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WSTĘP

Przyznam się,  że  jako uczeń nie  lubiłem wycieczek klaso-
wych. Dawni koledzy mogą więc zdziwić się, że teraz jestem aktyw-
nym turystą i propagatorem krajoznawstwa – organizuję spotkania,
wystawy,  prowadzę stronę  internetową.  Ale  nie  można patrzeć  na
podróżowanie tylko przez pryzmat wyjazdu uczniowskiego.

Pewnej wycieczki klasowej udało mi się uniknąć. Gdy miał
być wyjazd do Zakopanego (początek lat 90. XX w.), na samą myśl
tułania się z całą grupą, a i nie wiadomo, o której koledzy chodziliby
spać, postanowiłem nie mówić nic rodzicom. Tak na wszelki wypa-
dek, aby mnie nie zapisali. Wydało się przez przypadek, po zamknię-
ciu listy uczestników, gdyż mama spotkała na ulicy tatę jednego z
kolegów. W domu było później zabawnie, ale nie pojechałem, zatem
cel  osiągnąłem. Teraz tę  historię  opowiadam na swoich turystycz-
nych spotkaniach autorskich prowadzonych w ramach edukacji trans-
portowej. Zakopane zobaczyłem ponad 20 lat później. 

Na  wycieczkach  szkolnych  byłem  bodajże  dwa  razy  –
zwłaszcza  na  tej  drugiej  (do  Warszawy)  umęczyłem się.  W 2016
roku, a więc znacznie później,  usłyszałem w radiu opinię, że tego
typu forma podróżowania może na długo zniechęcić do turystyki. I
jak tu się nie zgodzić – przez wiele lat nie miałem ochoty na wyjaz-
dy. Określenie wycieczkowego środka transportu – autokar – kojarzy
mi się z jakimś autem za karę, więc o pojeździe wolę mówić autobus.

Trochę  lepiej  wspominam,  jak  dziadkowie  brali  mnie  na
wyjazdy  koła  emerytów,  ale  jednak  wycieczka  to  wycieczka  –
wszystkiego,  co  by się  chciało,  nie  zwiedzi  się.  Czy można więc
inaczej? Można. Odkryłem coś, co nazwałem turystyką komunika-
cyjną.

Książka ta zawiera moje refleksje związane z poruszaniem się
po kraju, który przemierzam zazwyczaj rozkładowymi połączeniami
komunikacyjnymi. Jest też rozdział poświęcony opisowi mojej dzia-
łalności edukacyjnej.
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DLACZEGO NIE SAMOCHODEM?

Spokojnie, nie jestem żadnym zaciekłym wrogiem aut, który
najchętniej zakazałby im wjazdu do połowy powierzchni wszystkich
miast. Popieram np. powstawanie deptaków w centrach, ale rozsze-
rzanie płatnych stref parkowania nie jest moim postulatem. Uważam
jedynie,  że samochód jest nadużywany przez społeczeństwo – i  w
drodze do pracy, i na urlop. Pełni on rolę nie tylko środka transportu,
lecz nawet wyznacznika statusu społecznego. 

Satysfakcję sprawiłoby mi, gdyby to społeczeństwo samo
zrozumiało  problem związany  z  ogromną  liczbą  pojazdów  oraz
coraz  większą  potrzebną  im  powierzchnią  zabieraną  kosztem  np.
zieleni czy chodników i WYBRAŁO komunikację publiczną. 

Obecnie auto nie jest aż tak luksusowym dobrem, aby prze-
ciętny człowiek o niewygórowanych zarobkach nie mógł sobie spra-
wić choćby używany, ale działający pojazd. Sztuką jest go później
utrzymać – może się okazać, że trzeba będzie w niego sporo zainwe-
stować. Każda awaria czy zużycie części to kolejne koszty. 

Gdybym bardzo chciał, to byle jakie auto też mógłbym mieć,
ale jak sobie pomyślę, że wydam pieniądze, które potrzebne mi są na
pilniejsze  sprawy,  ile  czasu  stracę  przez  naprawy,  ilu  książek  nie
przeczytam, bo spędzę czas za kierownicą, to dopóki da się żyć bez
własnego pojazdu nie mam pokusy jego zakupu. Wolę więc zapłacić
przewoźnikowi i mieć spokój. Nie chce mi się jechać przez pół kraju
własnym  pojazdem,  skoro  jest  ciekawsza  alternatywa.  Nawet  nie
wyobrażam sobie tego.

Wiem, są zawody, w których bez auta ani rusz, ale mój do
takich nie należy. Przy takim trybie życia zwyczajnie nie opłaca mi
się  utrzymywać  samochodu.  Gdybym  nawet  go  miał,  wówczas
używałbym go np. na zakupy czy do niezbyt odległych miejsc nieob-
sługiwanych przez komunikację, a nie jako szpan do popisywania się
i wożenia 500 metrów. 
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KOMUNIKACJĄ JEŻDŻĄ NIEUDACZNICY
BEZ SAMOCHODU?

Ile to już razy czytałem i słyszałem, że samochód jest czymś
nowocześniejszym, a autobusem jeździ się z konieczności. Z tego co
widzę, według mentalności części społeczeństwa najpierw wchodzi
w grę własny pojazd, a gdy z niego z jakichś powodów nie możemy
skorzystać (naprawa, zły stan naszego zdrowia, samochód potrzebny
jest  komuś  bliskiemu,  albo  po  prostu  nie  posiadamy  go),  należy
obdzwonić wszystkich znajomych z pytaniem, czy czasem ktoś nie
jedzie tam, gdzie my. Gdy już naprawdę wyczerpią się możliwości,
to w ostateczności sprawdza się rozkład pociągów. Czemu nie zacząć
od sprawdzenia rozkładu??? Nie zgadzam się z tezą, według której
możliwość porzucenia komunikacji  zbiorowej  na rzecz samochodu
jest awansem społecznym. 

Otóż moim zdaniem takie  podejście  do sprawy nie  ma nic
wspólnego z nowoczesnością. Jeśli ktoś jeździ do szkoły autobusem
lub na studia pociągiem,  a  jednocześnie  marzy o porzuceniu  tych
pojazdów po rozpoczęciu kariery zawodowej, w moich oczach nie
jest  to  nowoczesna  postawa.  Czym  innym  jest  zakup  własnego
pojazdu  w  związku  z  konkretnymi  potrzebami  (np.  opisanymi  w
ostatnim akapicie poprzedniego rozdziału), a czym innym nabycie go
tylko dla „uwolnienia się” od transportu publicznego.

Ludzie ci nie rozumieją, że komunikacją można jeździć ze
świadomego wyboru! Ponadto z góry zakładają, że turysta komuni-
kacyjny to turysta biedak. Tacy też są, ale nie można generalizować.
Utrzymanie pojazdu wprawdzie byłoby dla mnie poważnym (może i
zbyt  poważnym)  obciążeniem,  lecz  nie  to  jest  główną  przyczyną
mojego wyboru środków transportu – zarówno w drodze do pracy,
jak i na urlop. Już kawał kraju zjechałem transportem publicznym i –
proszę mi uwierzyć – uważam, że to fantastyczna metoda zwiedza-
nia.

Od dzieciństwa ciekawiły mnie duże pojazdy: autobusy, tram-
waje, pociągi. Samochodami też interesowałem się trochę, ale jednak
miarą prestiżu pojazdu była dla mnie głównie jego wielkość. Maluch
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nie miał szans – pamiętam traumatyczne doświadczenia z pojazdem
tej  marki,  którego posiadaczem był  mój chrzestny;  polonez to  już
coś, a autobus i pociąg były i są super. Żaden samochód nie byłby w
stanie  zapewnić  mi  takiego  klimatu  podróży.  Nie  przypominam
sobie, aby w rodzinie były jakieś tradycje kolejarskie, nie znam też
żadnego wujka – zawodowego kierowcy autobusu. Po prostu zamiło-
wanie to mam od urodzenia. 

Miałem  też  ciekawą  przygodę.  Poszedłem  ubezpieczyć
mieszkanie. Agentka ubezpieczeniowa pyta się:  - Czy ma pan ubez-
pieczony u nas samochód? - Nie mam samochodu. -  A to szkoda,
mógłby pan liczyć na zniżki - najwyraźniej źle mnie zrozumiała. - Ale
ja w ogóle nie mam samochodu. No proszę, posiadanie samochodu
dla niektórych jest tak oczywiste, jak potrzeba jedzenia, picia i oddy-
chania!
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SAMOCHÓD DAJE WOLNOŚĆ?
 

Zależy,  jak  to  rozumieć.  Jeśli  każdy  przyjeżdża  np.  na
imprezę lub urlop własnym samochodem, wówczas uniezależnia się
od innych, ale zaczyna brakować miejsc parkingowych, bo ile by ich
zrobić,  to  kiedyś się wyczerpią.  Z kolei  umawianie się z  kilkoma
ludźmi w celu zabrania ich jednym pojazdem niweluje problem, ale
rodzi  kolejny:  każdy jest  uzależniony od  łaski  kierowcy i  innych
uczestników takiej wyprawy. 

Podam  przykład:  na  uroczystość  rodzinną  kilkadziesiąt
kilometrów od miejsca zamieszkania – z braku dojazdu komunikacją
– zabrałem się czyimś samochodem. Do czasu wszystko było ładne.
No właśnie, do czasu... W końcu przyszedł moment, że chciałbym
wrócić  do  domu.  Tylko  jak?  Autobus  dopiero  wieczorem,  a
współpasażerowie  chcą  jeszcze  biesiadować.  Słyszę:  „za  pół
godziny”. Mija pół godziny – siedzą. Drugie pół – siedzą. Trzecie –
siedzą!  No pięknie.  Siedziałem na przemian przed lokalem lub w
środku niczym zakładnik czekający na odbicie.  Drodzy krewni,  to
nie  wasza  wina,  że  tak  było.  No,  gdybyście  częściej  korzystali  z
komunikacji, to może mniej kursów by zniknęło z rozkładów... 

Sytuacja  dla  obu  stron  była  kłopotliwa.  Jeśli  ja  ustąpię,
wówczas będę bezczynnie siedział i męczył się jeszcze parę godzin,
jeśli oni – zepsuję im imprezę. Na szczęście udało się wrócić innym
pojazdem, gdyż jedna z uczestniczek biesiady także miała już ochotę
jechać.

Jak  widać,  z  tą  samochodową  wolnością  różnie  bywa.
Problemu  nie  byłoby,  gdyby  komunikacja  publiczna  kursowała
regularnie.  Wówczas  wiedziałbym,  czym  dysponuję,  i  mógłbym
sobie wrócić wybranym kursem nie zawracając nikomu głowy. 
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JAK NARODZIŁA SIĘ TURYSTYKA KOMUNIKACYJNA?

Nie uważam się za jej twórcę, gdyż istnieje ona odkąd wyna-
leziono pociąg, tramwaj, autobus i trolejbus. Ja po prostu wymyśli-
łem jej definicję, którą za chwilę przedstawię. Próbowałem znaleźć
jakiś będący w użyciu termin, ale żaden do końca nie pasował do
owej definicji. Turystyka kolejowa – owszem, uprawiam ją aktywnie,
ale jest ona tylko częścią składową turystyki komunikacyjnej. Koleją
dojeżdżam  do  docelowej  miejscowości,  po  której  też  trzeba  się
czymś poruszać. Skoro zarówno w podróży, jak i już po dojechaniu
do  celu  przemieszczam  się  środkami  komunikacji  publicznej,  to
twierdzę po prostu, że jestem turystą komunikacyjnym. W najbliż-
szym otoczeniu jest to zrozumiałe określenie. Chciałbym, aby stało
się ono popularne, a sama forma takiego spędzania czasu – modna.

Można zadać pytanie – co w tym niezwykłego? Codziennie
wiele  osób  wsiada  do  pociągów.  Do  jednych  mniej,  do  innych
więcej. Tak, ale ja postanowiłem zrobić z tego styl życia, coś kulto-
wego. Skoro turystyka autostopowa czy rowerowa jest czymś maso-
wym,  a  jednocześnie  szczególnym,  to  czemu nie  komunikacyjna?
Chodzi o to, aby wsiadać do komunikacji publicznej  z radością, a
nie z myślą „no, za dwa dni odbieram samochód z warsztatu, ostatni
raz jadę w ten sposób”.

Turystyka  komunikacyjna jest  po prostu niedoceniana,  a  ja
czuję powołanie do zmiany tego stanu rzeczy.
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CZYM JEST TURYSTYKA KOMUNIKACYJNA?

A teraz do rzeczy. Czas na definicję:
Turystyka komunikacyjna – forma turystyki oparta na prze-

mieszczaniu się głównie za pomocą środków komunikacji publicz-
nej:  pomiędzy  miejscowościami  –  np.  pociągami,  autobusami  i
promami,  a  wewnątrz  zwiedzanych miast  –  komunikacją  miejską.
TK stanowi alternatywę dla turystyki samochodowej. Od turystyki
zorganizowanej  (wycieczek  autokarowych)  różni  się  wykorzysta-
niem kursów zamieszczonych w rozkładach jazdy. Turysta komuni-
kacyjny  sam  sprawdza  połączenia  i  kupuje  bilety  oraz  załatwia
noclegi (najlepiej przed wyjazdem, aby nie tracić czasu na miejscu).

Główne zalety TK:
• możliwość  kontynuacji  podróży bez  konieczności  wracania

się do zaparkowanego samochodu
• brak konieczności poszukiwania miejsc parkingowych
• brak  dodatkowego  zmęczenia  związanego  z  prowadzeniem

pojazdu (środki  transportu,  którymi  podróżujemy,  też  mają
maszynistów, motorniczych i kierowców, ale oni robią to w
godzinach pracy, podczas gdy turysta jest na urlopie)

• dworce,  dźwięk  pojazdów  oraz  komunikaty  z  megafonu
pozwalają poczuć się prawdziwym turystą i nadają wycieczce
specyficzny klimat

• możliwość czytania, słuchania muzyki lub pracy z laptopem
podczas podróży

• w razie awarii przewoźnik musi podstawić pojazd zastępczy
• możliwość  lepszego  rozplanowania  czasu  w  porównaniu  z

turystyką autostopową
• możliwość zwiedzania samodzielnie lub z rodziną – niezależ-

ność od dużej grupy.
Ograniczenia:

• rozkłady jazdy
• liczba miejsc w pojeździe
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Dla  zaawansowanych  turystów  komunikacyjnych  pojazd
stanowi nie tylko środek transportu, ale także obiekt zainteresowania.
Poznawanie komunikacji w zwiedzanym mieście jest równie ciekawe
jak np. podziwianie zabytków i inne atrakcje turystyczne, a skasowa-
ne bilety są tak samo miłymi pamiątkami z wakacji jak fotografie.

Szczególną formą TK są imprezy typu parada parowozów i
inne.

TK można łączyć z rowerową poprzez zabranie jednośladu do
pociągu i pokonanie w ten sposób części trasy. Umożliwia to zwie-
dzanie w sposób szczególnie aktywny.

Istnieją spory dotyczące ceny TK. Może ona być droższa od
zorganizowanej, ale daje w zamian więcej swobody. Wydaje się nato-
miast tańsza od samochodowej z uwagi na brak konieczności pono-
szenia rozmaitych kosztów związanych z utrzymaniem pojazdu (nie
tylko paliwa).

Tyle definicja. Teraz trzeba ją skomentować.
Przede wszystkim muszę wyjaśnić, w czym turystyka komu-

nikacyjna jest lepsza od wycieczki zorganizowanej. Przecież skoro
organizator wycieczki wszystko załatwia – po co się więc męczyć? A
jednak  są  ważne  powody.  Oto  główne  zalety (+)  i  wady (-)  oraz
cechy, które dla jednych będą zaletą, a innych wadą (+/-) poszczegól-
nych form turystyki.
Turystyka komunikacyjna:
+ niezależność od dużej grupy, swoboda
+ możliwość zwiedzania miejsc, które się zaplanowało
+ efektywne wykorzystanie czasu
+/-  konieczność  samodzielnego  organizowania  wszystkiego,  np.
noclegów
- nierzadko ubogie rozkłady jazdy
Turystyka zorganizowana:
+ brak konieczności załatwiania różnych formalności związanych z
planowaniem podróży – robi to organizator
+ brak bariery językowej za granicą
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+ możliwość dotarcia w miejsca nieobsługiwane przez linie komuni-
kacyjne
+/- pomoc przewodnika
- konieczność stosowania się do rygoru grupy
- brak możliwości dotarcia w miejsca, które chcielibyśmy zobaczyć,
a których nie ma w planie.

No właśnie – coś, co dla jednych jest zaletą, dla innych może
być wadą. Symbolami +/- oznaczyłem organizowanie noclegów, bo z
jednej strony oszczędzamy czas, ale z drugiej – załatwiając sprawy
samodzielnie możemy zdobyć takie pokoje, jakie nam odpowiadają
(lokalizacja,  standard).  Z  kolei  pomoc przewodnika  to  też  sprawa
dyskusyjna. Lubię, gdy znawca tematu oprowadzi mnie po muzeum
(miło wspominam m.in. opowieści o Maksymilianie Marii Kolbem w
Zduńskiej Woli i Wincentym Polu w Lublinie, a także audioprzewod-
nik w katedrze na Wawelu) czy po małym obszarze (kaliskie „Kali-
szobrania”), ale już całość podróży wygodniej planować po swoje-
mu. Nie odpowiada mi zwiedzanie na zasadzie: idziemy tu i tu, dwie
godziny przerwy, zbiórka... W muzeum lub na imprezie turystycznej
– świetnie, wychodzę – idę/jadę gdzie chcę. 

Wszystko zależy więc od oczekiwań turysty. Jeśli ktoś chce,
aby  go  zawieźć,  oprowadzić  i  odwieźć,  turystyka  zorganizowana
wystarczy mu. To forma zwiedzania dla osób, które chcą sobie pojeź-
dzić w towarzystwie,  a nie chcą lub nie mają czasu zajmować się
sprawami organizacyjnymi, wolą mieć wszystko „podane na tacy”. 

Kwestią dyskusyjną może być cena – nieraz wyjazd grupowy
jest tańszy, ale koszt zależy od tego gdzie i z jaką instytucją (biurem
podróży, pielgrzymką) jedziemy. Czy z biurem podróży jest taniej,
turyści mają różne zdania. 

Gdy natomiast  pragniemy czegoś więcej,  jesteśmy bardziej
wymagającymi podróżnikami i wolimy zwiedzać po swojemu, tury-
styka komunikacyjna będzie wtedy ciekawsza. To istotna różnica: w
przypadku wycieczki  jesteśmy obwożeni  przez niemal  cały pobyt,
podczas gdy uprawiając turystykę komunikacyjną rola przewoźnika
sprowadza się tylko do zawiezienia nas do docelowej miejscowości
na dworzec lub inny wyznaczony na linii przystanek, po czym cały
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czas pobytu będziemy mieć do własnej dyspozycji.
Pod  pewnymi  względami  wycieczka  zorganizowana  może

być lepsza. Zwłaszcza, jeśli jedziemy do odległego kraju (ja przede
wszystkim zwiedzam Polskę) i nie mamy czasu uczyć się języka, a
interesuje  nas  tylko  plaża  bądź  zwiedzanie.  W  takim  przypadku
zastanowiłbym się, czy może lepiej poznać teren z wycieczką, a gdy
nauczyłbym się tam poruszać, niewykluczone że wówczas odważył-
bym się pojechać autobusem rozkładowym. W chwili pisania tekstu
mam na koncie jedynie Wielką Brytanię (wizyta u cioci, która mnie
oprowadzała  po  Londynie)  oraz  jednodniowe wypady do Czech i
Słowacji  (samodzielnie).  Do  tego  wycieczki  zorganizowanej  nie
potrzebowałem, nawet nie poszukiwałem noclegów za granicą.

Można powiedzieć,  że przecież wycieczka zorganizowana i
komunikacyjna to właściwie te same pojazdy. Jednego dnia autobus
może obwozić wycieczkę, a innego obsługiwać linię. Tak – dlatego
autobus wycieczkowy transportem zbiorowym jak najbardziej jest,
natomiast  wycieczka  zorganizowana  nie  zalicza  się  do  turystyki
komunikacyjnej, gdyż jest to przejazd na zamówienie, a nie regular-
na linia z rozkładem jazdy.

A teraz rozwinę jeszcze bardziej kwestię ceny.
Ile to już razy słyszałem od ludzi opinię, że jazda własnym

samochodem kosztuje  ich  znacznie  mniej,  niż  wydaliby na  bilety.
Staram się w takich sytuacjach wyprowadzać te osoby z błędu, w
którym  nieświadomie  tkwią.  Nawet  dziennikarze  przekazują  go
swoim czytelnikom! Na czym on polega?

Otóż ludzie porównują cenę biletu z... ceną samego paliwa! A
dlaczego takie wyliczenie jest błędne? Ponieważ koszty eksploatacji
pojazdu  to  nie  tylko  paliwo,  ale  także  naprawy,  ubezpieczenia,
parkingi itp. Wspomniane porównanie jest więc kompletnie niemia-
rodajne. 

Złudzenie polegające na tym, że samochodem jest znacznie
taniej, może brać się stąd, że w przypadku auta koszty są rozproszo-
ne – część w warsztacie, część na stacji paliw, część w firmie ubez-
pieczeniowej. Gdy decydujemy się na urlop z komunikacją publicz-

12



ną, zwłaszcza gdy jedziemy we 3-4 osoby, skumulowana cena istot-
nie jest pokaźna, co może sugerować większą opłacalność składania
się na paliwo. Mając na uwadze, że autobusu ani pociągu nie musimy
prowadzać do mechaników ani ubezpieczać,  bo ich przygotowanie
do jazdy jest  w gestii  przewoźnika w ramach ceny biletu,  sprawa
wygląda już inaczej.

Jak więc porównać cenę jazdy samochodem z kosztem prze-
jazdu komunikacją? W przypadku komunikacji sprawa jest prosta –
cena  biletu  plus  ewentualnie  cena  za  taksówkę  na  dworzec  (jeśli
autobus  akurat  nie  dojeżdża  z  naszej  ulicy)  to  wszystkie  koszty.
Bardziej  skomplikowana sprawa jest z własnym pojazdem. Można
np. przyjąć jakiś okres rozliczeniowy – przypuśćmy 1 rok. Wówczas
sumujemy wydatki  na  auto  i  dzielimy przez  liczbę  przejechanych
kilometrów.  To  daje  nam  podstawę  do  wyliczenia  przybliżonych
kosztów już odbytej wycieczki. Inny, dokładniejszy i bardziej praco-
chłonny sposób to wyliczanie żywotności poszczególnych części –
np. na ile kilometrów wystarczyły nam opony itd. Przed wyjazdem
koszty można jednak tylko szacować. Tu pojawia się więc przewaga
turystyki komunikacyjnej – cena podróży jest znana wcześniej.

Ktoś może powiedzieć, że jak już kupi samochód i go ubez-
pieczy, to może nim jeździć i do pracy, i na wakacje. Nie zapomnia-
łem, że koszty dzielą się na zależne od długości przejechanej trasy
(m.in. zużycie części) i niezależne (np. OC). Ten podział nie zwalnia
jednak z uwzględniania proporcjonalnej do długości wyjazdu części
tych wydatków w rozrachunku. 

Ponieważ w chwili pisania tekstu nie posiadam samochodu,
nie mogę podać tutaj konkretnego przykładu na liczbach, to zadanie
pozostawiam więc Czytelnikom. Słysząc od współpracowników, ile
kosztuje ich wizyta w warsztacie myślę, że komunikacja w Polsce
pod  względem  cenowym  (może  z  wyjątkiem  Expressu  InterCity
Premium) jest konkurencyjna wobec własnego środka transportu.
 

Wspomniałem  też  o  możliwości  czytania  książek  podczas
jazdy, której nie daje podróż własnym samochodem. Nie wynika to
wyłącznie  z  faktu,  że  pracuję  w  bibliotece.  Pomysł  znalazłem w
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książce Jacka Fedorowicza „PasTVisko”. Bardzo spodobało mi się
takie  umilanie  czasu.  W okno  można  sobie  popatrzeć  godzinę  –
półtorej, ale nie siedem! Czymś trzeba się zająć, bo człowiek rzeczy-
wiście zwariuje. Jeśli w autobusie jest już zbyt ciemno na czytanie
(wolę jeździć w dzień, ale czasem nie da się uniknąć późnowieczor-
nego powrotu), można np. włączyć sobie radio w komórce i założyć
słuchawki.

A propos godzin.  Są ludzie,  którzy wolą jeździć  nocą.  Dla
mnie wygodniejsze jest podróżowanie za dnia, nie tylko ze względu
na czytanie, ale i na mniejsze zmęczenie. Gdybym z ważnych powo-
dów musiał gdzieś dotrzeć na rano, to co innego – skorzystałbym z
linii nocnej, ale w celach turystycznych nie widzę takiej  potrzeby.
Najbardziej komfortowo dla mnie jest wyruszyć rano i zajechać w
południe, po południu, ostatecznie wieczorem. Ale to już zależy od
indywidualnych upodobań turysty komunikacyjnego.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli jedziemy daleko, zwłaszcza za
granicę.  Podróż do Wielkiej  Brytanii  czy do Włoch będzie trwała
całą  dobę  (zakładając,  że  nie  latamy  –  ja  nie  korzystam  z
samolotów), dlatego nocnej jazdy nie unikniemy.

Nie ukrywam, że poruszanie się komunikacją ma swoje ogra-
niczenia. Oczywiście podstawowym są rozkłady jazdy. Jest to dość
poważny problem. Jedni przewoźnicy słabo się reklamują, inni nie są
w stanie przekonać społeczeństwo  homo automobilusów (tak żarto-
bliwie  określam uzależnionych od samochodu)  do  swoich  usług  i
utrzymać się na rynku przewozowym. Ale są i tacy, którzy z powo-
dzeniem od lat obsługują linie.

Czytając  komunikaty o  likwidacji  kolejnych kursów nieraz
się nadenerwowałem. Kiedyś nawet przez beznadziejny rozkład nie
pojechałem do kuzynki  na  chrzest  jej  dziecka.  A ile  nasłałem już
petycji do różnych instytucji. To jest jakaś metoda działania – gdy
wniosków jest  więcej,  wówczas  wyższe  jest  prawdopodobieństwo
odniesienia sukcesu. Wespół z innymi pasażerami udało mi się przy-
wrócić poranny autobus do pracy. Jakie to było miłe, gdy ludzie się
zmobilizowali. To się nazywa społeczeństwo obywatelskie!
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Kwestia opłacalności to też sprawa dyskusyjna. Nawet jeśli
wpływy z biletów są niezadowalające, to zyski wynikające z połą-
czeń miasta z innymi regionami i związanego z tym przepływu osób
pojawiają się gdzie indziej, np. turysta wydaje pieniądze w sklepach i
hotelach.  Warto  spojrzeć  na  sprawę  bardziej  całościowo.  Ponadto
istnieją korzyści niematerialne dla obywateli związane z samą możli-
wością  podróżowania:  odwiedzanie  się,  utrzymywanie  kontaktów
międzyludzkich,  wyjazdy  służbowe.  Lokalne  samorządy  powinny
więc wziąć to pod uwagę i pomóc przewoźnikom w miarę swoich
możliwości  (niekoniecznie  poprzez przelew na konto,  ale  np.  ulgi
podatkowe, łatwość dostępu do przystanków i dworców dla różnych
przewoźników,  zakup  pojazdów  firmom,  w  których  mają  udziały
itp.).

Zamiast  porzucać  transport  zbiorowy na  rzecz  samochodu,
wolałbym aby to przewoźnicy poprawili  stan swoich usług.  Czym
innym jest mój stosunek do pojazdów, a czym innym do przewoźni-
ków, których nieraz krytykowałem za redukcje rozkładów i niewy-
starczające zabieganie o pasażerów. Są też i tacy, których chwalę za
umiejętność wieloletniej obsługi linii.

Nigdy jednak nie było tak, żebym w ogóle nie mógł danego
roku  wybrać  się  na  urlop.  Zawsze  coś  się  znajdzie  –  rozkłady,
zwłaszcza kolejowe – co roku zmieniają się. Dobrze jest mieć listę
tras do wykonania i porównywać z bieżącym stanem połączeń. W ten
sposób w 2009 roku pojechałem do Szczecina, w 2010 do Krakowa,
a w następnych latach do Trójmiasta i wreszcie do Lublina. Wszyst-
kie te miejsca miałem w planach turystycznych, a kolejność realizacji
wynikła właśnie z rozkładu jazdy. 

Szczególny problem mogą mieć mieszkańcy wsi, przez które
nie  jeździ  nic,  lub  bardzo  niewiele  pojazdów.  Linie  dalekobieżne
zatrzymują się – co jest zupełnie normalne z uwagi na konieczność
zachowania  odpowiedniego  czasu  przejazdu  –  tylko  w większych
miejscowościach. Trzeba więc czymś dojechać do miasta, zatem w
tym przypadku nie obejdzie się bez pokonania samochodem części
trasy. 
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Czy korzystając  z  komunikacji  publicznej,  a  nie  własnego
środka transportu, ograniczam zasięg swoich wycieczek? Trochę tak,
ale powtarzam – zawsze można sobie obrać jakiś ciekawy kierunek.
Uważam też, że najatrakcyjniejsze tereny to te dobrze skomunikowa-
ne, gdyż świadczy to o dbaniu o turystów. 

Nie przeszkadza mi to, że pociągi i autobusy mają przystanki.
Naprawdę to nie jest takie uciążliwe. Turyści samochodowi też prze-
cież robią (a przynajmniej jest to wskazane) postoje na odpoczynek i
rozprostowanie nóg.

Nie  wydaje  się  też  zasadne  uznawanie  za  wadę  turystyki
komunikacyjnej opóźnień, oczywiście o ile wynikają one z przyczyn
niezależnych od przewoźnika. Własne środki transportu oraz autobu-
sy  wycieczkowe  również  są  narażone  na  różne  niespodzianki
(awarie,  zaśnieżone  drogi),  tak  więc  pod  tym  względem  nie  ma
szczególnej różnicy.

Wydaje  się,  że  w  czasach  przedinternetowych  turystyka
komunikacyjna  musiała  być  trudna.  „Przepraszam,  który  tramwaj
jedzie do...” - takie pytania nieraz były zadawane na przystankach.
Dziś większość rozkładów jazdy dostępna jest w sieci. Bezzasadne są
już więc argumenty, że w podróży lub delegacji ktoś nie ma czasu
uczyć się połączeń w obcym mieście – to wszystko można z łatwo-
ścią sprawdzić siedząc w domu, a nawet jeśli czegoś nie znajdziemy
– istnieje przecież jakaś telefoniczna lub mejlowa informacja pasa-
żerska. Czy jest to czasochłonne? Może i tak, ale chyba nie bardziej,
niż  planowanie  podróży  samo-
chodem.

Także większość muzeów
ma  swoje  strony  internetowe  z
godzinami otwarcia i cenami bile-
tów.  Niektóre  obiekty  –  zwłasz-
cza  tak  specyficzne  jak  czynne
zakłady  umożliwiające  zwiedza-
nie  swoich  wnętrz  –  niekiedy
wymagają wcześniejszej rezerwa-
cji. Czytając tego typu informacje
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turysta komunikacyjny może ustalić sobie plan każdego dnia, prze-
widzieć ile jest w stanie zwiedzić i zminimalizować w ten sposób
ryzyko braku możliwości wejścia do danego obiektu. Chyba że ktoś
zobaczy na drzwiach kartkę z napisem informującym o zamknięciu
muzeum z powodu... braku prądu, co zdarzyło mi się kiedyś. Cóż –
wszystkiego przewidzieć się nie da, ale to są sporadyczne przypadki. 

Przyznam,  że  trochę  czasu  może  zająć  właściwe  ustalenie
programu wycieczki. Należy uwzględnić, że np. w poniedziałki wiele
muzeów jest nieczynnych, dlatego na ten dzień tygodnia lepiej zapla-
nować wyjazd lub powrót albo pobyt w miejscach rekreacji (plaża,
park w uzdrowisku). Niektóre ciekawe wydarzenia odbywają się raz
w tygodniu (np. w niedzielę) i w przypadku, gdy objeżdżamy kilka
miejscowości,  trzeba  tak  wyliczyć  czas,  aby  właśnie  tego  dnia
znaleźć się tam, gdzie czeka na nas atrakcja. Do tego dochodzi rezer-
wacja noclegów w poszczególnych miejscowościach. Zdarzały mi się
pobyty łączone, np. 4 noclegi w Lublinie i bezpośrednio po nich 4 w
Puławach. 

Spotkałem się z opinią, że jeżdżąc komunikacją tracę trochę
czasu na oczekiwanie na pojazdy, podczas gdy podróżując samocho-
dem nie ma tego problemu. Uważam, że aby ograniczyć go do mini-
mum, należy zrobić sobie plan zwiedzania uwzględniający dostępne
połączenia.  Rozkłady  można  wydrukować  lub  spisać,  a  następnie
dopasować do nich program wycieczki.

Co do liczby miejsc w pojeździe – na szczęście coraz częściej
istnieje  możliwość  rezerwacji,  także  przez  Internet.  To  ogranicza
ryzyko niezabrania się do autobusu lub stania na korytarzu wagonu
pociągu.  Jeżdżenie  nad  morze  pod  drzwiami  wagonowego  WC
odchodzi w przeszłość.

Wcześniejszą rezerwację zalecam szczególnie  gdy jesteśmy
pewni, o której godzinie pojedziemy. Nigdy nie wiadomo, jak długa
będzie  kolejka  do  kasy,  a  tak  oszczędzimy czas.  Ważne  też,  aby
zawczasu zapewnić sobie miejsce na długich liniach autobusowych
typu góry – morze, gdyż na nich często liczbę wolnych miejsc można
policzyć na palcach. Lepiej więc nie jeździć na zasadzie „wejdę – nie
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wejdę?”.
Nie warto natomiast rezerwować biletów z wyprzedzeniem,

gdy mamy do  dyspozycji  wiele  kursów,  a  nie  jesteśmy pewni,  z
którego skorzystamy. Jeśli wybór jest spory, to którymś pojazdem się
zabierzemy.

Na co szczególnie powinien uważać turysta komunikacyjny?
Pewnie  większość  czytelników  powie,  że  na  złodziei.  Też,  ale
miałem na myśli rozmaite taryfy komunikacji miejskich. Co miasto,
to  inny  cennik.  Bilety  miejskie,  podmiejskie,  czasowe,
jednorazowe... trochę tego jest. Mimo to nie uważam, aby dobrym
rozwiązaniem było pójście na łatwiznę, czyli kupowanie u kierowcy
(jeśli prowadzą oni w ogóle sprzedaż). Nie dość, że wydruk z kasy
fiskalnej wyblaknie i  żadną pamiątką nie będzie,  to jeszcze w ten
sposób opóźnimy pojazd.

W jednych miejscowościach cenniki są bardziej rozbudowa-
ne, co umożliwia turyście wybór biletu (jeśli ktoś chce dużo jeździć,
lepiej kupić np. bilet 24 czy 48-godzinny, jak mniej – jednorazowe),
w innych uboższy, ograniczający się do biletu normalnego i ulgowe-
go. 

Tam, gdzie taryfa jest bogatsza, nierzadko niektóre nominały
– te  mniej  popularne,  ale  dla  niektórych  przydatne  –  dostępne są
tylko  w wybranych punktach lub  w automatach,  gdyż  inaczej  nie
„schodziłyby” sprzedającym. Przykładowo: w 2012 roku potrzebo-
wałem  48-godzinnego  biletu  poznańskiego  na  strefy  ABC,  gdyż
planowałem także wyjazd do Puszczykowa. W dworcowych punk-
tach  takiego  nominału  nie  było,  ale  automat  wydrukował  mi  go.
Gdyby  jeszcze  urządzenie  to  działało  lepiej,  byłoby  już  świetnie.
Biletomat „wypluwał” niektóre banknoty, ale w końcu się udało. Z
kolei  w  Łodzi  bilet  24-godzinny  aglomeracyjny,  umożliwiający
podróż tramwajem także m.in. do Zgierza, wydrukowano mi w punk-
cie sprzedaży.

Szczególnie należy uważać, gdy po okolicy kursują pojazdy,
w których obowiązują bilety emitowane przez różne miasta i gminy.
Bywa,  że  w  jednym  autobusie  trzeba  kasować  bilety  miasta,  w
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którym się znajdujemy, a w innym (kursującym nawet na tej samej
trasie) sąsiedniego, które także wysyła tu swoje pojazdy, zapewniając
komunikację międzypowiatową. Przykładowo (stan z 2016 roku): w
autobusach kursujących na trasie Kalisz – Ostrów Wielkopolski nie
muszą się o to martwić posiadacze biletów okresowych – te są ważne
u obu przewoźników, ale jednorazowe już nie. Jadąc po Kaliszu auto-
busem ostrowskim (i odwrotnie) trzeba zaopatrzyć się w bilet tego
przewoźnika, z którego usług w danym momencie się korzysta. 

Gdzie indziej rozwiązano to jeszcze inaczej – liczy się nie to,
do czyjego autobusu wsiadamy, a po terenie jakiej gminy poruszamy
się. W takim przypadku może się zdarzyć, że na granicy miasta czy
gminy trzeba będzie skasować nowy bilet, emitowany przez właści-
wą jednostkę organizującą transport. Taką sytuację zastałem m.in. w
Łodzi w 2015 roku – tramwajem do Zgierza można było jechać na
bilecie łódzkim, ale autobusem już nie – na przystanku znajdującym
się na granicy stref z głośników popłynął komunikat o obowiązku
skasowania odpowiednich biletów. Dobrze o tym wiedzieć jeszcze
przed wejściem do pojazdu. Warto więc zapoznać się z przepisami.
Informacje te są zazwyczaj dostępne na rozkładach jazdy oraz stro-
nach internetowych,  ale  bywa,  że  nie  można ich  znaleźć,  albo  są
mało  szczegółowe.  Wówczas  lepiej  zadzwonić  na  informację  lub
spytać się kierowcy czy sprzedawcy biletów.

Skomplikowane? Może na początku tak, ale można to ogar-
nąć. Oczywiście należy się pokłon tym samorządom, które ułatwiły
życie pasażerom i porozumiały się w sprawie honorowania biletów.
Przykładowo: w 2011 roku nad Zatoką Gdańską oprócz biletów na
linie gdańskie, gdyńskie, wejherowskie i SKM (Szybką Kolej Miej-
ską)  znalazłem  także  metropolitalne,  uznawane  przez  więcej  niż
jednego  organizatora.  Wsiadam  do  gdańskiego  tramwaju,  kasuję.
Przesiadam się  do  kolejki,  bilet  zachowuje  ważność.  Podobnie  w
gdyńskich  trolejbusach  i  autobusach.  Jak  widać  można  zadbać  o
miejscowych i przyjezdnych. Wszystko zależy od dobrej woli samo-
rządów.

Z przykrością można zaobserwować wycofywanie się przez
niektóre miasta z dystrybucji biletów do kasowania bez zastąpienia
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jej alternatywnymi sposobami płatności (np. SMS-y). Nie chodzi mi
tylko o brak możliwości zbierania biletów na pamiątkę, lecz przede
wszystkim o wydłużanie czasu postoju z powodu sprzedaży biletów
przez kierowców. Od tego powinno się odchodzić, a robi się odwrot-
nie!

Ważną  kwestią  są  imprezy  komunikacyjne.  Wymienię  tu
Paradę  Parowozów  w  Wolsztynie,  podobne  przedsięwzięcia  w
innych parowozowniach – Gnieźnie, Jaworzynie Śląskiej, Jarocinie,
Chabówce, przejazdy zabytkowymi pojazdami komunikacji miejskiej
– tramwajami w Łodzi i Poznaniu, kaliskim sanem, wąskotorówkami
itp.  W podstawowej formie turystyka  komunikacyjna to  po prostu
przemieszczanie się pojazdami rozkładowymi, a w bardziej zaawan-
sowanej – także uczestnictwo w imprezach, zbieranie pamiątek, bile-
tów, robienie pojazdom fotografii.

Moim  zdaniem  udział  będzie  niepełny,  jeśli  dotrzemy  na
imprezę  samochodem  (chyba  że  nie  było  innej  możliwości).  To
niedokładne uczestnictwo, a wręcz traktowanie pojazdów komunika-
cji wyłącznie jako obiektu muzealnego. Jeśli natomiast przyjeżdżamy
na paradę transportem zbiorowym, wówczas jesteśmy prawdziwymi
turystami  komunikacyjnymi.  Aspekt  muzealny  będzie  jednym  z
ważnych  elementów  naszego  pobytu  –  parowóz  wszak  dziś  jest
eksponatem, jednak wówczas dostrzeżemy, że transport zbiorowy to
nie przeszłość, a wręcz przeciwnie – on się po prostu zmienia. Zoba-
czymy różnicę pomiędzy tym, czym przyjechaliśmy, a tym, co oglą-
damy na miejscu. I o to chodzi.
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Zwiedzanie zajezdni Brus 
w Łodzi

Poznański zabytkowy tramwaj.
Dzwonki w komórce też mam

tramwajowe!

Na Dniach Pary w Gnieźnie



 

Wrócę na chwilę do kwestii zwiedzania muzeów. Ich udostęp-
nianie odbywa się w różny sposób. Jedne placówki oferują usługi
pracownika,  który oprowadzi  turystę,  nawet  jeśli  jest  on  jedynym
zwiedzającym.  W  innych  ekspozycje  ogląda  się  samodzielnie,  a
bywa, że dostaje się audioprzewodnik na uszy i trzeba poruszać się
zgodnie z jego wskazówkami (w momencie publikacji tego tekstu to

22

Wąskotorówka Gniezno –
Niechanowo – Gniezno

Na słynnej wolsztyńskiej
Paradzie Parowozów

San obsługujący linię
turystyczną w Kaliszu – 

to zdjęcie wstawiłem na tapetę
komórki



najrzadziej  spotykana  metoda).  Oczywiście  chodzi  tu  o  turystów
komunikacyjnych, gdyż grupy zorganizowane zazwyczaj mają opie-
kuna lub wynajętego przewodnika – pracownika muzeum.

Jeszcze  wypadałoby  napisać  coś  o  samych  noclegach.  Ja
gustuję  w tych za  40 – 50 zł.  Sporadycznie udaje  mi  się  znaleźć
tańsze (27 – 35 zł), natomiast powyżej 50 zł wybieram tylko w osta-
teczności.  Moje  oczekiwania  to  zamykany pokój,  łóżko  i  pościel.
Wszystko, co poza tym, to już luksus. Zdarza się, że jest telewizor,
ogólnodostępna  kuchnia  i  lodówka,  natomiast  nie  oczekuję  nawet
dostępu do Internetu, gdyż na urlopie chcę odpocząć od komputera.
Nie wykupuję też posiłków. Obiady jem w barach i restauracjach, a
za śniadania i kolacje służą mi drożdżówki, bułki czy serki ze sklepu
spożywczego.

Skoro większość czasu spędzam poza ośrodkiem i zajmuję się
zwiedzaniem, to nie ma sensu,  abym wykupywał droższe opcje,  z
których  nie  będę  korzystać.  Ale  to  już  kwestia  indywidualnych
upodobań turysty – każdy sam musi określić,  czego chce. Jednym
wystarczy  nawet  namiot,  inni  chcą  mieć  saunę.  Ja  mam  średnie
wymagania.

Nie nastawiam się na konkretny typ obiektów. Nocuję zarów-
no  w  placówkach  prywatnych,  jak  i  przykościelnych,  szkolnych
schroniskach czy akademikach. Zależy, co trafi się w danej miejsco-
wości.

Muszę mieć jednak indywidualny pokój, nie jestem zaintere-
sowany pobytem w jednym pomieszczeniu z obcymi ludźmi. Pewnie
są i tacy, którym ich obecność nie przeszkadza.

Staram się wybierać te ośrodki, które podają numer telefonu
stacjonarnego.  To ogranicza  ryzyko wpadnięcia  w sidła  wirtualnej
kwatery, która pobiera zaliczki, a w rzeczywistości nie istnieje. Na
szczęście nie przydarzyła mi się tak przykra sytuacja. Jeśli numeru
stacjonarnego  nie  ma,  można  ewentualnie  zadzwonić  do  lokalnej
informacji  turystycznej  lub  sprawdzić  na  internetowych  stronach
miejscowości, czy taki ośrodek prowadzi działalność.
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Interesująca  wydaje  się
kwestia łączenia turystyki komuni-
kacyjnej z rowerową. Lubię trenin-
gi na dwóch kółkach, ale jednośla-
dem mogę przejechać dziennie nie
więcej  niż  kilkadziesiąt  kilome-
trów.  Świetnym  rozwiązaniem  są
więc  przedziały  dla  rowerów  w
pociągach.  Wywożę  pojazd  z
miasta, a wracam na rowerze. Mam
więc dwie atrakcje – kolej i rower. 

Tak  robią  nawet  dużo
bardziej  zaprawieni  rowerzyści.
Bywa,  że  przewożą  jednoślad  na
drugi  koniec  kraju,  objeżdżają
region i wracają koleją. Jest to więc
aktywna forma turystyki.

 
Nie ukrywam, że nie leciałem nigdy samolotem, akurat ten

środek lokomocji  nie  wzbudza mojego entuzjazmu.  Wprawdzie to
też  transport  zbiorowy,  a  linie  lotnicze  zaliczają  się  do  turystyki
komunikacyjnej, ale nie czuję przełamania niechęci i strachu przed
lataniem. Na wodzie czy lądzie – owszem, ale człowiek w powietrzu
– to wydaje mi się nienaturalne.
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Rower w pociągu to nierzadki
widok



PRZYGODY

Nasłuchałem  się  o  przespaniu  stacji,  na  której  ktoś  miał
wysiąść i wynikłych z tego konsekwencjach. Ja takimi wyczynami na
szczęście nie mogę się pochwalić. Największa przygoda miała miej-
sce w Zduńskiej Woli – ładnym mieście, które miałem okazję poznać
wcześniej, co ułatwiło mi wybrnięcie z kłopotu.

Rok 2011. Wracam z Gdańska Interregio „Bursztyn” relacji
Gdynia – Katowice. Wysiadam na stacji Zduńska Wola – Karsznice.
Wiem, że pociąg w tym kierunku nie wjeżdża na podstawową stację
Zduńska Wola,  lecz skraca sobie trasę (dlaczego jadąc nad morze
wjeżdżał  na  nią,  a  w  tę  stronę  nie  –  takie  cuda  są  możliwe  na
polskich kolejach). Muszę się więc dostać na wspomniany dworzec
komunikacją  miejską,  aby  złapać  pociąg  do  Kalisza.  Oczywiście
numery linii autobusowych zapisałem sobie przed podróżą. 

Staję  na  przystanku  wraz  z  innym  pasażerem,  który  musi
jechać  do  Łodzi.  Ja  czytam rozkład  jazdy,  aby  upewnić  się,  czy
zgadza się z tym, co przeczytałem w Internecie, ale cóż w tym czasie
znalazł ów pan? Komunikat o tym, że przystanek jest nieczynny z
powodu  objazdu.  Spytaliśmy  pracowników  dworca,  gdzie  można
złapać autobus. Po konsultacjach ja wybrałem opcję kierowania się
wzdłuż torów w kierunku skansenu lokomotyw, gdyż tamtejsza pętla
autobusowa  była  mi  znana.  Po  przejeździe  komunikacją  miejską
spóźniłem się na pociąg przesiadkowy o 15 minut. Na kolejny czeka-
łem 1 godz. i 45 min. 

Oto  cała  przygoda.  Nie  mogę  się  więc  zaprezentować
opowieści  w stylu Wojciecha Cejrowskiego,  który – jak napisał  –
przekroczył granicę Hondurasu na polską książeczkę ubezpieczenio-
wą, zamiast na paszport. Ale czy tylko takimi przeżyciami warto się
chwalić? Oczywiście jeśli ktoś uprawia turystykę komunikacyjną na
dłuższych dystansach, to niewykluczone, że przydarzą mu się rzeczy,
których nie mógł przewidzieć. Moim celem nie jest jednak kładzenie
nacisku na przygodową stronę turystyki komunikacyjnej. Ja jedynie
namawiam do spróbowania uprawiania jej, a jaki kto obierze kieru-
nek, to już zależy od jego indywidualnych upodobań, marzeń oraz
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możliwości finansowych.
Mogę  jeszcze  dodać  sytuację,  jaką  miałem  w  Szczecinie.

Poprosiłem o bilet kolejowy do Kalisza. Kasjerka myślała, że chcę
jechać do Kalisza...  Pomorskiego i  musiałem się  trochę natrudzić,
aby wyjaśnić, o który Kalisz mi chodzi.
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EDUKACJA TRANSPORTOWA

„Po  co  komu  pociągi,  skoro  wszyscy  mają  samochody?”.
„Skoro  ludzie  lubią  swoje  pojazdy,  to  po  co  inwestować  w
autobusy?” - nieraz czytałem tego typu opinie, które wydawały mi
się zaściankowe. Według mnie nowoczesne społeczeństwo to takie,
które domaga się przywracania i  wprowadzania nowych połączeń.
Jeśli  ktoś  myśli  tak,  jak  w  zacytowanych  fragmentach,  w  mojej
ocenie wydaje mu się tylko, że jest bardzo nowoczesny, a w rzeczy-
wistości  nie  uświadomił  sobie własnego zacofania.  Bo czy można
sobie wyobrazić nowoczesny kraj, w którym nie ma zapewnionego
dojazdu nawet do stolicy województwa lub powiatu, skoro wszyscy
(albo prawie wszyscy) mają samochody?

„Paranoja,  żeby  przekonywać  do  zrezygnowania  z  dobro-
dziejstw obecnego wieku” - to już świadczy o kompletnym niezrozu-
mieniu sprawy, jeśli ktoś w ten sposób odbiera zachętę do ogranicze-
nia (nie do porzucenia) korzystania z aut. Mentalność części społe-
czeństwa  zatrzymała  się  chyba  na  roku  1989.  Nowoczesność to
według mnie nie tylko  dostępność dóbr cywilizacji, ale i  umiejęt-
ność mądrego, tzn. racjonalnego korzystania z nich. Czy nowo-
cześniejsza jest rodzina, która ma trzy samochody na cztery osoby,
czy też taka, która świadomie kupiła jeden (nawet jeśli stać byłoby
ją na więcej), i używa go z umiarem? Czy lepszą miarą nowoczesno-
ści  miasta  jest  liczba  samochodów na  mieszkańca,  czy też  liczba
autobusów oraz funkcjonalność sieci komunikacyjnej?

Do  tego  można  dodać  reklamy,  w  których  pasażer  bierze
kredyt na samochód i rezygnuje z autobusów, bądź seriale, których
bohaterowie mówią,  że pociągami  jeżdżą  fujary.  Moja  działalność
stanowi kontrofensywę dla takiej propagandy.

Zanim podjąłem się zadania, starałem się wsłuchać w poglądy
ludzi, aby lepiej przygotować kontrargumenty. Prowadziłem dysku-
sje zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w Internecie. Wiedziałem
więc, że samochód bardzo rozleniwia. Jeśli ktoś używa go do czegoś
więcej niż na zakupy, do lekarza lub na ryby i grzyby, uzależnia się
od niego niczym od smartfonu lub laptopa, do którego wiecznie musi
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zaglądać,  i  trudno  mu  później  z  powrotem  przyzwyczaić  się  do
czekania na przystanku. No bo przecież „na wakacje nie ma to jak
swoim”, „nie mam czasu stać na przystankach”, a „po pracy to kola-
cja stygnie w domu”...  Smartfon, laptop czy samochód to ważne
wynalazki ludzkości, ale wiadomo – wszystko jest dobre z umia-
rem.

A już najbardziej śmieszy mnie dowożenie uczniów do szkół
przez rodziców. Rozumiem niepełnosprawnych oraz tych, którzy nie
mieliby czym dotrzeć, ale żeby czwartoklasista nie mógł samodziel-
nie dojść lub przyjechać autobusem (jeśli rozkład jazdy pasuje), to
zwyczajne rozpieszczanie, a wręcz wstyd. Też mi „nowoczesność”.

Na szczęście spotkałem też osoby, które zdecydowały się po
wielu  latach  na  podróż  koleją,  więc  „nawrócenie  komunikacyjne”
jest możliwe. 

Słyszałem ponadto o ludziach,  którzy w przeprowadzanych
przez  ratuszowych  urzędników  ankietach  zapierali  się,  że  nawet
poprawa  stanu  komunikacji  nie  skłoni  ich  do  korzystania  z  niej.
Oczywiście nie wszyscy tak deklarowali, ale niestety było ich sporo.

Mimo  wszystko  wystartowałem  z  autorskim  projektem
wiedząc, że nie będzie łatwo.

Pracując w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asny-
ka w Kaliszu wpadłem na pomysł innowacyjnej edukacji transporto-
wej. Zainspirowała mnie także działalność współpracownika – kolek-
cjonera biletów, który zorganizował własną ekspozycję. Postanowi-
łem w niekonwencjonalny sposób  uświadamiać  społeczeństwo,  że
transport zbiorowy – wbrew temu
co wmawia Janusz Korwin-Mikke
– nie tylko nie jest przeżytkiem, a
jego wybór może świadczyć wręcz
o nowoczesności  ludzi.  Dążeniem
do postępu jest właśnie ulepszanie
komunikacji, a nie jej zamiana na
transport  indywidualny,  który
moim  zdaniem  powinien  tylko
uzupełniać transport publiczny. 
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Pomysły na przedsięwzięcia przychodziły mi do głowy stop-
niowo. Kilka wątków związanych z autobusami i pociągami pojawiło
się na współtworzonej przeze mnie wystawie „Kalisz nieznany?” w
2009 roku w Filii nr 5. Jednak pierwszym typowo komunikacyjnym
przedsięwzięciem była wystawa „Świat dużych pojazdów” (Filia nr
5, 2010 r.), zorganizowana z okazji Europejskiego Dnia bez Samo-
chodu (22 września) oraz Europejskich Dni Dziedzictwa „Od pomy-
słu do przemysłu”. 

Zwiedzający mogli zobaczyć liczne bilety komunikacji miej-
skich,  zarówno  własnoręcznie  skasowane,  jak  i  zdobyte  dzięki
wymianie kolekcjonerskiej, a także kolejowe. Nie zabrakło fotografii
przedstawiających  autobusy,  tramwaje,  trolejbusy,  lokomotywy,
pociągi i statki, oraz książek, w których pojawiają się wątki komuni-
kacyjne.

W 2011  roku  w tej  samej
placówce  pojawiła  się  kolejna
autorska  wystawa,  „Wakacje  bez
samochodu”.  Miała  nieco  inny
charakter  od  poprzedniej,  gdyż
wpisała  się  w  Światowy  Dzień
Turystyki  (27  września).  Tym
razem  odbył  się  wernisaż,  na
którym  omówiłem  dwa  główne
przesłania ekspozycji. Nie chodzi-
ło bowiem wyłącznie o pokazanie swoich zdjęć z urlopu, lecz przede
wszystkim  popularyzowanie  turystyki  opartej  na  komunikacji
publicznej oraz promocję czytania podczas jazdy. 

W gablotach  znalazły się  nie  tylko  fotografie  zwiedzonych
miejsc, ale również bilety komunikacyjne i muzealne przywiezione z
urlopu nad Zatoką Gdańską,  a także książki,  które ze względu na
ciekawą treść oraz wielkość nieutrudniającą zapakowanie do plecaka
polecałem  zabrać  w  podróż.  Tak  jak  zapowiedziała  na  wstępie
kierowniczka Filii – przekonywałem, że nie mając własnego samo-
chodu da się jechać na wakacje. Udowadniałem, że jest  to bardzo
ciekawa forma podróży.
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Rok później, 18 września 2012 roku zrealizowałem najwięk-
sze swoje przedsięwzięcie – multimedialny wykład „Polacy Kochają
Pociągi – Kaliszanie Lubią Autobusy”. Tytuł to żartobliwe rozwinię-
cie skrótów „Polskie Koleje Państwowe – Kaliskie Linie Autobuso-
we”. Tym razem miejscem była Filia nr 9. Spotkanie miało charakter
otwarty, zaproszeni zostali także uczniowie drugiej klasy IV Liceum
Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego. Uznałem, że
ważna jest edukacja młodzieży, aby zapobiec sytuacji, w której obec-
ni uczniowie do autobusów wrócą dopiero na emeryturze.

W  pierwszej  części  spotkania  w  skrócie  omówiłem  stan
komunikacji na terenie Kalisza oraz połączeń miasta z innymi regio-
nami kraju. Przedstawiłem problemy, z którymi pasażerowie spoty-
kają  się  na  co  dzień.  Wiadomości  poważne  urozmaiciłem  dawką
humoru. Zaprezentowałem sylwetki słynnych miłośników transportu
zbiorowego. Omówiłem cele swojej działalności.

Widzowie  dowiedzieli  się,
że do miłośników transportu zbioro-
wego zaliczają się: pisarz Wojciech
Kuczok, aktorzy Jacek Fedorowicz i
Steffen  Mőller,  wykładowczyni
Iwona Barańska i… były przywódca
Korei  Północnej  Kim  Dzong  Il,
natomiast  zagorzałym  przeciwni-
kiem  kolei  jest  polityk  Janusz
Korwin-Mikke,  który  chciałby  ją
sprywatyzować,  przestać  do  niej
dopłacać, a jeśli upadnie – na miejscu torów zrobić szosy. 

Druga część to przedstawienie przykładów inspirowania się
pisarzy,  poetów,  autorów tekstów piosenek  oraz  reżyserów filmo-
wych  komunikacją  zbiorową.  Jak  się  okazało,  materiałów  na  ten
temat jest dużo. Kryterium doboru było występowanie słów: autobus,
tramwaj, trolejbus, pociąg, bilet, tory, peron, dworzec itp. 

Przywołałem  twórczość  poetów,  m.in.  Mariana  Cezarego
Abramowicza,  Władysława  Broniewskiego,  Józefa  Czechowicza,
Izabeli  Fietkiewicz-Paszek,  Anety  Kolańczyk,  Wandy  Liberskiej
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(obecnej na spotkaniu), Juliana Tuwima i Bułata Okudżawy. Wymie-
niłem tytuły dzieł  pisarzy krajowych i  zagranicznych, np.  Barbary
Nawrockiej-Dońskiej, Romana Pisarskiego, Bolesława Prusa, Agathy
Christie, Johna Steinbecka i wielu innych.

Pojazdy  mechaniczne  są  opisywane  głównie  w  literaturze
technicznej,  natomiast  nieczęsto  spotykamy  się  z  opracowaniami
poświęconymi  zagadnieniu  występowania  transportu  w  wierszu,
powieści czy sztuce. Moja prezentacja nie jest jednak jedynym tego
typu  dziełem.  Podczas  wykładu  jako  przykład  podałem  książkę
Wojciecha  Tomasika  „Ikona  nowoczesności.  Kolej  w  literaturze
polskiej”. 

Warto  też  zaznaczyć,  że  nie  wszystkie  przytoczone  przeze
mnie  utwory  zostały  stworzone  na  cześć  komunikacji  jak  wiersz
„Lokomotywa”  Tuwima  czy  piosenka  „Wars  wita  was”  Wałów
Jagiellońskich. W wielu przypadkach autorzy po prostu inspirowali
się pojazdami, np. Wanda Liberska w wierszu „Trolejbus czasu”.

Mam na koncie także inny
wykład  –  „Kochajmy  Publiczny
Transport”.  Tym  razem  tytuł  to
żartobliwe  rozwinięcie  nazwy
Kaliskie  Przedsiębiorstwo  Trans-
portowe.  Spotkanie  obejmuje
przedstawienie  założeń  turystyki
komunikacyjnej, pokaz fotografii i
aktywny  udział  publiczności  –
czytanie przez nią fragmentów literackich. Odbyło się kilka edycji –
otwarta, a także m.in. dla seniorów czy uczniów. 

Edukacja transportowa w szkole jest o tyle istotna, że zainte-
resowanie młodzieży tematyką komunikacji publicznej ma w założe-
niu przyczynić się do nowego spojrzenia przez nią na sprawę zrów-
noważonego transportu. 

Niestety  można  mieć  też  obawy o  efekty  edukacji.  Znany
kaliski cyklista i aktywny propagator tej formy turystyki w wywia-
dzie prasowym stwierdził, że jego wykłady cieszą się zainteresowa-
niem uczniów, ale często owa ciekawość ogranicza się niestety do
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zadawania  pytań  i  chęci  oglądania  zdjęć.  Komputer  i  smartfon
wygrywają z aktywnością turystyczną i wysiłkiem fizycznym, co jest
przykre. Mimo to uważam, że trzeba próbować.

Relacje ze wszystkich przedsięwzięć znajdują się na stronie
Biblioteki, a linki do nich zamieściłem także na prywatnej. 
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KAŻDY MOŻE JEŹDZIĆ, CZYM CHCE

Oczywiście, że tak właśnie jest.  Żyjemy w wolnym kraju i
nikt  nie  może narzucić  nam środka  transportu.  Przecież  nie  mam
zamiaru nikogo wpychać na siłę do pociągu. Sam też nie chciałbym,
aby ktoś zmuszał mnie do podróży samochodem 400 km. Ja tylko
proponuję  –  moim  zdaniem  –  korzystne  rozwiązanie  problemu
nadmiernego ruchu na  drogach,  a  przy okazji  przepis  na  ciekawy
urlop, a co Czytelnicy z tym zrobią, to już ich decyzja. Proszę jedy-
nie  o  poświęcenie  czasu  na  przeczytanie  moich  publikacji,  a  czy
okażą się przekonujące, to inna sprawa.

Aby transport publiczny istniał, pewne zainteresowanie nim
musi  być.  Specjalnie  dla  mnie  autobus  nie  pojedzie.  Można  więc
zarzucić  mi,  że  w pewnym sensie  edukacją  transportową działam
także w swoim interesie, ale zapewniam, że robię to przede wszyst-
kim z pasją. 

Jeśli z powodu słabej frekwencji likwiduje się coraz więcej
połączeń, to nawet ci, którzy chcieliby z nich korzystać (a tacy są),
nie  mogą,  bo  nie  mają  czym  jeździć.  Gdy  nawet  miejscowi  nie
korzystają  z  komunikacji,  to  niech  nie  dziwią  się,  że  inni  mają
problem, aby do nich dojechać, właśnie z powodu ubogich rozkła-
dów.  Poniżej  pewnej  częstotliwości  kursowania  zainteresowanie
transportem publicznym spada, zatem trzeba ustalić jakieś minimum.

Jest jeszcze inny aspekt mojego podróżowania komunikacją:
wsiadam do pociągu dla udowodnienia sobie i otoczeniu, że dotarcie
do celu w taki właśnie sposób jest nie tylko możliwe, ale i przyjem-
ne. Robię to jakby w proteście przeciwko nachalnej ekspansji moto-
ryzacji.

Uświadamiam społeczeństwo z nadzieją, że choć część osób
da się namówić na korzystanie z komunikacji. Może ludzie ci odkry-
ją w sobie pasję podróżnika komunikacyjnego, której beze mnie nie
dostrzegliby?

Powiem nawet, że komunikacją jeżdżę trochę...  dla szpanu!
Skoro jedni szpanują własnymi autami, to inni mogą to samo robić
większymi pojazdami.
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NA WŁASNĄ RĘKĘ CZY W ZRZESZENIU?

Podczas  jednego  z  moich  spotkań  autorskich  publiczność
poruszyła kwestię ewentualnego stworzenia jakiegoś klubu turystów
komunikacyjnych, a nawet organizacji lobbującej na rzecz poprawy
stanu połączeń.

Co do kwestii  klubu hobbystów – po przemyśleniu sprawy
nie przewiduję powoływania żadnego zrzeszenia. Owszem, np. cykli-
ści  mają  swoje organizacje,  ale  turystyka  komunikacyjna ma inną
specyfikę. Według przedstawionej wcześniej definicji ma ona w zało-
żeniu służyć wyjazdom indywidualnym, rodzinnym oraz w małym
gronie znajomych, zatem zrzeszanie się wydaje mi się sprzeczne z
ideą  tej  formy  podróżowania.  Chodzi  właśnie  o  niezależność  od
dużej wycieczki i brak konieczności zapisywania się gdziekolwiek.
Jak ktoś chce jechać, to niech kupi sobie bilet i jedzie.

Kolejnym argumentem przeciwko tworzeniu klubu jest coraz
mniejsze zainteresowanie społeczeństwa zapisywaniem się do orga-
nizacji. Zakładanie różnego typu stowarzyszeń wiąże się ze: sprawa-
mi  urzędowymi,  opłacaniem  składek  członkowskich,  wynajmem
pomieszczeń, poświęcaniem czasu na zebrania itp. Młodsze pokole-
nia wiedzą, że jeśli chcą coś robić, organizacja nie jest im potrzebna.
Ja chodziłem do szkoły w latach 80. i 90. XX wieku i już wtedy nie
czułem potrzeby zrzeszania się gdziekolwiek. Nie oznacza to bynaj-
mniej, że nie miałem żadnych zainteresowań.

Od kilku lat mam okazję prowadzić stronę internetową stowa-
rzyszenia wychowanków jednej ze znanych kaliskich szkół średnich.
Na  zamieszczanych  w  kronice  zdjęciach  widać,  kto  jeździ  na
wycieczki: może nie sami emeryci, ale trudno znaleźć tam nowych
absolwentów.  Nie  sądzę  więc,  abym  przy  tworzeniu  klubu  mógł
liczyć na młodzież. 

Mentalność  ludzka zmienia  się  więc  –  kiedyś  różne  grupy
społeczne walczyły – niekiedy latami – o możliwość założenia jakie-
goś związku, a teraz, gdy mogą robić to legalnie – nie chcą. Przy-
znam, że nie dziwię im się. 

34



Z tego co wiem, także ludzie już należący do różnych stowa-
rzyszeń nie  zawsze wykazują inicjatywę.  Krytykują,  gdy mało się
dzieje,  a  gdy  organizacja  zrobi  coś  nowego  –  nie  włączają  się.
Nierzadko na stanowisko prezesa kandyduje jedna osoba, co grozi
brakiem następców. Jestem więc sceptyczny co do tworzenia organi-
zacji.

Co do lobbowania na rzecz poprawy komunikacji  – gdyby
takie organizacje miały powstawać, musiałyby mieć w swoich szere-
gach wpływowe osoby. Zwykli pasażerowie najwięcej mogą zdziałać
np. wspólnymi petycjami.  Im więcej  podpisów, tym lepiej.  Wspo-
mniałem już o skutecznym działaniu na rzecz przywrócenia autobusu
do pracy – zatem można. Nie był do tego jednak potrzebny żaden
formalny związek, a wystarczyła mobilizacja ludzi wynikająca z ich
potrzeby.

Instytucjami, które mają dziś największą rację bytu, są stowa-
rzyszenia mające na celu renowację starych pojazdów czy organiza-
cję przejazdów zabytkowym taborem. Dzięki założeniu takiej organi-
zacji można pozyskać jakieś środki na rzecz np. remontu zabytko-
wych wagonów i spożytkować je. Do tego typu stowarzyszeń można
zaliczyć m.in. kluby miłośników starych tramwajów.
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DOKUMENTOWANIE WYCIECZEK KOMUNIKACYJNYCH

Pewnego razu wpadłem na pomysł aby spisywać swoje obser-
wacje. Tak powstała strona http://www.geografia-mg.cba.pl/. Wszel-
kie  użyte  w niej  nazwy (ulic,  budynków) zaczerpnąłem z  planów
miast i map, na podstawie których zwiedzałem miejscowości. 

Opisy miejsc są moimi prywatnymi opiniami powstałymi na
podstawie jednej lub kilku wizyt. Witryna nie jest prowadzona przez
żaden ośrodek naukowy, lecz ma charakter hobbystyczny. Możliwe
jest więc, że teksty nie są do końca obiektywne, lecz subiektywne. Są
to zapamiętane obrazy miejscowości, utrwalone tak, jak widziałem w
tych konkretnych dniach.

Składam  podziękowanie  swojej  nauczycielce  ze  szkoły
podstawowej, pani Iwonie Milewskiej, która sprawiła, że geografia
była moim ulubionym przedmiotem.

Zamieszczone na mojej stronie opisy wycieczek to głównie
wyjazdy  krajowe.  Nie  jestem więc  kolejnym Arkadym  Fiedlerem
(poświęcone  mu  muzeum  w  Puszczykowie  odwiedziłem),  Tonym
Halikiem, Ryszardem Kapuścińskim czy Wojciechem Cejrowskim.
Czytałem wiele książek podróżniczych, ale nie uważam, że wyłącz-
nie  dalekie  podróże  są  fascynujące.  Nawet  będąc  w  słowackim
Popradzie  wysyłałem  żartobliwe  MMS-y  informujące,  że  rzadko
pozwalam sobie na tak egzotyczne wycieczki zagraniczne. 

Nie o to mi chodzi, żeby było daleko, gdyż krajowa podróż
również może być naprawdę ciekawa. Bynajmniej nie zniechęcam do
podróżowania za granicę, twierdzę po prostu, że atrakcyjności urlopu
nie można mierzyć skalą kraj – zagranica. Zarówno w Polsce, jak i w
innych  krajach,  można  miło  spędzić  czas.  Gdzie  kto  pojedzie,  to
zależy od jego upodobań. 

Budujące  jest  to,  że  tego  typu  witryn  komunikacyjnych  w
Internecie jest więcej. 
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