowe (tab. 1).
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Tabela 1. Nurty badawcze zjawisk turystycznych w  strefach podmiejskich pol-
skich miast w latach 1945–2020

Lp. Nurty badawcze  
główne

Nurty badawcze 
szczegółowe Najważniejsze publikacje

1 Problematyka prze-
strzennej organizacji 
wypoczynku weekendo-
wego (świątecznego)

Teorie i modele orga-
nizacji wypoczynku 
weekendowego (świą-
tecznego)

Szuszkiewicz i in., 1965; Wysoc-
ka, 1970, 1974; Kuczyński, 1976; 
Suboczowa, 1977; Dębski, 1978, 
1980a; Ptaszycka-Jackowska, 
1990; Kowalczyk, 1993

Programowanie, 
organizacja i kształto-
wanie struktury prze-
strzennej turystyki

Ptaszycka, 1964; Chmielewski, 
1970; Wysocka, 1970; Król, Wło-
darska, 1974; Król, 1975, 1981, 
1985; Sokół-Aulich, 1979; Mat-
czak, 1996b; Sołtysik, 2013a, b

2 Waloryzacja przyrod-
nicza oraz jej operacjo-
nalizacja wyrażająca 
się opracowywaniem 
przyrodniczych uwa-
runkowań delimitacji 
terenów rekreacyjnych 
i wypoczynkowych

Identyfikacja kryte-
riów i metod oceny 
obszarów pod kątem 
ich przydatności dla 
celów rekreacyjno-
-wypoczynkowych 
oraz ocena stopnia 
atrakcyjności obsza-
rów dla różnych form 
rekreacji i wypoczyn-
ku

Albrecht, 1969; Czarnecki, 1970; 
Wysocka, 1970; Dubaniewicz 
i in. 1971; Warszyńska, 1974, 
1989; Dubaniewicz, 1977; Deja, 
1979, 1980, 1982; Matczak, 1981; 
Szczęsna, Bogdański, 1981; 
Korowicki, 1984; Guzik, 1993; 
Ostrowska, Guzik, 1993

Badania nad walora-
mi przyrodniczymi 
traktowanymi jako 
podstawa wyznacza-
nia obszarów wypo-
czynkowych

Bartkowski, 1974, 1980; Ptaszyc-
ka-Jackowska, 1974; Warszyń-
ska, 1978; Biernacki, 1979; 
Dobrzyńska, 1980; Paszyński, 
1980; Zątek, 1980; Bogdanowski, 
1981; Deja, 1981, 1983b, 1984, 
1986, 1991; Matczak, 1986c, 
1988; Warszyńska i in., 1991.

3 Problematyka dru-
gich domów i działek 
letniskowych jako form 
zagospodarowania tury-
stycznego

Stachowski, 1974; Groch, 1977; 
Dębski, 1980b; Rogalewska, 
1980; Hornung, 1981; Śliwiń-
ska-Ładzińska, 1981; Matczak, 
1982, 1986a, 1995a, b; Henclik, 
1983; Legienis, 1985; Kowal-
czyk, 1986, 1990a, 1990b, 1994; 
Liszewski, 1989, 1991; Gaś, 1997; 
Szkup, 2003; Faracik, 2006
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Lp. Nurty badawcze  
główne

Nurty badawcze 
szczegółowe Najważniejsze publikacje

4 Zagospodarowanie 
turystyczne całych (lub 
fragmentów) stref pod-
miejskich

Kozłowski, 1962; Medwid, 
1967; Król, Skolimowska-Król, 
1976; Garczarczyk i in., 1980; 
Piśkiewicz, 1980; Biderman, 
1981; Matczak, 1981, 1986b; 
Deja, 1983a; Stachowski, 1987; 
Ostrowska, 1993; Faracik, 2000, 
2006; Szkup 2003

5 Funkcja wypoczynkowa 
oraz formy turystyki 
w miejscowościach 
podmiejskich

Funkcja wypoczyn-
kowa (turystyczna) 
ośrodków podmiej-
skich

Warszyńska, 1978; Kosiński, 
1981; Matczak, 1981, 1982, 1984, 
1985, 1987a, 1991a; Liszewski, 
1987a

Analizy uwarunko-
wań, organizacji oraz 
rozwoju form turysty-
ki i rekreacji

Rutkowski, 1978; Warszyńska, 
1978; Deja, 1986; Birek, 1996

6 Użytkowanie stref 
podmiejskich w celach 
rekreacyjnych i tury-
stycznych przez miesz-
kańców dużych miast

Dziegieć, Liszewski, 1984; Ko-
strzewa, 1991; Matczak, 1996a; 
Latosińska, 1997; Wiluś, 1997; 
Włodarczyk, 1999; Szkup, 2003; 
Faracik, 2006, 2011; Sołtysik, 
2013a, b; Liszewski, 2015b; Ma-
kowska-Iskierka, 2015a; Mantey, 
2016, 2017; Sołtysik i in., 2016; 
Zamelska, Kaczor, 2017

7 Przemiany stref pod-
miejskich wywołane 
przez rozwój ruchu 
turystycznego

Zmiany kierunków 
rozwoju turystyki 
w strefach podmiej-
skich

Faracik, 2007; Poniży, 2010; 
Sołtysik i in., 2016

Procesy zachodzą-
cych pod wpływem 
turystyki w strefach 
podmiejskich pol-
skich miast

Olaczek, 1974; Matczak, 1982, 
1984, 1985, 1986a, 1987b, 1991b, 
1994, 1995b, 1996a, 2001; Dzie-
gieć, Liszewski, 1984; Dziegieć, 
1987; Stefański, 1991; Bonisław-
ski, 1995; Jakóbczyk-Gryszkie-
wicz, 1995a; Liszewski, 1995; 
Wiluś, 1995; Latosińska, 1998; 
Włodarczyk, 1999; Szkup 2003

Analizy rozwoju 
osadnictwa turystycz-
nego i przestrzeni ko-
lonizacji turystycznej

Liszewski, 1987b; Stejskał, 1992; 
Matczak, 1995a; Włodarczyk, 
1999; Szkup, 2003
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Lp. Nurty badawcze  
główne

Nurty badawcze 
szczegółowe Najważniejsze publikacje

7 Przemiany stref pod-
miejskich wywołane 
przez rozwój ruchu 
turystycznego

Badania nad prze-
strzenią urbanizacji 
turystycznej i urbani-
zacją turystyczną

Dziegieć, 1987, 1988, 1995; 
Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 1995a, 
1998; Włodarczyk, 1999; Ma-
kowska-Iskierka, 2004, 2005, 
2011, 2015b

8 Traktowanie strefy pod-
miejskiej jako składowej 
obszaru metropolital-
nego lub turystycznego 
regionu metropolital-
nego

Liszewski, 2005, 2009, 2015b; 
Faracik, 2006, 2011; Napierała, 
Adamiak, 2013; Makowska-I-
skierka, 2015a, 2020

Źródło: opracowanie własne.

Za najstarszy spośród wyróżnionych uznano nurt obejmujący problematykę 
przestrzennej organizacji wypoczynku weekendowego (świątecznego) w strefie 
podmiejskiej. Nurt ten był szczególnie popularny w latach 70. i 80. XX w. Jest on 
także najbardziej rozbudowany spośród wyróżnionych nurtów głównych. W jego 
ramach można wyróżnić dwa wyraźne nurty szczegółowe. Pierwszy, o wydźwięku 
wyraźnie metodologicznym, odnosi się do modeli opisujących przestrzenną orga-
nizację tego wypoczynku. W ramach wymienionego nurtu szczegółowego autorzy 
prezentowali różnorakie teorie i modele organizacji wypoczynku weekendowego/
świątecznego (Szuszkiewicz i  in., 1965; Wysocka, 1970, 1974; Kuczyński, 1976; 
Suboczowa, 1977; Dębski, 1978, 1980a; Ptaszycka-Jackowska, 1990; Kowalczyk, 
1993). Autorzy publikacji zakwalifikowanych do drugiego nurtu szczegółowego 
koncentrowali się na programowaniu, organizacji i kształtowaniu struktury prze-
strzennej turystyki na obszarach podmiejskich (Ptaszycka, 1964; Chmielewski, 
1970; Wysocka, 1970; Król, Włodarska, 1974; Król, 1975, 1981, 1985; Sokół-
Aulich, 1979; Matczak, 1996b). W ramach tego nurtu badano także segmentację 
oferty turystyczno-rekreacyjnej ośrodków wypoczynku weekendowego (Sołtysik, 
2013a, b). Uwzględniając odniesienie do zagadnień metodyczno-teoretycznych, 
trzeba zaznaczyć, że z tymi dwoma nurtami szczegółowymi korespondują jeszcze 
publikacje dotyczące metodyki planowania przestrzennego obszarów wypoczyn-
kowych w  strefie dużych miast (Rutkowski, 1975) oraz organizacji przestrzeni 
wypoczynku weekendowego (Kosiński, 1981). Jakby na uboczu sytuują się pu-
blikacje przyjmujące charakter studium przypadku dotyczącego poszczególnych 
ośrodków wypoczynku świątecznego (Tomaszewski, 1968; Proczkowska, 1980). 
Wyraźnie zatem widać, że publikacje mieszczące się w tym nurcie w zdecydowa-
nej większości kwalifikują się do modeli a priori (por. Chojnicki, 1985) lub analiz 
statystycznych, które z kolei należy zaliczyć do modelu empirycznego orientacji 
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scjentystycznej (por. Chojnicki, 1985). Natomiast w dużo mniejszym stopniu są 
analizami poszczególnych studiów przypadków.

Tematyka drugiego z wyróżnionych głównych nurtów obejmuje waloryzację 
przyrodniczą, w tym jej operacjonalizację wyrażającą się w opracowaniu przy-
rodniczych uwarunkowań delimitacji terenów rekreacyjnych w  strefach pod-
miejskich. Nurt ten dominował w ostatnich trzech dekadach XX w. W jego ramach 
można wyróżnić ponownie dwa wyraźne nurty szczegółowe. Pierwszy z nich od-
nosi się do identyfikacji kryteriów i metod oceny obszarów pod kątem ich przydat-
ności dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych (Czarnecki, 1970; Wysocka, 1970; 
Dubaniewicz i in. 1971; Warszyńska, 1974, 1989; Deja, 1979, 1980, 1982; Matczak, 
1981; Korowicki, 1984; Guzik, 1993; Ostrowska, Guzik, 1993) oraz oceny stopnia 
atrakcyjności obszarów dla różnych form rekreacji i wypoczynku (Albrecht, 1969; 
Dubaniewicz, 1977; Szczęsna, Bogdański, 1981). Pośród proponowanych metod 
najbardziej popularna wśród badaczy była metoda bonitacji punktowej. Drugi 
z nurtów szczegółowych poświęcony jest badaniom nad walorami przyrodniczymi 
traktowanymi jako podstawa wyznaczania obszarów wypoczynku (Bartkowski, 
1974, 1980; Warszyńska, 1978; Biernacki, 1979; Dobrzyńska, 1980; Paszyński, 
1980; Zątek, 1980; Deja, 1981, 1983b, 1984, 1986, 1991; Matczak, 1986c, 1988; 
Warszyńska i  in., 1991). Jako wątek poboczny w tym nurcie należy potraktować 
oceny walorów przyrodniczych na obszarach chronionych (Ptaszycka-Jackowska, 
1974; Bogdanowski, 1981). Analiza treści publikacji naukowych pozwala stwier-
dzić, że pod względem liczby publikacji przedstawiony nurt był nurtem reprezen-
towanym przez liczne grono autorów, lecz w XXI w. został praktycznie porzucony. 
Publikacje mieszczące się w tym nurcie w równej mierze dotyczą zagadnień teore-
tyczno-metodycznych, jak analiz poszczególnych studiów przypadków. Z nielicz-
nymi wyjątkami (Paszyński, 1980) brak jest natomiast badań porównawczych. Ze 
względu na aplikacyjny charakter badań, zwłaszcza zaliczonych do drugiego nurtu 
szczegółowego, można uznać, że prace się w nim mieszczące wyraźnie realizują 
funkcję praktyczną geografii (por. Parysek, 1990).

Trzeci z głównych nurtów badawczych koncentruje się na problematyce dru-
gich domów i działek letniskowych jako form zagospodarowania turystyczne-
go. Początki badań w  tym nurcie sięgają lat 70. XX w., kiedy to zainicjował je 
Stachowski (1974), który zajął się pierwszy w Polsce kwestią tzw. drugich domów. 
W latach 70. badania prowadził także Groch (1977), w którego kręgu zaintereso-
wań znalazły się letnie domki na Zarabiu będące przykładem budownictwa re-
kreacyjnego dla mieszkańców Krakowa. W polskich publikacjach drugie domy 
są bardzo często utożsamiane z działkami letniskowymi, dlatego nierzadko sto-
suje się zamiennie oba terminy. Szczególnie popularny wymieniony nurt stał się 
w latach 80. XX w. (Dębski, 1980b; Rogalewska, 1980; Hornung, 1981; Śliwińska-
Ładzińska, 1981; Matczak, 1982, 1986a; Henclik, 1983; Legienis, 1985; Kowalczyk, 
1986; Liszewski, 1989) i w latach 90. XX w. (Kowalczyk, 1990a, b, 1994; Liszewski, 



146 Roman Szkup, Tomasz Michalski

1991; Matczak, 1995a, b; Gaś, 1997). W XXI w., z różnych względów, spadło zain-
teresowanie badaniami drugich domów i działek letniskowych – nieliczne prowa-
dzone były w strefach podmiejskich Łodzi (Szkup, 2003) oraz Krakowa (Faracik, 
2006). Praktycznie wszystkie badania zakwalifikowane do tego nurtu związane są 
z lokalizacją oraz fizjonomią drugich domów i domów letniskowych oraz sposo-
bami użytkowania działek letniskowych. Publikacje mieszczące się w tym nurcie 
w  zasadzie nie dotyczą zagadnień teoretyczno-metodycznych, w  zdecydowanej 
większości są analizami poszczególnych studiów przypadków.

Czwarty z  wyodrębnionych głównych nurtów badawczych poświęcony jest 
zagospodarowaniu turystycznemu całych (lub fragmentów) stref podmiej-
skich. Początki badań sięgają lat 60. XX w., ale w odróżnieniu od poprzednich 
nurtów – prowadzone są także współcześnie. W  przypadku tego nurtu ciężko 
jest wskazać okres szczególnego nasilenia badań. Początkowo badane były for-
my zagospodarowania turystycznego (głównie bazy noclegowej) najważniejszych 
ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych (Kozłowski, 1962; Medwid, 1967; Król, 
Skolimowska-Król, 1976; Garczarczyk i in., 1980; Stachowski, 1987). Badano m.in. 
czynniki lokalizacyjne poszczególnych form zagospodarowania oraz ich powią-
zania, głównie z walorami przyrodniczymi. Z czasem badania zaczęto prowadzić 
w sposób bardziej kompleksowy – zostały rozszerzone m.in. o badania bazy usłu-
gowej i towarzyszącej (Biderman, 1981; Matczak, 1981; Ostrowska, 1993; Szkup, 
2003; Faracik, 2006) oraz dostępności komunikacyjnej (Piśkiewicz, 1980; Deja, 
1983a; Matczak, 1986b; Faracik, 2000). Publikacje naukowe mieszczące się w tym 
nurcie nie dotyczą zagadnień teoretyczno-metodycznych. W większości, zwłasz-
cza te najnowsze, są w miarę kompleksowymi analizami zagospodarowania tu-
rystycznego fragmentów stref podmiejskich polskich miast. Patrząc na obecną 
nazwę dyscypliny1, można stwierdzić, że nurt ten najbardziej wpisuje się w  tę 
nową nazwę, „łącząc” klasycznie pojmowaną geografię społeczno-ekonomiczną 
z gospodarką przestrzenną2. Badania nie wykraczają poza studium przypadków. 
Brak jest też analiz porównawczych zagospodarowania turystycznego stref pod-
miejskich poszczególnych miast.

Kolejnym, piątym wyodrębnionym głównym nurtem są badania nad funk-
cją wypoczynkową oraz formami turystyki w miejscowościach podmiejskich. 
Nurt ten rozwijał się szczególnie w  latach 80. XX w., aczkolwiek jego początki 
są dużo starsze. W  jego ramach można wyróżnić dwa wyraźne nurty szczegó-
łowe. Pierwszy związany jest z sensu stricte funkcją wypoczynkową/turystyczną 
ośrodków podmiejskich (Kosiński, 1981; Matczak, 1981, 1984, 1985, 1987a, 1991a; 

1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 
2018  r. w  sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 
(Dz.U. 2018 poz. 1818) brzmi ona „geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka prze-
strzenna”.

2 Tak jak ją pojmują geografowie, np. Parysek (2007).
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Liszewski, 1987a). Badania prowadzono głównie w oparciu o wskaźniki funkcji 
turystycznej, takie jak m.in. współczynniki atrakcyjności turystycznej, wielkość 
bazy noclegowej, wielkość ruchu turystycznego, sposoby zagospodarowania te-
renu itp. Drugi nurt szczegółowy koncentruje się na analizach uwarunkowań, 
organizacji oraz rozwoju form turystyki i rekreacji w strefach podmiejskich pol-
skich miast (Rutkowski, 1978; Warszyńska, 1978; Deja, 1986; Birek, 1996). Prawie 
wszyscy autorzy podkreślali, że funkcja turystyczna miejscowości podmiejskich 
uwarunkowana jest walorami przyrodniczymi oraz samym sąsiedztwem wielkie-
go miasta. Warszyńska (1978) i Matczak (1982) wskazywali ponadto, że funkcja 
turystyczna warunkowana jest też czynnikami społeczno-ekonomicznymi oraz 
politycznymi. Zdecydowana większość badań to studia przypadków, brak jest na-
tomiast badań porównawczych. Ponadto omawiany nurt jest współcześnie licznie 
reprezentowany także w pracach licencjackich oraz magisterskich.

W  opracowaniach naukowych stosunkowo często obecny jest nurt szósty, 
który obejmuje użytkowanie stref podmiejskich w  celach rekreacyjnych i  tu-
rystycznych przez mieszkańców dużych miast. Nurt ten zaczął być szczególnie 
popularny w ostatniej dekadzie XX w. Badania najczęściej prowadzone były jako 
studium przypadków w różnych skalach przestrzennych. O ile obejmujące skalę 
krajową są nieliczne (Dziegieć, Liszewski, 1984), o  tyle obejmujące skalę regio-
nalną są już dużo liczniejsze (Kostrzewa, 1991; Matczak, 1996a; Latosińska, 1997; 
Wiluś, 1997; Włodarczyk, 1999; Szkup, 2003; Faracik, 2006, 2011; Sołtysik, 2013a, 
b; Liszewski, 2015b; Sołtysik i in., 2016; Zamelska, Kaczor, 2017). Równie mało jest 
opracowań mieszczących się w skali lokalnej (Makowska-Iskierka, 2015a; Mantey, 
2016, 2017). Do wymienionego nurtu zaliczono także opracowania związane z or-
ganizacją wypoczynku po pracy (Dziewoński, Tomaszewski, 1965; Friedl, 1965, 
1972; Dziewoński, 1970; Szymańska, 1979; Hyrczak, 1980; Szczepańska, 1995). 
Prawie wszystkie prace zakwalifikowane do tego nurtu to analizy wielkości i roz-
mieszczenia ruchu turystycznego. Większość dotyczy wyjazdów weekendowych 
(2–3-dniowych) bądź wyjazdów długich (1–2-tygodniowych). Brak jest natomiast 
praktycznie badań nad wyjazdami w strefę podmiejską tzw. odwiedzających jed-
nodniowych.

Tematyka siódmego z wyróżnionych głównych nurtów obejmuje przemiany 
stref podmiejskich wywołane wskutek rozwoju ruchu turystycznego. Nurt ten 
jest jednym z chronologicznie najmłodszych. Zapoczątkowany został na począt-
ku lat 80. XX w. i jest współcześnie dość licznie reprezentowany. W ramach nurtu 
wyszczególnione zostały cztery nurty szczegółowe. Pierwszy z nich dotyczy zmian 
kierunków rozwoju turystyki w  strefach podmiejskich (Faracik, 2007; Poniży, 
2010; Sołtysik i in., 2016). Są to zasadniczo prace identyfikujące tzw. stan zasta-
ny (obecny) zjawisk turystycznych w strefach podmiejskich lub ich fragmentach 
oraz wyznaczające kierunki rozwoju i prognozujące przyszłość. Drugi z nurtów 
szczegółowych dotyczy procesów zachodzących pod wpływem turystyki w stre-
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fach podmiejskich polskich miast. Prace prezentują głównie złożoność procesów 
oraz ich skalę (Olaczek, 1974; Matczak, 1982, 1984, 1985, 1986a, 1987b, 1991b, 
1994, 1995b, 1996a, 2001; Dziegieć, Liszewski, 1984; Dziegieć, 1987; Stefański, 
1991; Bonisławski, 1995; Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 1995a; Liszewski, 1995; Wiluś, 
1995; Latosińska, 1998; Włodarczyk, 1999; Szkup, 2003). W  ramach trzeciego 
i czwartego z nurtów szczegółowych mieszczą się badania nad etapami ewolucji 
przestrzeni turystycznej stref podmiejskich w  rozumieniu Liszewskiego (1995). 
W trzecim nurcie są to analizy poświęcone rozwojowi osadnictwa turystycznego 
i przestrzeni kolonizacji turystycznej obszarów podmiejskich (Liszewski, 1987b; 
Stejskał, 1992; Matczak, 1995a; Włodarczyk, 1999; Szkup, 2003). Z kolei w czwar-
tym nurcie są to badania nad przestrzenią urbanizacji turystycznej i urbanizacją 
turystyczną (Dziegieć, 1987, 1988, 1995; Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 1995a, 1998; 
Włodarczyk, 1999; Makowska-Iskierka, 2004, 2005, 2011, 2015b). Większość ba-
dań w tym nurcie prowadzona jest w skali regionalnej i dotyczy albo całych, albo 
fragmentów stref podmiejskich polskich miast. Prace należy traktować jednak 
jako poszerzone studia przypadków – wyjątkiem są opracowania Jakóbczyk-
Gryszkiewicz (1995a, 1998), będące analizami porównawczymi dla stref podmiej-
skich Warszawy, Łodzi i Krakowa.

Ostatnim wyodrębnionym głównym nurtem są wyniki badań, w których stre-
fa podmiejska jest traktowana jako składowa obszaru metropolitalnego lub 
turystycznego regionu metropolitalnego. Jest to najnowsze współczesne podej-
ście badawcze, w którym za strefę podmiejską przyjmuje się tereny zlokalizowa-
ne w strefie zewnętrznej miasta (metropolii), pełniące m.in. funkcje turystyczne 
i rekreacyjne. Tereny takie są obszarem recepcji turystycznej głównie dla miesz-
kańców miasta (metropolii), odwiedzających te okolice przeważnie w weekendy, 
ale także na co dzień i w czasie urlopów (Liszewski, 2005, 2009, 2015b; Napierała, 
Adamiak, 2013; Makowska-Iskierka, 2015a, 2020). W opracowaniach tych obszar 
metropolitalny traktowany jest jako suma dwóch składowych: metropolii i zbioru 
jednostek osadniczych silnie z nim zintegrowanych funkcjonalnie i przestrzen-
nie. Tworzy układ powiązań opartych na przepływach ludzi, dóbr, kapitału i in-
formacji i  jest obszarem dyfuzji zjawisk społecznych i gospodarczych (Korcelli, 
1974). Wprawdzie zasięg obszaru metropolitalnego nie powinien być utożsamia-
ny ze strefą podmiejską (Markowski, Marszał 2006), jednak w przypadku tury-
stycznego regionu metropolitalnego jego zakres przestrzenny często bywa do niej 
odnoszony (Faracik, 2006, 2011). Publikacje mieszczące się w  tym nurcie, po-
mimo że często dotyczą zagadnień teoretyczno-metodycznych, w zdecydowanej 
większości są analizami poszczególnych studiów przypadków.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Analizując opracowania na temat turystyki w strefie podmiejskiej polskich miast, 
należy zauważyć, że większość opracowań z tego zakresu pochodzi z lat 60., 70., 
80. i pierwszej połowy lat 90. XX w. Zainteresowanie turystyką w strefach pod-
miejskich w tym okresie było uwarunkowane głównie politycznie i historycznie. 
Dekady lat 60., 70. i 80. był to bowiem czas, kiedy wszystkie działania władz pań-
stwowych były skierowane na sprawy pracowników różnego typu zakładów, co 
wpływało także na kierunki badań naukowych w różnych ośrodkach akademic-
kich (Faracik, 2006; Makowska-Iskierka, 2020). Badania z owego okresu miały naj-
częściej charakter interdyscyplinarny, dominowali w nich głównie geografowie.

Zagadnieniami czasu wolnego, oprócz geografów, zajmowali się w  różnych 
okresach również planiści, ekonomiści i socjologowie. Ci ostatni badali czas wol-
ny pod kątem sposobów jego wykorzystania w celach turystycznych przez różne 
grupy społeczno-zawodowe.

Większość badań dotyczyła zjawisk w  strefach podmiejskich największych 
polskich miast (Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, miasta 
GOP-u), rzadziej w  mniejszych ośrodkach miejskich, takich jak np. Białystok, 
Kielce, Gorzów Wielkopolski, Słupsk, Legnica czy Tarnów (Faracik, 2006).

Przekształcenia ustrojowe i systemowe, które zaszły w Polsce po 1989 r., wy-
musiły zmiany w kierunkach badań naukowych, w tym w geografii społeczno-
-ekonomicznej (np. Dutkowski i in., 1999). Owe przemiany znalazły odbicie w ba-
daniach zjawisk turystycznych w strefach podmiejskich polskich miast. Od końca 
lat 90. zaczynają się pojawiać nowe opracowania naukowe dotyczące głównie za-
gadnień czasu wolnego, co jest wynikiem przemian w stylu życia Polaków w no-
wym ustroju i nowych realiach społeczno-ekonomicznych. Funkcja rekreacyjna 
w strefach podmiejskich jest powoli wypierana na coraz to bardziej odległe tereny 
od centrum miasta, Wypoczynkowi i rekreacji w strefie podmiejskiej zagraża też 
urbanizacja (Faracik, 2006; Sołtysik, 2013b; Sołtysik i in., 2016).

W  badaniach nad zjawiskami turystycznymi w  strefach podmiejskich pol-
skich miast przeważają opracowania metodyczno-teoretyczne, studia przypad-
ków. Rzadsze są prace o charakterze aplikacyjnym. Zmienia się także podejście 
do strefy podmiejskiej – od pierwszej dekady XXI w. strefę tę traktuje się jako 
część składową obszaru metropolitalnego lub turystycznego regionu metropoli-
talnego.

Współczesne badania są wprawdzie mniej intensywne niż w  przeszłości 
(zwłaszcza w stosunku do lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku), lecz są nadal pro-
wadzone w  strefach podmiejskich (czy na obszarach metropolitalnych) wielu 
polskich miast – najbardziej kompleksowe dotyczą stref podmiejskich Łodzi, 
Krakowa, Wrocławia, Poznania i Warszawy. Najpopularniejszym nurtem badaw-
czym jest problematyka drugich domów i działek letniskowych jako form zago-
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spodarowania turystycznego oraz użytkowania stref podmiejskich w celach re-
kreacyjnych i turystycznych związana z wykorzystaniem czasu wolnego.

Analiza przedstawionego dorobku badań nad zjawiskami turystycznymi 
w strefach podmiejskich polskich miast prowadzi do postawienia tezy, że współ-
cześnie zarysowują się dwa najważniejsze wyzwania w zakresie tematyki badań:

Istnieje konieczność realizacji opracowań szczegółowych i  kompleksowych 
(dokładnych badań w poszczególnych strefach) oraz realizacji badań kompara-
tystycznych prowadzonych jednocześnie w  kilku/wielu strefach podmiejskich 
polskich miast (czy na obszarach metropolitalnych) – praktycznie takie komplek-
sowe badania nie odbywają się. Niewielkim wyjątkiem są badania związane z wa-
loryzacją przyrodniczą środowiska dla potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, 
ale te i tak w XXI w. zostały zmarginalizowane.

Zwiększenie poziomu motoryzacji w  Polsce zintensyfikowało wyjazdy jed-
nodniowe o charakterze wypoczynkowym – najczęściej do strefy podmiejskiej. 
Istnieje zatem potrzeba badań związanych z  wypoczynkiem krótkim, jedno-
dniowym, beznoclegowym. Badań tego typu jest, jak na razie, bardzo mało (np. 
Makowska-Iskierka, 2020).

Przed polską geografią społeczno-ekonomiczną (Maik, 2016; Parysek, 2020), 
w tym geografią turyzmu (Kowalczyk, 2014), rysują się także zagrożenia. W przy-
padku badań nad turystyką w strefie podmiejskiej polskich miast zdiagnozowano 
cztery takie szczegółowe zagrożenia:

Pierwsze jest natury metodycznej i  wynika z  trzech zjawisk: (1) trudności 
z pozyskiwaniem wiarygodnych danych ilościowych3; (2) zawężeniem pozyski-
wania danych jakościowych praktycznie do metody sondażowej; (3) wynikającej 
z dwóch wymienionych wcześniej zjawisk potrzeby wypracowania lub adaptowa-
nia nowych metod i procedur badawczych dopasowanych do aktualnej sytuacji 
w Polsce.

Drugie zagrożenie dotyczy zbyt małej skali prowadzonych badań: (1) występu-
je brak analiz realizowanych w skali całego kraju – badania mają najczęściej cha-
rakter lokalny/regionalny, częstokroć przyjmując postać studium przypadku; (2) 
brakuje także badań dużych grup społecznych – zazwyczaj analizy prowadzone 
są na niewielkich próbach badawczych.

3 Wieloletnia krytyka jakości oraz pełnej wiarygodności oficjalnych polskich danych sta-
tystycznych skutkowała bardzo często koniecznością prowadzenia czasochłonnych oraz 
pracochłonnych własnych badań terenowych. Działania podjęte przez Główny Urząd 
Statystyczny w latach 1995–2016 spowodowały zdecydowaną poprawę jakości oraz wia-
rygodności danych zbieranych i prezentowanych przez tę instytucję. Oficjalne dane sta-
tystyczne, dotyczące turystycznych obiektów noclegowych (pomimo niedoskonałości, 
czyli np. pomijania obiektów noclegowych o  liczbie łóżek mniejszej niż 10), pozwalają 
współcześnie na prowadzenie analiz np. wielkości bazy noclegowej w dużych jednostkach 
terytorialnych – w skali powiatów czy województw (Szkup, 2020).
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Trzecie zagrożenie jest częściowo powiązane z poprzednim. Ponieważ badania 
są prowadzone w różnych jednostkach, pod różnym kątem oraz w różnym czasie 
– niemożliwe jest tworzenie uogólnień. Wprawdzie istnieją tego typu opracowa-
nia (np. Dziegieć, Liszewski, 1984; Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 1995a, b, 1998), lecz 
najświeższe pochodzą sprzed ponad 20 lat.

Czwarte zagrożenie dotyczy prowadzenia badań i ma charakter uniwersalny, 
gdyż jest konsekwencją ograniczeń wynikających z ustawodawstwa, np. z RODO, 
GIODO.

PODSUMOWANIE

Wprawdzie Chojnicki (1996) stwierdził, że uzyskanie niezawisłości przez Polskę 
oraz rozpoczęcie procesów transformacji dało impuls prorozwojowy dla geogra-
fii społeczno-ekonomicznej, lecz zdaniem Kowalczyka (2014) geografia turyzmu 
w Polsce weszła w etap stagnacji. Twierdzenie to jest szczególnie trafne w odnie-
sieniu do badań ruchu turystycznego i  jego skutków w  strefach podmiejskich 
polskich miast. Pomimo faktu, że zjawiska turystyczne są nadal badane w wielu 
aspektach, większość opracowań dotyczących zjawisk z tego zakresu w strefach 
podmiejskich pochodzi z lat 60., 70. i 80. oraz połowy lat 90. XX w. Współczesne 
badania mają najczęściej charakter badań jednostkowych (case study), prowadzo-
ne są w różnych jednostkach badawczych, pod różnym kątem i w różnym czasie. 
Trudno na ich podstawie dokonywać porównań czy uogólnień. Brak jest badań 
w skali całego kraju, brak również badań dużych grup społecznych i demogra-
ficznych. Przed współczesnymi badaczami zjawisk turystycznych w strefach pod-
miejskich polskich miast zarysowują się dwa najważniejsze wyzwania: potrzeba 
badań szczegółowych i porównawczych oraz potrzeba badań związanych z wypo-
czynkiem krótkim, jednodniowym.
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