2. Współczesne pielgrzymowanie
na Jasną Górę

2.1. Formy i wielkości ruchu pielgrzymkowego
Formy ruchu pielgrzymkowego
Formy ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę są zróżnicowane, a ich identy−
fikacja zależy od przyjętych kryteriów oceny. Tu wyodrębniono 6 kryteriów:
1. Podstawowe formy ruchu na Jasną górę wynikają ze względów organizacyj−
nych:
– pielgrzymi indywidualni,
– pielgrzymi w grupach zorganizowanych.
2. Istotnym kryterium wydzielenia form ruchu jest wiek pielgrzymów, bowiem
na Jasną Górę pielgrzymują:
– dzieci,
– dzieci pierwszokomunijne,
– dzieci i młodzież szkół podstawowych,
– młodzież szkół średnich i maturalna,
– dorośli, w tym studenci, emeryci.
3. W ruchu pielgrzymkowym specjalną rolę odgrywają specyficzne formy
wynikające z istnienia różnych wspólnot, np. pielgrzymki:
– parafialne,
– stanowe,
– zawodowe,
– modlitewne,
– stowarzyszeniowe.
4. Innym kryterium wymagającym podkreślenia jest stan zdrowia. Na Jasną Górę
przybywają coraz liczniej pielgrzymi
– chorzy i niepełnosprawni, a obok
– zdrowi.
5. Ważną rolę w wydzieleniu form ruchu pielgrzymkowego odgrywają środki
transportu wykorzystywane do podróży pielgrzymkowych. Z tego względu można
wydzielić pielgrzymki:
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kolejowe,
autobusowe (linie regularne),
autokarowe (pojazdy wynajmowane),
samochodowe (samochody osobowe),
rowerowe,
piesze.
6. Kolejnym kryterium, które należy uwzględnić, jest pochodzenie pielgrzymów,
a więc:
– pielgrzymi krajowi,
– obcokrajowcy.
Wśród wyróżnionych kryteriów trudno jest ustalić ich hierarchię, szereg z nich
bowiem służy określonym potrzebom. Na przykład fakt przybywania na Jasną Górę
osób chorych i niepełnosprawnych nie tylko obrazuje ich wiarę i nadzieję w uzyskanie
łaski zdrowia, ale przede wszystkim powinien być połączony z ułatwieniami wporu−
szaniu się i przebywaniu w mieście i na Jasnej Górze. Z kolei wyodrębnienie różnych
środków transportu wykorzystywanych przez pielgrzymów wskazuje na potrzebę
rozwiązań transportowych w mieście i szczególnie w rejonie Jasnej Góry.

–
–
–
–
–
–

Wielkości ruchu pielgrzymkowego na Jasnej Górze
Wielkości ruchu pielgrzymkowego na Jasnej Górze są przedstawione w trzech
relacjach:
– przyjazdy i przyjścia piesze pielgrzymów na Jasną Górę w 1995r.,
– frekwencja pielgrzymów w 1995r.,
– wielkość ruchu według niektórych — w zależności od dostępnych danych — form
ruchu pielgrzymkowego.

Przyjazdy i przyjścia piesze pielgrzymów na Jasną Górę
w 1995roku
W 1995r. na Jasnej Górze notowano ogółem 3055tys. osób. Najwięcej przybyło
w sierpniu (594tys., co stanowi 19,5% ogółu). Wysokie liczby dotyczą również czerwca,
lipca i września. Łącznie w ciągu tych czterech miesięcy przybyło 1916tys. osób (62,8%
ogółu) (tab. 1). Natomiast w pozostałych miesiącach ruch pielgrzymkowy na Jasną
Górę stanowił od 2,2 do 6,0%.
Ruch rejestrowany przez Klasztor na Jasnej Górze wyniósł w 1995r. nieco ponad
609tys. osób (20% ogółu), a ruch nierejestrowany oszacowano na 2445,6tys. osób.

Rozkład ruchu w skali roku
Na rozkład ruchu pielgrzymkowego w ciągu roku rzutują główne uroczystości
maryjne i spotkania jasnogórskie (tab. 2). Według danych OO. Paulinów 6 dni w roku
charakteryzuje się ruchem w przedziale 100−200tys. osób. Takimi dniami są przede
wszystkim Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Święto
Matki Bożej Jasnogórskiej (26 sierpnia) oraz takie spotkania na Jasnej Górze, jak
Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, Radia Maryja, Rolników i Ludzi Pracy. Nie można
42

Tab. 1. Ruch pielgrzymkowy na Jasnej Górze w 1995 r. − przyjazdy i przyjścia piesze.
Tab. 1. Pilgrim traffic to Jasna Góra in 1995. Arrivals.

Źródło: D. Ptaszycka−Jackowska, A. Jackowski, Studium ..., 1997.
Source: D. Ptaszycka−Jackowska, A. Jackowski, Studium ..., 1997.

tu pominąć szczególnych dni, podczas których odbywają się spotkania z Ojcem
Świętym, Janem Pawłem II. Przybywa na nie od 0,5 do 1,7mln pielgrzymów.
Podjęto próbę rozróżnienia wielkości ruchu rejestrowanego i nierejestrowanego
(tab. 3). Ogółem w dni te przybyło w 1995r. 940tys. osób, czyli 30,8% ogółu osób.
Wgrupach rejestrowanych przybyło do Częstochowy 173tys. osób, co stanowiło
18,4%, ale w głównej mierze byli to pielgrzymi piesi (153tys., czyli 16,3%). Natomiast
dominował ruch nierejestrowany (81,6%).
Ciekawie zarysowuje się rozkład ruchu w skali roku rozpatrywany według dni
o określonej liczbie przybyłych pielgrzymów. Znaczna część dni, bo 40,5%, charaktery−
zuje się ruchem mieszczącym się w przedziale 1−5tys. osób. Takie dni występują
tylko w początkowych i końcowych miesiącach w roku (tab. 4). W przedziale 5−10tys.
osób znalazło się 38,5% dni, przede wszystkim w miesiącach środkowych należących
do głównego sezonu pielgrzymkowego. Podobne rozmieszczenie dni ma miejsce
wprzedziale 10−20tys. osób (15,6% dni). Dni z najwyższą liczbą pielgrzymów (powyżej
20tys.) stanowią tylko 5,2% i mieszczą się w zasadzie w okresie lipiec− październik.

Rozkład ruchu w skali miesiąca
Na rozkład ruchu w skali poszczególnych miesięcy rzutuje przede wszystkim
rytm tygodniowy, ale także okresy innych świąt niż jasnogórskie (np. Bożego
Narodzenia czy Wielkiejnocy), struktura roku szkolnego (w tym matury, przerwy
zimowe).
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Tab. 2. Dni o najwyższym ruchu pielgrzymów na Jasnej Górze.
Tab. 2. Days with peak arrivals and peak attendance in Jasna Góra.
A. Najważniejsze dni na Jasnej Górze w ciągu roku i liczba uczestników.
A. Main celebration days at Jasna Góra during the year and number of participants.

B. Dni szczególne − spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
B. Days with extraordinary attendance − meetings with the Holy Father John Paul the
Second.

Źródło: dane OO. Paulinów.
Source: Archive of the Jasna Góra monastery.
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Tab. 3. Przyjazdy i przyjścia na główne uroczystości maryjne i spotkania jasnogórskie.
Tab. 3. Arrivals with the aim to participate in the major Marian celebration and
Jasna Góra meeting.

* Liczby uczestników w grupach zorganizowanych i indywidualnych oszacowano.
Źródło: D. Ptaszycka−Jackowska, A. Jackowski, Studium ..., 1997.
Source: D. Ptaszycka−Jackowska, A. Jackowski, Studium ..., 1997.

Rozkład ruchu w skali tygodnia
Niewątpliwie w skali tygodnia zwiększonym ruchem przyjazdowym charaktery−
zują się dni wolne od pracy (sobota i niedziela). Jednak nie jest to w skali roku zjawisko
powszechne. Istnieje bowiem szereg grup pielgrzymów i turystów, którzy przybywają
na Jasną Górę w dni powszednie. Dotyczy to zwłaszcza wielu grup młodzieży szkolnej.
Dzięki temu następuje częściowe wyrównanie natężenia ruchu. Obserwuje się też,
że w soboty przybywa więcej grup zorganizowanych niż w niedziele, co rzutuje na
większy niejednokrotnie poziom ruchu w soboty.

Dobowy rozkład natężenia ruchu
Znaczne różnice w ruchu występują w skali doby, przy czym trzeba podkreślić
istnienie różnic między dobami, które wynikają z charakteru przyjazdów i pobytów
pielgrzymów. Szczególną rolę odgrywają tu stosunkowo krótkie pobyty na Jasnej
Górze bez noclegów, pobyty z noclegami, przyjazdy połączone z całodobowym
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Tab. 4. Pielgrzymi przybyli na Jasną Górę w 1995 r. − liczba dni w miesiącu o określonej
wielkości ruchu.
Tab. 4. Pilgrims visiting Jasna Góra − per days in a month.

* Procesja Bożego Ciała.
Źródło: D. Ptaszycka−Jackowska, A. Jackowski, Studium ..., 1997.
Source: D. Ptaszycka−Jackowska, A. Jackowski, Studium ..., 1997.

czuwaniem, uczestniczenie w szeregu nabożeństw i Drodze Krzyżowej, zwiedzanie
Sanktuarium.
Ogólnie można stwierdzić, że nasilenie przyjazdów ma miejsce w godzinach
rannych i przedpołudniowych, a odjazdów w godzinach popołudniowych.
Szczególne spiętrzenie ruchu następuje oczywiście w dni głównych uroczystości
i spotkań jasnogórskich. W takich dniach ma miejsce gwałtowny przypływ wielkich
rzesz pielgrzymów obejmujący często dni poprzedzające, ale charakterystyczna jest
też wysoka liczba niemal jednoczesnych wyjazdów. Np. OO. Paulini podkreślają,
że15VIII, po głównych uroczystościach, w których uczestniczy 150 tys. osób,
wieczorem pozostaje w rejonie Jasnej Góry 50 tys. Oznacza to odpływ 100 tys. osób
wciągu kilku godzin.
Dobowy rozkład natężenia ruchu był przedmiotem badań w 1983r. (Studium
ruchu turystycznego i pątniczego), a niektóre wyniki ilustrują ryc. 13−15. Obserwacje
obecnego pielgrzymowania wskazują, że — niezależnie od wielkości ruchu — jego
wzrost, apogeum i następnie odpływ pielgrzymów przebiegają w podobnym rytmie
w ciągu doby.
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Ryc. 13. Dobowe natężenie ruchu pielgrzymkowego w dni wolne od pracy (szacunkowo, na
podstawie pomiarów przeprowadzonych w latach 1981−1982).
Fig. 13. The hourly intensity of the pilgrimage movement on weekends and bank holidays
(estimated values based on censuses made from 1981 to 1982).
Źródło: Studium ruchu turystycznego i pątniczego w Częstochowie... 1983.
Source: Studium ruchu turystycznego i pątniczego w Częstochowie... 1983.

Średni okres pobytu w Częstochowie
Około 75−90% pielgrzymów indywidualnych przyjeżdża do Częstochowy tylko na
jeden dzień, a w zasadzie tylko na kilka godzin. Średni okres pobytu pątników wmieście
wynosi zaledwie 4,5 godziny wobec średniej 3 dni w Lourdes i 2,5 dnia wFatimie. W
okresie głównych uroczystości sierpniowych notuje się dłuższe pobyty pątników niż w
ciągu roku, a wpływają na to przede wszystkim pielgrzymi piesi. Przykładowo na święto
Wniebowzięcia NMP co 10 osoba przebywa dłużej niż trzy dni, a z noclegów korzysta
blisko 70% pątników36.
36

W. Bartoszewicz, J. Łaciak, dz. cyt., s. 35.
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Ryc. 14. Dobowe natężenie ruchu pielgrzymkowego w dniach zjazdów, pielgrzymek
ogólnopolskich, odpustów mniejszych (szacunkowo, na podstawie pomiarów
przeprowadzonych w latach 1981−1982).
Fig. 14. The hourly intensity of the pilgrimage movement on the days of meetings, all−Polish
pilgrimages, minor indulgences (estimated values based on censuses run from 1981 to
1982).
Źródło: Studium ruchu turystycznego i pątniczego w Częstochowie... 1983.
Source: Studium ruchu turystycznego i pątniczego w Częstochowie... 1983.

Rejony zamieszkania pielgrzymów
Wśród pielgrzymów zaznacza się przewaga mieszkańców Polski Środkowej,
Południowo−Wschodniej i Południowej oraz, co jest oczywiste, najbliższych terenów.
Poza odległością wiąże się to zwłaszcza z liczącą już kilka stuleci tradycją pielgrzy−mowania
z tych regionów do Częstochowy. W ciągu roku udział mieszkańców województwa
częstochowskiego i województw sąsiednich wynosi około 50%, zaś wokresie głównych
świąt ich udział maleje do 25−30%. W ostatnich latach zasięg terytorialny sanktuarium
rozszerzył się na obszary i miejscowości nie wykazujące dotychczas większej aktywności
48

Ryc. 15. Dobowe natężenie ruchu pielgrzymkowego w dniach 25−27 sierpnia (szacunkowo,
na podstawie pomiarów przeprowadzonych w latach 1981−1982).
Fig. 15. The daily intensity of the pilgrimage movement from 25−27 August (estimated
values, based on censuses run from 1981 to 1982).
Źródło: Studium ruchu turystycznego i pątniczego w Częstochowie... 1983.
Source: Studium ruchu turystycznego i pątniczego w Częstochowie... 1983.

w masowym pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Są to przede wszystkim rejony Polski
Zachodniej, Pomorza Zachodniego i Polski Północno−Wschodniej.

Frekwencja pielgrzymów w 1995roku
Znaczna część pielgrzymów i turystów przybywających na Jasną Górę spędza tam
parę godzin i tego samego dnia wyjeżdża. Jednak część nocuje lub spędza czas na
modlitwie, uczestnicząc w nocnym czuwaniu w Kaplicy Cudownego Obrazu. Najdłużej
na Jasnej Górze przebywają pielgrzymi piesi, którzy niekiedy spędzają wCzęstochowie
nawet parę dni. Fakt takiego zatrzymania rzutuje na frekwencję pielgrzymów i turystów.
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W oparciu o analizę istniejących danych autorzy stwierdzili, że często liczba osób
przyjeżdżających na Jasną Górę jest utożsamiana z liczbami charakteryzującymi
frekwencję i uznali konieczność wyodrębnienia obu rodzajów wielkości.
Frekwencję pielgrzymów i turystów na Jasnej Górze oszacowano na podstawie
informacji dotyczących czasu przebywania pielgrzymów pieszych (źródłem były dane
z dokumentacji uzgodnień Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie) i grup zorganizo−
wanych objętych rejestrem Jasnej Góry. Ponadto wprowadzono zróżnicowany w skali
roku narzut korzystających z noclegów pielgrzymów nierejestrowanych. Narzut ten
dostosowano do ilości miejsc noclegowych znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie Jasnej Góry, uwzględniając możliwy stopień ich wykorzystania.
W wyniku przeprowadzonych ocen i szacunków frekwencję w 1995r. określono
na 3 905 tys. osób, co oznacza, że była wyższa od liczby osób przybyłych na Jasną
Górę o ~900 tys. osób (tab.5). Szczególny wzrost frekwencji w stosunku do osób
przybyłych notuje się — według ocen szacunkowych — w dni poprzedzające główne
uroczystości. Oszacowano, że największa różnica między liczbą osób przybyłych
awielkością frekwencji ma miejsce w sierpniu osiągając 400 tys., we wrześniu 120
tys., w lipcu 100 tys., a w czerwcu 80 tys. W sierpniu istotną rolę odgrywają niewątpliwie
pielgrzymki piesze, gdzie różnica między liczbą wejść afrekwencją wynosi ponad
240 tys.
Najwyższą frekwencją pielgrzymów charakteryzuje się sierpień (25,1%),
aokresem wysokiej frekwencji są cztery miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień
(łącznie 66,1%). W okresie tym przebywa na Jasnej Górze 2 624 tys. osób.
Fakt wyższej frekwencji od liczby przybywających pielgrzymów i turystów
wpływa na inną strukturę dni odznaczających się określonym ruchem. Ocenia się
bowiem, iż niemal podwaja się liczba dni z ruchem dziennym w przedziale 10–50 tys.
(z 68 do 122), a także wzrasta liczba dni z ruchem >50 tys. (z 8 do 11) (tab. 6).

Wielkości ruchu według niektórych — w zależności od dostępnych
danych — form ruchu pielgrzymkowego
Podobnie, jak w ocenie wielkości całego ruchu pielgrzymkowego, również
wocenie udziału poszczególnych, wyodrębnionych form ruchu pielgrzymkowego
występują zasadnicze trudności. Dostępne dane są wyrywkowe i nie odzwierciedlają
odpowiednio skali ruchu. Informacja o liczbie grup przybyłych na Jasną Górę
izarejestrowanych przez OO. Paulinów (tab. 7) pozwala stwierdzić, że najliczniejsze
są pielgrzymki parafialne, stanowe, zawodowe […] (> 3 700 grup), a następnie grupy
młodzieży (łącznie > 2 800 grup).
W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się wyraźne przekształcenia wstruk−turze
wiekowej i społecznej pielgrzymów. Jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych wmigracjach
tego typu uczestniczyły przede wszystkim osoby starsze. Zazwyczaj dominowały osoby
powyżej 46 lat, stanowiąc 70−80% ogółu pątników. Już w latach siedemdziesiątych zaczęła
się zaznaczać zmiana na rzecz wyraźnego „odmładzania” ruchu pielgrzymkowego. W
połowie tego dziesięciolecia ponad 75% pątników nie przekroczyło 45 roku życia37. W
chwili obecnej większość uczestników — ponad 50%, a w niektórych grupach nawet 90%
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Tab. 5. Ruch pielgrzymkowy na Jasnej Górze w 1995 r. − frekwencja pielgrzymów.
Tab. 5. Structure of pilgrim traffic to Jasna Góra in 1995. Attendance.

Tab. 6. Frekwencja dzienna pielgrzymów na Jasnej Górze w 1995 r. − liczba dni w miesiącu o
określonej wielkości ruchu.
Tab. 6. Daily attendance of pilgrims on Jasna Góra in 1995 per days in a month.
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Tab. 7. Formy ruchu pielgrzymkowego w grupach rejestrowanych na Jasnej Górze w 1995 r.
i w latach następnych1).
Tab. 7. Patterns of pilgrim to Jasna Góra in 19951).

1) Wg danych OO. Paulinów
2) W tej liczbie było 3 625 pielgrzymek parafialnych i 652 stanowe, zawodowe, modlitewne, stowarzysze−
niowe.
3) W liczbie tej było 2 954 pielgrzymek parafialnych, 446 pielgrzymek stowarzyszeń i ruchów modlitew−
nych oraz 326 pielgrzymek stanowych i zawodowych.
4) Ponadto w 1995r. na Jasną Górę przybyły 33 pielgrzymki diecezjalne maturzystów liczące od kilku do
kilkunastu tysięcy uczestników. Podobnie w roku 1996 przybyło 35 pielgrzymek diecezjalnych

ityle samo w 1997r.

— stanowią ludzie młodzi. Ich dominacja zaznacza się zwłaszcza podczas głównych świąt,
kiedy stanowią oni 55−60% ogółu pielgrzymów rejestrowanych na Jasnej Górze38.
Około 30% uczestników pielgrzymek przybywa na Jasną Górę w grupach
organizowanych przede wszystkim przez różne placówki kościelne, duszpasterstwa
środowiskowe (np. artystów, młodzieży szkolnej) i zawodowe (pielgrzymki rolników
czy ludzi pracy), a także przez stowarzyszenia, szkoły, zakłady pracy itp. Udział tej
kategorii pielgrzymów wzrasta do 40−50% w czasie głównych uroczystości jasno−górskich,
zwłaszcza sierpniowych39.
Encyklopedia Katolicka, dz. cyt., S. Jabłoński, k. 870.
Na podstawie badań i rozmów prowadzonych z Ojcami Paulinami oraz organizatorami
pielgrzymek. Potwierdzeniem ich są wyniki badań W. Bartoszewicza i J. Łaciaka.

37
38

52

Zmienia się struktura społeczno−zawodowa pielgrzymów. Zniknęła notowana
jeszcze w latach sześćdziesiątych dominacja ludności wiejskiej, która stanowiła
podówczas około 60% ogółu pątników. Obecnie udział tej kategorii przyjezdnych
wynosi około 30%, podobny odsetek stanowią mieszkańcy dużych miast. Większy
udział mieszkańców wsi obserwuje się jedynie w miesiącach listopad−luty, a więc
wokresie wolnym od ważniejszych prac gospodarskich. W pozostałych okresach
natomiast coraz większy odsetek stanowią pielgrzymi pochodzący z miast i aglomeracji
miejsko−przemysłowych: młodzież ucząca się, przedstawiciele środowisk robotniczych
oraz inteligenckich. Podobnie jak w latach siedemdziesiątych, również obecnie wśród
przyjezdnych dominują pątnicy z wykształceniem średnim i wyższym (około 60%
ogółu)40.
Na tle wielkości głównie o charakterze wskaźnikowym stosunkowo pełne dane
można było skompletować tylko odnośnie pielgrzymek pieszych. Są one przedstawio−
ne w rozdz. 2.4. Tu trzeba podkreślić, że w skali roku uczestnicy pielgrzymek pieszych
stanowili 6,0% ogółu pielgrzymów (181,8tys. osób), przy czym tylko w sierpniu był to
znaczący odsetek (28,1%).
Ocenia się, że ogółem do Częstochowy 35% pątników przybywa autokarami.
W 1995 roku do największych, a zarazem najbardziej spektakularnych pielgrzymek
autokarowych należała pielgrzymka Rodziny Radia „Maryja” (9 lipca), w której wzięło
udział około 150tys. osób, a w tym 50tys. przybyłych 1300 autokarami.
Rola szlaków kolejowych jeszcze w okresie międzywojennym była znacząca.
Po II wojnie światowej, w miarę rozwoju transportu samochodowego, przejazdy koleją
nie mają już takiego znaczenia jak dawniej. Niemniej około 50% pątników przybywają−
cych na maryjne święta sierpniowe korzysta z usług kolei, podczas gdy winnych
okresach koleją przyjeżdża 25−30% pielgrzymów, głównie indywidualnych. Kolej
odgrywa istotną rolę przy powrotach pielgrzymek pieszych. Jak dotychczas niewielka
jest podaż usług kolejowych skierowana wobec specyficznej grupy pielgrzymów,
jakimi są chorzy. Brak jest przede wszystkim odpowiedniej liczby specjalnie przysto−
sowanych wagonów do przewozu chorych i bocznic kolejowych dla takich specjalnych
pociągów, jak to ma miejsce np. w Lourdes. Tym przede wszystkim należy tłumaczyć
niewielki wciąż udział chorych wśród pielgrzymujących. Na przykład 6 lipca 1995r.
w corocznej pielgrzymce chorych wzięło udział tylko 4tys. osób.
W ostatnich kilkunastu latach coraz częściej w wędrówkach do Częstochowy
wykorzystuje się samochody osobowe. Przybywa nimi około 7% ogółu pielgrzymów,
przy czym korzystają z nich przede wszystkim pielgrzymi indywidualni (około 25%)41.
Od kilku lat organizowane są pielgrzymki rowerowe. Co roku wyrusza wsierpniu
z Wrocławia na Jasną Górę tzw. „Wrocławska Pielgrzymka Rowerowa”. Każdorazowo
trasa tej pielgrzymki jest inna. Zawsze jednak wiedzie ona przez miejscowości z
sanktuariami maryjnymi. Trasa jej liczy około 700 kilometrów. Ponadto notuje się
Encyklopedia Katolicka. dz.cyt. S. Jabłoński, k. 870; W. Bartoszewicz, J. Łaciak. dz.cyt., s. 32;
materiały uzyskane w klasztorze.
40
Materiały uzyskane w klasztorze jasnogórskim oraz od długoletnich organizatorów pielgrzymek
(rozmowy prowadzono w latach 1994−1995); zob. też W. Bartoszewicz, J. Łaciak. dz. cyt., s. 34−35.
41
W. Bartoszewicz, J. Łaciak, dz. cyt., s. 39.
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przyjazdy mniejszych pielgrzymek rowerowych (np. w 1995r. ze Strzelc Krajeńskich,
Chojnic, Nowego Tomyśla, Pniew, Racławic, Sędziszowa). Zapewne tego typu
pielgrzymowanie będzie się nadal rozwijać i ma ono szanse przyciągnąć pątników z
innych krajów. Z naszych badań i obserwacji we Francji wynika, że właśnie pomysł
organizowania pielgrzymek na rowerach przyciągnął młodzież, która przedtem
zazwyczaj stroniła od takich praktyk religijnych. Obecnie bardzo popularną wśród
młodzieży francuskiej jest zwłaszcza kolarska pielgrzymka średniowiecznym szlakiem
Świętego Jakuba do Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Jak do tej pory „śladowe” jest wykorzystywanie połączeń lotniczych, przy czym
wykorzystuje się tu przede wszystkim porty lotnicze Krakowa i Katowic. Brak
własnego lotniska obniża dość istotnie międzynarodową rangę Częstochowy.
Przypomnijmy, że Lourdes posiada lotnisko, które jest trzecim we Francji (po Paryżu
i Nicei) portem lotniczym w zakresie lotów czarterowych. Własnymi lotniskami
dysponuje też wiele innych czołowych ośrodków kultu religijnego na świecie, zarówno
chrześcijańskich, jak i pozostałych głównych religii.
W ramach Studium turystycznego (1997) autorzy podjęli próbę oszacowania liczby
pielgrzymów przybywających różnymi środkami transportu. Szacunki te dotyczyły
głównie wybranych dni z wielkością ruchu mieszczącą się w przedziale 10−20tys.
osób. Ogółem w 1995r. na Jasnej Górze było 57 takich dni.
I tak liczbę osób, które przyjeżdżały autokarami oszacowano na 3600–14400
dziennie, co odpowiada 90–360 autokarom. Największe liczby dotyczą dni, w których
na Jasną Górę przyjeżdżają duże grupy maturzystów organizowane przez diecezje.
Obecnie zarysowuje się tendencja do ograniczenia jednoczesnych przyjazdów
idzielenia grup diecezjalnych na odrębne dni.
Liczbę osób przyjeżdżających dziennie samochodami osobowymi określono
wprzedziale 1 800−4 800, co odpowiada 600−1600 samochodom.
Oszacowano, że z połączeń kolejowych PKP korzystało dziennie 2 000–4 600
osób, a z autobusów PKS 400–900 osób.
Duża rozpiętość w przedziałach wielkości wynika z różnej struktury ruchu
wposzczególnych analizowanych dniach i różnych przyjętych wskaźników korzystania
ze środków transportu w przypadku m.in. grup pielgrzymów i pielgrzymów indywi−
dualnych. Warto tu przytoczyć obserwację, że na Święto Ludzi Pracy znacznie więcej
pielgrzymów przybywa autokarami, a na Dożynki samochodami osobowymi.

Przyjazdy obcokrajowców
Liczbę przyjeżdżających do Częstochowy pielgrzymów zagranicznych ocenia
się na 200–400 tys.42 Pochodzą oni z ponad 80 krajów43. Na Jasnej Górze w 1995r.
zanotowano 1709 grup, w których uczestniczyło 57,8 tys. osób44. Liczbę tę należy
powiększyć o grupy nie zgłoszone, prowadzone przez organizatorów świeckich, głównie
biura podróży. Niektóre źródła podają, że przyjazdy grupowe obejmują 30% ogółu
pielgrzymów zagranicznych na Jasnej Górze. Grupy przyjeżdżają z reguły autokarami, a
Ustalenie dokładnej liczby pątników z zagranicy — podobnie jak w ogóle liczby pielgrzymów —
jest trudne. W rejestrach klasztornych zapisuje się jedynie zgłoszone grupy pielgrzymkowe, a także tych

42

54

turyści indywidualni (stanowiący ponad 50%) samochodami osobowymi. Do wyjątków
należą przyjazdy koleją. Ponadto około 15 tys. osób wędruje na Jasną Górę pieszo w
polskich pielgrzymkach i liczba ta rośnie z roku na rok. Dla ponad połowy cudzoziemców
Jasna Góra jest jedynym celem podróży do Polski.
Turyści zagraniczni częściej od Polaków korzystają z noclegów (40%), ale więk−
szość z nich (60%) zatrzymuje się tylko na parę godzin. Głównym okresem przyjazdów
jest lato (od czerwca do września), przy czym zdecydowana większość obcokrajowców
przyjeżdża w sierpniu (ponad 20%), a następnie w lipcu (blisko 20%), w czerwcu
iwrześniu (po około 15%).
Wśród pątników zagranicznych dominują Niemcy i pielgrzymi ze Stanów
Zjednoczonych (po około 20%) oraz Włosi (ponad 15%). Większe grupy pielgrzymów
pochodzą ponadto z Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Węgier,
Danii i Holandii (1−6%). Od 1989 roku obserwuje się przyjazdy grup pielgrzymkowych
z Rosji, Ukrainy, Armenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi. Wśród obcokrajowców
znaczny udział (25−30%) mają członkowie Polonii z całego świata. Ilustracją ruchu
przyjazdowego obcokrajowców z krajów europejskich jest ryc. 16.

2.2. Pielgrzymki w przestrzeni miasta
Główne etapy pielgrzymowania w Częstochowie
Celem przyjazdów i przyjść pielgrzymów do Częstochowy jest Jasna Góra.
Klasztor i jego otoczenie są więc dla pielgrzymów najważniejszym miejscem. Dotarcie
na Jasną Górę poprzedza jednak sam przyjazd do Częstochowy lub wejście pielgrzymki
pieszej do miasta. Po dłuższym lub krótszym pobycie na Jasnej Górze i w jej rejonie
następuje powrót do domu. Każdy z tych trzech etapów pielgrzymowania w obrębie
Częstochowy ma swoje specyficzne cechy, wiąże się z różnymi rejonami miasta i jego
zagospodarowaniem, wywiera inne piętno na jego strukturze i funkcjonowaniu.
W przyjazdach do Częstochowy istotną rolę odgrywa dostępność komunikacyjna
miasta z zewnątrz, a następnie ta część miejskiego układu komunikacyjnego, która
jest wykorzystywana przez pielgrzymów. Na skalę i kierunki przemieszczania się
pielgrzymów w obrębie miasta rzutuje położenie Jasnej Góry i lokalizacja usług
turystycznych.

Dostępność komunikacyjna miasta z zewnątrz
pątników indywidualnych, których oprowadzali po Sanktuarium Ojcowie Paulini. Tymczasem ostatnie
lata przyniosły wyraźną tendencję odchodzenia od pielgrzymek grupowych z niewielką liczbą uczestników
na rzecz przyjazdów indywidualnych (w tym rodzinnych). W dokumentach jasnogórskich wielkość
rejestrowanego ruchu pielgrzymkowego obcokrajowców ocenia się na 150−200tys. osób rocznie. Wydaje
się, że co najmniej tyle samo osób odwiedza Sanktuarium indywidualnie. Stąd dokonując bardzo ostrożnego
szacunku można przyjąć dla pielgrzymek zagranicznych liczbę 400 tysięcy uczestników.
43
W 1995r. — według danych Klasztoru — sami tylko kapłani odprawiający Msze Św. na Jasnej
Górze pochodzili z 83 krajów.
44
W sprawozdaniach jasnogórskich za rok 1996 podaje się, że na Jasną Górę przybyło 41 107 osób
z 46 krajów w 1 507 grupach, a za rok 1997 66 871 osób z 63 krajów w 2 471 grupach.
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Ryc. 16. Kierunki przyjazdów mieszkańców krajów europejskich na Jasną Górę (1995 r.).
Fig. 16. The direction of arrivals of the inhabitants of European countries at Jasna Góra
(1995).
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Jest ona stosunkowo dobra ze względu na centralne położenie miasta i regionu w
skali kraju.
W dostępności drogowej podstawową rolę odgrywa przecinająca miasto na osi
północ – południe droga szybkiego ruchu E 75, a w niedalekiej przyszłości pojawi się
od strony zachodniej autostrada A1. Natomiast nie ma i nie przewiduje się w najbliższej
przyszłości szybkich dróg na osi wschód – zachód. Ponadto miasto jest dostępne poprzez
sieć dróg wojewódzkich zbiegających się promieniście z różnych kierunków (ryc. 17).
Z siecią drogową wiąże się dostępność miasta zorganizowaną komunikacją
autobusową. Dworzec autobusowy w Częstochowie jest korzystnie usytuowany obok
kolejowego Dworca Głównego, natomiast sieć linii i połączeń lokalnych, regionalnych,
krajowych i międzynarodowych leży w sferze organizacyjnej i powinna być regulowana
bieżącymi potrzebami rynku.
W dostępności kolejowej Częstochowy nastąpiła niekorzystna zmiana związana z
przeniesieniem szeregu dalekobieżnych rozkładowych połączeń kolejowych na Centralną
Magistralę Węglową. Istniejąca sieć torowisk pozwala jednak na wpro−wadzanie — w
miarę potrzeb — połączeń specjalnych, okresowych itp. Wdostępności kolejowej istotną
rolę odgrywają dwa dworce osobowe: Główny (nowy, o wysokim standardzie) oraz
Stradom. Są one dogodnie położone, ale stacja Stradom odznacza się niekorzystnym
połączeniem pieszym i autobusowym z Jasną Górą, zaś Dworzec Główny kolizją ruchu

Ryc. 17. Dostępność komunikacyjna miasta z zewnątrz.
Fig. 17. Communicational accessibility of the town from outside.
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pieszego przyjezdnych z ruchem miejskim (samochodowym, autobusowym i
tramwajowym) w Alei Wolności. Problemem wobsłudze kolejowej ruchu
pielgrzymkowego do Częstochowy jest ograniczona pojemność bocznic, które
umożliwiałyby postoje pociągów specjalnych.
Dostępność lotniczą Częstochowy — istotną zwłaszcza dla turystów zagra−
nicznych — utrudnia brak własnego lotniska. Ze względu na lokalizację, znacze−nie
w obsłudze Częstochowy może mieć jedynie istniejące lotnisko wPyrzowicach koło
Katowic, a w przyszłości dla małych samolotów lotnisko wRudnikach, które wymaga
adaptacji.

Usługi turystyczne
Główną rolę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb pielgrzymów odgrywają
usługi noclegowe. Pielgrzymi korzystają przede wszystkim z ofert placówek
kościelnych (domy różnych zgromadzeń zakonnych) skoncentrowanych w pobliżu
Jasnej Góry (ryc. 18, tab. 8). Ten fakt w połączeniu ze stosunkowo niskimi cenami
sprawia, że pielgrzymi rzadko korzystają z usług noclegowych oferowanych przez
innych gestorów. W obiektach kościelnych znajduje się 2300 miejsc całorocznych,
800 miejsc sezonowych45 oraz 3000 miejsc na łąkach przy Klasztorze, gdzie można
ustawiać namioty.
Poza bazą kościelną nieopodal Sanktuarium położony jest tylko 1 hotel Orbisu,
camping i pole namiotowe. Inne obiekty są rozproszone w znacznej odległości od
Jasnej Góry i na ogół nie są wykorzystywane przez pielgrzymów. Mają one łącznie
1500 miejsc całorocznych i 4500 na polach namiotowych. W okresach wyjątkowych
spotkań na Jasnej Górze, takich jak np. VI Światowy Dzień Młodzieży w 1991r., istnieje
możliwość zorganizowania w mieście dużej liczby noclegów w internatach, domach
akademickich i budynkach szkolnych.
W sumie bazę noclegową Częstochowy — jednego z głównych na świecie ośrodków
pielgrzymkowych — można ocenić jako więcej niż skromną. Wskaźnik liczby łóżek na
1000 mieszkańców (1,2) jest nawet niższy od średniej krajowej (1,5). Dla porównania, w
innych ważnych ośrodkach pielgrzymkowych świata wskaźnik ten wynosi: Lourdes
5000 miejsc na 1000 mieszkańców, Fatima około 1000, Mekka iMedyna po około 100
łóżek46. Na 1000 pielgrzymów rejestrowanych w Częstochowie przypada zaledwie 0,5
łóżka, podczas gdy dla Lourdes analogiczny wskaźnik wynosi 18,0. Brak rozwiniętej
bazy noclegowej o zróżnicowanym standardzie jest jednym zgłównych czynników
powodujących, że większość pielgrzymów przyjeżdża tylko na kilka godzin. Zaledwie
około 10% pątników przybywających do Częstochowy wykorzystuje 1 nocleg. W
ostatnich latach ważną rolę odgrywa Dom Pielgrzyma, który przyjmuje ponad 15%
notowanych w ciągu roku w mieście pątników, a także „Dolina Miłosierdzia” Księży
Pallotynów. W dniach głównych uroczystości religijnych dużym powodzeniem cieszą
się pola namiotowe, z których korzystają zwłaszcza uczestnicy pielgrzymek pieszych.
Są to miejsca w obiektach stałych, które po wprowadzeniu ogrzewania mogą stać się całorocznymi.
Stosunkowo niski wskaźnik w Mekce i Medynie wynika z odmiennych warunków klimatycznych
i innego popytu.
45
46
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Fig. 18. Accommodation facilities in Częstochowa (as for 1996) (see tab. 8).

Ryc. 18. Usługi noclegowe w Częstochowie (stan 1996) (zob. tab. 8).

Tab. 8. Usługi noclegowe w Częstochowie (stan w 1996r.) (zał. do ryc. 18).
Tab. 8. Lodging facilities in Częstochowa (state in 1996) annex to fig. 18.
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cd. Tab. 8. Usługi noclegowe w Częstochowie (stan w 1996r.) (zał. do ryc. 18).
condt. Tab. 8. Lodging facilities in Częstochowa (state in 1996) annex to fig. 18.

Mimo że sieć placówek gastronomicznych w ostatnich latach wyraźnie się rozwinęła,
ciągle odczuwa się brak tanich jadłodajni, zlokalizowanych w niedalekiej odległości od
zespołu klasztornego. Z całej bazy żywieniowej największym powodzeniem cieszą się
punkty małej gastronomii. Sytuację ratuje w pewnym zakresie bar szybkiej obsługi w
Domu Pielgrzyma, ale w okresie wzmożonego napływu pielgrzymów jego przepustowość
jest zbyt mała, aby zaspokoić potrzeby wszystkich chętnych. Słaba sieć tanich jadłodajni
sprawia, że — jak wykazały badania Instytutu Turystyki — w dni wolne od pracy blisko
70% pielgrzymów korzysta z własnego prowiantu, a w dniach uroczystości 14–15 sierpnia
aż 75%.
Podobnie jak w całej Polsce, również w Częstochowie palącym problemem jest
rozbudowa infrastruktury sanitarnej. W chwili obecnej brak jest zarówno wystar−
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czającej liczby toalet o odpowiednim, międzynarodowym standardzie, jak również punktów
z umywalniami i prysznicami, z których mogliby korzystać pielgrzymi nie nocujący w
Domu Pielgrzyma czy w innych obiektach.
W Częstochowie działa wiele biur turystycznych, które nastawione są przede
wszystkim na obsługę turystyki wyjazdowej mieszkańców Częstochowy i regionu,
natomiast w ograniczonym zakresie zajmują się obsługą ruchu przyjazdowego
wmieście.

Ciągi ruchu na Jasną Górę w obrębie miasta
Ruch pielgrzymów na Jasną Górę w obrębie miasta zależy przede wszystkim od
środka transportu, jaki został wykorzystany przy przyjeździe: pociągi, autobusy,
autokary, samochody osobowe, rowery.
W przypadku pociągów ruch przyjazdowy obsługiwany jest przez dwa dworce
kolejowe, przy czym stacja Stradom jest w znacznym stopniu wykorzystywana przy
powrotach ze względu na bocznice umożliwiające dłuższe postoje, ale niewielu
pociągów oczekujących na pielgrzymów. Wobec słabej komunikacji miejskiej
pielgrzymki wędrują głównie pieszo na Jasną Górę, zwłaszcza w dni zwiększonego ruchu.
Podobna jest sytuacja związana z przyjazdami autobusami. Dworzec autobusowy
zlokalizowany jest obok stacji kolejowej Częstochowa Główna i ruch pielgrzymów
odbywa się w znacznym stopniu pieszo, pokrywając się przestrzennie z osobami
wędrującymi ze stacji kolejowej.
Autokary i samochody osobowe wiozące pielgrzymów zmierzają drogami
wlotowymi i głównymi ulicami w rejon Jasnej Góry. Rozkład przestrzenny tego ruchu
zależy od nasilenia przyjazdów. W dni niewielkiego ruchu i autokary i samochody
osobowe dojeżdżają do położonych w rejonie Jasnej Góry parkingów (ryc. 18). W dni
nasilonego ruchu wykorzystywane są parkingi położone w innych rejonach miasta
oraz boczne ulice. Część pojazdów parkuje na obrzeżach miasta lub nawet poza jego
granicami. Wówczas wzrasta w skali miasta niezorganizowany ruch pieszy od miejsc
postoju do Jasnej Góry, kumulując się w rejonie Klasztoru, zwłaszcza w Alei
Najświętszej Marii Panny.
Na to przemieszczanie się pielgrzymów, przybywających do Częstochowy
różnymi środkami transportu, nakłada się ruch pieszych pielgrzymek.

Trasy przejść przez miasto pieszych pielgrzymek
Niektóre dni w roku — zwłaszcza przed świętami 15 i 26 sierpnia — wyróżniają
się wzmożonym ruchem pielgrzymek pieszych. W ciągu dnia 14 sierpnia, który
charakteryzuje się największym ruchem pieszym, na Jasną Górę wchodzi około 47tys.
pielgrzymów, w dzień poprzedni (13 sierpnia) 32tys. osób.
Dla zachowania ładu w organizacji przestrzennej i funkcjonalnej miasta w okresie
przybywania do Częstochowy pielgrzymek pieszych, zostały wyznaczone przez władze
samorządowe „Trasy przejścia pielgrzymek przez teren województwa i wejścia do miasta
Częstochowy na Jasną Górę”. Są one corocznie weryfikowane, ale w zasadzie ich prze−
bieg w poszczególnych latach się nie zmienia, poza przypadkami okresowych remon−
tów dróg i ulic. Łącznie wyznaczono 10 takich tras, prowadzących do miasta zróżnych
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stron, większość z kierunku wschodniego, północnego i zachodniego (ryc.19).
Wobrębie miasta trasy te stopniowo łączą się ze sobą i ostatecznie zbiegają się wAlei
NMP. Niektóre wiodą całą Aleją (np. trasy nr 2 i 3), inne jej krótkim odcinkiem
(ryc.20). Dla kilku tras z kierunku południowego i zachodniego przewidziano dojście do
Jasnej Góry ulicą św. Barbary (tradycyjna „mała oś pątnicza”).
Na ogół tymi samymi trasami wychodzą z Częstochowy te pielgrzymki, które
również pieszo wracają do swych domów (por. rozdz. 2.4.). Jedynie w bezpośrednim
sąsiedztwie Klasztoru wyznacza się dla nich trasy skrótowe.

Ryc. 19. Trasy przejść pieszych przez Częstochowę.
Fig. 19. The routes of foot pilgrimages through Częstochowa.
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Część pielgrzymek zachowuje po uroczystościach swój status grupy zorganizo−
wanej i wspólnie wraca do domu, korzystając ze środków transportu — autokarów
izarezerwowanych pociągów, rzadko autobusów.
Jednak zdecydowana większość grup pielgrzymkowych rozwiązuje się po
uroczystościach, pozostawiając uczestnikom do wyboru termin powrotu i środek
transportu. Ta część pielgrzymów miesza się z innymi w drodze do dworców, tworząc
wielotysięczne potoki ruchu pieszego w mieście.
W sumie więc po uroczystościach religijnych obserwuje się wzmożony ruch
pieszy na ulicach prowadzących na Dworzec Główny PKP oraz dworzec PKS, a także
w ciągu ulic wiodących w kierunku stacji kolejowej Częstochowa−Stradom, gdzie na
pielgrzymów czekają normalne, rozkładowe pociągi oraz dodatkowe lub specjalne.
Ospiętrzeniu ruchu powrotnego świadczy to, że w dniu 15 sierpnia w ciągu paru
godzin popołudniowych spod Jasnej Góry odchodzi około 100tys. osób.

Strefy i rejony ruchu pielgrzymkowego w mieście

Szczegółowe badania rozmieszczenia ruchu pielgrzymkowego w mieście zostały
przeprowadzone przez zespół Wojewódzkiego Biura Projektów w Częstochowie pod
kierunkiem U. Gospodarek, w 1983r. Analiza porównawcza rozmieszczenia przes−
trzennego ruchu w ostatnich latach wskazuje, że sytuacja nie uległa zasadniczej zmia−

Ryc. 20. Ciągi piesze ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę.
Fig. 20. Foot paths of the pilgrimage movement to Jasna Góra.
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nie i określone w 1983r. rejony koncentracji ruchu pielgrzymkowego (ryc. 21) są na−dal
aktualne.
W skali miasta rysują się wyraźnie strefy o zróżnicowanym zasięgu przes−
trzennym, co związane jest z różnym nasileniem ruchu w skali roku.
Strefą wyróżniającą się jest część miasta charakteryzująca się niemal ciągłym
ruchem pielgrzymkowym. Obejmuje ona Jasną Górę i jej najbliższe otoczenie47, rejon
dworców głównego (kolejowego) i autobusowego, rejon stacji kolejowej Stradom oraz
ciąg ulic dojściowych. Jest to strefa, w której ruch pielgrzymkowy odbywa się wdni
powszednie i w dni wolne od pracy, a także w dni wielkich uroczystości. Można ją
określić jako strefę ciągłej koncentracji ruchu pielgrzymkowego.
W dni wolne od pracy obserwuje się poszerzenie tej strefy o sąsiednie rejony.
Głównie jest to otoczenie Alei Najświętszej Marii Panny i tereny wypełniające rejon
wokół Jasnej Góry. Proponuje się określenie tej strefy jako strefy okresowej koncen−
tracji ruchu pielgrzymkowego.
Jak to przedstawiono wcześniej, szczególna koncentracja ruchu pielgrzymkowe−
go w Częstochowie ma miejsce w dni wielkich uroczystości i spotkań jasnogórskich,
gdy do miasta przybywają wielotysięczne tłumy. Wówczas nasiloną penetracją ruchu
pielgrzymkowego obejmowane są znaczne przestrzenie miasta, apowstającą w wyniku
tego strefę należy określić jako strefę wyjątkowej koncentracji ruchu pielgrzymkowego.
Wymienione strefy nakładają się na siebie i wzajemnie przenikają. Na strefę
ciągłej koncentracji ruchu nakładają się obie pozostałe (okresowej i wyjątkowej
koncentracji), a strefę okresowej koncentracji przenika strefa koncentracji wyjątkowej.
W efekcie — jak to przedstawiono na ryc. 21 — tworzą się w Częstochowie strefy:
strefa wyjątkowej koncentracji ruchu,
strefa okresowej i wyjątkowej koncentracji ruchu,
strefa ciągłej koncentracji z koncentracjami okresowymi i wyjątkowymi.
Na ten strefowy układ nakładają się rejony skoncentrowanego biwakowania
wnamiotach w okresie głównych uroczystości i spotkań na Jasnej Górze i rejony
–nasilonego parkowania.
W dni powszednie i w dni wolne od pracy pojazdy pozostawiane są na parkingach
–
znajdujących
się w rejonie Jasnej Góry oraz na ulicach otaczających Sanktuarium.
–
Natomiast parkowanie samochodów osobowych i autokarów staje się problemem
wokresie wzmożonych przyjazdów. Większość uczestników pragnie bowiem parkować
możliwie jak najbliżej Sanktuarium. W okresach szczytowych parking przy Domu
Pielgrzyma i jego otoczenie przyjmowały już ponad 700 autokarów równocześnie. Wielu
przyjezdnych parkuje na chodnikach ulic równoległych do Alei NMP. Znaczna część
pojazdów bywa jednak zatrzymywana przy wjeździe do miasta lub nawet poza jego
granicami. Wówczas pielgrzymi wędrują na Jasną Górę pieszo różnymi ulicami, co również
rozszerza zasięg przestrzenny strefy przebywania pątników. Natomiast wniedzielne
popołudnia rejon Klasztoru wypełnia się samochoda−mi osobowymi przyjeżdżających
na Jasną Górę Częstochowian. Rejony nasilonego parkowania ilustruje ryc. 21.
47
Rejon Domu Pielgrzyma oraz ulic: Klasztornej, Kordeckiego, św. Barbary, 7 Kamienic, plac
Pod Szczytem i Rynek Wieluński.
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Ryc. 21. Strefy i rejony koncentracji ruchu pielgrzymkowego w Częstochowie.
Fig. 21. Zones and spheres of the concentration of the pilgrimage movement
in Częstochowa.
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Wyjątkowe koncentracje ruchu pielgrzymkowego w Częstochowie wiążą się
zpielgrzymkami pieszymi. Ma miejsce wtedy liniowa koncentracja ruchu pieszych
pielgrzymów po wyznaczonych w mieście trasach, nasilona ich penetracja w strefach
ciągłej i okresowej koncentracji ruchu, a częściowo w strefie wyjątkowej koncentracji,
zwłaszcza w rejonach biwakowania.
Najwcześniej w strukturze przestrzennej miasta wytworzyła się strefa ciągłej
koncentracji ruchu pielgrzymkowego z koncentracjami okresowymi i wyjątkowymi.
W strefie tej znajduje się większość „kościelnych” obiektów noclegowych, sklepów
zpamiątkami, dewocjonaliami, literaturą religijną, tanich jadłodajni i punktów
gastronomicznych oraz parkingów. W okresie nasilonych pielgrzymek większość tych
placówek gastronomicznych i handlowych czynna jest przez całą dobę. Mimo to
stopień przystosowania tej strefy do przyjmowania ruchu pielgrzymkowego nie jest
wystarczający. Ocenia się, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Częstochowy powinno się przeprowadzić weryfikację zasięgu
tej strefy oraz określić zasady przyjmowania pielgrzymów i sformułować program
usług dla ruchu pielgrzymkowego.
Strefa okresowej i wyjątkowej koncentracji ruchu — zwłaszcza wzdłuż Alei
Najświętszej Marii Panny — jest zagospodarowana głównie pod kątem obsługi
mieszkańców miasta. Strefa ta wymaga uzupełnienia zagospodarowania pod kątem ruchu
pielgrzymkowego. Wstępna ocena w tym zakresie i program powinny być również
przedmiotem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta.
Niewątpliwie, specjalnym i trudnym problemem jest przystosowanie dla obsługi
ruchu pielgrzymkowego strefy wyjątkowej koncentracji ruchu, która wypełnia się
pielgrzymami tylko kilkanaście razy w roku. W strefie tej i na jej obrzeżu powinny się
pojawić przede wszystkim parkingi o charakterze strategicznym, wyposażone w stałe i
okresowe urządzenia sanitarne, zacienione miejsca odpoczynku, okresowo organizowane
usługi gastronomiczne. Powinny się tu pojawić również miejsca noclegowe.

2.3. Pielgrzymki w przestrzeni regionu
Istotną rolę w pielgrzymowaniu na Jasną Górę odgrywa region częstochowski,
przy czym związki Jasnej Góry z regionem mają różnorodny charakter: pielgrzymki
przybywają na Jasną Górę z szeregu miejscowości regionu, przez region biegną trasy i
szlaki pielgrzymkowe do Częstochowy, pielgrzymi przyjeżdżający lub przychodzący na
Jasną Górę odpoczywają na obszarze regionu, a sanktuaria położone w regionie
obejmowane są szlakami pielgrzymek.

Region generatorem ruchu pielgrzymkowego

Mieszkańcy regionu wędrują na Jasną Górę praktycznie przez cały rok. Udają się
tam w grupach zorganizowanych lub indywidualnie, wykorzystując różne środki
lokomocji. Jasna Góra jest albo głównym celem podróży pielgrzymkowej, albo też jest
odwiedzana w trakcie pobytu w Częstochowie związanego z załatwieniem różnych spraw
wynikających z rangi miasta.
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Główne nasilenie pielgrzymek o zasięgu regionalnym wiąże się ze świętem
archidiecezji częstochowskiej w dniu 26 sierpnia. Wówczas pątnicy wyruszają z wielu
miejscowości. Jednak największą rolę odgrywają pielgrzymki piesze przychodzące
w większości z miejscowości położonych w odległości do 30km od miasta. Miejsca,
z których przybyły piesze pielgrzymki regionalne na święto 26 sierpnia w 1995r.,
ilustruje ryc. 22.
Znaczna część grup pielgrzymkowych wraca do domu bezpośrednio po zakoń−
czeniu uroczystości, niektóre grupy wracają pieszo, inne samochodami, autokarami lub
autobusami. W małym stopniu wykorzystana jest kolej.

Region obszarem tranzytowym dla pielgrzymek

Ryc.22. Strefa pielgrzymkowa w regionie częstochowskim.
1. Obszar województwa; 2. Główne drogi; 3. Zasięg strefy pielgrzymkowej; 4. Miejscowości
wyjściowe pielgrzymek lokalnych w 1995 r.; 5. Miejsca ostatnich noclegów pielgrzymek
pieszych przed wejściem do Częstochowy.
Fig. 22. The pilgrimage zone in the Czętochowa region.
1. The territory of the voivodship; 2. Main roads; 3. The range of the pilgrimage zone; 4.
Points of departure of local pilgrimages in 1995; 5. The last accommodations of foot
pilgrimages before reaching Częstochowa.
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Region częstochowski jest obszarem tranzytu dla wszystkich pielgrzymów
przybywających na Jasną Górę. Zaobserwować jednak można znaczne zróżnicowanie
wynikające ze środków transportu używanych w podróżach pielgrzymkowych.
Większość pielgrzymów przybywa do Częstochowy pociągami, autobusami, autoka−
rami, samochodami osobowymi.
Dla pielgrzymów przybywających pociągami kontakt z regionem polega na
przejechaniu przez jego obszar. Również większość pielgrzymów przybywających do
Częstochowy autobusami, autokarami i samochodami osobowymi — zwłaszcza na
główne uroczystości — przejeżdża przez obszar regionu, zatrzymując się jedynie na
krótki odpoczynek na przydrożnych parkingach. Nieco odmiennie kształtują się
podróże w dni nie związane ze specjalnymi uroczystościami jasnogórskimi. Wówczas
często trasa przejazdu pielgrzymek autokarowych i samochodowych jest wzbogacona
dłuższymi postojami i odwiedzinami innych sanktuariów, np. Gidle, Święta Anna,
Mrzygłód, Leśniów w Żarkach. Są wśród takich pielgrzymek przypadki, gdy Jasna
Góra nie jest punktem docelowym podróży lecz jest włączona w trasę wiodącą przez
szereg sanktuariów. Niestety brakuje badań, które pokazałyby wielkość i zasięg takich
wędrówek.
W skali roku występują okresy parodniowego szczególnego natężenia ruchu
kołowego wiążące się z głównymi uroczystościami na Jasnej Górze. Wówczas ma
miejsce skumulowany w czasie przejazd przez region setek autokarów i samochodów
osobowych wszystkimi drogami regionu prowadzącymi do Częstochowy. Zwłaszcza
powroty powodują uciążliwe spiętrzenia ruchu. Brakuje danych, które mogłyby
zobrazować obciążenie dróg regionu pojazdami w takich okresach.
Specjalna jest rola regionu dla pielgrzymek wędrujących pieszo na Jasną Górę.
Przez region częstochowski wiodą bowiem liczne szlaki pieszych pielgrzymek
zróżnych regionów kraju i zbiegają się gwiaździście w Częstochowie (ryc. 23). Wwielu
miejscowościach regionu położonych przy tych szlakach znajdują się ostatnie przed
wejściem do Częstochowy noclegi i postoje wypoczynkowe (ryc. 22). Następuje tu
także formowanie się głównych kolumn w tych przypadkach, gdy pielgrzymki jak
Krakowska czy Warszawska, idą w kilku grupach różnymi trasami i łączą się przed
wejściem do miasta. Na ogół w ciągu lipca i sierpnia przechodzi przez region około
170tys. pielgrzymów zdążających na Jasną Górę.
Miejscowości, zwłaszcza te położone w pobliżu Częstochowy i na trasach dużych
pielgrzymek, wyróżniają się znacznym obciążeniem ruchem pątników. Jednym
zprzykładów jest Olsztyn k/Częstochowy, w którym zatrzymuje się szereg grup
wcelach odpoczynku i uczestniczenia we Mszy św. czy nawet noclegu (ryc. 24).
Region jest także obszarem tranzytu dla szeregu grup wracających pieszo do
domu. Ogółem wielkość takiego powrotnego ruchu pielgrzymkowego można ocenić
na 22−25tys. osób. Niektóre miejscowości są punktem zatrzymania nie tylko idących na
Jasną Górę, ale także powracających pieszo do domu. Taka sytuacja charakteryzuje np.
Brzeźnicę, w której Pielgrzymka Łódzka nocuje w drodze na Jasną Górę (23/24 sierpnia)
i podczas powrotu (27/28 sierpnia) (ryc. 25).
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Ryc.23. Region obszarem tranzytu dla pieszego ruchu pielgrzymkowego do Częstochowy.
Fig. 23. The transit function of the region for foot pilgrimages wandering to Częstochowa.

Sanktuaria w regionie jako miejsca docelowe pielgrzymek
i miejsca zatrzymań na trasie
Na obszarze całej Wyżyny Krakowsko−Częstochowskiej ma miejsce znaczne
nagromadzenie ośrodków kultu religijnego. Zlokalizowanych tu jest ponad 40 takich
ośrodków (8% ogółu w Polsce), z tego około 15 z koronowanymi wizerunkami Matki
Bożej (niemal 10% takich wizerunków w kraju). Pozwala to traktować Wyżynę jako
jeden z wykształconych już regionów pielgrzymkowych. Podobnie jak w Karpatach
czy w innych regionach, większość, bo 80%, stanowią ośrodki o zasięgu lokalnym.
Ale równocześnie region ten obejmuje Jasną Górę (jeden z czterech głównych
ośrodków pielgrzymkowych świata), Gidle i Leśniów (o zasięgu ponadregionalnym),
Świętą Annę i Mrzygłód (o zasięgu regionalnym). Ta sytuacja upoważnia do zaliczenia
regionu częstochowskiego do grupy tych jednostek przestrzennych, w których funkcja
pielgrzymkowa jest wyraźnie odczuwalna.
W regionie częstochowskim znajduje się ponad 20 sanktuariów maryjnych, spośród
których w czterech (Gidle, Leśniów, Mrzygłód i Wieluń) znajdują się koro−nowane
wizerunki Maryi. Na „jurajskim szlaku pielgrzymkowym” one właśnie przyciągają
pielgrzymów i turystów, choć licznie odwiedzane są również pozostałe.
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Ryc.24. Obciążenie ruchem pielgrzymkowym miejscowości Olsztyn w lipcu i sierpniu 1995 r.
Fig. 24. The intensity of the pilgrimage movement in the village of Olsztyn in July
and August 1995.

Najwcześniej, bo w dniu 19 sierpnia 1923 roku, została koronowana cudowna figurka
Matki Bożej Gidelskiej. Ta niewielka rzeźba, licząca zaledwie 9 cm, pochodzi z XVI
wieku. Ze względu na swoje nadzwyczajne dzieje od początku (1516 r.) przyciągała
rzesze pątników, zarówno przedstawicieli ludu, szlachty i mieszczaństwa, jak też królów.
Liczne wota świadczą o doznawanych tu przez wiernych nadzwyczaj−nych łaskach.
Sanktuarium opiekują się Ojcowie Dominikanie. W ostatnich latach Gidle zaczęły się
przekształcać z ośrodka o zasięgu regionalnym w ośrodek oznaczeniu
ponadregionalnym. Charakterystyczne dla Sanktuarium są pielgrzymki chorych.
Następnym w kolejności chronologicznej koronowanym wizerunkiem była figura
Matki Bożej Leśniowskiej — Patronki Rodzin. Dzieje figury i Sanktuarium sięgają
czasów Władysława Opolczyka. Obraz był koronowany 13 sierpnia 1967 roku.
Sanktuarium pozostaje pod opieką Ojców Paulinów. Leśniów znajduje się na szlaku
pieszych pielgrzymek z Małopolski i Śląska. Jest miejscem etapowym, skąd wczesnym
rankiem wychodzą pielgrzymi, by przed wieczorem zdążyć na Apel na Jasnej Górze.
W ostatnich latach coraz częściej można spotkać grupy pielgrzymkowe, które
dojeżdżają do Leśniowa autokarami (np. z Zielonej Góry, Wrocławia, Śląska, Krakowa)
i stąd pieszo wędrują na Jasną Gó−rę. Ze względu na położenie przy szlakach
pielgrzymkowych prowa−dzących z różnych stron Polski Po−łudniowej, jak też wobec
coraz licz−niejszych przyjazdów obcokrajow−ców, Leśniów można zaliczyć do ośrodków
o zasięgu ponadregional−nym.
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Tradycje Wielunia jako oś−
rodka kultu maryjnego sięgają XVII
stulecia, z tego też okresu po−
chodzi łaskami słynący obraz Maryi.
Został on koronowany wdniu 5
września 1971 roku. Jest to ośrodek
o zasięgu regionalnym.
Drugi ośrodek o zasięgu re−
gionalnym — Mrzygłód —
posiada obraz Matki Bożej koro−
nowany wsierpniu 1996 roku.
Obok tych ośrodków z koro−
nowanymi wizerunkami Maryi
pielgrzymi chętnie zatrzymują się
w sanktuariach położonych w ta−
kich miejscowościach, jak: Mstów,
Święta Anna, Lelów, Kłobuck.
Należy tu zwrócić uwagę na
fakt, że te liczne sanktuaria poło−
żone w bliższym lub dalszym są−
siedztwie Częstochowy tworzą
niejako „samoistnie” szlak
pielgrzymkowo−turystyczny,
niezmiernie interesujący ze
względu zarówno na rangę religijną
sanktuariów, jak też na ich walory
Ryc. 25. Trasa Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej.
kulturowe. Atrakcyjność tego
Fig. 25. Route of the Łódź Foot Pilgrimage to Jasna
szlaku powinna stać się w
Góra.
przyszłości głównym (lub jednym
z głównych) argumentem uzasadniającym przedłużenie średniego okresu pobytu w
Częstochowie pielgrzymów i turystów. Już obecnie rozwija się model wędrówek
autokarowych po sanktuariach, wśród których Jasna Góra zajmuje centralne miejsce.
Najbardziej uczęszczanymi wróżnych kierunkach szlakami w tym rejonie są Piekary
Śląskie − Leśniów − Częstochowa − Święta Anna − Gidle − Licheń. Główne sanktuaria w
regionie przedstawione są na ryc. 23.

Strefa pielgrzymkowa w regionie częstochowskim
Analiza i ocena różnorodnych funkcji regionu z punktu widzenia ruchu
pielgrzymkowego na Jasną Górę wykazała, że wokół Częstochowy ma miejsce szczególna
kumulacja tych funkcji, co przejawia się zagęszczeniem sieci dróg dojazdowych i szlaków
pieszych, zagęszczeniem miejscowości będących generatorami regionalnego ruchu
pielgrzymkowego, zagęszczeniem miejsc ostatniego — przed wejściem do Częstochowy
— noclegu czy postoju i odpoczynku grup pieszych piel−grzymów. To skłoniło autorów
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do zarysowania specyficznej „strefy pielgrzymkowej” wokół Częstochowy w obrębie
regionu (ryc. 22). Obejmuje ona obszar o promieniu około 30km od Jasnej Góry.

Wyjątkowe funkcje pielgrzymkowe regionu w 1991r.
W 1991r. region częstochowski spełnił wyjątkowe funkcje dla pieszego ruchu
pielgrzymkowego. Związane to było z VI Światowym Dniem Młodzieży. Do Częs−
tochowy przybyło wówczas pieszo około 400tys. osób. Liczebność niektórych grup
pielgrzymkowych wzrosła kilkakrotnie, np. Pielgrzymka Warszawska, z którą
normalnie wędruje około 10tys. uczestników, liczyła 70tys. osób. Zgromadzenie
ogromnej liczby pielgrzymów spowodowało konieczność pozostawienia centrum
miasta dla gości zagranicznych i zakwaterowania uczestników polskich pielgrzymek
pieszych na obrzeżach Częstochowy oraz poza granicami miasta (ryc. 26).

2.4. Specyficzne cechy pieszego pielgrzymowania
na Jasną Górę
Motywacje pieszych pielgrzymek na Jasną Górę
Motywacje pieszego pielgrzymowania do Sanktuarium Jasnogórskiego przez
wieki wynikały głównie z przekonań religijnych uczestników. Podobną sytuację
notujemy również obecnie. Należy bowiem pamiętać, że pielgrzymki to przede
wszystkim jedna z praktyk religijnych. Z.S. Jabłoński uważa, że „[...] piesze pielgrzymki
grupowe stwarzają specyficzne warunki czasowo−przestrzenne, wyjątkowo korzystne dla
przeżyć religijnych uczestników, prowadzonej ewangelizacji. Chrześcijanin pielgrzymując
wyraża jakby istotę swojego życia i ujawnia wolę wędrowania za Bogiem−Pielgrzymem”48.
Z kolei R. J. Abramek pisał: „Pielgrzymka [piesza] staje się jakimś skondensowanym
skrótem chrześcijaństwa: objawionej drogi człowieka ku Bogu, drogi nawrócenia i pokuty
urzeczywistnianej we wspólnocie. Piesza pielgrzymka [...] wraz ztymi ofiarami, które
są od niej nieodłączne, modlitwami i rozważaniami, które towarzyszą pątnikom i z całą
atmosferą, w której się odbywa — staje się bardzo czytelną wykładnią stanu człowieka
iKościoła. Pielgrzym może bowiem oświadczyć:«Z łaski Boga jestem człowiekiem
ichrześcijaninem, przez czyny — wielkim grzesznikiem, z powołania jestem pielgrzymem»”49.
Szacuje się, że w latach siedemdziesiątych z motywów czysto religijnych przybyło
na Jasną Górę blisko 95% ogółu pielgrzymów pieszych, zaś w latach dziewięćdziesią−
tych odsetek ten waha się od 80 do 90%. Ten dominujący motyw religijny wwę−
drówkach pieszych na Jasną Górę stawia to sanktuarium w gronie głównych sanktuariów
świata.
Obok motywów o charakterze religijnym w pielgrzymkach na Jasną Górę zaznaczał
się często, zwłaszcza w okresach zniewolenia politycznego, motyw natury patriotycznej.
Odnosi się to szczególnie do pielgrzymek pieszych. Działo się tak zarówno w latach
48
Z. S. Jabłoński, Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę szansą ewangelizacji (1962−1987), [w:]
Przewodniczka..., Jasna Góra−Częstochowa 1994, s. 201.
49
R. J. Abramek, Pielgrzymka, dz. cyt., s. 16−17.
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Ryc. 26. Rozmieszczenie polskich pielgrzymek pieszych podczas VI Światowego Dnia
Młodzieży, sierpień 1991 r.
Fig. 26. The placement of Polish foot pilgrimages during VI World Day of Youth, August
1991.

rozbiorów, jak też w okresie panowania komunizmu. Udział wpielgrzymce stawał się
swego rodzaju formą protestu wobec zaborców czy panującego reżimu oraz prześladowań
politycznych.

Piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę w perspektywie Polski
i świata
W skali Polski Jasna Góra w sposób jednoznaczny dominuje nad innymi
sanktuariami, do których ludzie pielgrzymują pieszo, a szlaki pieszych peregrynacji
do Częstochowy mają unikatowy charakter ze względu na swój zasięg. Jednak gdyby
spojrzeć na Polskę w lipcu i sierpniu z lotu ptaka, można by dojrzeć grupy pątników
wędrujących pieszo utartymi szlakami do setek sanktuariów położonych w najbliższym
dla pielgrzymów regionie. Do wszystkich bowiem sanktuariów przybywają piesze
pielgrzymki lokalne lub regionalne. Niekiedy wyznacza się diecezjalne szlaki
wędrówek pieszych, obejmujące cieszące się sławą sanktuaria, nawet takie o zasięgu
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lokalnym. Niektóre z tych szlaków mają wieloletnią tradycję liczącą kilka stuleci (np. do
Kalwarii Zebrzydowskiej czy Wejherowa). Piesze pielgrzymki wędrują też do sanktuariów
prawosławnych (szczególnie Grabarka i Jabłeczna).
Łącznie w pielgrzymkach pieszych przybywa do Częstochowy około 6% ogółu
pątników. Stawia to Jasną Górę na jednym z czołowych miejsc w skali między−
narodowej. W świecie chrześcijańskim tak znaczącą rolę pielgrzymek pieszych notuje
się przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej, a szczególnie w przypadku Guadelupe
(Meksyk). W Europie natomiast Jasna Góra odegrała i odgrywa nadal rolę ośrodka,
z którego promieniują idee rozwijania lub reaktywowania pielgrzymowania pieszego.
Skutki tego oddziaływania widać zwłaszcza w krajach, wktórych piesze pielgrzymki pojawiły
się ponownie po wielu latach przerwy. Tak się stało na przykład we Francji, Austrii,
Niemczech, Włoszech, Hiszpanii. Idee jasnogórskie dotarły również do kontynentów
zamorskich, gdzie piesze pielgrzymki nie miały prawie w ogóle żadnej tradycji: w Stanach
Zjednoczonych do Doylestown iw Australii do Berrima−Penrose Park50.
Masowość pielgrzymek pieszych na Jasną Górę sprawia, że zalicza się je do
ważniejszych ruchów migracyjnych ludności zarówno w Polsce, jak i w Europie. Piesze
pielgrzymowanie stało się potężnym — choć nieformalnym — czynnikiem integracji
społecznej, narodowościowej, europejskiej, kulturowej, pokoleniowej iponad−
pokoleniowej. W perspektywie „jednej Europy” ta funkcja pielgrzymek jasnogórskich
zaczyna być coraz bardziej spostrzegana i doceniana. W naszej ocenie na tę
„europejskość” pieszych pielgrzymek duży wpływ miała znacząca (choć niewielka pod
względem liczby uczestników) pielgrzymka z Jasnej Góry do Fatimy (13 maja−13
października 1987), a także stałe już od kilku lat wędrówki Słowaków i Czechów do
Częstochowy. Od pięciu bowiem lat odbywa się coroczna piesza pielgrzymka
zVranowa (Słowacja), pokonując w ciągu 14 dni trasę liczącą ponad 400 kilometrów.
Na Jasną Górę wędruje również pielgrzymka młodzieżowa z Bystrzycy koło Hostyna
(czeskie Morawy), pokonująca blisko 310 kilometrów w 15 dni. Szczególne natężenie
pielgrzymek pieszych notowano podczas VI Światowego Dnia Młodzieży (1991r.),
kiedy to przywędrowało pod Jasną Górę około 400tys. pątników. Wielu młodych zkrajów
byłego obozu komunistycznego wędrowało, przyłączając się do pielgrzymek polskich.
Znane są także inne kierunki pielgrzymowania. Po odzyskaniu pełnej
niepodległości Polski w 1989 r., co roku wyrusza z Suwałk piesza pielgrzymka do
Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie (około 800 uczestników z całej Polski). Do
najmłodszych należy piesza pielgrzymka góralska z Zakopanego do słowackiego
sanktuarium Matki Bożej w Lewoczy.

Pielgrzymki piesze w ogólnym ruchu pielgrzymkowym
na Jasną Górę
Szczegółowe analizy, oceny i szacunki ruchu pielgrzymkowego, przeprowadzone
w ramach Studium turystycznego, pozwoliły ustalić, że w 1995 r. na Jasną Górę przybyło
ogółem 3055 tys. pielgrzymów, a w tym 6% stanowili pielgrzymi piesi (181,8 tys.) (ryc.27).
Ze względu na rozwinięty w tych ośrodkach kult Matki Bożej Częstochowskiej określa się je
jako „Amerykańską” i „Australijską Częstochowę”.
50
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Piesi pielgrzymi przybywali na Jasną Górę w okresie czterech miesięcy, od czerwca
do września (tab. 9). Jedynie w sierpniu stanowili oni istotną grupę (28,1% ogółu
pielgrzymów).
Inaczej kształtują się wielkości ruchu pielgrzymkowego przy uwzględnieniu
pobytów części pielgrzymów wCzęstochowie wynoszących ponad jeden dzień. Wówczas
frekwencja pielgrzymów oszacowana została ogółem na blisko 4 miliony osób, a pielgrzy−

Ryc. 27. Udział pielgrzymów pieszych w ogólnym ruchu pielgrzymkowym na Jasną Górę
w 1995 r.; a − wejścia; b − frekwencja.
Fig. 27. The share of foot pilgrims in the pilgrimage movement to Jasna Góra in 1995.; a −
entries; b − attendance.

mów pieszych na ponad 440 tysięcy, co stanowi 11,1% ogółu. Tak znaczna różnica w
stosunku do liczby przyjazdów wynika zdługości pobytów: pielgrzymi piesi — zwłaszcza
zodległych stron — przychodzą często kilka dni wcześniej przed dniem głów−nych
uroczystości ipozostają wCzęstochowie (tab.10). Szczególnie ma to miejsce w mie−
siącu sierpniu, kiedy to frek−wencja pieszych pielgrzymów osiąga wskaźnik 41,1% w sto−
sunku do ogółu pątników.
Tab. 9. Pielgrzymi piesi na Jasnej Górze w 1995 r.
Pielgrzymi piesi przy−bywają
Tab. 9. Pilgrims on foot on Jasna Góra in 1995.
do Częstochowy w gru−pach o
ogromnej skali wielkości: od
kilkunastu osób do kilkunas−tu
tysięcy uczestników. W 1995r.
wKlasztorze Jasnogórskim
zanotowano przybycie około 270
grup.
Od kilku lat obserwuje się w
pielgrzymkach pieszych udział
obcokrajowców, przy czym ma on
tendencje wzros−towe. W 1995 r.
Źródło: materiały Klasztoru Jasnogórskiego.
liczbę cudzo−ziemców oceniano na
Source: Archive of the Jasna Góra monastery.
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15 tys. osób. Dominuje forma
udziału
pielgrzymów
zagranicznych w polskich
pielgrzymkach, ale pojawiają się
już pielgrzymki samodzielne, np.
przychodzące
zterenów
przygranicznych Słowacji.

Tab. 10. Frekwencja pielgrzymów pieszych na Jasnej
Górze w 1995 r.
Tab. 10. Attendence of the pilgrims on foot on Jasna
Góra in 1995.

Szlaki pielgrzymek
pieszych
Z obszaru niemal całej
Polski wiedzie na Jasną Górę
ponad 50 szlaków pielgrzymek
pieszych (ryc. 28). Niektóre z
nich uczęszczane są od setek lat, Źródło: materiały Klasztoru Jasnogórskiego.
jak najstarszy szlak z Kalisza, czy Source: Archive of the Jasna Góra monastery.
niewiele młodsze z Warszawy i
Krakowa (ryc. 29). Przebieg tych szlaków na przestrzeni lat ulegał niewielkim
przekształceniom, które spowodowane były problemami zakwaterowania pielgrzymów,
budową dróg iprzepraw przez rzeki.
Sieć szlaków ulega ciągłym zmianom, a przede wszystkim następuje wzbogacenie
sieci. Nieustannie do pielgrzymowania włączają się nowe grupy pochodzące
zmiejscowości dotychczas nieaktywnych. W ostatnich latach zjawisko to obejmuje
szczególnie ziemie zachodnie, pojawiły się bowiem grupy m.in. z Legnicy czy z Zielonej
Góry.
Niektóre pielgrzymki — zwłaszcza te liczące tysiące pątników — wychodzą
wgrupach lub w tzw. członach51, idą odmiennymi trasami i następnie przed Częstochową
łączą się w jedną kolumnę. Takim przykładem jest Pielgrzymka Krakowska, którą tworzy
sześć członów: trzy wychodzące z różnych dzielnic Krakowa i trzy wędrujące z ośrodków
miejskich sąsiadujących z Krakowem (ryc. 30). Taki podział ułatwia organizację, wybór
odpowiednich dróg, zakwaterowanie i wyżywienie grup, a przede wszystkim zapewnia
większy spokój, stwarza możliwość medytacji imodlitwy.
Różne trasy wybierane są także dla pielgrzymek z Warszawy, skąd w sierpniu — w
różnych terminach — wyruszają cztery pielgrzymki (ryc. 31).
Szlaki pieszego pielgrzymowania w zasadzie omijają główne szosy, a prowadzone
są bocznymi drogami, leśnymi duktami i drogami polnymi. Wybór takich tras
podyktowany jest chęcią unikania styku z ruchem samochodowym, mniejszym
utrudzeniem stóp, bliższym kontaktem z przyrodą i łatwiejszym skupieniem, lepszymi
możliwościami znalezienia miejsca na odpoczynek. Dopiero w rejonie Częstochowy
grupy pielgrzymów wędrują drogami publicznymi wyższych kategorii. W przypadku
poruszania się takimi ciągami dro−gowymi, pielgrzymki obowiązuje specjalny regulamin
51

Stosowane jest różne nazewnictwo.
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Ryc. 28. Główne szlaki pielgrzymek pieszych na Jasną Górę w miesiącach lipiec−sierpień.
Fig. 28. Main routes of the pilgrimages on foot to Jasna Góra in July−August.

wędrowania. Dotyczy to zwłaszcza ograniczenia długości kolumn iobowiązku poru−szania
się przy prawej krawędzi drogi, tak aby ich wyprzedzanie nie stwarzało kolizji ruchu.
Trzeba podkreślić, że przy wyznaczaniu poszczególnych szla−ków zwraca się uwagę,
by przebie−gały one przez miejscowości będą−ce ośrodkami kultu religijnego, zwłaszcza
maryjnego.
Obecnie szlaki nie są zagos−podarowane, ale jeszcze przed II wojną światową wiele
miejscowości położonych wzdłuż trasy Piel−grzymki Warszawskiej miało infra−strukturę
nastawioną niemal wy−łącznie na obsługę pielgrzymów, głównie wzakresie wyżywienia.
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Ryc. 29. Trasy pieszych pielgrzymek ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę
(Z. S. Jabłoński, 1996).
Fig. 29. The routes of foot pilgrimages from Skałka in Krakow to Jasna Góra
(Z. S. Jabłoński, 1996).
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Ryc.30. Trasa Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę i jej struktura w 1992 r.
(Z. Balon i K. Samsonowska, 1996).
Fig. 30. Route and the structure of the Cracow Foot Pilgrimage to Jasna Góra (1992)
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(Z. Balon i K. Samsonowska, 1996).

Pielgrzymi nocują w namio−
tach, na sianie lub w kwaterach pry−
watnych odstępowanych nieodpłat−
nie przez ludność. Posiłki przygo−
towuje się zazwyczaj we własnym
zakresie, choć są pielgrzymki,
zwłaszcza te mniejsze, w czasie
których wyżywienie jest wspólne.
Każda pielgrzymka ma zorganizo−
waną własną służbę zdrowia i
transport pomocniczy (przewóz
bagaży osobistych, namiotów itp.),
a często również służbę pocztową i
kwatermistrzowską.

Piesze pielgrzymki w
strukturze miasta
Częstochowy
Piesze
pielgrzymki
przybywają do Częstochowy z
różnych stron, a następnie wchodzą
do miasta kierując się ku Jasnej
Górze. W dni największego ruchu
ku Sanktuarium Jasnogórskiemu
zmierza 20−40 tys. osób. Powoduje
to konieczność regulowania ruchu.
W tym celu w mieście wyznaczono
10 tras wejściowych (ryc. 19) oraz
wprowadzono
obowiązek
wcześniejszego uzgadniania z
Ryc. 31. Sanktuaria i ważniejsze
miejscowości na współczesnych
szlakach pieszych pielgrzymek
z Warszawy na Jasną Górę
(M. J. Pacan, 1996).
Fig. 31. Sanctuaries and more
important villages on the present
routes of foot pilgrimages from
Warsaw to Jasna Góra
(M. J. Pacan, 1996).
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władzami daty i godziny wejścia oraz trasy. Na ogół są to niemal stałe dla danych
pielgrzymek — zwłaszcza dużych — parametry52.
Najważniejszym dla pielgrzymów odcinkiem dojścia na Jasną Górę jest Aleja
Najświętszej Marii Panny zamknięta w perspektywie sylwetą Klasztoru i wieży
jasnogórskiej. Dlatego też wszystkie trasy zbiegają się w Alei, a wspólnym odcinkiem
jest droga od ulicy Ks. Popiełuszki przez park do Klasztoru. Ilustrację przemieszczania
się przez miasto potoków pielgrzymów przychodzących na Jasną Górę stanowią ryc. 32−
34.
Ważnym elementem ruchu pieszych pielgrzymek są odejścia grup z Jasnej Góry.
Również w tym przypadku ustalane są trasy wyjścia pozwalające na łatwiejsze opuszczenie
rejonu Klasztoru (ryc. 19i20). Wiodą one albo do tras pieszych powrotów odbywanych
po tych samych drogach, którymi przyszły dane pielgrzymki, albo do dworca kolejowego
Częstochowa−Stradom, który jest główną stacją odjazdową dla grup pielgrzymkowych.
Pielgrzymi piesi przybywający na Jasną Górę przed głównymi uroczystościami53
korzystają z miejsc noclegowych zorganizowanych w sąsiedztwie Klasztoru przez domy
zakonne, z miejsc na polach namiotowych i w kwaterach prywatnych, a także rozbijają
namioty na podwórkach i w ogródkach w pobliżu Sanktuarium. Z tych miejsc zatrzymań
wielokrotnie wędrują na Jasną Górę, a także odwiedzają punkty gastro−nomiczne,
sprzedaży pamiątek itp. W związku z tym w strukturze miasta występują rejony nasilonej
penetracji ruchu pielgrzymkowego. W rejonach tych kumuluje się ruch pielgrzymów
przybyłych pieszo do Częstochowy z pielgrzymami przybyłymi na Jasną Górę różnymi
środkami transportu (ryc. 20). Zasięg przestrzenny stref penetracji jest zmienny i zależy
od nasilenia ruchu. Największe różnice obserwowane są między dniami powszednimi,
dniami wolnymi od pracy oraz dniami dużych świąt54.
W trakcie pobytu na Jasnej Górze uczestnicy niektórych pielgrzymek wracają
na nocleg do miejsca, gdzie przed wejściem do Częstochowy spędzili ostatnią noc.
Wiąże się to z dodatkowymi przejazdami i przejściami pieszych przez miasto. Do
takich pielgrzymek należy grupa około 7 tys. osób z Podlasia, która przybywając na
uroczystości 15 sierpnia nocuje w Mirowie.
Pielgrzymki przychodzą często wcześniej przed głównymi uroczystościami, co
wpływa na wielkość dziennej frekwencji w rejonie Jasnej Góry. Najwyraźniej to
zjawisko zarysowuje się w dniach 11−14 sierpnia, a apogeum występuje 14 sierpnia,
kiedy to do 48 tys. pielgrzymów zgromadzonych w rejonie Jasnej Góry dołącza 47
tys. osób przybyłych w tym dniu w pielgrzymkach pieszych. Określenie frekwencji ma
istotne znaczenie dla oceny skali problemów noclegowych, żywieniowych, sanitarnych,
a także obciążeń systemu transportowego.
Trzeba tu także podkreślić fakt, że na grupy przychodzących do Częstochowy
pielgrzymów oczekują często bliscy. Według oceny Ojców Paulinów liczba tych osób
Uzgadnianiem warunków wejścia zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu
Wojewódzkiego w Częstochowie.
53
Na Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia) pierwsze grupy przychodzą
do Częstochowy nawet tydzień wcześniej.
54
Trzeba tu podkreślić, że w kilku dniach w roku liczba pielgrzymów pieszych i innych osiąga
wielkość 100−150 tys. osób, a w wyjątkowych (np. spotkania z Ojcem Świętym) 500 tys.−1 mln.
52
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Fig. 32. Foot pilgrims flows arriving in Jasna Góra on August 13, 1995.

Ryc. 32. Potoki pielgrzymów przychodzących na Jasną Górę w dniu 13 sierpnia 1995 r.
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Fig. 33. Foot pilgrims flows arriving in Jasna Góra on August 14, 1995.

Ryc. 33. Potoki pielgrzymów przychodzących na Jasną Górę w dniu 14 sierpnia 1995 r.
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Fig. 34. Foot pilgrims flows arriving in Jasna Góra on August 25, 1995.

Ryc. 34. Potoki pielgrzymów przychodzących na Jasną Górę w dniu 25 sierpnia 1995 r.

odpowiada średnio 10% ogólnej liczby pielgrzymów pieszych. W niektórych jednak
przypadkach wartości te są znacznie większe, np. w 1995 r.:
12 VII na Pielgrzymkę Zielonogórsko−Gorzowską (1200 osób) oczekiwało około
500 osób,
19 VII na Pielgrzymkę Wadowicką (520 osób) oczekiwało 300 osób,
11 VIII na Pielgrzymkę Legnicką (2600 osób) oczekiwało 1000 osób,
16 VIII na Pielgrzymkę z Halemby (260 osób) oczekiwało 7 autokarów.
Pielgrzymom pieszym towarzyszą w wędrówce samochody ciężarowe wiozące
bagaże oraz samochody osobowe obsługujące grupy. Pojazdy te wjeżdżają do Częs−
tochowy, wywierają wpływ na natężenie ruchu i potrzebują miejsc parkingowych.

Sierpień miesiącem kulminacji pieszego pielgrzymowania
na Jasną Górę

–

Pielgrzymki piesze przybywają na Jasną Górę w ciągu czterech miesięcy w roku:
w czerwcu, lipcu, sierpniu i we wrześniu (ryc. 35). Największe nasilenie ma miejsce
–
w sierpniu (92% ogółu pieszych pielgrzymów). Pielgrzymi przychodzą, aby wziąć udział
–
przede wszystkim w uroczystościach 15 i 26 sierpnia.
–
Sierpień wyróżnia się nie tylko największym ruchem, ale również znacznym
zróżnicowaniem wielkości ruchu w skali miesiąca. W 1995 r. największą liczbę wejść
pielgrzymek do Częstochowy zanotowano 14 sierpnia (47 tys. osób), 13 sierpnia
(32tys.) i 25 sierpnia (26 tys. osób). Inne znaczące dni to 24 sierpnia (13,2 tys. osób),
11 i 12 sierpnia (po 11 tys. pątników) (ryc. 36).
Zróżnicowanie wielkości ruchu ma również miejsce często w skali dnia.
Przykładem może być dzień 25 sierpnia (ryc. 37). Największą liczbę osób wchodzących
do Częstochowy w 1995 r. notowano w godzinach południowych i popołudniowych,
kiedy to wkraczały do miasta największe pielgrzymki.
W dniach największych wejść (13 i 14 sierpnia) fala pielgrzymów wypełnia dojścia
na Jasną Górę niemal nieprzerwanie w ciągu całego dnia z przerwą południową (ryc.
38 a i b).

Powroty pielgrzymów do domu
Większość pielgrzymów, którzy przychodzą pieszo na Jasną Górę, wraca do domu
różnymi środkami transportu (ryc. 39). Jednak część (22,5 tys. osób, co stanowi 12,4%
ogółu) również pieszo pokonuje drogę powrotną. W przypadku uroczystości 15 sierpnia
aż 80% pielgrzymów pieszych wraca pociągami, a tylko 5% pieszo. Natomiast po
uroczystościach 26 sierpnia 50% wraca pieszo, a tylko 35% wykorzystuje pociągi. Liczne
piesze powroty po uroczystościach 26 sierpnia wynikają przede wszystkim zlokalnego
lub co najwyżej regionalnego zasięgu wielu pielgrzymek. W sumie wdniach 26−29 sierpnia
1995 r. pieszo wracało 16,6 tys. osób (ryc. 40), a kulminacja pieszych powrotów miała
miejsce 27 sierpnia między godziną 500 a 800 rano (12 370 osób) (ryc. 40 i 41).
Są jednak duże pielgrzymki pokonujące w drodze powrotnej większe dystanse.
Do takich należy Pielgrzymka Kaliska (1,6 tys. osób), która od początku swego istnienia
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Ryc. 35. Uczestnicy pieszych pielgrzymek
wchodzących na Jasną Górę w 1995 r.
Fig. 35. Participants of foot pilgrimages
arriving in Jasna Góra in 1995.

Ryc. 36. Uczestnicy pieszych pielgrzymek
wchodzących na Jasną Górę w miesiącu
sierpniu 1995 r.
Fig. 36. Participants of foot pilgrimages
arriving in Jasna Góra in August 1995.

(XVII w.) wraca pieszo. Innym przykładem jest Pielgrzymka Łódzka licząca 3,3 tys.
uczestników.
Piesze powroty odbywają się na ogół tymi samymi trasami, jakimi pielgrzymi
przychodzą na Jasną Górę. Ilustruje to ryc. 25 przedstawiająca trasy dojścia i powrotu
Pielgrzymki Łódzkiej.

Różnice między pielgrzymkami przychodzącymi
na uroczystości 15 i 26 sierpnia
W charakterze ruchu pielgrzymkowego obserwuje się wyraźne różnice między
15 a 26 sierpnia (tab. 11). Wynikają one z odmiennej rangi i tradycji obydwu
uroczystości. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia) ma zasięg
ogólnopolski, ma też największe znaczenie i najsilniejsze tradycje w jasnogórskim
pielgrzymowaniu. Natomiast dzień Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia) jest
przede wszystkim świętem archidiecezji częstochowskiej, co oczywiście nie wyklucza
pielgrzymek przybywających z innych regionów kraju.
Na uroczystości 15 sierpnia przychodzą pielgrzymki z całej Polski, niejednokrot−
nie z najodleglejszych regionów. Pokonują one trasy wynoszące nawet ponad 600
kilometrów (Pielgrzymka Kaszubska) (ryc. 42). Dominują duże grupy pielgrzymów z
dużych miast i diecezji55. Przybywają wtedy najliczniejsze grupy, np. Pielgrzymka
Warszawska (14 tys. osób), Radomska (10,5 tys.), Siedlecka (8 tys.). Wostatnich dniach
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Ryc. 37. Przyjścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę w dniu 25 sierpnia 1995 r.
Fig. 37. Foot pilgrim arrivals in Jasna Góra on the 25th August 1995.

przed uroczystością wzrasta liczba przybywających pielgrzymów: 11 i 12 sierpnia po
11,5 tys. osób, 13 sierpnia 32 tys., 14 sierpnia 47 tys. uczestników.
Natomiast skala pielgrzymek pieszych związanych z uroczystością 26 sierpnia
jest mniejsza. Dominują pielgrzymki z terenu archidiecezji (ryc. 43) przybywające
wgrupach liczących na ogół 100−200 osób56. Tylko 6 grup przekracza liczbę 1000
uczestników. Są to pielgrzymki spoza regionu, np. Tarnowska (11,3 tys. osób), Opolska
(5,7 tys.), Łódzka (3,3 tys.), Będzińska (3,1 tys. uczestników).

Uczestnicy pieszych pielgrzymek z zagranicy
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Ryc. 38. Przyjścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę w dniu 13 sierpnia 1995 r.
Fig. 38. Foot pilgrim arrivals in Jasna Góra on the 13th August 1995.
A − 13 sierpnia 1995 r., B − 14 sierpnia 1995 r.; A − 13th August 1995, B − 14th August 1995.
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Tab. 11. Różnice między pielgrzymkami przychodzącymi na uroczystości 15 i 26 sierpnia.
Tab. 11. Differences between pilgrimages arriving for celebrations 15 and 26 August.

Ryc. 39. Środki transportu wykorzystywane w drodze powrotnej przez pielgrzymki piesze.
Fig. 39. Transportation means used during returns by pilgrims arriving on foot to Jasna
Góra.
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Ryc. 40. Powroty pielgrzymek pieszych po uroczystościach 26 sierpnia 1995 r.
Fig. 40. Foot pilgrim flows leaving Jasna Góra on August 26−29, 1995.
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Ryc. 41. Piesze powroty pielgrzymów w dniu 27 sierpnia 1995 r.
Fig. 41. Foot pilgrim returns on August 27, 1995.

Od początku lat osiemdziesiątych w pieszych pielgrzymkach sierpniowych na
Jasną Górę bierze udział coraz więcej uczestników — zwłaszcza młodych —
zzagranicy, którzy często przyjeżdżają do Polski wyłącznie w tym celu. Ich liczba
oscyluje od 10 do 15tys. osób (3−4% ogółu pątników zagranicznych w Sanktuarium).
Pochodzą oni z 25 krajów, głównie z Francji, Włoch, Węgier, Czech, Słowacji, Hiszpanii,
Niemiec, Belgii, Rosji i Ukrainy. Najwięcej obcokrajowców wędruje z pielgrzymkami:
Warszawską, Gdańską, Krakowską, Przemyską, Podlaską i Góralską.
Do Częstochowy zaczynają też przychodzić samodzielne pielgrzymki z zagranicy:
pielgrzymka z Vranova (Słowacja) licząca w 1995 roku ponad 60 pątników, a także
pielgrzymka z Bystrzycy koło Hostyna (Morawy), w której w tym samym roku
uczestniczyło 450 osób, głównie młodzież.

2.5. Ruch pielgrzymkowy a turystyka w skali Częstochowy
Ruch przyjazdowy do Częstochowy
W Częstochowie istnieje jeden zasadniczy cel przyjazdów, a mianowicie Jasna
Góra. To powoduje, że zdecydowana większość przyjezdnych przybywa do

55
56
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14 sierpnia 40 tys. osób przychodzi w 9 grupach pielgrzymkowych, pozostali w mniejszych.
25 sierpnia 20 tys. pątników przychodzi w 38 grupach.

Ryc. 42. Kierunki pieszych pielgrzymek przybywających na Jasną Górę w okresie 8−15
sierpnia 1995 r. (pielgrzymki liczące 500 i więcej osób, bez pielgrzymek z miejscowości
podczęstochowskich).
Fig. 42. Directions of pilgrimages on foot, comming to Jasna Góra in the period 8−15 August
1995 (only the pilgrimages over 500 pilgrims).

Częstochowy w celach religijnych do sanktuarium jasnogórskiego57. Również turyści
zagraniczni przyjeżdżają do miasta głównie w celach odwiedzenia Jasnej Góry.
Inne motywy przyjazdów wiążą się z funkcjami miasta jako ośrodka adminis−
tracyjnego (wojewódzkiego i rejonowego), jako regionalnego centrum oświatowego,
kulturalnego i handlowego, a także ważnego ośrodka przemysłowego. Celem przyjazdów
do Częstochowy są również odwiedziny u bliskich, ale według szacunków Instytutu
Turystyki ta kategoria przyjazdów nie odgrywa większej roli wruchu turystycznym.
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Ryc. 43. Kierunki pieszych pielgrzymek przybywających na Jasną Górę
w okresie 22−30 sierpnia 1995 r. (pielgrzymki liczące 500 i więcej osób).
Fig. 43. Directions of pilgrimages on foot, comming to Jasna Góra
in the period 22−30 August 1995 (only the pilgrimages over 500 pilgrims).

Wielkość ruchu przyjazdowego do Częstochowy w celach innych niż religijne
charakteryzuje się zwyżkami w okresach głównych uroczystości religijnych. Osoby
przyjeżdżające w takie dni do miasta starają się bowiem często łączyć załatwianie spraw
urzędowych czy zakupów z uczestniczeniem w obrzędach religijnych.
Wśród ogółu przyjezdnych tylko 20% badanych interesuje zwiedzanie miasta,
azwiedzanie okolic Częstochowy niecałe 10%.
W latach siedemdziesiątych z motywów czysto religijnych przybywało do miasta blisko 95%
przyjezdnych, a obecnie odsetek ten uległ zmniejszeniu. Na tę zmianę mogło mieć wpływ nadanie miastu
w 1975r. rangi siedziby administracji wojewódzkiej i rejonowej, a w ślad za tym zwiększenie przyjazdów
służbowych oraz w celu załatwienia spraw w Urzędach.
57
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W mieście nie ma obecnie obiektu, aktywności czy imprezy, które wzdecydowany
sposób mogłyby przyciągnąć większą liczbę turystów. Wśród walorów krajoznawczych
miasta nie występuje element, który mógłby w sposób istotny wpłynąć na przekształcenia
struktury ruchu turystycznego i zmienić proporcję między ruchem pielgrzymkowym a
innymi rodzajami turystyki. Częstochowa bowiem — poza absolutną dominacją Jasnej
Góry — nie posiada praktycznie obiektów, które mogłyby stanowić istotny punkt
zainteresowań turystycznych. W ostatnich latach miejscem przyciągającym jednorazowo
około 100 tys. turystów, ale położonym poza miastem, stał się Olsztyn z pokazem ogni
sztucznych.

Turystyka wyjazdowa mieszkańców Częstochowy
Mieszkańcy Częstochowy wyjeżdżają z miasta na wypoczynek weekendowy
iurlopowy. W ocenie specjalistów nie ma w regionie wyspecjalizowanych ośrodków
wypoczynku świątecznego, gdzie następowałaby koncentracja turystów. Głównymi
kierunkami ruchu wyjazdowego są Jura Krakowsko–Częstochowska oraz obszar dolinny
dolnego odcinka Liswarty. Wiąże się to z obciążeniem niektórych tras wylotowych z
miasta. Jedynym dniem szczególnych wyjazdów Częstochowian w skali roku jest pokaz
ogni sztucznych w Olsztynie.
Obsługą turystyki wyjazdowej mieszkańców zajmują się liczne biura podróży.
Wyjazdy urlopowe podlegają takim samym prawidłowościom, jak w całej Polsce.
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