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Abstrakt 

 W nawiązaniu do zmian ruchu turystycznego w Bieszczadach, jakie nastąpiły w okresie 
transformacji ustrojowej w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
zaobserwowano równolegle zmiany w ilości i jakości ruchu turystycznego w Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku. Dotyczą one głównie struktury zwiedzających, a takŜe stałej 
tendencji wzrostowej ilości zwiedzających skansen, jaką obserwuje się po drastycznym spadku z 
początku przemian ustrojowych (lata 1990 – 1991). W artykule zaprezentowano krótką 
charakterystykę ruchu turystycznego w sanockim skansenie, a szczególnie takich elementów 
ruchu jak: frekwencja, struktura zwiedzających, sezonowość frekwencji oraz przestrzenny zasięg 
oddziaływania placówki.  

 

1. Wstęp 

 Bieszczady to drugi, po Tatrach, najliczniej odwiedzany przez turystów obszar 

polskich gór. Rocznie do Bieszczadzkiego Parku Narodowego przybywa około 500 000 

turystów. Największe nasilenie ruchu ma miejsce w miesiącach wakacyjnych tj. lipcu i 

sierpniu [7]. PoniewaŜ główna droga wiodąca w Bieszczady prowadzi przez Sanok, 

część turystów wykorzystuje to na zatrzymanie się i poznanie regionu połoŜonego na 

przedpolu Bieszczadów, a co za tym idzie – sanockiego skansenu. Z roku na rok 

obserwuje się wzrost zainteresowania regionem zarówno w sezonie letnim jak i 

zimowym. 

 Przemiany gospodarczo–ustrojowe jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zapoczątkowały zmianę form turystyki 

uprawianej w Bieszczadach. Oprócz tradycyjnej formy, do jakiej naleŜą piesze 
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wędrówki na szlakach turystycznych i wędrówki na nartach, pojawiły się nowe sposoby 

aktywnego spędzania wypoczynku w górach. NaleŜą do nich: turystyka rowerowa na 

wyznaczonych drogach, turystyka edukacyjna na ścieŜkach przyrodniczych oraz 

turystyka konna na specjalnych szlakach konnych oraz wszelkie formy uprawiania 

narciarstwa zimą. Osobną kategorię stanowi turystyka ekstremalna, do której naleŜy 

para lotniarstwo, rajdy samochodowe, zorbing, itp. Stanowi ona jednak mały procent 

wymienionych wcześniej typów turystyki. 

 Dzięki powstającej sieci hoteli, pensjonatów a przede wszystkim gospodarstw 

agroturystycznych rozwinął się nowy, mniej aktywny sposób korzystania z 

Bieszczadów polegający na przemieszczaniu się od hotelu do hotelu czy teŜ od 

parkingu do parkingu, połączone z poznawaniem okolicznego rejonu. 

 Nowe formy uprawiania turystyki w Bieszczadach realizowane są przede 

wszystkim przez turystów indywidualnych. Stało się to moŜliwe dzięki gwałtownemu 

rozwojowi motoryzacji jaki nastąpił po roku 1990 oraz modzie na aktywny 

wypoczynek. Niewątpliwy związek ze wzrostem popularności Bieszczadów ma akcja 

promocyjna prowadzona w mediach oraz promocja produktów turystycznych jak: szlak 

ikon w okolicach Sanoka, szlaki architektury drewnianej prowadzące przez 

województwa: śląskie, małopolskie i podkarpackie, oraz szlak naftowy biegnący z 

Polski na Ukrainę poprzez tereny prowadzenia działalności związanej z górnictwem 

naftowym. 

 Zmiany w sposobie uprawiania turystyki w Bieszczadach znajdują odbicie w ruchu 

turystycznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Placówka ta powstała w 

roku 1958. Przedstawia kulturę pięciu grup etnograficznych, jakie do roku 1947 

zamieszkiwały południową część dzisiejszego województwa podkarpackiego. Z tego 

względu sanocki skansen stanowi niejako klucz do zrozumienia zjawisk z przeszłości, 

które rzutują na dzisiejszy stan zagospodarowania Bieszczadów, jak równieŜ pamiątek 

kulturalnych, które turysta przybywający w Bieszczady będzie miał okazję napotkać. 

Związek ruchu turystycznego w sanockim skansenie z ruchem turystycznym w 

Bieszczadach ilustruje mapka przedstawiająca miejsca wypoczynku zwiedzających 

MBL w Sanoku (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Miejsce wypoczynku zwiedzających MBL w Sanoku w 1997 roku [6] 

 Transformacja ustrojowa jaka nastąpiła w Polsce po roku 1989 postawiła sanockie 

Muzeum Budownictwa Ludowego, podobnie jak i inne placówki upowszechniania 

kultury, przed nowymi wyzwaniami. Konieczność dostosowania się do nowych – 

rynkowych warunków funkcjonowania gospodarki sprawiła, Ŝe z jednej strony 

konieczne stało się wszechstronne przeanalizowanie potencjalnych źródeł dochodu, a z 

drugiej strony – wcielanie w Ŝycie postępowania zgodnego z zasadami marketingu i 

public relations. 

 W przypadku MBL w Sanoku zasadniczym źródłem jego dochodu jest wielkość 

ruchu turystycznego przewijającego się w ciągu roku przez skansen, co przekłada się na 

ilość sprzedanych biletów. 

 Zadaniem działań marketingowych i public relations jest tworzenie sprzyjającej 

skansenowi atmosfery w róŜnego rodzaju urzędach i instytucjach oraz prowadzenie 

działalności informacyjno–reklamowej poprzez media jak i środki pozamedialne [2]. 

 Celem artykułu jest skoncentrowanie się na jednym z podstawowych elementów 

wpływających na wielkość uzyskiwanego dochodu, czyli na frekwencji. 
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Zaprezentowano krótką charakterystykę ruchu turystycznego w sanockim skansenie od 

początku przemian gospodarczych tj. od roku 1990 aŜ po rok 2005. Przedstawiono takie 

cechy ruchu jak wielkość, strukturę i sezonowość frekwencji oraz zasięg przestrzenny 

oddziaływania skansenu. 

2. Frekwencja 

 W wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej obserwowana jest od wielu lat 

ogromna popularność skansenów. Ma to zapewne związek z zanikaniem wszystkiego, 

co wiąŜe się z pojęciem tradycyjnej kultury ludowej. A więc prostoty wiejskiego Ŝycia, 

drewnianej architektury, narzędzi i przedmiotów codziennego uŜytku, wyrobów 

rzemieślniczych i dzieł wiejskich artystów. 

 Sanocki Park Etnograficzny jest największym i jednym ze starszych spośród tego 

typu placówek w Polsce. W chwili obecnej liczy sobie 48 lat. Od momentu 

udostępnienia Parku do zwiedzania tj. od 1966 roku prowadzona jest statystyka 

frekwencji, jednak począwszy od roku 1990 Muzeum prowadzi skrupulatny monitoring 

przybywających gości w aspekcie liczebności zwiedzających, natęŜenia ruchu w 

poszczególnych dniach i porach dnia, struktury organizacyjnej zwiedzających (grupy 

zorganizowane, turyści indywidualni), struktury wiekowej (młodzieŜ, dorośli), miejsca 

pochodzenia oraz oceny prezentowanej ekspozycji w skansenie [8]. 

 Odwzorowanie graficzne wraz z danymi liczbowymi charakteryzującymi wielkość 

frekwencji w poszczególnych latach przedstawiono na wykresie 1. Analizując wykres 

moŜna wyróŜnić w historii frekwencji sanockiego MBL cztery okresy: 

− lata siedemdziesiąte (okres „gierkowski”) charakteryzujące się stałym 

systematycznym wzrostem liczby zwiedzających z maksymalną wartością 

94 790 w roku 1978; 

− lata 1980 – 1982, które przyniosły drastyczny spadek liczby zwiedzających 

(kryzys gospodarczy, stan wojenny); 

− lata 1983 – 1989 to kolejny czas wzrostu do wartości zbliŜonej do 

maksymalnej, tj. 90 000 zwiedzających w roku 1989; 

− lata 1990 – 2005 to lata transformacji ustroju gdzie, począwszy od roku 1991 

w którym zanotowano jedną z najniŜszych frekwencji w historii muzeum, 

utrzymuje się generalnie tendencja wzrostowa z lokalnymi odchyleniami w 

górę i w dół; linia trendu wskazuje na stały, choć nie tak dynamiczny jak w 
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czasach gospodarki nakazowo–rozdzielczej, wzrost liczby turystów 

zwiedzających sanocki skansen. 

 Wraz ze zmianami frekwencji w okresie transformacji ustrojowej następowały 

zmiany w strukturze zwiedzających. Głównie odnosi się to do zmniejszenia się ilości 

turystów zwiedzających skansen w grupach zorganizowanych na korzyść 

zwiedzających indywidualnie [2]. 

 

wykres 1 

Frekwencja w  MBL w Sanoku od rozpocz ęcia działalno ści do roku 2005
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3. Struktura frekwencji 

 Muzea skansenowskie są specyficznymi muzeami pod względem struktury 

zwiedzających. Do roku 1988 zdecydowanie dominowali zwiedzający w grupach 

zorganizowanych. Głównie były to grupy młodzieŜy w ramach wycieczek szkolnych, w 

mniejszym zakresie wycieczki zakładowe [3]. 

 Od początku lat dziewięćdziesiątych struktura zwiedzających zaczęła ulegać 

przeobraŜeniu. Zaczął się zwiększać udział zwiedzających indywidualnie w stosunku 

do zwiedzających w grupach zorganizowanych (wykres 2, 3). Analizując tę zaleŜność 

(wykres nr 3) moŜna wydzielić trzy okresy: 
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− początek lat dziewięćdziesiątych (lata 1990 – 1992) – ilość zwiedzających 

indywidualnie stanowi mniej więcej połowę zwiedzających w grupach 

zorganizowanych; 

− lata dziewięćdziesiąte (1992 – 1998) – zaznacza się bardzo wysoki rzędu 80% 

udział zwiedzających indywidualnie w stosunku do zwiedzających w grupach 

zorganizowanych; 

− lata dwutysięczne (1999 – 2005) – gdzie, po spadku w roku 1999 do wartości 

jak z początku lat dziewięćdziesiątych (54%), zaznacza się wyraźna, 

aczkolwiek niezbyt dynamiczna tendencja wzrostowa. 

 Okres pierwszy moŜna jeszcze wiązać ze strukturą frekwencji czasów gospodarki 

nakazowo–rozdzielczej. 

 Okres drugi najprawdopodobniej odzwierciedla zawirowania gospodarcze lat 

dziewięćdziesiątych – początki gospodarki rynkowej, inflację, upadek mniejszych firm 

i co za tym idzie wycofanie z rynku turystycznego funduszy socjalnych, co 

spowodowało drastyczne zmniejszenie się ilości grup zorganizowanych w skansenie. 

 Okres trzeci charakteryzuje się rosnącym powoli udziałem zwiedzających 

indywidualnie w stosunku do zwiedzających w grupach zorganizowanych przy 

równocześnie rosnącej frekwencji ogólnej, co najprawdopodobniej nawiązuje do 

powoli stabilizującej się gospodarki. 

 Zmianie równieŜ uległ skład grup zorganizowanych. O ile na początku lat 

dziewięćdziesiątych w ogólnej ilości turystów zorganizowanych dominowała młodzieŜ 

to od drugiej połowy tych lat zauwaŜa się wzrost grup dorosłych (wykres 4). 

 Opisane zmiany struktury zwiedzających obserwowane są we wszystkich 

większych skansenach Polski, np. w roku 1997 w Górnośląskim Parku Etnograficznym 

w Chorzowie indywidualni zwiedzający stanowili aŜ 70% ogółu zwiedzających ten 

skansen [3]. 
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4. Sezonowość ruchu turystycznego 

 Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku otwarte jest przez cały rok. Nie 

przekłada się to jednak na równomierny, całoroczny ruch zwiedzających. O realnych 

moŜliwościach zwiedzania ekspozycji na wolnym powietrzu decydują głównie czynniki 

pogodowe. One powodują, Ŝe rozłoŜenie liczby zwiedzających w ciągu roku jest bardzo 

nierównomierne. Co więcej, nieregularność ruchu obserwuje się nie tylko w skali roku 

lecz takŜe w skali miesięcy, tygodni a nawet dni. 

 Zjawisko wahania się frekwencji w muzeach skansenowskich jest znane i 

generalnie w ciągu roku wyróŜnia się trzy typy sezonów [3]: 

− sezon martwy – obejmujący miesiące zimowe i wczesnowiosenne (listopad – 

kwiecień); 

− sezon przejściowy – miesiące jesienne (wrzesień, październik); 

− właściwy sezon turystyczny – obejmujący miesiące późnowiosenne i letnie 

(maj – sierpień). 

 Analiza natęŜenia ruchu zwiedzających w ciągu roku przeprowadzona w sanockim 

skansenie dla lat 1990 – 2005 pokazuje, Ŝe mamy tu do czynienia z 6–miesięcznym 

okresem sezonu turystycznego, który rozpoczyna się w maju, a kończy w październiku 

(wykresy 5 – 12). 

 
  



Ruch turystyczny w Bieszczadach… 

 299

 

 
 Dla porównywania frekwencji w róŜnych latach posłuŜono się współczynnikiem 

sezonowości. Informuje on jaki procent zwiedzających w odniesieniu do średniej 

rocznej przypada na dany miesiąc. 

 Współczynnik sezonowości liczony jest ze wzoru [3]: 

Ws = (xi/xśr)*100% 

gdzie:  Xi – liczba zwiedzających w danym miesiącu 

 Xśr – średnia miesięczna zwiedzających w roku  

 Sezon turystyczny w sanockim skansenie dzieli się wyraźnie na dwie części: 

− maj – sierpień, gdzie współczynnik sezonowości waha się w granicach 150% 

– 300%; 

− wrzesień – październik, gdzie współczynnik sezonowości oscyluje wokół 

wartości 100% z tendencją wzwyŜ. 

W pozostałych miesiącach współczynnik ten waha się w granicach 0 – 40%. 

 Frekwencję sezonu głównego tworzą trzy grupy zwiedzających: 

− wycieczki szkolne a sporadycznie nawet przedszkolne – których największy 

udział przypada na maj i czerwiec, 
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− publiczność lipcowo–sierpniowa, gdzie na ruch związany z turystyką 

zorganizowaną (uczestnikami kolonii, obozów, wczasów) nakłada się ruch 

zwiedzających indywidualnie, przy czym udział tych ostatnich ciągle rośnie, 

− uczestnicy imprez organizowanych w skansenie, z których największe 

znaczenie maja dwie: „Jarmark folklorystyczny” – tradycyjnie organizowany 

w ostatnią niedzielę maja i „Eurofolk” – tradycyjnie organizowany w 

sierpniu. 

 Maksimum natęŜenia ruchu turystycznego zmienia się w czasie (wykresy 

5 do 12). W latach 1990 – 1992 przypadało ewidentnie w maju. W latach 1993 – 1996 

zaczyna pojawiać druga, obok majowej kulminacja sierpniowa. W latach 1997 – 2000 

obie kulminacje – majowa i sierpniowa mają juŜ równorzędne znaczenie. W latach 

2001 – 2005 dominuje kulminacja sierpniowa. 

 Okres września i października charakteryzuje się, w porównaniu z miesiącami 

letnimi, znacznie mniejszym natęŜeniem ruchu. Jest to sezon głównie wycieczek 

szkolnych. O ile na początku lat 90–tych współczynnik sezonowości wahał się w 

przedziale 100% − 200%, to w latach 2001 – 2005 kształtuje się na średnim poziomie 

wynoszącym 100%. Zjawisko zmniejszania się jesiennego szczytu odzwierciedla 

malejące znaczenie wśród publiczności turystyki zorganizowanej. 

 Innym rodzajem nierównomierności natęŜenia frekwencji jest zróŜnicowanie 

obserwowane w obrębie tygodnia i dnia. 

Na zmiany w tak krótkich okresach czasu ma wpływ wiele, niekiedy trudnych do 

identyfikacji czynników. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: miesiąc roku, pogoda, 

obecność innych atrakcji turystycznych oraz imprezy kulturalne organizowane na 

terenie skansenu. 

 W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zaobserwowano następujące 

prawidłowości (ryc. 2): 

− w maju największe nasilenie frekwencji zaobserwowano od poniedziałku do 

piątku ze zdecydowaną dominantą w środę; najniŜsze – w niedzielę; 

− w czerwcu – dni o największej ilości zwiedzających to wtorek, środa i 

czwartek; najniŜsza frekwencja jest w niedzielę; 

− w lipcu – za wyjątkiem niedzieli prawie wyrównane nasilenie ruchu z 

niewielką dominantą we wtorek, środę i czwartek; 
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− w sierpniu – przewaga środy nad pozostałymi dniami tygodnia, w następnej 

kolejności wtorek i czwartek; najsłabsze dni to poniedziałek, piątek i 

niedziela. 

 Jeśli chodzi o godzinowy rozkład ruchu turystycznego w ciągu dnia to grupy 

zorganizowane najczęściej odwiedzają skansen do południa, przed wyjazdem w 

Bieszczady (jako pierwsze pojawiają się wycieczki nocujące w mieście). Po południu 

przybywa mniej grup, są to z reguły wracający z gór. 

 W sezonie urlopowym indywidualni turyści docierają do skansenu około godziny 

1000. Podczas pogodnych wakacyjnych dni liczba gości utrzymuje się na stosunkowo 

wyrównanym poziomie (około 30 – 40 osób na godzinę) aŜ do godziny 1700 [6]. 
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5. Zasięg przestrzenny oddziaływania skansenu 

 W początkach istnienia placówki typu „muzeum na wolnym powietrzu” jej 

oddziaływanie ma charakter lokalny, gdyŜ publiczność rekrutuje się głównie z 

mieszkańców okolicznego regionu. W miarę upływu czasu, zaleŜnie od wielu 

czynników jak m.in. wszechstronna informacja, reklama, dogodne połoŜenie, a przede 

wszystkim atrakcyjność oferty dla zwiedzających, powiększa się krąg zwiedzających i 

moŜna mówić o przestrzennym zasięgu oddziaływania tej placówki. 

 Sanocki skansen liczy sobie, od momentu powstania 48 lat, natomiast od 

zarejestrowania pierwszych zwiedzających – 40 lat. 

 JuŜ w roku 1987, a więc w 21 roku od przyjęcia pierwszych gości, skansen 

charakteryzował się krajowym zasięgiem oddziaływania. W kręgu jego zwiedzających 

dominowały województwa południowo–wschodniej Polski. Blisko połowa wycieczek 

pochodziła z województw (wg podziału administracyjnego Polski z lat 1975 – 1998): 

krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego, przy czym na samo krośnieńskie 

przypadało ponad 1/3 grup. Udział wycieczek z pozostałych województw był juŜ 

zauwaŜalny, jednak granicę 5% przekroczyły wówczas województwa: katowickie, 

lubelskie, łódzkie, warszawskie i gdańskie (ryc. 3, 4). 
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Ryc. 3. Pochodzenie zorganizowanych grup zwiedzających MBL w Sanoku w 1987 i 1997 r. [6] 

 
 
Ryc. 4. Zmiany pochodzenia zorganizowanych grup zwiedzających MBL w Sanoku w latach 
1987 – 97 [6] 
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 W roku 1997, tj. w 10 lat później, w oparciu o prowadzony monitoring ruchu 

turystycznego zauwaŜalne stały się zmiany świadczące o powiększeniu zasięgu 

oddziaływania sanockiego skansenu [3]. 

 Zwiedzający w grupach zorganizowanych przybyli aŜ z 48 województw (bez 

województwa włocławskiego). RównieŜ i teraz zaznaczyła się dominacja województw 

Polski południowo–wschodniej, ale juŜ w większej liczebności. Ponadto zarejestrowano 

wycieczki z województwa warszawskiego, katowickiego, lubelskiego w ilości 

porównywalnej z województwami Polski południowej (krakowskiego, tarnowskiego, 

kieleckiego, tarnobrzeskiego) i południowo–wschodniej (krośnieńskiego, przemyskiego 

i rzeszowskiego). Łączna ilość turystów z tych województw (w sumie z 10–u) 

stanowiła 58,1% ogółu zwiedzających zorganizowanych. 

 Natomiast 41,9% przypadło na pozostałe 38 województw, przy czym najmniej 

wycieczek przybyło z najbardziej oddalonych rejonów Polski (powyŜej 500 km) oraz 

słabiej zurbanizowanych województw centralnych jak: kaliskie, konińskie, 

piotrkowskie, sieradzkie. 

 Ogółem procentowy udział grup zorganizowanych z poszczególnych województw 

przedstawiał się następująco: 

Tabela 1. 

województwo 
(wg podziału administracyjnego z lat 1975 – 1998) 
 

ilość turystów 
w [%] 

krośnieńskie 17,8% 

rzeszowskie 7,6% 

przemyskie 6,7% 

razem województwa południowo–wschodnie: 32,1% 

katowickie 7,1% 

lubelskie 6,2% 

region małopolski  

(krakowskie, tarnowskie, tarnobrzeskie, kieleckie) 
4,9% 

razem województwa południowe: 18,2% 

warszawskie 7,8% 

razem 10 najliczniej reprezentowanych województw: 58,1% 

pozostałe województwa za wyjątkiem włocławskiego: 41,9% 
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 Podobny skład procentowy dotyczył turystów indywidualnych. Badanie 

przeprowadzono dwoma metodami [3]: 

− zliczaniem tablic rejestracyjnych samochodów osobowych parkujących przy 

skansenie, 

− ankietowaniem zwiedzających między innymi na temat miejsca zamieszkania. 

W obydwu przypadkach uzyskano porównywalne wyniki. Dominowali zwiedzający z 

województw południowo–wschodnich (krośnieńskiego, przemyskiego i 

rzeszowskiego), na drugim miejscu plasowali się mieszkańcy województw 

południowych (krakowskiego, katowickiego i bielskiego), a na trzecim miejscu znaleźli 

się turyści z warszawskiego. 

Szczegóły badań przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. 

Metoda zliczania tablic rejestracyjnych Metoda ankietowania zwiedzających 

woj. południowo–wschodnie: 

krośnieńskie 

przemyskie 

rzeszowskie 

 

razem: 

 

 

18,6% 

  5,8% 

  4,8% 

29,2% 

woj. południowo–wschodnie: 

krośnieńskie 

przemyskie 

rzeszowskie 

 

razem: 

 

 

 

 

 

około 20% 

woj. południowe: 

krakowskie 

katowickie 

razem: 

 

11,3% 

  9,3% 

20,6% 

woj. południowe: 

krakowskie 

katowickie 

bielskie 

razem: 

 

 

 

 

około 15% 

woj. warszawskie 7,5% woj. warszawskie około 9% 

Miejsca zamieszkania zwiedzających pozyskane metodą ankietowania zaprezentowano 

na ryc. 5. 

 Generalnie publiczność skansenu w Sanoku składa się z dwóch rodzajów 

zwiedzających. Pierwszą grupę stanowią mieszkańcy regionu (województwo 

podkarpackie i ościenne). Drugą natomiast mieszkańcy duŜych aglomeracji miejskich: 

katowickiej, krakowskiej, warszawskiej, poznańskiej, a w mniejszym stopniu łódzkiej, 

szczecińskiej i trójmiejskiej. Zdecydowaną większość turystów indywidualnych 

stanowią mieszkańcy miast – około 85%. 
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 Osobnym zagadnieniem jest udział turystów zagranicznych wśród publiczności 

skansenu. Określenie ich dokładnej liczby jest niemoŜliwe, gdyŜ muzeum nie prowadzi 

takiej ewidencji. Wg szacunkowej oceny pracowników skansenu ilość turystów 

zagranicznych nie przekracza 10% w skali roku. Licznie w skansenie reprezentowani są 

Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Włosi, turyści anglojęzyczni (USA, Kanada, Anglia, 

Australia, Nowa Zelandia), Hiszpanie, Grecy, Belgowie. Pojedynczo odnotowywani są 

Japończycy i Wietnamczycy. Ostatnimi czasy odnotowywani są Ukraińcy, Słowacy i 

Węgrzy [2]. 

 

 

Ryc. 5. Miejsce zamieszkania turystów indywidualnych zwiedzających MBL w Sanoku w 1997 
r. [6] 
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