
Tereny leœne Szczecina jako obszar aktywnoœci turystycznej
i rekreacyjnej mieszkañców

Beata Meyer

Streszczenie. Nowe trendy we wspó³czesnej turystyce i rekreacji promuj¹ce
aktywne spêdzanie czasu wolnego w otoczeniu czystego œrodowiska przyczy-
niaj¹ siê do coraz szerszego wykorzystania zasobów œrodowiska przyrodnicze-
go. Szczególne znaczenie dla wzrastaj¹cej liczby mieszkañców obszarów miej-
skich ma mo¿liwoœæ spêdzania czasu wolnego w otoczeniu przyrody. Wœród
tych obszarów wyró¿niaj¹ siê tereny leœne i przyrodniczo cenne dysponuj¹ce
szeregiem walorów umo¿liwiaj¹cych realizacjê zró¿nicowanych aktywnoœci.
Szczecin jest miastem o du¿ej powierzchni, której ok. 17% to lasy i grunty le-
œne, a 2% to zieleñ miejska obejmuj¹ca parki, cmentarze, zieleñce, skwery
i zieleñ uliczn¹. W obrêbie miasta znajduj¹ siê tak¿e obszary przyrodniczo cen-
ne objête ochron¹. Poziom zagospodarowania tych obszarów jest zró¿nicowa-
ny i determinuje charakter ich wykorzystania. Po³owa obszarów leœnych miasta
pozostaje niezagospodarowana, w drugiej zaœ czêœci (Lasy Miejskie) iloœæ i zró¿-
nicowanie elementów zagospodarowania stale siê zwiêksza przyci¹gaj¹c coraz
wiêksz¹ liczbê osób, które swój czas wolny chc¹ spêdzaæ na obszarach leœnych.

S³owa kluczowe: lasy, rekreacja, Szczecin

Abstract. The woodlands of Szczecin as an area of tourism and recreation for
Szczecin's residents. New trends in contemporary tourism and leisure which
promote spending time actively in a clean environment contribute to the gro-
wing use of environmental resources. Of particular importance for the growing
urban population is the opportunity to spend free time in a natural setting. Among
these areas some stand out because of the possession of natural forests and
a number of valuable qualities. The implementation of diverse activities is po-
ssible within the green areas located within the city limits or nearby. Szczecin
has a large surface area, approximately 17% of which is are the forests and 2%
is filled by green areas such as parks, cemeteries, lawns and squares. Within the
city there are also valuable natural areas under protection. The level of develop-
ment of these areas is various and it determines the nature of their use. Half of
the forest areas of the city remain virtually undeveloped. In the well-developed
part of the forests (City Forests) the number and diversity of land-use elements
increases steadily, attracting a growing number of people who want to spend
their free time in forest areas.
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Wstêp
Nowoczesny styl ¿ycia, któremu najszybciej ulegaj¹ mieszkañcy obszarów miejskich, pro-

muje model zachowañ obejmuj¹cy czêst¹ i urozmaicon¹ aktywnoœæ ruchow¹ cz³owieka, po-
zwalaj¹c¹ na zachowanie zdrowia i kondycji do póŸnego wieku, a tak¿e umo¿liwiaj¹c¹ realiza-
cjê zró¿nicowanych pasji i zainteresowañ. Dla mieszkañców miast, których tempo ¿ycia stale
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wzrasta, wa¿na jest mo¿liwoœæ podejmowania aktywnoœci rekreacyjnej w miejscu sta³ego za-
mieszkania, zarówno w dni powszednie (po pracy) jak i w weekendy. Atrakcyjnoœæ tego typu
aktywnoœci wzrasta, jeœli mo¿na j¹ realizowaæ w przyjaznym i ciekawym otoczeniu, a za takie
uznawane jest œrodowisko przyrodnicze. Szczecin jest miastem o du¿ej powierzchni (ponad
300 km2) i zró¿nicowanym œrodowisku przyrodniczym, w którym dominuj¹cy udzia³ maj¹
obszary wodne i zielone (odpowiednio 25% i 20%). Mieszkañcy miasta (prawie 400 000
osób), maj¹ wiêc wielorakie mo¿liwoœci spêdzania wolnego czasu i realizacji aktywnoœci
rekreacyjnej w œrodowisku przyrodniczym. Celem opracowania jest ocena mo¿liwoœci wyko-
rzystania obszarów leœnych Szczecina dla realizacji aktywnoœci turystycznej i rekreacyjnej miesz-
kañców.

Nowe trendy we wspó³czesnej turystyce i rekreacji jako stymulacja
aktywnoœci rekreacyjnej w miejscu zamieszkania

Zarówno wspó³czesna turystyka, jak i rekreacja nieustannie ulegaj¹ zmianom, bêd¹cym
wynikiem zró¿nicowanych przyczyn, wœród których istotne znaczenie maj¹ nowe trendy deter-
minuj¹ce charakter i rodzaj aktywnoœci podejmowanych czasie wolnym. Z punktu widzenia
zachowañ i aktywnoœci podejmowanych w sta³ym miejscy zamieszkania za kluczowe mo¿na
uznaæ trendy, które promuj¹ zdrowy i proekologiczny styl ¿ycia. Jest to przyczyn¹ zmian
w sposobie spêdzania czasu wolnego oraz zwiêkszenia oczekiwañ w stosunku do otoczenia
w którym dana aktywnoœæ ma miejsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem rodzaju i jakoœci œro-
dowiska przyrodniczego. Potrzeba spêdzania czasu wolnego w sposób aktywny przyczynia siê
do sta³ego rozwoju rekreacji, rozumianej jako zespó³ zachowañ podejmowanych poza obo-
wi¹zkami zawodowymi, rodzinnymi i spo³ecznymi, które s³u¿¹ wypoczynkowi, rozrywce oraz
rozwojowi psychospo³ecznemu cz³owieka (Panasiuk 2011), w tym samodoskonaleniu zwi¹za-
nemu z zajêciami o charakterze hobbystycznym, ruchowym, sportowym, turystycznym, roz-
rywkowym (Kwilecka 2006). Spoœród szeregu tendencji identyfikowanych we wspó³czesnej
rekreacji (Panasiuk 2011), mo¿na wyró¿niæ te, które przyczyniaj¹ siê do podejmowania aktyw-
noœci rekreacyjnej w miejscu sta³ego zamieszkania, czyli:
– wzrost œwiadomoœci korzyœci p³yn¹cych z aktywnego spêdzania wolnego czasu, zwi¹za-

nych zarówno z mo¿liwoœci¹ samorealizacji i rozwoju osobowoœci, jak i realizacj¹ zasad
prozdrowotnego trybu ¿ycia,

– preferowanie rekreacji w otoczeniu przyrody jako formy aktywnoœci fizycznej w kontakcie
z natur¹ pozwalaj¹cej na osi¹gniêcie relaksu,

– dynamiczny rozwój ekstremalnych form rekreacji w œrodowisku przyrodniczym i w prze-
strzeni miejskiej, zwi¹zanych z potrzeb¹ samorealizacji osób o wysokich aspiracjach i po-
trzebach rywalizacji.
Rekreacja ruchowa jest realizowana przy wykorzystaniu zró¿nicowanych œrodków rekre-

acji, definiowanych jako „zespó³ æwiczeñ, procedur i czynnoœci oraz przedmiotów i urz¹dzeñ,
za poœrednictwem których oddzia³uje siê na organizm cz³owieka w zale¿noœci od potrzeb
z uwzglêdnieniem indywidualnych zainteresowañ i w okreœlonych celach” (Toczek-Werner
1999). Wœród œrodków rekreacji obejmuj¹cych æwiczenia fizyczne i urz¹dzenia do ich realiza-
cji oraz elementy podnosz¹ce atrakcyjnoœæ zajêæ i ich efektywnoœæ wyj¹tkowe znaczenie przy-
pisuje siê otoczeniu przyrodniczemu, ze wzglêdu na jego prozdrowotn¹ funkcjê. Jednym
z ³atwo dostêpnych i chêtnie wybieranych na miejsce rekreacji elementów œrodowiska przy-
rodniczego jest las, definiowany jako okreœlony typ ekosystemu, wyró¿niaj¹cy siê du¿ym udzia-
³em iloœciowym zwarto rosn¹cych drzew (Pawlikowska-Piechotka 2009). Atrakcyjnoœæ œrodo-
wiska leœnego wynika z szeregu czynników, ale podstawowe znaczenie ma zdolnoœæ lasu do
modyfikacji warunków bioklimatycznych i tworzenia mikroklimatu, którego charakter jest przy-
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jazny dla cz³owieka. Rozproszone promieniowanie s³oneczne, niski poziom ha³asu, czyste po-
wietrze i otoczenie zieleni sprzyjaj¹ regeneracji si³ fizycznych i psychicznych cz³owieka. Do-
datkowo zró¿nicowanie ukszta³towania powierzchni, wystêpowanie cieków wodnych oraz
obiektów i obszarów unikatowych objêtych ochron¹, podnosz¹ wartoœæ lasów jako obszarów
wykorzystywanych celach rekreacyjnych. Zachowanie w³aœciwych proporcji pomiêdzy w³a-
œciwymi funkcjami lasu a jego u¿ytkowaniem przez cz³owieka (w tym rekreacyjnym), ma klu-
czowe znaczenie dla utrzymania œrodowiska leœnego w stanie równowagi ekologicznej gwa-
rantuj¹cym jego dalsz¹ przydatnoœæ dla cz³owieka.

Szczególnego znaczenia nabiera wykorzystanie lasów w obszarach zurbanizowanych.
Wzrastaj¹ca liczba mieszkañców tych obszarów szukaj¹c mo¿liwoœci wypoczynku i rekreacji
coraz czêœciej korzysta z obszarów leœnych, które dobrze wpisuj¹ siê w trend zdrowego i pro-
ekologicznego stylu ¿ycia tworz¹c komfortowe przyrodnicze otoczenie dla podejmowanych
przez mieszkañców aktywnoœci. Lasy w obszarach zurbanizowanych (i ich najbli¿szym oto-
czeniu) s¹ obecnie miejscem codziennej i sta³ej obecnoœci mieszkañców, co wymaga zapew-
nienia odpowiedniej infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku, a tak¿e stworzenia systemu
ochrony œrodowiska leœnego przed nadmiern¹ eksploatacj¹.

Zró¿nicowanie terenów zielonych w Szczecinie i poziom ich zagospodaro-
wania

Szczecin jest miastem po³o¿onym w obrêbie Wzgórz Szczeciñskich, g³ównym zaœ elemen-
tem determinuj¹cym jego strukturê i funkcje pozostaje po³o¿enie w obszarze ujœciowym rzeki
Odry, która dzieli miasto na trzy g³ówne czêœci. Ponad 1/5 rozleg³ego powierzchniowo miasta
zajmuj¹ obszary zielone o zró¿nicowanym charakterze. Wœród nich mo¿na wyró¿niæ tereny
zieleni miejskiej, obszary ogrodów dzia³kowych oraz tereny leœne. £¹cznie z obszarami wod-
nymi i u¿ytkami rolnymi stanowi¹ one ponad 65% powierzchni Szczecina, w sposób istotny
wp³ywaj¹c na charakter miasta oraz kszta³tuj¹c korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla
mieszkañców. Powierzchnia zieleni miejskiej w Szczecinie, pe³ni¹cej funkcje rekreacyjne, re-
prezentacyjne, ekologiczne oraz techniczne to ponad 530 ha, obejmuj¹cych (Program 2004):
1. Parki, które zajmuj¹ ok. 27% powierzchni obszarów zieleni miejskiej.
2. Cmentarze (ok. 37%), spoœród których najwiêkszy jest Cmentarz Centralny (168 ha) bêd¹-

cy najwiêksz¹ nekropoli¹ w Polsce, a trzeci¹ w Europie, maj¹cy charakter parku z wyj¹tko-
wo bogat¹ i zró¿nicowan¹ flor¹.

3. Zieleñce (ok. 10%) zaliczane do mniejszych elementów zieleni (ponad 90).
4. Zieleñ uliczna (ok. 26%) towarzysz¹ca ci¹gom komunikacyjnym.

Na terenie miasta znajduj¹ siê tak¿e ogrody dzia³kowe (ok. 1 200 ha), stanowi¹ce zieleñ
rekreacyjn¹ o ograniczonej dostêpnoœci publicznej, po³o¿one g³ównie w lewobrze¿nej czêœci
miasta; na ponad 110 zespo³ów ogrodów, jedynie 14 jest zlokalizowanych na Prawobrze¿u
(Raport 2010).

Najistotniejszym elementem terenów zielonych Szczecina s¹ obszary leœne pozostaj¹ce
w granicach administracyjnych miasta. Ich powierzchnia siêga prawie 5 500 ha, s¹ po³o¿one
g³ownie w pó³nocnej, po³udniowej i po³udniowo-wschodniej czêœci Szczecina. Mo¿na wœród
nich wyró¿niæ dwa g³ówne kompleksy o podobnej wielkoœci (Diagnoza 2010):
1. Lasy Pañstwowe (2 716 ha) to czêœæ nadleœnictw: Trzebie¿, Kliniska i Gryfino.
2. Lasy miejskie (2 764 ha) w których funkcja ochronna jest przemieszana z rekreacyjn¹. S¹

one czêœci¹ trzech puszcz po³o¿onych w dolnym biegu Odry: lasy po zachodniej stronie
Odry znajduj¹ siê w rejonie Puszczy Wkrzañskiej, po³udniowo-wschodnia czêœæ zwi¹zana
jest z Puszcz¹ Bukow¹, natomiast od wschodu i pó³nocnego-wschodu s¹ czêœci¹ Puszczy
Goleniowskiej. Obszar lasów miejskich podzielony jest na dwa leœnictwa: Leœnictwo G³ê-
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bokie obejmuj¹ce lasy po zachodniej stronie Odry (1 735,27 ha) i Leœnictwo D¹bie obej-
muj¹ce lasy po wschodniej stronie Odry (1 044,90 ha).
Na obszarze lasów miejskich wyró¿nia siê 13 kompleksów leœnych, z których najwiêksze

to: Las Arkoñski (976,90 ha), D¹bie (465,56 ha), G³êbokie (351,77 ha), Mœciêcino (281,46 ha)
i Zdroje (151,03 ha). Dominuj¹ce gatunki drzew to sosna Pinus silvestris (ponad 42% w La-
sach Pañstwowych i ponad 51% w Lasach Miejskich), olsza Alnus glutinosa (odpowiednio
40% i 11%) oraz d¹b Quercus robur (odpowiednio 5% i 15%), poza nimi wystêpuj¹ tak¿e takie
gatunki jak: buk Fagus silvestris, brzoza brodawkowata Betula verrucosa, robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia, modrzew Larix sp., topola Populus sp., kasztanowiec Aesculus hypoca-
stanus, œwierk Picea abies, grab Carpinus betulus (Studium 2008). Fauna i flora lasów szcze-
ciñskich obejmuje gatunki objête ca³kowit¹ lub czêœciow¹ ochron¹ (ponad 30 gatunków roœlin
i ponad 150 gatunków zwierz¹t). Obszar szczeciñskich lasów jest tak¿e terenem, na którym
zlokalizowana jest przewa¿aj¹ca czêœæ obiektów i obszarów przyrody prawnie chronionej, znaj-
duj¹cych siê w granicach administracyjnych Szczecina (ok. 6%).

Lasy w obrêbie miasta pe³ni¹ zró¿nicowane funkcje, z których za najistotniejsze uznawane
s¹ funkcje zwi¹zane z neutralizacj¹ zanieczyszczeñ oraz odnow¹ zapasów tlenu, wp³ywaj¹cee
na mikroklimat otoczenia (Program 2004). Jednoczeœnie sprzyja to funkcji rekreacyjnej i wy-
poczynkowej, która przez mieszkañców czêsto jest postrzegana jako jedyna, a z pewnoœci¹
najbardziej atrakcyjna funkcja lasu.

Zró¿nicowanie zagospodarowania rekreacyjnego w lasach Szczecina
Obszary leœne mog¹ byæ wykorzystywane dla rekreacji i wypoczynku w³aœciwie bez ich

specjalnego przygotowania, ale odpowiednie zagospodarowanie pozwala przede wszystkim
na ochronê lasu poprzez ukierunkowanie zró¿nicowanych aktywnoœci realizowanych w jego
obrêbie na tereny dla nich najbardziej odpowiednie, a jednoczeœnie najmniej obci¹¿aj¹ce dla
lasu. Atrakcyjna, dobrze utrzymana i ulokowana infrastruktura sprzyja podejmowaniu ak-
tywnoœci w obrêbie lasu i czêsto ma znaczenie stymuluj¹ce mieszkañców do spêdzania czasu
w lesie.

W kompleksach leœnych w obrêbie miasta znajduje siê oko³o 200 km pieszych znakowa-
nych szlaków turystycznych. Tereny te w niewystarczaj¹cym stopniu s¹ przystosowane (po-
przez odpowiednie zagospodarowanie i infrastrukturê) do aktywnego spêdzania czasu i wypo-
czynku. Dodatkowo na obszarach leœnych wytyczono tak¿e szlaki rowerowe: 17,6 km dróg
pieszo-rowerowych, 52,2 km œcie¿ek rowerowych i oko³o 40 km szlaków rowerowo-pieszych
w lasach komunalnych. D³ugoœæ œcie¿ek systematycznie wzrasta przy okazji modernizacji
i przebudowy ci¹gów komunikacyjnych, ale jest ich wci¹¿ za ma³o i nie tworz¹ spójnego syste-
mu – s¹ to w wiêkszoœci pojedyncze, krótkie odcinki (Raport 2010). W lasach miejskich dodat-
kowo wytyczono: œcie¿ki dydaktyczne (np. „W poszukiwaniu tajemnic zielonego l¹du” –
w Puszczy Bukowej), œcie¿ki i szlaki przyrodnicze (np. „Nad Jeziorem G³êbokim”, szlak przy-
rodniczy im. Ireny i Karola) oraz dwie œcie¿ki zdrowia, ulokowane w Puszczy Wkrzañskiej –
3,2 km i Puszczy Bukowej – 2,1 km (www.zuk.szczecin.pl/aktualnoœci).

Obiekty zagospodarowania infrastrukturalnego na obszarach leœnych Szczecina powsta³y
g³ównie na terenach lasów miejskich. Mo¿na do nich zaliczyæ polany rekreacyjne o zró¿nico-
wanym charakterze, najczêœciej wyposa¿one w zadaszone miejsca piknikowe, ³awki i wiaty
ogniskowe, a czasami posiadaj¹ce równie¿ infrastrukturê do uprawiania czynnej rekreacji: bo-
iska, sto³y do gry w szachy i tenisa sto³owego oraz miejsca parkingowe. W szczeciñskich la-
sach jest obecnie 17 polan rekreacyjnych, z których wiêkszoœæ jest ulokowana w lewobrze¿nej
czêœci miasta. Dodatkowo utworzono trzy polany wypoczynkowe z psimi wybiegami. Dzia³a
równie¿ Edukacyjna Pracownia przyrodnicza „Na G³êbokim”, której zadaniem jest wzbogace-
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nie wiedzy œrodowiskowej oraz podnoszenie poziomu œwiadomoœci ekologicznej dzieci, m³o-
dzie¿y i innych osób zainteresowanych tematyk¹ przyrodnicz¹. S³abe wyposa¿enie w obiekty
infrastrukturalne obszarów pozostaj¹cych pod zarz¹dem Lasów Pañstwowych (dwa miejsca
wypoczynkowe) jest byæ mo¿e wynikiem tego, i¿ stanowi¹ one stosunkowo niewielk¹ obsza-
rowo i skrajn¹ czêœæ nadleœnictw, do których nale¿¹.

Na obszarach leœnych Szczecina (lub ich obrze¿ach) s¹ ulokowane tak¿e obiekty, powstaj¹-
ce w wyniku inicjatyw podejmowanych przez rady osiedlowe lub przedsiêbiorców prywat-
nych. Do pierwszej grupy mo¿na zaliczyæ tzw. si³ownie pod chmurk¹. Pierwsza z nich powsta-
³a na w Parku Chopina w 2005 r., a obecnie funkcjonuje ich ju¿ osiem. Prywatnym przedsiê-
wziêciem urozmaicaj¹cym wypoczynek na obszarach leœnych jest park linowy (jedyny w Szcze-
cinie) utworzony w 2009 r. w rejonie k¹pieliska G³êbokie (Raport 2010), a tak¿e kompleks
sportowo-rekreacyjny Szczeciñska Guba³ówka z dwiema oœwietlonymi i sztucznie naœnie¿a-
nymi trasami narciarskimi wraz z wyci¹giem orczykowym, lodowiskiem, stokiem dla sanecz-
karzy, a w okresie letnim torem do zjazdu górskimi hulajnogami oraz igielitowym stokiem
narciarskim (ekologia.szczecin.pl).

Zró¿nicowanie obszarów leœnych Szczecina, ich relatywnie du¿a powierzchnia przypada-
j¹ca na 1 mieszkañca (ok. 150 m2, a wg Œwiatowej Organizacji Zdrowia WHO wystarczaj¹ce
jest 50 m2) oraz ich ³atwa dostêpnoœæ powoduj¹, ¿e mieszkañcy Szczecina stosunkowo czêsto
wybieraj¹ wypoczynek na ich obszarze. Szacunkowo w ci¹gu roku z urz¹dzeñ rekreacyjnych
w szczeciñskich lasach korzysta ok. 1,5 miliona osób (wg informacji WGKiOŒ UM Szczecin).
Oznacza to, ¿e przeciêtny mieszkaniec Szczecina korzysta z urz¹dzeñ rekreacyjnych w lasach
ok. 3-4 razy w roku. Z obserwacji wynika, ¿e najczêœciej podejmowane typy aktywnoœci na
obszarach leœnych Szczecina to spacery, turystyka piesza i rowerowa oraz coraz czêœciej nordic
walking.

Pilota¿owe badania prowadzone przez Urz¹d Miasta Szczecin (Wydzia³ Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Œrodowiska) w wybranych obiektach rekreacyjnych potwierdzaj¹, i¿ s³u¿¹
one przede wszystkim mieszkañcom i s¹ wykorzystywane g³ównie w weekend, chocia¿ tak¿e
w tygodniu liczba osób wypoczywaj¹cych w lesie jest relatywnie du¿a. Analiza miejsc za-
mieszkania osób nie bêd¹cych mieszkañcami Szczecina, pokazuje ich du¿e zró¿nicowanie (s¹
to zarówno miejscowoœci podszczeciñskie, jak i odleg³e od Szczecina, Sosnowiec, Warszawa,
£ódŸ) wskazuj¹c na ich raczej przypadkow¹ obecnoœæ w szczeciñskich lasach. Mo¿e jednak
œwiadczyæ o atrakcyjnoœci obszarów leœnych Szczecina, skoro te osoby zdecydowa³y siê swój
czas spêdziæ w³aœnie w lasach, a nie korzystaj¹c z innych atrakcji miasta.

Podsumowanie
Szczecin jest miastem posiadaj¹cym du¿y udzia³ terenów zielonych w powierzchni miasta,

a wiêkszoœæ z nich to obszary leœne. Obszary te charakteryzuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem, co
predysponuje je do pe³nienia zró¿nicowanych funkcji rekreacyjnych i realizacji bardzo ró¿-
nych form aktywnoœci na ich obszarze. Jednak¿e po³owa tych terenów (Lasy Pañstwowe) po-
zostaje niezagospodarowana, co powoduje, ¿e ruch rekreacyjny skupia siê na pozosta³ym ob-
szarze (lasy miejskie), którego poziom zagospodarowania stale wzrasta, ale bior¹c pod uwagê
liczbê mieszkañców Szczecina jest zdecydowanie niewystarczaj¹cy. Kumulacja infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej na niewielu obszarach przyczynia siê do koncentracji ruchu rekre-
acyjnego, powoduj¹c nadmierne obci¹¿enie œrodowiska przyrodniczego (szacuje siê, ¿e normy
ch³onnoœci s¹ przekroczone ok. 15-16 razy). Mimo istnienia przynajmniej kilku ró¿nych inicja-
tyw/programów maj¹cych na celu integracjê obszarów zielonych w Szczecinie (Leœny Kom-
pleks Promocyjny „Puszcze Szczeciñskie”, System Zieleni Miejskiej) nadal nie istnieje spójny
system zagospodarowania i wykorzystania obszarów leœnych Szczecina, który sprzyja³by za-
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równo mieszkañcom, jak i równowadze ekologicznej lasów. Du¿y potencja³ rekreacyjny jakim
dysponuj¹ szczeciñskie obszary leœne pozostaje wiêc wykorzystany jedynie czêœciowo.
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