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Rozmowa z podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Katarzyn¹ Sobierajsk¹

Redakcja: Jak Pani, jako minister odpowiedzialna za tury-
stykê w Ministerstwie Sportu i Turystyki postrzega zaintereso-
wanie i szanse rozwoju turystyki przez rozwój regionów o
interesuj¹cej budowie geologicznej? W okresie ostatnich 2 lat
widzimy znaczne zainteresowanie realizowaniem prac geolo-
gicznych dla promowania form aktywnego wypoczynku ukie-
runkowanych na upowszechnienie geoturystyki.

Minister Katarzyna Sobierajska: Podejmowane
przez geologów dzia³ania wpisuj¹ siê w popieran¹ przeze
mnie ideê wykorzystywania wiedzy i osi¹gniêæ naukow-
ców do rozwoju turystyki. W bogactwie i ró¿norodnoœci
dziedzictwa geologicznego Polski upatrujê szansê na cie-
kawe i konkurencyjne produkty turystyczne, stanowi¹ce
impuls dla samorz¹dów, organizacji turystycznych oraz
szerokiego grona pasjonatów geoturystyki do podejmowa-
nia kreatywnych dzia³añ, maj¹cych na celu rozwój gospo-
darczy kraju.

Dotychczasowa wspó³praca z g³ównym geolo-
giem kraju pokazuje jak bogate i ró¿norodne jest dziedzic-
two geologiczne Polski. Dos³ownie na wyci¹gniêcie rêki
mamy setki obiektów przyrody nieo¿ywionej. W Polsce do
najbardziej znanych nale¿¹: prze³om Dunajca w Pieninach,
rzeŸba polodowcowa Tatr, wydmy ³ebskie, ska³ki jurajskie
w okolicach Krakowa, jaskinie NiedŸwiedzia i Raj, Góry
Sto³owe, ale tak¿e wyst¹pienia kamieni szlachetnych i
ozdobnych w Sudetach. Obok nich s¹ to tak¿e tysi¹ce
obiektów technicznych (kopalnie czynne i muzealne),
s³u¿¹cych eksploatacji i przeróbce kopalin. Do najciekaw-
szych nale¿¹: kopalnia soli w Wieliczce, kopalnia krzemie-
ni w Krzemionkach Opatowskich, kopalnia z³ota w Z³otym
Stoku, szyby naftowe w Bóbrce, tê¿nia w Ciechocinku.
Nadzwyczaj interesuj¹cymi turystycznie obiektami mog¹

okazaæ siê, po odpowiednim zagospodarowaniu, czynne
kopalnie — np. miedzi w Polsce (jedna z najwiêkszych pod-
ziemnych kopalñ rud na œwiecie), czy te¿ Be³chatów (jako
przyk³ad gigantycznej kopalni odkrywkowej).

Miejsca te posiadaj¹ ogromny potencja³ tury-
styczny, który jak dot¹d nie zosta³ w pe³ni wykorzystany,
wiêc najwy¿sza pora, aby zape³niæ tê niszê. Myœlê, ¿e pro-
ces ten usprawni nowa specjalnoœæ kszta³cenia, a mianowi-
cie geoturystyka. Zauwa¿y³am, ¿e ten kierunek studiów
pojawi³ siê na AGH w Krakowie i na Uniwersytecie War-
szawskim.

Geoturystyka to turystyka po obiektach przyro-
dy nieo¿ywionej. Wed³ug za³o¿eñ ma przygotowaæ specja-
listów potrafi¹cych zaspokoiæ potrzeby turystów, którzy
chc¹ nie tylko zobaczyæ, ale tak¿e dowiedzieæ siê dlaczego,
kiedy i w jaki sposób powsta³y wspania³e obiekty przyrody
nieo¿ywionej, pokierowaæ tymi, którzy chc¹ zobaczyæ, jak
eksploatowano i przerabiano kopaliny u¿yteczne.

Specjalnoœæ od pocz¹tku cieszy siê du¿ym zaintereso-
waniem studentów, pomimo ¿e musz¹ oni spe³niæ wy¿sze
ni¿ studenci pozosta³ych specjalnoœci wymagania jêzyko-
we i ukoñczyæ kurs przewodnicki. Trudno jednak dziwiæ
siê temu zainteresowaniu, przecie¿ turystyka to przemys³
XXI wieku. Z opracowañ ONZ wynika, ¿e ok. 30% zatrud-
nionych bêdzie pracowaæ w dziedzinach bezpoœrednio lub
poœrednio zwi¹zanych z turystyk¹. Ju¿ dzisiaj, pod wzglê-
dem obrotów finansowych, turystyka plasuje siê na trzecim
miejscu po przemys³ach: paliwowo-energetycznym i samo-
chodowym. W warunkach podnoszenia wykszta³cenia
spo³eczeñstw krajów rozwiniêtych obok typowego wypo-
czynku pojawiaj¹ siê potrzeby bardziej wyrafinowane,
zaspokajane przez turystykê poznawcz¹ i edukacyjn¹ —
zw³aszcza turystykê geologiczn¹. Ten proces daje siê ju¿
zauwa¿yæ tak¿e u nas.

Dziêki œwietnie przygotowanym fachowcom,
którzy bêd¹ potrafili wyeksponowaæ walory geologii,
bêdziemy wkrótce cieszyæ siê wieloma profesjonalnie
przygotowanymi œcie¿kami geologicznymi, geotropami,
geoparkami czy parkami rozrywki, bazuj¹cymi na
osi¹gniêciach geoturystyki. G³oœne wyra¿anie poparcia dla
przedsiêwziêæ geoturystycznych ujawni³o, jak wiele inicja-
tyw tego typu jest podejmowanych w Polsce (Gmina Moryñ,
Po³czyn Zdrój itp.)

Ryc. 1. Henryk Jacek Jezierski, g³ówny geolog kraju, podsekretarz
stanu w MŒ i Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w MSiT,
w kopalni soli w K³odawie. Fot. A. Szymkowiak
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Red.: Pani pozytywne nastawienie do rozwoju geotu-
rystyki odzwierciedla choæby to, ¿e podczas organizowa-
nych przez Pañstwa najwiêkszych krajowych targów tury-
stycznych w Poznaniu g³ówny geolog kraju podpisa³ sta-
tus pierwszego geoparku ³uk Mu¿akowa. Czy uwa¿a Pani,
¿e ta forma promocji turystyki powinna byæ kontynuo-
wana?

Minister K. Sobierajska: Ministerstwo Œrodowiska
oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki zadeklarowa³y
wspó³pracê w celu wykorzystania i promowania dziedzic-
twa geologicznego dla rozwoju turystyki. Jednym z aspek-
tów tej wspó³pracy jest inicjatywa przyznawania statusu
„Geopark” regionom atrakcyjnym geologicznie o du¿ym
potencjale turystycznym. Dzia³ania te maj¹ stanowiæ wspar-
cie w staraniach o uzyskanie rangi „Geopark UNESCO”, pro-
mowaæ geologiê, podnieœæ atrakcyjnoœæ turystyczn¹ regionu i
byæ pozytywnym sygna³em dla potencjalnych inwestorów.

Idea tworzenia geoparku ³¹czy cele ochrony dziedzic-
twa geologicznego, szerok¹ promocjê nauk geologicznych
oraz propagowanie ich funkcji edukacyjnych i turystycz-
nych ze wsparciem regionalnego rozwoju gospodarczego.

W odniesieniu do inicjatyw lokalnych geoparków,
powo³ywanych w wyniku porozumienia podmiotów lokal-
nych, skupiaj¹cych siê wokó³ idei promocji dziedzictwa
geologicznego, istnieje mo¿liwoœæ ich weryfikacji w dro-
dze nadawania im przez ministra œrodowiska statusu Geo-
parku Krajowego (narodowego). Jest to presti¿owy akt
uznania rangi obszaru chronionego, odznaczaj¹cego siê
szczególnymi wartoœciami dziedzictwa geologicznego.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e nadanie tego¿ statusu nie mo¿e byæ

rozumiane jako promocja gotowego produktu geoturysty-
cznego, ale jako bodziec intensywnie stymuluj¹cy realiza-
cjê zakreœlonych celów rozwoju regionu.

Proces nominacji obszaru podlega specjalnej procedu-
rze, która zosta³a zainicjowania oraz wypracowana przez
g³ównego geologa kraju w gronie ekspertów z Miêdzyre-
sortowego Zespo³u Certyfikacji Geoparków reprezentu-
j¹cych m.in.: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczelnie wy¿sze,
Pañstwowy Instytut Geologiczny — Pañstwowy Instytut
Badawczy oraz inne instytucje ochrony przyrody i œrodowiska.

Jako pierwszy w Polsce procedurê certyfikacji pomy-
œlnie przeszed³ obszar polskiej czêœci £uku Mu¿akowa, uzy-
skuj¹c status Geoparku Krajowego w paŸdzierniku 2009 r.

Dnia 7 maja 2010 r. odbêdzie siê kolejne spotkanie
Miêdzyresortowego Zespo³u Certyfikacji Geoparków, na
którym opiniowany bêdzie obszar Góry œw. Anny, jednego
z licznych wulkanów kenozoicznych na dolnym Œl¹sku.

Obszary wyró¿nione certyfikatem Geopark Krajowy
mog¹ ubiegaæ siê o w³¹czenie do Europejskiej Sieci Geo-
parków, wspieranej przez UNESCO.

Wed³ug stanu z maja 2008 r., do Europejskiej Sieci
Geoparków (EGN — European Geopark Network), posia-
daj¹cej wsparcie UNESCO, nale¿¹ 33 geoparki po³o¿one
w: Wielkiej Brytanii (7), Niemczech (6), Hiszpanii (4),
W³oszech (4), Austrii (2), Francji (2), Grecji (2), Chorwa-
cji (1), Czechach (1), Irlandii (1), Norwegii (1), Portugalii
(1) i Rumunii (1).

Liczê, ¿e podjête dzia³ania bêd¹ pomocne w promowa-
niu kolejnych projektów tworzenia geoparków w Polsce,
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Ryc. 2. (Od lewej) dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki, podsekretarz stanu w MSiT Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w MŒ i
g³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski oraz pracownik badawczy PIG-PIB Grzegorz Czapowski przy tablicy
edukacyjno-informacyjnej w Centrum Konfrerencyjnym PIG-PIB w Leszczach. Fot. A. Szymkowiak



która przecie¿ posiada bardzo du¿y potencja³ zasobów przyrody
nieo¿ywionej oraz wiele lokalnych inicjatyw budowy geoparków.

Red.: W Ministerstwie Œrodowiska powsta³ ostatnio
pomys³ wykonywania popularnych informacji o geologii
w formie tablic GeoTropów. Czy Pani zdaniem geolodzy
powinni dzieliæ siê informacjami o historii Ziemi w takiej
popularnej formie?

Minister K. Sobierajska: Zarówno œcie¿ki geologiczne,
ta wykonana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny —
Pañstwowy Instytut Badawczy w gminie Olsztyn, jak i
GeoTropy, to œwietne formy prezentowania w jêzyku nie-
specjalistycznym w ciekawy sposób pasjonuj¹cych zagad-
nieñ geologicznych, tj.: procesów kszta³tuj¹cych powierzchniê
Polski, bogactw naturalnych Polski, œwiata minera³ów i ska³,
skamienia³oœci, kopalin czy œladów dzia³alnoœci górniczej.
Jednym s³owem GeoTropy maj¹ udzielaæ zainteresowanym
odpowiedzi na pytania: kiedy, dlaczego i w jaki sposób powsta³y
obiekty fascynuj¹ce swym piêknem, ró¿norodnoœci¹ form
oraz niepowtarzalnoœci¹ elementy przyrody nieo¿ywionej.

Oprócz pe³nionej funkcji edukacyjnej, podnoszenia œwia-
domoœci ekologicznej i przyrodniczej, tablice stanowiæ bêd¹
oryginalny produkt turystyczny promuj¹cy wytypowane rejo-
ny Polski, podnosz¹c ich atrakcyjnoœæ turystyczn¹. Po sukce-
sach inicjatyw tworzenia parków tematycznych, jak ten
licznie nagradzany w Ba³towie, to kolejna inicjatywa wyko-
rzystywania elementów geologii do promocji turystyki.

Do tej pory wykonano oko³o 20 tablic GeoTropów.
By³y one prezentowane jako nowy produkt w turystyce na
targach turystycznych TT Warsaw w Warszawie, Tour
Salon w Poznaniu oraz na stronie internetowej Pañstwowe-
go Instytutu Geologicznego — Pañstwowego Instytutu
Badawczego. Dobrze, ¿e inicjatywa ta spotka³a siê z
du¿ym zainteresowaniem ze strony regionalnych i lokal-
nych jednostek administracyjnych.

Red.: Geolodzy wielokrotnie organizuj¹ w Polsce miê-
dzynarodowe konferencje. Przy okazji organizacji w Kra-
kowie we wrzeœniu br. Konferencji Asocjacji Hydrogeo-
logów IAH, m.in. na ³amach Przegl¹du Geologicznego w
jego angielskiej wersji, oprócz artyku³ów merytorycznych
pojawi¹ siê materia³y promuj¹ce Polskê jako kraj inte-
resuj¹cy turystycznie. Czy ten kierunek nale¿y wspieraæ?

Minister K. Sobierajska: Dla geologów jest natural-
ne, ¿e przemycaj¹ walory geoturystyczne Polski przy ka¿-
dej okazji, aby otworzyæ nam oczy na piêkno naszej
ojczyzny. To przecie¿ oni s¹ najbardziej œwiadomi ogrom-
nego i niewykorzystanego potencja³u jaki drzemie w przy-
rodzie nieo¿ywionej. Dlatego te¿ podejmuj¹ nowe
inicjatywy (czasopisma geoturystyczne — Geoturystyka),
stowarzyszaj¹ siê, aby dzia³aæ z jeszcze wiêkszym rozma-
chem, organizuj¹ konferencje geoturystyczne (konferencja
GEOTUR, organizowana przez Akademiê Górniczo-Hut-
niczej) oraz do³¹czaj¹ elementy promuj¹ce Polskê jako
kraj, do którego warto przyjechaæ, dysponuj¹cy nowocze-
snym zapleczem konferencyjnym, spe³niaj¹cym wymogi
stawiane przez organizatorów kongresów, szkoleñ czy spo-
tkañ biznesowych, co ma miejsce tak¿e przy wspomnia-
nym przez Was Kongresie IAH w Krakowie. Rynek
turystyki biznesowej w Polsce jest rynkiem rozwojowym.
Si³y tego rodzaju turystyki upatrujemy w zachowaniu miê-
dzynarodowych standardów jakoœci i wype³nieniu ich
atrakcjami mocno kojarzonymi z polsk¹ tradycj¹, stylem i
goœcinnoœci¹. Inspiracj¹ do tworzenia np. programów
motywacyjnych mo¿e byæ kultura wspó³czesna, kultura
ludowa, ale tak¿e bogate dziedzictwo geologiczne.

Myœlê, ¿e machina pod nazw¹ geoturystyka ju¿ ruszy³a
i nie ma siê co zastanawiaæ, czy nale¿y j¹ wspieraæ, ale jak
j¹ wspieraæ.

Red.: Dziêkujemy za rozmowê.
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Ryc. 3. Pierwszy piknik geologiczny w Olsztynie k. Czêstochowy (8 lipca 2009 r.); (od lewej) dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki i
podsekretarz stanu w MSiT Katarzyna Sobierajska ogl¹daj¹ rdzenie wiertnicze z pobliskiego magazynu rdzeni PIG-PIB w Kielnikach.
Fot. A. Szymkowiak
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