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Turystyka stała się ważną gałęzią gospodarczą w wielu krajach. Na pod-
stawie raportu Światowej Organizacji Turystyki (World Tourism Organiza-
tion) wiemy, że na całym świecie międzynarodowe przyjazdy turystyczne 
wzrosły z 25 milionów w 1950 roku do 1,133 miliarda turystów w roku 
2014. ONZ podaje, że dwa lata później, pomimo wojen i częstych ataków 
terrorystycznych, liczba turystów wzrosła do 1,23 miliarda osób. Bardzo 
również wzrosły przychody z turystyki, z 2 miliardów USD w 1950 roku do 
1,245 biliona USD w roku 2014. Na rok 2017 prognozuje się wzrost liczby 
turystów, a tym samym dochodów z turystyki o 3-4 procent.

Ten trend nie omija również Polski. 
Zaczyna się mówić, że nasz kraj 
staje się potęgą turystyczną. W 

roku 2015 Polskę odwiedziło 16,722 
mln turystów zagranicznych. Znaleźli-
śmy się w pierwszej dwudziestce naj-
częściej odwiedzanych krajów. A prze-
cież mamy również turystów własnych. 
I oczywiście Pomorze, a przede wszyst-
kim Gdańsk jest ważnym rejonem, do 
którego przybywają zewsząd ludzie. 
Owe cyfry bardzo cieszą tych, którzy 
na turystyce zarabiają, ale jednocześnie 
mogą niepokoić, gdyż turystyka niesie 
ze sobą spore zagrożenia, a nie wszy-
scy turyści zachowują wzorcowe stan-
dardy wobec mieszkańców odwiedza-
nych miejsc, tamtejszej przyrody czy 
obiektów zabytkowych. Aby pogodzić 
obie strony, od turysty zaczyna się wy-
magać świadomego „wypoczywania i 
zwiedzania”. 

Zanim wyruszymy na wakacyjną 
wyprawę, dowiedzmy się o kilku rze-
czach związanych ze zrównoważonym 
podróżowaniem.

T – transport

Turysta podróżuje głównie samolo-
tem i samochodem, niestety, wiąże się 
to z powstawaniem dużej ilości spalin. 
A może warto wrócić do podróżowa-
nia pociągiem? Niektóre z nich mają 
bardzo komfortowe wagony i wiele 
tras zostało już zelektryfikowanych.
Na wakacyjne wyprawy dobry jest 
też jacht żaglowy, łódka, kajak, które 
nie emitują spalin. Jeżeli jedziemy sa-
mochodem, to wykorzystajmy w nim 
większość miejsc siedzących. Na świe-
cie znane jest podróżowanie carpoolin-
gowe, czyli udostępnianie innym wol-
nych miejsc w naszym samochodzie. 
W Polsce taka forma podróżowania też 
już występuje i jest popularna głównie 
wśród ludzi młodych. Ponadto warto 

Na wakacjach zamawiajmy lokalne 
potrawy.

Rower jest dobrym wyborem.

Szukajmy kempingów spełniających 
normy zrównoważonej turystyki.

O – odpady

Wyjazdy często wiążą się z plastyko-
wymi butelkami (typu PET) z napojami 
kupowanymi w sklepach. Oznaczenia 
na etykietach butelek PET mówią, że nie 
należy ich wykorzystywać ponownie, lecz 
wyrzucić do odpowiednich pojemników 
na segregowane śmieci. Gdybyśmy chcieli 
jednak używać plastikowych pojemników, 
możemy sięgnąć po bidony z tworzyw 
sztucznych HPDE i PP, to dwa najbezpiecz-
niejsze rodzaje opakowań plastikowych, 
które możemy używać wielokrotnie. 
Oprócz tego możemy natknąć się jeszcze 
na oznaczenie LDPE, nie jest ono jednak 
tak bezpieczne, jak te wyżej wymienione. 
Jeżeli tylko mamy taką możliwość, korzy-
stajmy z opakowań szklanych.

Ponadto, jeśli po wykorzystaniu 
wrzucimy butelki PET do odpowiednich 
pojemników, to zostaną przetworzone, 
np. na odzież polarową (z 35 butelek po-
wstaje jedna bluza), ubrania narciarskie, 
plecaki. Peruwiańczycy z wysp na jeziorze 
Titicaca z plastikowych butelek budują 
lekkie, niezatapialne łodzie, którymi wożą 
turystów.

W podróż zabieramy też aparaty 
fotograficzne, czołówki (latarki) i inne
urządzenia działające na baterie. Lepszym 
i bardziej ekologicznym rozwiązaniem 
jest zastąpienie baterii akumulatorami 
wielokrotnego użytku, które redukują 
ilość śmieci i zmniejszają nasze wydat-
ki. W sprzedaży są też latarki na ręczny 
napęd, działające podobnie jak dynamo 
w rowerze. 

Pojemniki aerozolowe kosmetyków 
zamieńmy na produkty w kulce, sztyfcie, 
kamieniu. Do plecaka włóżmy środek 
przeciw owadom w formie kremu, a nie 
w spreju, bo w ten sposób wolniej tworzy 
się dziura ozonowa, mamy więcej powie-
trza do oddychania, a tym samym zmniej-
szamy ilość ataków astmy czy napadów 
kaszlu. 

Nie kupujmy też rzeczy byle jakich, bo 
szybko się psują i nie nadają się do prze-
tworzenia, więc powiększają objętość 
śmietnisk. Sprzęt turystyczny i turystyczne 
gadżety nie są tanie, ale decydując się na 
lepszą ich jakość wydajemy pieniądze raz 
na wiele lat.

Teoretycznie ogryzek jabłka, pest-
kę ze śliwki czy skórkę po bananie 
można zostawić w lesie, bo się roz-
łożą, ale wyczują je zwierzęta. Zje-
dzą i przyzwyczają się, że człowiek 
je dokarmia, więc szukają naszego 

G – gastronomia

Korzystajmy z warzyw, owoców, mię-
sa, nabiału, produktów wytwarzanych 
na miejscu, bo to minimalizuje transport, 
a tym samym wydalanie spalin niszczą-
cych naszą atmosferę. Ponadto potrawy 
wykonane z produktów miejscowych 
dają gwarancję świeżości, pozwalają po-
znać lokalne smaki i przyczyniają się do 
wzbogacenia miejscowej ludności, a nie 
międzynarodowych koncernów. Kupuj-
my produkty sezonowe, mało przetwo-
rzone. Nie pakujmy ich do wielu torebek 
foliowych. Jedzmy mniej mrożonek, bo 
te generują zużycie większej energii. Tak 
więc, jeśli przebywamy nad morzem, to 
nie kupujmy pizzy czy hamburgerów, ale 
jedzmy świeżą rybę, pierogi z jagodami 
albo grzybami i wiele innych kaszubskich 
potraw przygotowanych w danym dniu. 
Chodźmy do lokalnych restauracyjek czy 
barów, wybierajmy te, które korzystają 
z lokalnych dostawców i serwują dania 
nie na plastikowych talerzach, lecz na 
szklanej, ewentualnie papierowej zasta-
wie. Zwróćmy uwagę na gospodarowa-
nie energią i wodą, np. fotokomórka w 
toalecie, perlator w kranie, informacja, 
żeby nie zużywać więcej serwetek niż 
potrzeba.

P – pamiątki

Niemal z każdego wyjazdu chcemy coś 
przywieźć dla siebie i znajomych. Kupujmy 
to, co wyprodukowali lokalni artyści. Nie 
przywoźmy znad Bałtyku bransoletki wy-
konanej z muszelek wyłowionych z oce-
anu. Niech to będą nasze bursztynowe 
koraliki albo drewniane korale malowane 
w kaszubskie czy kociewskie wzorki. Nie 
kupujmy pamiątek z Chin, Tajlandii czy 
Wietnamu, jeśli podróżujemy po Polsce.

stosować ekodriving, czyli jazdę ekolo-
giczną. Polega ona na płynnej jeździe, na 
możliwie niskich obrotach silnika, prawie 
bez hamowania i zmieniania biegów, co 
pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa, 
ale i zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji. Używajmy też paliwa do-
brych marek. Warto również pomyśleć 
o transporcie publicznym, jeden autobus 
zabiera kilkadziesiąt osób. Zdecydowa-
nie zmniejsza to wydalanie spalin. Nie 
wszyscy decydują się na rower, wczasy w 
siodle czy pieszą wędrówkę, jak za daw-
nych czasów, zwłaszcza z bagażem, bo 
to wymaga czasu oraz dobrej kondycji.

N – noclegi

W Polsce noclegi z certyfikatem
zrównoważonej turystyki nie są zbyt 
popularne. Za to mamy sporo kwater 
agroturystycznych. Nie wszystkie są 
autentycznie „agro”, bowiem więk-
szość z nich to typowe pensjonaty. 
Niemniej nocując w nich pozwalamy 
zarobić mieszkańcom danego regionu. 
Na Pomorzu niemal w każdej miejsco-
wości można znaleźć tego typu nocleg. 
Wystarczy wrzucić w Google „agrotu-
rystyka na Pomorzu” i pojawi się kilka-
dziesiąt stron. Turyści lubiący nocować 
na polu namiotowym (w Polsce biwa-
kowanie „na dziko” jest zabronione) 
mogą zwrócić uwagę na przyjazne 
naturze rozwiązania kempingowe, np. 
oszczędzające wodę i zachowujące jej 
czystość. 

Przykładem dobrych praktyk, na 
które możemy zwrócić uwagę wybie-
rając miejsce, są odpowiednio wyda-
ne przewodniki, np. wydrukowane 
na papierze z recyklingu lub w formie 
aplikacji na telefon, zawierające spis 
atrakcji, które można obejrzeć bez sa-
mochodu. 

Kupujmy to, co wyprodukowali 
lokalni artyści. 

Nie zostawiajmy po sobie śmieci.
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Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

pożywienia w okolicach ludzkich sie-
dlisk. Potem dziwimy się, że między 
blokowiskami wędrują dziki, których 
się boimy.

O – ogień

Nie rzucajmy, zwłaszcza w lesie, nie-
dopałków po papierosach, szklanych 
butelek, nie palmy ognisk w miejscach 
nieprzystosowanych do tego, nie wjeż-
dżajmy samochodami do lasu. Jeśli pa-
limy ognisko w wyznaczonym miejscu, 
to opuszczając obozowisko zalejmy je 
wodą albo zasypmy ziemią. Odcho-
dząc, upewnijmy się, że nie przyczyni-
my się do pożaru lasu. Zabierajmy też 
ze sobą nasze śmieci. 

Grillowanie stało się popularne pod-
czas wypoczynku. Jeśli grillujemy mięso, 
używajmy do tego specjalnych tacek, 
które do spalania wykorzystują etanol i 
nie potrzebują węgla ani brykietu, aby 
uzyskać ciepło. Wykonane są z materiału 
nadającego się do powtórnego użycia. 
Można też grillować na tackach alumi-
niowych. Dlaczego? Ponieważ tłuszcz 
ściekający na palenisko spala się w po-
staci szkodliwych związków osiadają-
cych na powierzchni pieczonych potraw. 
Tacka temu zapobiega. Ta zasada nie do-
tyczy grillowanych warzyw.

Z ogniem wiąże się światło. Często za-
pominamy je zgasić albo twierdzimy, że 
żarówka energooszczędna zużywa mniej 
prądu, więc może się palić całą noc. Każ-
da zapalona żarówka czy pozostawiona 
w kontakcie ładowarka do telefonu zu-
żywa energię elektryczną, którą trzeba 
wyprodukować.

H – hałas
Zalicza się do form zanieczyszczają-

cych środowisko przyrodnicze. Wywiera 
negatywny wpływ na układ nerwowy 
człowieka jest męczący, obniża wydaj-
ność pracy, stale towarzysząc człowieko-
wi może spowodować trwałe uszkodze-
nie słuchu i bóle głowy. Źródłem hałasu 
są środki transportu, przemysł, ale i gło-
śna muzyka. Nie zabierajmy więc do lasu 

Grillowanie stało się popularne 
podczas wypoczynku.

radioodbiorników, nie włączajmy samo-
chodowego radia, wypoczywając nad 
jeziorem czy rzeką, bo niszczymy własny 
system nerwowy, przeszkadzamy w wy-
poczynku innym, wpływamy negatywnie 
na otaczające nas środowisko. Zamiast ra-
dia, posłuchajmy śpiewu ptaków, szumu 
rzeki czy wodospadu albo wsłuchajmy się 
w ciszę, która przywraca równowagę na-
szej psychice.

W – woda

Bez niej nie ma życia. Jest potrzebna 
i do picia, i do mycia. Spośród państw 
UE Polska plasuje się zaraz po Czechach 
jako kraj posiadający najmniej wody 
zdatnej do picia. Dlaczego? Ponieważ 
mamy coraz więcej wody zanieczyszczo-
nej. Ponadto bardzo dużo wody mar-
notrawimy, także z powodu nieszczel-
nych kranów czy spłuczki. Myjąc zęby, 
naczynia, warzywa zamykajmy kran, o 
ile w danym momencie nie korzystamy  
z wody. W wielu krajach prysznic bierze 
się dopiero po wrzuceniu żetonu i woda 
leci jedynie przez 3 minuty. Jeśli chcemy 
kąpać się przez godzinę, musimy wrzu-
cić 20 żetonów, co już sporo kosztuje. 
W podróż zabierajmy naturalne środki 
czystości, które nie zatruwają wody  
w potokach czy jeziorach.

Opracowała Maria Giedz

Zamiast radia, posłuchajmy śpiewu 
ptaków.

Bez wody nie ma życia.

TURYSTYKA

Muzeum II Wojny Światowej

Elżbieta Olczak, przewodnicząca KZ 
NSZZ „S”, kierownik Działu Eduka-
cyjnego 

– Zapraszam do odwiedzenia wysta-
wy stałej naszego muzeum. Gościmy 
też ekspozycje czasowe poświęcone 
rotmistrzowi Pileckiemu i generałowi 
„Grotowi”.  Warto też odwiedzić ścież-
kę edukacyjną na Westerplatte. 

Szczególny walor ma też wystawa 
dedykowana młodszym miłośnikom hi-
storii. Dla dzieci poniżej 12 roku życia 
i ich rodziców, by nie epatować grozą 
wojny, tak charakterystyczną dla woj-
ny totalnej, przygotowaliśmy wystawę 
„Podróż w czasie”. Pokazuje ona wojnę 
przez pryzmat losów pewnej warszaw-
skiej rodziny. Czynna jest w godzinach 
14-19 w dni powszednie oraz w godzi-
nach 10-19 w soboty i w niedziele. 

Do muzeum zaś zapraszamy od wtor-
ku do niedzieli w godzinach 10-19. Wto-
rek jest dniem bezpłatnego zwiedzania 
wystawy głównej i wystawy dla dzieci. 

Muzeum Narodowe

Barbara Spigarska, przewodnicząca 
KZ NSZZ „S”

– Zapraszam do odwiedzania wszyst-
kich oddziałów Muzeum Narodowego w 
Gdańsku. I tak od 1 lipca do 24 września 

gościmy w Oddziale Sztuki Nowoczesnej 
(Pałac Opatów, ul. Cystersów 18, Gdańsk) 
wystawę „Autochrom – triumf koloru” 
przygotowaną w 110 rocznicę narodzin fo-
tografii barwnej. Autochrom był barwnym 
medium, dzięki któremu dokumentowano 
przed stu laty rzeczywistość. Fotografia 
barwna na szklanych płytkach została 
opatentowana przez braci Lumière.   

Warto odwiedzić Zieloną Bramę w 
Gdańsku, a w niej prezentowaną wysta-
wę „Legendarna Młoda Polska”, na którą 
składa się malarstwo polskie przełomu 
XIX i XX wieku. Prezentujemy na niej 
ponad sto dzieł artystów polskich z okre-
su symbolizmu lub – inaczej –   secesji.    

Do najmłodszych, ale też nie tylko, 
trafi z pewnością wystawa „Od mario-
netek do robotów” czynna w Pałacu 
Opatów. Projekt prezentujący marionet-
ki, kukły, pacynki, jawajki, lalki cienio-
we, afisze i plakaty znakomicie nadaje 
się do odwiedzenia podczas wspólnych 
spacerów babci i dziadka z wnukami 
czy rodziców z dziećmi.

W plan podróży po Pomorzu należy 
wpisać Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie, w XVIII-wiecznym pała-
cyku szlacheckim, w którym urodził się 
Józef Wybicki, twórca polskiego hym-
nu narodowego, oraz Muzeum Trady-
cji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, 
wraz z galerią obrazów i pokaźnymi 
zbiorami bibliotecznymi.  

Kaszubski Park Etnograficzny 
we Wdzydzach Kiszewskich

Wojciech Myszk, KZ NSZZ „S” 
– Zapraszam turystów z Pomorza i z in-
nych rejonów kraju do poznania dawnego 
życia codziennego i dawnej regionalnej 
architektury. Niepowtarzalną okazją jest 
najstarsze na ziemiach polskich muzeum 
na wolnym powietrzu, czyli działający od 
1906 roku skansen we Wdzydzach Ki-
szewskich. Szczególna okazja będzie pod-
czas jarmarku 15 i 16 lipca. To najwięk-
sza folklorystyczna impreza w regionie. 
Oczywiście proponujemy też odwiedzenie 
zgromadzonych na obszarze 22 hektarów 
obiektów – dwóch młynów wiatrowych, 
chałup gburskich, szkoły, dworu, kościo-
łów, karczmy, do obejrzenia dawnych 
sprzętów gospodarskich i domowych. Jest 
też miejsce dla dzieci, wystawa „Muzeum 
do zabawy”. Zapraszam do aktywnego 
wypoczynku, do spacerów po skansenie. 
Cały dzień spędzony u nas będzie na pew-
no udanym czasem dla całej rodziny.   

Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku
Dorota Zielińska, KZ NSZZ „S” 

– Jesteśmy obecni na całym nieomal 
Pomorzu – od Tczewa po Hel. Nasze 
muzeum to także Sołdek, pierwszy zbu-
dowany przez polską stocznię statek 
pełnomorski, i przepiękny żaglowiec 
Dar Pomorza, cumujący w Gdyni i od-
wiedzany tłumnie przez turystów.  

W Gdańsku zapraszamy dzieci na 
wakacyjne zajęcia do spichlerzy na Oło-
wiance i do Ośrodka Kultury Morskiej. 
Zaplanowane są zajęcia edukacyjne, jak 
na przykład morze w menzurce, pod-
wodne kominy, opowieści o Wikingach 
i norweskie sagi.  

W spichlerzach na Ołowiance zapra-
szamy do gry „Pamiętnik z podróży”, 
podczas której uczestnicy poznają naj-
ciekawsze miejsca, do jakich żeglowały 
statki z Gdańska, a także do zabawy pod-
czas wielkoformatowej gry planszowej 
„Bitwy morskie”.  Nasi goście dowiedzą 
się naprawdę dużo o Morzu Bałtyckim.  

W Helu na bulwarze Nadmorskim, 
tuż obok portu, mamy arcyciekawe 
Muzeum Rybołówstwa, które przeszło 
niedawno rewitalizację. Z drewnianej 
wieży muzeum roztacza się widok na 
panoramę Helu, port i Zatokę Pucką. 
Z kolei w Kątach Rybackich prezento-
wana jest historia szkutnictwa i rybo-
łówstwa nad Zalewem Wiślanym. 

Zapraszamy też wszystkie dzieci na 
zajęcia wakacyjne do Muzeum Wisły 
i Centrum Konserwacji Wraków Stat-
ków w Tczewie. A wśród atrakcji m.in. 
zegarek z owoców, zajęcia z fizyki, 
planowanie rejsów i rozwiązywanie 
tajemnic żeglugi. Nasze muzeum ma 
propozycje dla dzieci, a w tym czasie 
rodzice i dziadkowie mogą zająć się 
zwiedzaniem ekspozycji. 

Wysłuchał (asg)

Muzealnicy zapraszają


