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OcenadostosowaniaCzęstochowydoobsługipielgrzymów
z punktuwidzeniawymogówlogistykimiasta2
Istotalogistykimiejskiej
Rozwójorazfunkcjonowaniemiastwymagaskoordynowanychdziałańmającychnacelusterowanieprocesamizwiązanymiz przepływemstrumienirzeczowychorazfinansowych.
Majątuzastosowaniepodstawowezasadylogistykizwiązane
z koordynacjądziałań,systemowymujęciemi koncentracjąnad
przepływamistrumieni.Funkcjonowanieaglomeracjimiejskich
wymagapodobnie,jakdziałalnośćprzedsiębiorstwa,zaopatrzeniaw czynnikiniezbędnedoprawidłowegofunkcjonowania.
Koniecznośćzaopatrzeniaw wodę,gaz,energięelektryczną
i energięcieplną,jakrównieżorganizowaniepasażerskiegoi towarowegotransportumiejskiegowymagaponadtodziałańzwiązanychz magazynowaniem,problematykąwywozui utylizacji
odpadówkomunalnychorazoczyszczaniemścieków,tworzeniemsiecitelekomunikacyjnej.Realizacjawymienionychzadań
musiodbywaćsięz uwzględnieniemuwarunkowańtworzenia
powiązańtransportowychaglomeracjimiejskichz systemem
logistycznymregionalnym,krajowymczymiędzynarodowym.
Skutecznośćpodejmowanychdziałańwarunkujeharmonijnyrozwóji funkcjonowaniezbiorowościmiejskich,realizacjazałożonychfunkcjiwymagarozwiązańz zakresulogistykiznanych
i stosowanychw praktycegospodarczej.
Zastosowaniezasadlogistykimiejskiej(citylogistics)pozwalanazaspokajaniepotrzebczłonkówaglomeracjimiejskich:
mieszkańców,organizacjigospodarczych,instytucjipoprzez
zastosowanierozwiązańtechnologicznychi organizacyjnych
o zaawansowanym charakterze, podlegającym ciągłemu
usprawnianiuw miaręrozwojumiasti koniecznościspełnieniagłównychfunkcji,jakiestojąprzedorganizacją,jakąjest
miasto,szczególniew zakresiegospodarkimieszkaniowej,rynku pracy, wypoczynku, usług komunalnych, komunikacji.
Elementytew znaczącysposóbdecydująo atrakcyjności,nowoczesnościorazsprawnościsystemumiejskiego.
Działalnościczłonkówzbiorowościmiejskiejw corazwiększymstopniujestuzależnionaodistniejącychwarunkówzewnętrznych,środowiskaspołecznego,gospodarczegoi przyrodniczego3.Powodujetokoniecznośćzastosowaniarozwiązań
ekonomicznychz zakresulogistykimiejskiejpozwalającychna
poprawęwarunkówfunkcjonowaniapodmiotówgospodarczych

i ograniczaniuniekorzystnychzdarzeńzwiązanychz pustymi
przebiegami,długimczasemprzemieszczania,nadmiaremzapasów.Zrozumieniei zastosowaniekoncepcjilogistykimiejskiejmożeprzyczynićsiędorozwiązaniawieluz trudnychi złożonychproblemów.Definicja,któratraktujelogistykęmiejską,
jako„proces optymalizacji czynności przedsiębiorstw prywatnych
w zakresie logistyki i transportu na obszarach miejskich, wspomagany przez nowoczesne systemy informacyjne, uwzględniający
środowisko transportowe, kongestię, bezpieczeństwo i oszczędne zużywanie energii w ramach gospodarki rynkowej”4.
Rozpatrującproblematykęlogistykimiejskiejnależyodnieść
siędojejobszarówskładowych,takichjak:
● przewóztowarowyobejmującytransportdostawczy,wywozowyi tranzytowyw mieście
● składowaniei ochronadóbrnarzeczmiasta
● procesyzaopatrzeniowe
● gospodarowanieodpadami
● transportmiejskii podmiejskioraztranzytowyosób5.
Ostatnielementstanowikwestięsporną6,gdyżniektórzyautorzynegujązaliczanieprzewozuosóbdoelementówstanowiącychprzedmiotlogistykimiejskiej.Wydajesię,żetakiepodejście jest niewłaściwe, gdyż duże strumienie przepływu
ludnościorazkoniecznośćzarządzaniaprzepływamiosobowymiw kontekścieracjonalnegowykorzystaniawszystkichelementówinfrastrukturyewidentniewpływająnafunkcjonowaniemiasta.Postulatjakistosujesięw odniesieniudologistyki,
dotyczącysystemowegotraktowaniaprzepływuładunków,informacjiorazkadr7 powinientakżedotyczyćlogistykimiejskiej,
któraobejmujeogółprzepływówładunkóworazludzi,stanowiącychwięcjedensystem.Takiepodejściezapewniakompleksowerozwiązywanieproblemówpojawiającychsięw obrębie
miast,a dotyczącychnaprzykładpowstawaniakorkóww mieście,nadmiernegohałasu,zanieczyszczeniaspalinamii innych
jeszczeelementówzwiązanychzezjawiskiemkongestii.Zadaniemlogistykimiejskiejjestefektywnakoordynacjaprzepływówtowarówi ludziw obrębiemiastaw takisposób,aby
zapewnićekonomicznośćtegoprzepływuorazuzyskaćzaspokojeniepotrzebodbiorcówdlaktórychrealizujesięprocesy
logistyczne.

Drhab.inż.J.Nowakowska-Grunt,prof.PolitechnikiCzęstochowskiej,WydziałZarządzaniaP.Cz.(przyp. red.).
Artykułrecenzowany(przyp. red.).
3 Chudzik D.,Logistyka miejska wyzwaniem dla firm logistyczno-dystrybucyjnych,Logistykanr 6/2006.
4 TaniguchiE.,ThompsonR.,YamadaT.:Predicting the effects of city logistics schemes (Prognozowanie skutków stosowania modeli logistyki miejskiej). Transport
Reviews 2003,nr 4,s. 489-515.
5 Szymczak M.:Istota i zakres logistyki miejskiej,[w:]Pr.zbiorowapodredakcjąE.Gołembskiej,Współczesne kierunki rozwoju logistyki,PWEWarszawa 2006,
s. 77.
6 Ciesielski M.:Nowe problemy z logistyką,GospodarkaMateriałowai Logistykanr 10/2009,s. 2.
7 APor.R.Jünnemann,Materialfluss und Logistik Systematische Grundlagen mit Praxibeispielen. SpringerVerlag,Berlin 1989,cyt.za: L.Dwiliński,Wstęp do logistyki, OficynaWydawniczaPolitechnikiWarszawskiej,Warszawa 1998,s. 10.
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Założenialogistykimiejskiejsąszczególnieważnew aglomeracjach,w którychnotujesięszerokiei intensywneprzepływystrumienidostaworazludzi.Zwłaszczatam,gdziew krótkim czasie pojawia się duża liczba osób skoordynowanie
przepływudóbri ludzimożebyćszczególnietrudne.Z tego
teżpowoduszczególnieważnejestzastosowaniezasadekonomicznościprzepływuorazeliminowaniazjawiskniepożądanychw miastachstanowiącychcelpielgrzymek,dotakich
miastnależyCzęstochowa.

Ruchpielgrzymkowyw Częstochowie
w latach 2007-2010
Częstochowazaliczanajestw Polscedomiast,którenotująnajwiększyruchpielgrzymkowy,chociażw ostatnichlatach
wykazujeontendencjęmalejącą.JakpodajeBiuroPrasoweJasnejGóry,średnialiczbapielgrzymóww latach 2007– 2009
wynosiłaokoło 3,8mlnrocznie8 (w roku 2007przybyłookoło 4,5mlnpielgrzymów,w roku 2008ponad 3,5mlnpielgrzymów,w roku 2009około 3,5mln).Wynikatoz faktu,iżCzęstochowa jest jednym z najbardziej znanych w świecie
sanktuariówmaryjnychi równocześniejestuważanazaważniejszyeuropejskiośrodekduchowy.Analizadanychstatystycznychpozwalazauważyć,żenajwiększenatężenieruchupątniczego odbywa się w miesiącach maj – sierpień, które
stanowiąnajtrudniejszyokresdlasłużbobsługującychpielgrzymki.Analizaliczbypielgrzymóww poszczególnychlatach
zostałaprzedstawionaw tabeli 1.

Rys. 1. Pielgrzymi na Jasnej Górze. Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychBiuraPrasowegoJasnejGóry.

Jakwskazujezestawienienarysunku 1,pielgrzymiprzybywającynaJasnąGóręw grupachzorganizowanychstanowią
około 25%wszystkichpątników,liczbataw latach 2007– 2010
nieulegaznaczącymzmianom.
WedługdanychBiuraPrasowegoJasnejGóry,w latach 2007
– 2010istotnyudziałw ruchupielgrzymkowymposiadajątakżepielgrzymizagraniczni.W roku 2007i 2008przybylipątnicyz 81krajówświata,a w roku 2009z 83krajówświata.Statystyka pielgrzymów z zagranicy została przedstawiona na
rysunku 2.

Tab. 1 Liczba pielgrzymów w latach 2007 – 2010.

* prognoza
Źródło:BiuroPrasoweJasnejGóry.

AnalizapielgrzymekprzybyłychnaJasnąGóręwyraźniewskazuje,żeliczbapątnikówz rokunarokmaleje.Jakprzewidujesię,tentrendutrzymasięw kolejnychlatach9.W dalszym
ciągujednakJasnaGórastanowimiejscechętnieodwiedzane
przezpielgrzymówi jestjednymz popularniejszychsanktuarióww Europie,oboktakichmiastjak:Altötting,Lourdes,Leiria/Fatima,Patmos,Loretoi SantiagodeCompostela.
Z punktuwidzeniazasadlogistykimiejskiejistotneznaczenieposiadaszerokośćstrumieniprzepływówludzi.Z tegopunktuwidzeniaważnejestokreśleniejakailośćpielgrzymówprzyjeżdża do Częstochowy indywidualnie, a jak w grupach
zorganizowanych.Powyższezależnościilustrujerysunek 1.

Rys. 2. Pielgrzymi z zagranicy w latach 2007 – 2009. Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychBiuraPrasowegoJasnejGóry.

Przedstawionenarysunku 2statystykiwskazująnaznaczącyspadekliczbypielgrzymówz zagranicyw roku 2009,cobyłonajprawdopodobniejspowodowanekryzysemmiędzynarodowym.Trudnoocenić,czytenniekorzystnytrendutrzyma
sięw kolejnychlatach.
Z punktuwidzenialogistykimiejskiej,istotneznaczenieposiadająpielgrzymiprzybywającynaJasnąGóręw pielgrzymkachpieszych.Związanejesttoz koniecznościąścisłejkoordyn ac ji wchod zen ia pos zczeg óln ych grup do mias ta
i dostosowaniestrumienipielgrzymówdopotokówtransportowychjakiewystępująw Częstochowie.Statystyki,codoliczbypielgrzymówprzybywającychw pielgrzymkachpieszych,obrazujerysunek 3.

DaneBiuraPrasowegoJasnejGóry
Wywiadz O.WojciechemJędrzejewskim„CorazmniejPolakówidzienapielgrzymkę”z dnia 20.08.2009,www.wyborcza.pl,;odmiennąprognozęprzedstawiaopracowanie„Badaniei analizaruchupielgrzymkowo– turystycznegodlamiastaCzęstochowy”autorstwaJ.Owsiaka,J.Sewerniaka,W.Bartoszewicza,B.Radkowskiej,Warszawa-Toruń 2006.
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Rys. 3. Liczba pielgrzymów w pielgrzymkach pieszych. Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychBiuraPrasowegoJasnejGóry.

Jakwskazująstatystyki,liczbapielgrzymóww pielgrzymkach
pieszychodroku 2007do 2009rosła,natomiastw roku 2010
przewidujesię,żewystąpitendencjaspadkowa.Tentyppielgrzymekwymagaodsłużbzarządzającychprzepływamiw obszarzelogistykimiejskiejCzęstochowynajdokładniejszegoplanowaniai koordynacji.Jesttospowodowanefaktembardzo
dużegowpływupielgrzymekpieszychnaruchmiejskiorazprzepustowośćulic,którymiprzemieszczająsiępątnicy.W celujak
najlepszejkoordynacjii uzyskanianajmniejszegonegatywnegowpływunaruchmiejski,pilegrzymkipieszew obrębiemiastaporuszająsiępoustalonych,stałych 10trasach.Trasyte
zostaływyznaczoneprzezMiejskiZarządDrógw Częstochowie,napodstawieinformacjio wielkościstrumienipątników

przybywającychdoCzęstochowyz poszczególnychkierunków.
Trasyruchupątnikóww roku 2009przedstawiarysunek 4(dotyczyontakżepozostałychtrasz lat 2007– 2010).
Przedstawionanarysunku 4mapaobrazujejakimidrogami
przemieszczająsiępielgrzymi,jestonaznanaosobomzarządzającymruchemw poszczególnychgrupachi stanowidlanich
źródłoinformacji,którymiulicamiwolnosięimporuszać.Część
trasw niektórychodcinkachnakładasięnasiebie,cooznacza
w momenciewchodzeniadomiastakoniecznośćkoordynacji
tempai momentuwejściaposzczególnychgrupnaterenJasnej Góry. Koordynacja ruchu pieszego odbywa się przy
współpracyosóbzarządzającychruchem,jakieznajdująsię
w poszczególnychgrupachwchodzącychdomiasta,jakrównieżspoczywanapolicji,którakażdorazowojestobecnaw trakcieprzemieszczaniasięgruppielgrzymek.

Zabezpieczeniei organizacjasłużbmiejskich
podczasnajważniejszychwydarzeńnaJasnejGórze
KoordynatoremzespołudosprawzabezpieczeniapielgrzymkowegocoroczniejestNaczelnikWydziałuZarządzaniaKryzysowego,OchronyLudnościi SprawObronnychurzęduMiasta
Częstochowy.Dojegozadańnależynadzórnadwszystkimisłużbami,jakiesąw gotowościw związkuz ruchempielgrzymkowym.Zadania,realizowaneprzezposzczególnepodmiotyniezbędnedozabezpieczeniaprzepływugruppielgrzymkowych,
sąuzależnioneodterminówposzczególnychpielgrzymekoraz
natężeniailościosóbi pojazdówbiorącychw nichudział.Coistotne,większośćpielgrzymekodbywasięcykliczniew stałychterminach,pozwalatonawcześniejszeprzygotowaniesiędowydarzeń.Kalendariumzabezpieczenianajważniejszychwydarzeń
naJasnejGórze,przygotowaneprzezWydziałZarządzaniaKryzysowego,OchronyLudnościi SprawObronnychurzęduMiastaCzęstochowyprzedstawiazestawieniew tabeli 2.
Tab. 2. Kalendarium najważniejszych wydarzeń na Jasnej Górze.

Źródło:daneWydziałuZarządzaniaKryzysowego,OchronyLudnościi Spraw
ObronnychUrzęduMiastaCzęstochowy.

Rys. 4. Trasy ruchu pielgrzymów w Częstochowie.
Źródło:materiałyMiejskiegoZarząduDrógw Częstochowie.
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Przedstawionew tabeli 2kalendariumstanowipodstawędo
przygotowania planu zabezpieczenia obsługi najważniejszychwydarzeńnaJasnejGórze.Plantenobejmujezabezpieczeniemedyczne,wyznaczeniepunktuosóbzaginionych,zabezpieczenie miejsc parkingowych oraz zabezpieczenie
komunalnemiasta,a takżewyznaczeniezadańdlastrażymiejskiej,MiejskiegoZarząduDrógi policji.
Zabezpieczeniemedyczneobejmujewyznaczenieszpitalidyżurującychorazwyznaczenieizbyprzyjęćdlapielgrzymówwraz
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z zapewnieniemniezbędnegopersonelu.Kolejnymelementem
jestwyznaczeniedrogiewakuacyjnejdlapojazdówmedycznychorazzapewnieniew dniu 15.08.2010r.odgodz. 8: 00
dozakończeniauroczystości:obsadypielęgniarsko– lekarskiej
namiotówmedycznych,takżekaretektransportowych,które
będądyżurowaćw kilkumiejscachw mieście.Zabezpieczenie
sanitarno– epidemiologicznezapewniaPaństwowyPowiatowyInspektorSanitarnyw Częstochowie.
Punktosóbzaginionychzostajewyznaczonyi mazazadaniedyżurowaćw dniu 15sierpniaodgodz. 9.00doodwołania(o zakończeniujegopracydecydujeMiejsko– Powiatowe
CentrumZarządzaniaKryzysowego).
ZabezpieczeniemiejscparkingowychspoczywanaMiejskim
OśrodkuSportui Rekreacji(zarządzającymmiejskimiparkingami),którymazazadanieprzygotowanieparkingówdowzmożonegoruchupielgrzymkowego.Zafunkcjonowanieparkingówodpowiedzialnajestwyznaczonaosoba,a naparkingach
pełnionesądodatkowedyżury.
Zabezpieczeniekomunalnemiastaobejmujewyznaczenie
terminówi miejscustawieniaprzenośnychkabinWCorazwyznaczenieosobyodpowiedzialnejzaprzedmiotowezabezpieczeniew WydzialeOchronyŚrodowiska,Rolnictwai Leśnictwa. Kolejnym elementem jest uruchomienie punktów
czerpaniawodypitnej.
ZadaniaStrażyMiejskiejpolegająnazapewnieniudrożnościdrogiewakuacyjnej.MiejskiZarządDrógi Policja mająza
zadanie zapewnieniebezpiecznejorganizacjiruchunapodstawieuzgodnionegoprojektuzmianorganizacjiruchuw strefiepodjasnogórskiejw sezoniepielgrzymkowym 2010r.oraz
uzgodnieniuz KlasztoremnajasnejGórzeo ustawieniuzapór
na ulicach.ZadaniemPolicjii StrażyMiejskiej jestzapewnieniebezpieczeństwapielgrzymomnatrasachwejściaorazuroczystościachzgodniez planemoperacyjnymPolicji.
ZadaniaMiejskiegoZarząduDróg polegająna zapewnieniu
dodatkowejilośćkontenerówi koszynaśmieciw rejonachkoncentracjipielgrzymóworaznadrogachprzemarszu,a KomendaMiejskaPaństwowejStrażyPożarnejw Częstochowie będzie
w dyspozycjidolikwidacjizagrożeńw miejscustacjonowania.

OcenadostosowaniaCzęstochowydoruchu
pielgrzymkowegoa wymogilogistykimiejskiej
w świetleprzeprowadzonychanaliz
Analizującprzedstawionedziałaniarealizowaneprzezsłużbyodpowiedzialnezaobsługęruchupielgrzymkowegow Częstochowiewskazaćnależynastępująceelementy:
● skomasowaniew krótkimczasiei miejscubardzointensywnegoprzepływustrumienipielgrzymówpowodujeokreślonetrudnościw mieściei wpływanatworzeniesięnegatywnychzjawisktakichjaknaprzykładkorkinadrogach,czyteż
olbrzymiailośćśmieci,którazostajepopielgrzymach.Działaniaprowadzoneprzezsłużbymiejskiesąwystarczające,aby
wewłaściwyz punktuwidzeniazasadlogistykimiejskiejsposóbrealizowaćprzepływy,chociażniesąonejeszczenajefektywniejsze.Zarządzającypowinnibyćbardziejelastycznijeżelichodzio szybkiereagowanienazmieniającąsięsytuację
nadrogachorazw obszarzepodjasnogórskim
● napodkreśleniezasługujefaktdobrejwspółpracypomiędzy
podmiotamirealizującymiposzczególnezadaniazwiązane

●

●

z obsługąruchupielgrzymkowego:policją,służbamimiejskimi,władzamiklasztorunaJasnejGórze,zarządcąparkingówmiejskich,służbamioczyszczaniamiastorazsłużbąmedyczną. Wszystkie te podmioty bez większych zakłóceń
wymieniająsięistotnymiinformacjami,któresąpodstawą
dowłaściwegozabezpieczeniaruchupielgrzymkowego
ważną funkcję spełnia koordynator wszystkich działań
służbzaangażowanychw obsługęruchupielgrzymkowego
– Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności
i SprawObronnychurzęduMiastaCzęstochowy,któregozadaniemjestzarządzaniewspółpracąwszystkichpodmiotów
zaangażowanychw obsługęruchupielgrzymkowego.Przygotowywanecorocznieprzeztęjednostkęplanyprzygotowańdosezonupielgrzymkowegodająmożliwośćprzygotowaniasięw odpowiednisposóbwszystkimjednostkom,
któresąniezbędnedowłaściwegozabezpieczeniaruchupielgrzymkowego
w oceniemieszkańców(wywiadyswobodneprzeprowadzonez kilkusetmieszkańcamiCzęstochowy),systemzarządzania ruchem pielgrzymkowym jest właściwy jeżeli chodzi
o ruchpozaszczytempielgrzymkowym(miesiąceodwrześniadokwietnia);lepszejorganizacjijednakwymagajądziałaniazwiązanez obsługąmiastaw szczyciepielgrzymkowym,
a zwłaszczaw sierpniu.Szczególniekoordynacjaruchuna
drogachjest,zdaniemmieszkańców,niedoskonałai wymagapoprawywspółpracypolicjii służbregulującychruchem
poszczególnychgruppielgrzymkowych.

Podsumowującprzedstawionerozważaniamożnastwierdzić,
żewieloletniedoświadczenieczęstochowskichsłużbw zakresiekoordynacjiruchupielgrzymkowegoi naturalnegofunkcjonowaniamiasta,jestpodstawądocorazlepszegozarządzania w obszarze logistyki miasta Częstochowy. Ponieważ
w kolejnychlatachprzewidujesiętendencjęspadkowąruchu
pielgrzymkowego,problemywynikającezespiętrzeniastrumienipielgrzymóww określonychdniachroku,negatywnie
wpływającychnaruchmiejski,będąmalały.
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