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Rozwój współczesnych miast dokonuje się nie tylko w przestrzeni geograficznej, 

ale także w przestrzeni czasowej. Coraz więcej rodzajów działalności w miastach 

funkcjonuje w godzinach wieczornych i nocnych, tworząc tzw. gospodarkę nocną. 

Mimo że jej rozwój odczuwalny jest najsilniej w metropoliach, ze względu na zmiany 

społeczne gospodarka nocna „wkracza” do miast mniejszych, bogatych w dziedzictwo 

kulturowe [1]. Coraz więcej rodzajów działalności tworzących rdzeń oferty kulturowej 

miast – jak usługi przewodnickie, kina i teatry, muzea i galerie, biblioteki 

uniwersyteckie, kluby muzyczne, sale koncertowe, klubokawiarnie, kluby taneczne, 

restauracje, puby i winiarnie – funkcjonuje w godzinach wieczornych i nocnych. W nocy 

aktywne są także tzw. branże artystyczne i kreatywne, wpływające bezpośrednio na 

współczesny profil kulturowy miast. Władze coraz większej liczby miast – jak 

Amsterdam, Tuluza, Rotterdam, Berlin, Londyn czy Nowy Jork – postrzegają gospodarkę 

nocną jako istotny zasób budujący pozycję konkurencyjną tych miast. 

W Polsce nocna turystyka też dynamicznie się rozwija. Najbardziej znane oferty w 

Polsce, które najlepiej zwiedza się po zachodzie słońca to [2]: 

1) nocne zwiedzanie Kopalni soli w Wieliczce: kopalnia posiada położony 125 

metrów pod ziemią kompleks wypoczynkowy. Nocleg w takim miejscu jest połączony ze 

zwiedzaniem trasy turystycznej lub górniczej. Oprócz tego, nocleg w kopalni soli ma 

doskonały wpływ na zdrowie. Panujący w niej mikroklimat ma zbawienne działanie na 

organizm człowieka [2]; 

2) nocne zwiedzanie Zamku Książ: zamek Książ udostępnia podróżnikom 

możliwość nocnego zwiedzania. W trakcie takiej wycieczki po zamku można obejrzeć 

miejsca niedostępne w ciągu dnia. Spacer po przepięknych komnatach po zachodzie 

słońca to niezwykłe przeżycie dla miłośników historii oraz dla tych, którzy kochają 

dreszczyk emocji [2]; 
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3) nocna turystyka w Kazimierzu Dolnym: nocna wycieczka po przepięknie 

oświetlonej starówce pozwala odkryć ją na nowo. Wielu przewodników oferuje też 

wieczorne spacery z pochodniami po otaczających miasto wąwozach; 

 

Fot. 1.  Kopalnia Soli w Wieliczce 
Źródło: https://www.kopalnia.pl/turysta-indywidualny/zwiedzanie-dla-rodzin [dostęp: 13.03.2020] 

 

Fot. 2. Zwiedzanie nocne - Zamek Książ 
Źródło: https://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/zwiedzanie/nocne [dostęp: 13.03.2020] 

 

Fot. 3. Rynek w Kazimierzu Dolnym nocą 
Źródło: http://wkazimierzudolnym.pl/u-gronowska-i-j-zaim-kazimierz-noca.html [dostęp: 13.03.2020] 
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4) nocny rejs po Odrze we Wrocławiu: oglądanie Wrocławia nocą, z perspektywy 

rzeki  to zupełnie nowe doświadczenie, nawet dla osób, które poznały już to miasto. 

Oferta firm proponujących tego typu rejsy jest bardzo szeroka. Istnieje możliwość 

dołączenia do grupy wycieczkowej lub wynająć cały statek, również jest opcja zwiedzania 

z przewodnikiem lub bez [2]; 

 

Fot. 4. Nocne rejsy statkiem po Odrze we Wrocławiu 
Źródło:http://www.statek-wroclaw.pl/artykul/Rejsy-nocne/Rejsy-nocne-Statek-Wroclaw-Rejsy-Wroclaw-

Rejsy-Statkiem [dostęp: 13.03.2020] 

5) nocne zwiedzanie obiektów militarnych w Toruniu: Forty można zwiedzać w 

dzień, lecz prawdziwą atrakcją jest zwiedzanie nocne. Mroczne korytarze i budzące 

niepokój wnętrza połączone z dawką opowieści o historii fortów to rozrywka dla 

prawdziwych „twardzielek i twardzieli”. Dodatkową atrakcją jest możliwość noclegu w 

forcie [2]. 

 

Fot. 5. Zwiedzanie fortu w Toruniu 
Źródło: https://torun.naszemiasto.pl/tag/nocne-zwiedzanie-torun [dostęp: 13.03.2020] 
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Fot. 6. Mapa przedstawiająca niektóre oferty nocnego zwiedzania w Polsce 
Źródło: https://www.national-geographic.pl/traveler/nocne-zwiedzanie-czyli-atrakcje-turystyczne-po-

zmroku [dostęp: 29.01.2020] 

 

Podsumowując, aktualnie popyt na nocne zwiedzanie rośnie, a autorzy prześcigają 

się w pomysłach na tematykę i formy nocnego zwiedzania. Sytuacja ta powoduje większy 

rozwój oferty nie tylko w Poznaniu, ale i w całym kraju. 

Poznań zalicza się do miast typowo studenckich, co z kolei oznacza, że miasto 

nigdy nie zasypia. Bez problemu można znaleźć tu wiele pubów, restauracji, kawiarni, 

barów, dyskotek i klubów, które są czynne do ostatniego gościa [3]. Pomimo tego, obecnie 

istnieje niewiele ofert nocnego zwiedzania w Poznaniu. Najbardziej popularne z nich to: 

 

Fot. 7. Stary Browar nocą w Poznaniu 
Źródło: [w]: https://unusualtrip.blogspot.com/2016/05/poznan.html [dostęp: 17.04.2020] 
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Na terenie browaru zwiedzający mogą zajrzeć w przysłowiową „każdą dziurę” – 

zobaczyć ogromne miedziane kadzie i kotły wykorzystywane do procesu fermentownia. A 

także warzenie, czyli ten etap produkcji, kiedy młode piwo nabiera magicznej złotej iskry, 

ogromnie cenionej przez piwoszy. Piąta edycja nocnego zwiedzania to propozycja dla 

tych, którzy lubią nocne spacery i piwny smak rywalizacji. Zabawa kończy się w pubie 

degustacją zimnego piwa, a dla zwycięzców piwnych konkursów wręczeniem 

atrakcyjnych nagród. Wycieczki odbywają się w lipcu i sierpniu w każdy piątek i sobotę. 

Start o godzinie 20.30 i do godziny 22.00. Partnerem nocnego zwiedzania browaru jest 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna [4]; 

Niektóre z poznańskich  zabytków wydają się stworzone do ekspozycji w ciepłym 

świetle lamp pośród panującego na dworze mroku. Wszystkie natomiast prezentują nocą 

swoje nowe oblicze, co doskonale łączy się ze zwiedzaniem tematycznym, np. z wątkami 

kryminalnymi lub tradycjami piwnego Poznania. Wycieczka trwa około 2 godziny, szlak 

zwiedzania ciągnie się przez najpopularniejsze miejsca w Poznaniu: Ostrów Tumski, Stary 

Rynek, Dawne kolegium jezuickie z Kościołem Farnym, Plac Wolności, Bazar, Biblioteka 

Raczyńskich, Muzeum Narodowe, Dawna Dzielnica Cesarska z Zamkiem Cesarskim, 

Operą, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Placem Mickiewicza [5]; 

 

Fot. 8. Palmiarnia Poznańska nocą 
Zrodło: [w]: http://www.lepszypoznan.pl/2017/08/16/palmiarnia-noca-nie-przegap-tej-okazji.html  

[dostęp: 17.04.2020] 
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Zwiedzanie Palmiarni Poznańskiej po zmroku odbywa się nieprzerwanie od 

czerwca 2016 roku, zazwyczaj w okresie wiosenno-letnim [6]. Jest to jedyna okazja, by 

zobaczyć egzotyczne rośliny w świetle księżyca. Ten wyjątkowo mroczny klimat pozwala 

na odkrycie roślinnego świata w zupełnie nowym wymiarze. Trwa od godziny 20:00 i do 

2:00 w nocy. 

Nocne zwiedzanie Nowego Zoo: To możliwość zobaczenia jak wygląda życie 

mieszkańców i praca opiekunów w zoo, gdy na terenie nie ma zwiedzających, a na 

wybiegach panuje mrok. Zwiedzanie odbywa się w małych grupach, pod opieką 

dydaktyków. Wycieczka trwa dwie godziny i odbywa się pieszo. Ze względu na charakter 

oraz porę spaceru, wydarzenie nie jest przeznaczone dla małych dzieci. Wycieczka to 

koszt 90 złotych od osoby plus koszt biletu wstępu do zoo. Trwa w godzinach 

późnowieczornych i nocnych, czyli między 21:00 a 23:00 oraz tuż przed otwarciem zoo, 

nad ranem, w godzinach 4:30-6:30 [7]. 

Nocne zwiedzanie Zamku: Zwiedzanie zamku to świetna lekcja historii. To również 

podróż do nieistniejących wnętrz cesarskiej rezydencji oraz poznawanie architektury 

państwa totalitarnego. Spacer po zamku z komentarzem przewodnika daje możliwość 

odkrycia tej niezwykłej budowli tak ściśle wpisanej w najnowsze dzieje miasta [8]. 

 

Fot. 9. Zamek Cesarski w Poznaniu nocą 
Zrodlo: [w]: http://www.garnek.pl/waldi56/17958158/zamek-cesarski-w-poznaniu [dostęp: 17.04.2020] 
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Nocna edycja Botanicznej Piątki:  

 

Fot. 10. Ogród Botaniczny w Poznaniu nocą 
Źródło: [w]: https://pik.krakow.pl/noc-muzeow-w-ogrodzie-botanicznym/ [dostęp: 17.04.2020] 

 

Po Botanicznej Piątce letniej i zimowej prowadzone jest bieganie nocą. 

Organizatorzy – biegi.wlkp i Ogród Botaniczny UAM im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Trasa biegu/marszu to trzy pętle o długości 1600 metrów oraz dobieg do pętli o długości 

100 metrów (razem około 5 km). Prowadzi po ścieżkach asfaltowych i utwardzonych 

(żwirowych). Trasa oznaczona jest taśmą odblaskową z oraz tablicami wskazującymi 

kierunek biegu. Limit uczestników wynosi 350 osób (250 biegaczy, 100 zawodników 

nordic walking) [9]. Z powyższego opisu wynika, że oferta jest różnorodna i związana z 

potencjalnymi różnymi zainteresowaniami i oczekiwaniami uczestników. Warto jednak 

podkreślić, że oferty te są wyłącznie sezonowe, brak natomiast ofert całorocznych.  
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Дослідження антропогенних змін ландшафтів набуває все більшої 

популярності, стали вже традиційним напрямом ландшафтознавчих досліджень 

в Україні і виконуються більшістю ландшафтознавчих центрів України.  Однак 

залишаються райони на території сучасної України, де не відбувалося жодного 

змістовного дослідження. Через це виникає потреба дослідження 

антропогенних ландшафтів Коростенського району. Метою статті є виявлення 

сучасного стану антропогенних ландшафтів Коростенського району для потреб 

їх раціонального використання. 
Значний внесок у розвиток антропогенного ландшафтознавства зробили 

такі вчені-ландшафтознавці: Ф. М. Мільков, Г. І. Денисик, П. Г. Шищенко, 

К.І. Геренчук, М.Д. Гродзинський, А. В. Мельник, В. М. Петлін, О. Ю. 

Дмитрук, Г. Є. Гришанков, А. В. Гудзевич, В. М. Воловик, К. А. Позаченюк, 

Є.А. Іванов та багато інших. 
Сучасний розвиток ландшафтів Коростенського району обумовлений 

переважно антропогенними факторами – певними видами господарської 

діяльності людини. За змістом цієї діяльності виділяють вісім класів 

антропогенних ландшафтів: селитебні, сільськогосподарські, водні, лісові, 

дорожні, промислові, рекреаційні, белігеративні. 


