
1 

 

W Y Ż S Z A  S Z K O Ł A  G O S P O D A R K I  

W  B Y D G O S Z C Z Y  

 WYDZIAŁ TURYSTYKI I  GEOGRAFII  

 

KATARZYNA PUZIA 

Sterowce i ich znaczenie dla turystyki w świetle 

wykorzystania turystycznego lotnisk sterowców w 
powiecie słupskim 

 
 

 

P R A C A  M A G I S T E R S K A  

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

SPECJALNOŚĆ: STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI 

 Praca wykonana pod kierunkiem 

                                                                      Prof. WSG dr Janusza Sewerniaka 

 Nr albumu autora pracy 

 19473 

 

 

 

 

Bydgoszcz, 12 września 2011 



2 

 

SPIS TREŚCI 

 

 

WSTĘP ........................................................................................................................5 

 

ROZDZIAŁ I.  Terminologia ...............................................................................8 

1.1. Turystyka dziedzictwa ................................................................................... 8 

1.2. Produkt turystyczny ....................................................................................... 9 

1.3. Sterowiec .................................................................................................... 10 

1.3.1. Definicja .............................................................................................. 10 

1.3.2. Podział sterowców ............................................................................... 10 

1.3.3. Zeppelin .............................................................................................. 12 

1.3.4. Zasady lotu sterowców ........................................................................ 12 

1.4. Hangar......................................................................................................... 12 

 

ROZDZIAŁ II. Lotniska sterowców oraz ich wykorzystanie w celach 

turystycznych ............................................................................................................ 14 

2.1. Na świecie ................................................................................................... 14 

2.2.  W Polsce .................................................................................................... 16 

 

ROZDZIAŁ III. Historia lotniska sterowców w Jezierzycach oraz motywacje dla 

wprowadzenia sterowców w powiecie słupskim....................................................... 18 

3.1. Wydarzenia historyczne na terenie Jezierzyc .................................................... 18 

3.2. Wprowadzenie sterowców – powody i motywy ................................................ 21 

 

ROZDZIAŁ IV. Charakterystyka rynku lotniczego w województwie pomorskim 23 

4.1. Istniejące lotniska ........................................................................................ 23 

4.2. Rozwój istniejących lotnisk ......................................................................... 24 

4.3. Analiza rynku lotniczego ............................................................................. 26 

4.3.1. Rynek przewozów pasażerskich w Europie, w Polsce i w województwie 

pomorskim .......................................................................................................... 26 

4.3.2.  Prognozy ruchu pasażerskiego ............................................................. 28 

 

ROZDZIAŁ V. Charakterystyka lotniska wojskowego w Redzikowie................... 30 

5.1.  Lokalizacja ................................................................................................. 30 

5.2. Dostępność .................................................................................................. 30 

5.3. Infrastruktura ............................................................................................... 31 

5.4. Ruch lotniczy. ............................................................................................. 31 

5.5. Prognozy ..................................................................................................... 32 

 

ROZDZIAŁ VI. Analiza SWOT lotniska w Jezierzycach oraz lotniska w 

Redzikowie ................................................................................................................ 33 

6.1. Analiza SWOT – lotnisko w Jezierzycach ................................................... 33 

6.1.1. Mocne strony ....................................................................................... 33 

   6.1.1.1. Historia ................................................................................................ 33 

   6.1.1.2. Dostępność drogą kolejową ................................................................. 34 

6.1.2. Słabe strony ......................................................................................... 34 

   6.1.2.1. Brak świadomości obywateli o historii i potencjale Jezierzyc ............... 34 

   6.1.2.2. Dostępność drogowa i komunikacyjna ................................................. 35 

   6.1.2.3. Aktualny stan lotniska.......................................................................... 36 



3 

 

6.1.3. Szanse ................................................................................................. 37 

   6.1.3.1. Rozwój nowego produktu w dziedzinie polskiego lotnictwa................. 37 

   6.1.3.2. Rozwój turystyki lokalnej, narodowej i międzynarodowej.................... 37 

   6.1.3.3. Rozwój świadomości obywateli o wydarzeniach historycznych ........... 37 

6.1.4. Zagrożenia ........................................................................................... 38 

   6.1.4.1. Środki finansowe ................................................................................. 38 

   6.1.4.2. Inwestorzy ........................................................................................... 38 

6.2. Analiza SWOT – lotnisko w Redzikowie ..................................................... 39 

6.2.1. Mocne strony ....................................................................................... 39 

   6.2.1.1. Lokalizacja .......................................................................................... 39 

   6.2.1.2. Dostępność drogowa i komunikacyjna ................................................. 39 

   6.2.1.3. Świadomość mieszkańców o istnieniu lotniska wojskowego ................ 40 

   6.2.1.4. Aktualny stan lotniska.......................................................................... 40 

   6.2.1.5. Strategie rozwoju lotniska Redzikowo ................................................. 41 

6.2.2. Słabe strony ......................................................................................... 42 

   6.2.2.1. Brak dziedzictwa historycznego ........................................................... 42 

6.2.3. Szanse ................................................................................................. 42 

   6.2.3.1. Rozwój nowej gałęzi lotnictwa w obiekcie lotniskowym ...................... 42 

   6.2.3.2. Rozwój lotnictwa cywilnego w województwie pomorskim .................. 43 

   6.2.3.3. Rozwój turystyki regionalnej, narodowej i międzynarodowej ............... 43 

   6.2.3.4. Rozwój świadomości obywateli o wydarzeniach historycznych ........... 43 

6.2.4. Zagrożenia ........................................................................................... 43 

   6.2.4.1. Możliwość wprowadzenia tarczy antyrakietowej.................................. 43 

6.3. Analiza porównawcza obu lotnisk ............................................................... 44 

6.4. Wnioski – argumentacja wyboru lotniska .................................................... 45 

 

ROZDZIAŁ VII. Badanie opinii wśród mieszkańców i turystów ........................... 46 

7.1. Cel badania .................................................................................................. 46 

7.2. Metodologia badania ................................................................................... 46 

7.2.1. Badanie opinii wśród mieszkańców powiatu słupskiego ....................... 46 

7.2.2. Badanie opinii wśród turystów z całej Polski ....................................... 52 

7.2.3. Badanie opinii wśród turystów z Niemiec ............................................ 57 

7.3. Wnioski ....................................................................................................... 61 

 

ROZDZIAŁ VIII. Uwarunkowania przestrzenne i zagospodarowanie obszaru 

lotniskowego.                                                                                                   63 

8.1.  Uwarunkowania przestrzenne .......................................................................... 63 

8.2. Zagospodarowanie terenu ................................................................................. 64 

 

ROZDZIAŁ IX. Lot sterowcem jako nowy produkt turystyczny ........................... 67 

9.1. Produkt turystyczny.......................................................................................... 67 

9.1.1. Sterowiec turystyczny .......................................................................... 67 

9.1.2. Współpraca z ośrodkami turystycznymi ............................................... 69 

9.1.3. Sterowiec reklamowy........................................................................... 70 

9.1.4. Konkurencja ........................................................................................ 71 

9.2. Wizualizacja ................................................................................................ 71 

9.2.1. Elementy zagospodarowania i ich charakterystyka ............................... 71 

9.2.2. Elementy obsługi ruchu turystycznego i ich lokalizacja ........................ 73 

9.2.3. Proponowane produkty turystyczne ..................................................... 74 

   9.2.3.1. Przeloty sterowcem – oferta dla turystów i firm ................................... 74 



4 

 

9.2.3.2. Zwiedzanie hangaru – oferta z przewodnikiem..................................... 78 

 

ROZDZIAŁ X. Promocja wykreowania produktu.................................................. 80 

10.1. Promocja i marketing ............................................................................... 80 

10.1.1. Media .................................................................................................. 81 

10.1.2. Prasa .................................................................................................... 83 

10.1.3. Latające sterowce reklamowe .............................................................. 84 

10.1.4. Bilbordy .............................................................................................. 86 

10.1.5. Strona internetowa ............................................................................... 86 

 

ZAKOŃCZENIE ...................................................................................................... 87 

 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 89 

 

SPIS TABLIC ........................................................................................................... 91 

SPIS WYKRESÓW .................................................................................................. 92 

SPIS FOTOGRAFII I RYSUNKÓW ....................................................................... 94 

SPIS MAP ................................................................................................................. 95 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ............................................................................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

WSTĘP 

 

Powiat Słupski od wieków zachwyca swym pięknym krajobrazem i 

niepowtarzalnymi zabytkami. Jest to miejsce o niezwykłych walorach turystycznych, 

kulturowych i przyrodniczych.  

 Turystyka odgrywa tu ważną rolę jednak powiat słupski jest przede wszystkim 

regionem bardzo dobrze uprzemysłowionym, posiadającym liczne fabryki i 

przedsiębiorstwa. Tym samym przemysł i handel jest jednym z głównych sektorów 

wpływających na rozwój tego regionu. Władze miast położonych w regionie Ziemi 

Słupskiej wkładają wiele starań, aby turystyka stała się również źródłem rozwoju tego 

obszaru. Zarówno sektor prywatny jak i sektor publiczny dba o rozwój infrastruktury 

turystycznej oraz wprowadza nowe produkty turystyczne. Niewątpliwie jednak brakuje 

tu innowacyjnego produktu turystycznego, który zawojowałby nie tylko rynek 

turystyczny powiatu słupskiego, ale także rynek turystyczny na skalę narodową. Warto, 

więc zastanowić się, jaki produkt turystyczny może wpłynąć na poprawę turystyki na 

tym obszarze? Czy powiat słupski posiada potencjał, który turystyka może wykorzystać 

do rozwoju tego regionu? 

 Istnieje, bowiem na terenie powiatu słupskiego już dawno zapomniane 

miasteczko oddalone od Słupska zaledwie 5km, w którym odgrywały się bardzo ważne 

wydarzenia historyczne. Na terenie gdzie obecnie znajdują się pole uprawne, 

znajdowała się niegdyś bardzo dobrze prosperująca baza sterowców. W czasie wojny 

miasteczko to było obiektem wojskowym bardzo docenianym przez niemiecką flotę. 

Ówcześnie Ziemia Słupska słynęła właśnie z latających cygar mających swoją bazę w 

Jezierzycach, bo właśnie o tym miasteczku mowa. Obecnie po wydarzeniach tych nie 

ma ani śladu.  

 Warto, więc podjąć rozważania nad potencjałem sterowców. Skoro w czasach I i 

II wojny światowej właśnie one przyniosły sławę Ziemi Słupskiej, pomimo iż były 

wykorzystywany wyłącznie do celi militarnych, to być może tajemnicą sukcesu 

turystyki powiatu słupskiego są sterowce pasażerskie służące do celi turystycznych. 

Swoiste odświeżenie historii może nieść za sobą falę zainteresowania ze strony 
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turystów zarazem ze względu na ciekawą i bogatą historię tego regionu jak i ze względu 

na możliwość skorzystania z alternatywnej formy zwiedzania okolic – mianowicie z 

lotu ptaka.  

 W poniższej pracy postaramy się zbadać owy potencjał sterowców i potwierdzić 

lub obalić hipotezę, iż sterowce mają szanse na wdrążenie się w turystykę. 

Współcześnie, sterowce są często zapomnianym elementem historii, lecz nadal cudem 

techniki. Poniższa praca ma na celu wykazanie czy istnieje wśród turystów 

zainteresowanie lotami sterowcem oraz czy powstanie oferty przelotów nowym 

środkiem transportu może przyciągnąć turystów w region powiatu słupskiego. 

Niezawodnym narzędziem pracy będą badania przeprowadzone wśród mieszkańców 

powiatu słupskiego i turystów polskich oraz niemieckich. Ważnym elementem pracy 

będzie również podjęcie decyzji, co do konkretnego miejsca, w którym sterowce 

miałyby funkcjonować. Po przeanalizowaniu wszelkich aspektów postaramy się 

odpowiedzieć na pytanie czy powiat słupski jest gotowy na tak spektakularny produkt 

turystyczny i do jakiej grupy turystów powinien być on kierowany.  

 W I rozdziale pracy opisana zostanie terminologia najważniejszych pojęć 

związanych ze sterowcami, a mianowicie definicja turystyki dziedzictwa, produktu 

turystycznego, sterowca oraz hangaru.  

 W II rozdziale zostaną opisane lotniska sterowców istniejące w Polsce i na 

świecie oraz ich ewentualne wykorzystanie w turystyce. Przy okazji tego rozdziału 

poznamy ciekawą historię Tropikalnej Wyspy w Berlinie oraz historię funkcjonujących 

sterowców w okolicach Monachium. Kolejny rozdział natomiast zostanie poświęcony 

historii lotniska sterowców w Jezierzycach oraz zostaną przedstawione podstawowe 

powody chęci wprowadzenia sterowców na rynek turystyczny powiatu słupskiego. 

 Z uwagi na to, że środek transportu w postaci sterowca jest gałęzią lotnictwa, 

należałoby zapoznać się z kondycją rynku lotniczego na terenie województwa 

pomorskiego. Warto zapoznać się z listą istniejących lotnisk, przewidzianym planem 

rozwoju tych lotnisk a także z ruchem pasażerskich w Europie, Polsce i województwie 

pomorskim. Te ciekawe aspekty zostaną opisany w rozdziale IV. Przy okazji tego 

rozdziału dowiemy się o istnieniu lotniska wojskowego w Redzikowie k/Słupska. Fakt 

ten pobudzi chęć poznania bliżej tego lotniska, jego lokalizacji, infrastruktury i 

planowanemu zagospodarowaniu, co zostanie opisane w rozdziale V. 
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 Ze względu na atrakcyjność lokalizacji i infrastruktury lotniska w Redzikowie w 

rozdziale VI owej pracy zostanie przeprowadzona analiza SWOT zarówno terenu w 

Jezierzycach jak i lotniska w Redzikowie. Po przeanalizowaniu mocnych i słabych stron 

oraz szans i zagrożeń obu lotnisk, nieunikniona będzie konieczność wyboru lotniska 

mającego większy potencjał do wprowadzenia sterowców na rynek. 

 Rozdział VII natomiast pozwoli na poznanie opinii mieszkańców powiatu 

słupskiego, turystów polskich oraz turystów z Niemiec na temat wprowadzenia lotów 

sterowcem do oferty turystycznej. Opinie zostaną zbadane za pomocą ankiet 

zawierających ok. 20 pytań. 

 Decydując się na wprowadzenie sterowców na rynek turystyczny powiatu 

słupskiego, należy poznać uwarunkowania przestrzenne terenu, na którym produkt ten 

miałby funkcjonować, na co pozwoli nam rozdział VIII tej pracy. Rozdział IX 

natomiast, przedstawi opis produktu turystycznego, jakim jest lot sterowcem oraz jego 

wizualizację, która pozwoli nam na zapoznanie się z konkretnymi ofertami dla turystów 

i nie tylko.  

 Ostatni rozdział tej pracy zostanie poświecony promocji wykreowania produktu 

turystycznego. Jak dobrze wiadomo, produkt turystyczny nie zyska zainteresowania ze 

strony masy turystów bez odpowiedniej reklamy i informacji turystycznej. Dlatego 

właśnie tym zagadnieniom został poświecony oddzielny rozdział X. 

Podsumowując, powiat słupski niewątpliwie potrzebuje spektakularnego 

produktu turystycznego. Być może są nim właśnie sterowce pasażerskie? 
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ROZDZIAŁ I.  Terminologia 

 

1.1. Turystyka dziedzictwa
1
 

 

Turystyka dziedzictwa eksponuje relację pomiędzy ludźmi, miejscem i 

dziedzictwem kulturowym lub historycznym. Owe kulturowe i historyczne wytwory i 

atrakcje przyrodnicze motywują ludzi do podróży. Turysta mając świadomość, że dana 

atrakcja turystyczna jest związana z historią, chętniej ją odwiedzą czując swoistą 

łączność z wcześniejszymi pokoleniami. Turysta aktywuje swoją wyobraźnie, a w 

miejscu, które zwiedza widzi znacznie więcej niż jest przedstawione. Wyobraźnia 

przywołuje np. wydarzenia historyczne tworząc wyjątkowy klimat dla danego miejsca.   

Na turystykę dziedzictwa można popatrzeć również od strony motywów, 

pobudek do jej organizowania i uprawiania. Wiele organizacji pozarządowych zdaje 

sobie sprawę, że motywy uprawiania tego typu turystyki są inne niż motywy uprawiania 

„zwykłej” turystyki. Motywy w przypadku tego pierwszego rodzaju turystyki mają 

bardziej społeczny, ludzki wydźwięk, bardziej uwrażliwiają na człowieka i jego 

otoczenie. Oryginalny jest również sposób podróżowania, które tu jest rodzajem 

aktywnego doświadczenia, zawierającego element aspiracyjny, dotyczy to miejsc, jego 

historia itp. Przez doświadczanie kultury turysta zwiększa swój zasób wiedzy o lokalnej 

społeczności, jego spojrzenie jest zupełnie inne niż przed wizytą w danym miejscu, ma 

szerszy zakres wiedzy o znaczeniu miejsc, wzajemnych związkach pomiędzy lokalną 

społecznością, dziedzictwem naturalnym i kulturowym oraz krajobrazem. Turystyka 

dziedzictwa może być narzędziem do lepszego poznania świata i jego dziedzictwa, do 

zapoznania się z historią i kulturą. Turyści twierdzą, że umożliwiając im bycie 

obserwatorami, turystyka dziedzictwa pomaga zrozumieć inny punkt wiedzenia i 

popatrzeć inaczej na teraźniejszość. Przez pryzmat historii, turysta spostrzega inaczej 

dane miejsce i otaczającą go rzeczywistość.  

Istotną kwestią, jest to, że w turystyce dziedzictwa zachowane zasoby 

przyrodnicze, kulturowe i historyczne stanowią często podstawowy element produktu 

turystycznego. W tym wypadku głównym problemem, a raczej wyzwaniem związanym 

                                                
1 Gałuszka Nina, “Turystyka dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych”, Kraków 2008, s. 7-

14. 
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z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jest takie określenie 

charakteru i nasilenia funkcji turystycznej, aby nie prowadziła do zubożenia lub 

zniszczenia walorów przyrodniczych i kulturowych, które są jej podstawową wartością 

w ofercie turystycznej. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że produkt turystyki dziedzictwa obejmuje 

standardowe elementy produktu turystycznego. Odnosi się to przede wszystkim do 

takich składników jak atrakcje i środowisko miejsca docelowego, jego infrastruktura i 

usługi miejsca docelowego, a także dostępność miejsca docelowego. Jednak produkt 

kultury, dziedzictwa czy też historyczny cechuje się wyjątkowością, unikalnością i 

brakiem modyfikacji w odróżnieniu do „zwykłego” produktu turystycznego. 

Niewątpliwie może on przybrać wyjątkowy charakter lub być unikalny, ale nigdy nie 

będzie mógł się zrównać z produktem turystyki dziedzictwa, który ma pierwotną 

wartość, często historyczną, co jest jego podstawą i wyróżnikiem. 

Z kolei produkt turystyki ulega transformacji i modyfikacji specyficznej dla 

turystycznej konsumpcji. W produkcie turystyki dziedzictwa ważnym jest, aby umieć 

pogodzić te dwie podstawy i dwa sposoby podejścia do wartości dziedzictwa. Aby 

tworząc produkt turystyczny z turystyki dziedzictwa nie zatracić jego naturalnych, 

pierwotnych, historycznych wartości. Polegać to powinna raczej na eksponowaniu tych 

zalet i dbaniu o nie. 

 

1.2. Produkt turystyczny 
 

Produkt turystyczny najłatwiej przedstawić, jako wszystkie dobra i usługi 

tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania. 

Rozumiemy przez to usługi i dobra kupowane zarówno przed podróżą, w czasie jej 

trwania jak i po podróży. Produktem może być impreza, przedmiot, usługa, idea, 

organizacja itp. Punktem wyjścia dla kreowania produktu turystycznego są przede 

wszystkim potrzeby konsumentów, motywacje ich wyjazdów poza miejsce stałego 

zamieszkania. Najczęściej powtarzającymi się potrzebami jest chęć odpoczynku w 

atrakcyjnym środowisku przyrodniczym, chęć poznania ciekawych miejsc, historii, 

zjawisk przyrodniczych, chęć korzystania z dóbr kultury, chęć uczestnictwa w 

imprezach organizowanych na dużą skalę czy też choćby nawet chęć odwiedzenia 

rodziny, znajomych, przyjaciół itp. Każda z tych potrzeb wymaga specjalnie 
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wygenerowanych usług i dóbr skierowanych do danej grupy potrzeb i w taki oto sposób 

powstaje produkt turystyczny. Produkt turystyczny dzieli się na dwie grupy. Pierwsza z 

nich to dobra i urządzenia turystyczne, do których należeć będą dobra i urządzenia 

podstawowe tj. naturalne, antropogeniczne czy też historyczne, a także dobra i rzeczy 

komplementarne takie jak środki transportu, baza noclegowa, baza żywieniowa itp. 

Drugą grupą są usługi turystyczne podstawowe, w których skład wchodzi transport, 

żywienie, nocleg, oraz usługi turystyczne komplementarne takie jak przewodnik, 

wypożyczalnia. Produkt turystyczny jest elementem turystyki, bez którego by nie 

istniała. To dzięki niemu turysta może zaspokajać swoje potrzeby, a z racji ogromnej 

konkurencji i rozwoju technologii, istnieje szeroki zakres dostępnych dóbr i usług. 

Dzięki temu turystyka jest zjawiskiem ciągle rozwijającym się, a produkty turystyczne 

wciąż nowocześniejsze. Świadomość turysty o możliwościach rynku turystycznego 

kreuje w nim nowe, unikalne potrzeby, które turystyka stara się zaspokajać poprzez 

nowe produkty turystyczne
2
. 

 

1.3. Sterowiec 
 

1.3.1. Definicja 

 

Sterowiec jest statkiem powietrznymi unoszącym się w atmosferze ziemskiej 

dzięki sile nośnej, która wytworzona zostaje przez lżejsze od powietrza gazy 

napełniające jego powłokę. Balon sterowca napełniany jest wodorem lub helem, jednak 

ten pierwszy jest bardzo niebezpieczny ze względu na swoją łatwopalność. Z drugiej 

jednak strony hel, który jest gazem niepalnym i bezpieczniejszym, jest znacznie 

trudniejszy do uzyskania a co za tym idzie - znacznie droższym. Sterowiec jest 

wyposażony w silnik napędzający i odpowiednie urządzenia sterujące, co pozwala mu 

na poruszanie się w każdym kierunku. Charakterystyczny wygląd nadaje sterowcowi 

jego balon nośny, który ma kształt wydłużonego, olbrzymiego cygara.  

1.3.2. Podział sterowców 

Ze względu na konstrukcję tego balonu, możemy wyróżnić sterowce 

szkieletowe, półszkieletowe i ciśnieniowe. Warto zapoznać się z budową zarówno 

                                                
2 Kaczmarek J, Stasiak A, Włodarczyk B, “Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata”, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 12 
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sterowca szkieletowego, półszkieletowego jak i ciśnieniowego. Zacznijmy, więc od 

sterowca szkieletowego. Sterowiec ten ma metalową konstrukcję kratową wykonaną z 

lekkiego metalu. Zwykle jest to dural-aluminium. Konstrukcja balonu okryta jest 

zewnętrzną powłoką, nieprzepuszczającą gazów, którymi napełniony jest balon. Taki 

rodzaj konstrukcji zapewnia powłoce sterowca niezmienny wygląd zewnętrzny ze 

względu na metalowy szkielet, który przejmuje wszelkie naprężenia statyczne i 

dynamiczne.  

 Sterowce półszkieletowe natomiast mają kratownicę usztywniającą jedynie 

dolną część powłoki, która zmniejsza podatność powłoki sterowca na odkształcenia 

powodowane zmiennością warunków atmosferycznych podczas lotu. Kształt takiego 

balonu sterowca również jest niezmienny. Zachowuje się on dzięki opisanej kratownicy 

oraz panującego wewnątrz balonu nadciśnienia. 

 Ostatnim rodzajem sterowca jest sterowiec ciśnieniowy, który nie posiada 

żadnej konstrukcji metalowej usztywniającej jego powłokę. Pomimo tego balon 

utrzymuje stale kształt swojej powłoki, który jest niezmienny i opływowy poprzez 

utrzymujące się w niej ciśnienie gazów nośnych, które jest wyższe od ciśnienia 

otaczającego powietrza.  

 Spośród opisanych sterowców, największą rolę odegrały sterowce szkieletowe. 

Są to, bowiem największe jednostki latające, których długość dochodzi nawet do 200m, 

a pojemność do 200 tys. metrów sześciennych. Wewnątrz szkieletowego kadłuba 

takiego sterowca znajdują się niezależne komory napełnione gazem nośnym, przy czym 

każda taka komora wyposażona jest w klapy sterowane lub samoczynne służące do 

regulacji ciśnienia gazu nośnego, a także do celów nawigacyjnych. Zespoły napędowe 

takie sterowca składają się z 2 do 7 silników spalinowych umieszczonych w gondolach 

lub też w odpowiednich komorach wewnątrz dolnej części kadłuba sterowca. Zadaniem 

tych silników jest napędzanie śmigła, które podobnie jak w samolocie nadaje mu 

prędkość nawet do 130 km/h
3
. 

 

 

                                                
3 J. Domański (red.), Arsenał Bellony, Wydawnictwo MON, Warszawa 1980, s. 276-277 
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1.3.3. Zeppelin 

Często spotykanym określeniem na sterowiec jest słowo Zeppelin. Jest to 

potoczne określenie każdego sterowca lub rzadziej sterowca tylko o konstrukcji 

szkieletowej. Nazwa ta pochodzi od nazwiska twórcy klasycznych sterowców 

szkieletowych - Ferdinand Graf von Zeppelin (ur. 8 lipca 1838, zm. 8 marca 1917). 

1.3.4. Zasady lotu sterowców 

Zmierzając do opisania zasad lotów sterowców, należy wspomnieć, iż sterowce 

posiadają własny napęd oraz stery, które umożliwiają mu regulację prędkości poziomej 

jak i pionowej względem otaczającego go powietrza. Istotne jest, że sterowiec unosi się 

i opada dzięki zmianie ciśnienia gazu w balonie. Gazem tym jest rozgrzane powietrze 

lub hel, który jest niepalny i ma małą gęstość. Główną funkcję w lataniu sterowcem 

spełniają dwie komory, które są wypełnione powietrzem o regulowanym ciśnieniu i 

znajdują się wewnątrz balonu. Komory te nazywane są balonetami i umieszczone są 

zarówno z przodu jak i z tyłu sterowca. Dzięki balonetom możliwe jest kontrolowanie 

położenia sterowca. W momencie, gdy odpowietrzymy balonet, hel znajdujący się w 

balonie rozpręża się zajmując całą jego powierzchnie, spada jego ciśnienie i sterowiec 

zaczyna się unosić. Natomiast, gdy dojdzie do wpompowania powietrza do balonetu 

uzyskamy odwrotny efekt, a mianowicie sterowiec zacznie opadać. Jak wcześniej 

wspomniano sterowiec posiada pewne mechanizmy, które ułatwiają kontrolę prędkości 

i kierunek lotu sterowca. Do takich urządzeń należą stery, silnik oraz stateczniki
4
. 

Niewątpliwie ułatwiają one zadanie pilotom, którzy mogą nadawać kierunek sterowca 

za pomocą sterów w przeciwieństwie do balonów gdzie kierunek jego lotu jest 

uzależniony przede wszystkim od prawa ciążenia i siły nośnej 

1.4. Hangar 
 

Słowo to pochodzi z języka francuskiego i pierwotnie oznaczało „szopę”. 

Obecnie hangar jest to wielka hala, która jest garażem dla samolotów i innych maszyn 

latających. Może służyć także, jako pomieszczenie do przechowywania łodzi, 

motorówek i jachtów, a niekiedy też składowany ładunek statków wodnych. 

                                                
4 http://www.focus.pl/jak-to-dziala/zobacz/publikacje/sterowiec/ 
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Hangar w odniesieniu do sterowców, był garażem dla tych wielkich, latających 

cygar. Na interesującym nas obszarze, a mianowicie na lotnisku sterowców w 

Jezierzycach z lat wojennych, istniały dwa ogromne hangary: Selim i Selinde, w 

których stacjonowały ogromne sterowce, składowane było paliwo – nawet do 40 tysięcy 

litrów, a także rozległa płyta lotniska zajmująca wiele hektarów
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk, PWN, Warszawa 2006, s. 225. 
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ROZDZIAŁ II. Lotniska sterowców oraz ich 

wykorzystanie w celach turystycznych 

 

2.1.  Na świecie 
 

 

Na świecie istniało wiele lotnisk sterowców zarówno w czasach wojennych, a 

także i powojennych. Wiele z nich nie przetrwało upływającego czasu, a inne zostały 

wykorzystane do innych celów niż pierwotne. Warto jednak zainteresować się tymi, 

które powstały w czasach współczesnych i zostały wykorzystane w celach 

turystycznych. Mowa tu przede wszystkim o ogromnym hangarze pod Berlinem oraz 

lotnisku sterowców w okolicach Monachium. 

 Na początek warto zapoznać się z historią hangaru w Berlinie. Hangar został 

wybudowany przez firmę Cargolifter. Budowa największej hali na świecie rozpoczęła 

się w 1998 roku. W roku 2000 budowa hali była już bardzo zaawansowana, a liczba 

akcjonariuszy wyniosła 16 tys. i nadal rosła. W listopadzie 2000 roku, oddano do 

użytku największą halę świata, której wymiary wynoszą 360/210/107 metrów. Koszt 

budowy tej hali wyniósł 78 mln euro. Pod koniec roku 2001 roku liczba akcjonariuszy 

osiągnęła 70 tysięcy osób, które zainwestowały w projekt łączenie 307 milionów euro. 

Projekt był świetnie przygotowany pod względem teoretycznym, jednak jak później się 

okazało, w praktyce wyglądało to zupełnie inaczej. Na poczet projektu zostało 

wykonane badanie rynku, które dowiodło istnienie zapotrzebowania na w miarę tani i 

prosty logistycznie transport dużych instalacji przemysłowych. To prawda, że istniał już 

przecież niezawodny i tani transport morski, jednak problem stanowiło dowiezienie 

instalacji do portu, ponieważ drogą lądową nie jest możliwe przewiezienie ładunku 

szerszego i wyższego niż 4metry. Sterowiec natomiast mógłby wylądować na 

odpowiednio przygotowanym placu fabrycznym, zabrać ładunek prosto do celu, i 

dodatkowo zrobiłby to w czasie znacznie szybszym niż statek. Dane te stworzyły 

ogromne nadzieje na rozwój projektu firmy Cargolifter. Niestety po wybudowaniu 

sterowca, który nigdy nie wzbił się w powietrze, ogłoszono nagle (2002 rok) 

niewypłacalność. Wkrótce rozpoczęło się postępowanie upadłościowe oraz wyprzedaż 

majątku za bezcen. Sterowiec uległ zniszczeniu w skutek ogromnej wichury, a halę 

sprzedano w 2003 za 17, 5 mln euro. Halę zakupiła firma z Malezji, która postanowiła 



15 

 

urządzić w niej tropikalny park rozrywki dla turystów. Do dnia dzisiejszego, park 

rozrywki prężnie się rozwija. Tropikalna wyspa stworzona pod osłoną hali, zachwyca 

słoneczną pogodą i wysoką temperaturą powietrza przez cały rok. Stanowi świetne 

miejsce do wypoczynku dla całej rodziny bez konieczności wyjazdu na tropikalne 

wyspy świata. Cieszy się zainteresowaniem ze strony dzieci, na które czeka wiele 

atrakcji, a także ze strony rodziców, dla których także przewidziane są wieczorne 

pokazy tańca, mody itp. Wykorzystanie hangaru w celach turystycznych spotkało się z 

niezwykłym uznaniem wśród turystów, a hala, która miała służyć sterowcom nie 

odeszła w zapomnienie.
6
 

 Podobnie prężnie działa lotnisko sterowców w okolicach Monachium, a 

dokładnie we Friedrichshafen w Niemczech. Lotnisko to jest kontynuacją działającego 

lotniska sterowców w czasach wojennych. Firma Zeppelin Luftschifftechnik GmbH Co. 

KG (ZLG) – jest częścią koncernu Zeppelina i kontynuuje tradycje spółek Ferdynanda 

hrabiego von Zeppelina, które konstruowały i eksploatowały słynne w całym świecie 

sterowce. Od 2001 roku, firma ta tworzy spółkę z firmą Deutsche Zeppelin Reederei 

(DZR), która oferuje przeloty turystyczne sterowcem Zeppelin NT. Sterowiec ten może 

zabrać na pokład 12 pasażerów i 2 pilotów. Sterowiec oferuje przeloty nad Monachium, 

Friendrichshefen i okolicami południowych Niemiec. Sterowiec wznosi się na 

wysokość 300m i leci z prędkością 70-80km/h. Podczas lotu pasażerowie mogą robić 

zdjęcia, a także mają możliwość otwarcia okien w gondoli, aby podziwiać krajobrazy. 

W latach 2001-2007 z usług sterowca skorzystało ponad 60.000 pasażerów. Dodatkowo 

powłoka sterowca oferowana jest, jako powierzchnia reklamowa. Z takiego sposobu na 

reklamę korzysta wiele prężnie działających firm. Ostatnio latającą reklamę na powłoce 

sterowca zafundował sobie Operator Telefonii Komórkowej T-mobile. Zeppelin NT 

wykorzystywany jest również, jako platforma obserwacyjna przy transmisjach 

telewizyjnych rozmaitych wydarzeń. Możliwość udziału w takich przedsięwzięciach, 

sterowce zawdzięczają zdolności długotrwałego utrzymywania się w powietrzu oraz 

niskiemu poziomowi drgań. Dzięki tym zaletom, sterowce świetnie się nadają także do 

misji badawczych: obserwacji środowiska, badań troposfery i lokalizowania złóż 

bogactw naturalnych. Lotnisko sterowców w południowych Niemczech rozwija się 

niezwykle prężnie i jak widać proponuje bogatą ofertę nie tylko dla turystów, ale i 

kontrahentów. Dodatkowo przy odrobinie chęci możliwe jest zorganizowanie imprez 

                                                
6 www.airbot.net 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrichshafen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Zeppelin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Zeppelin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sterowiec
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Zeppelin_Reederei&action=edit&redlink=1
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integracyjnych i biznesowych dla firm, a także istnieje możliwość zwiedzania hangaru z 

przewodnikiem. Dodatkowo dla osób, które lubią niespodzianki przewidziano specjalne 

vouchery, które można wykupić w tajemnicy przed osobą, której chcemy sprawić 

prezent, a DZR dopilnuje reszty formalności. Niewątpliwie jest sposób na spędzenie 

czasu w sposób nowoczesny i ciekawy.
7
 

 

2.2.  W Polsce 
 

Na terenie Polski istniało kilka lotnisk sterowców w okresie wojennym i 

powojennym. Niestety z większości nie pozostało nic. Z ogromnych hangarów, 

gigantycznych sterowców i burzliwej historii pozostało tylko wspomnienie. Na 

szczęście wspomnienie to jest balsamowane przez historyków i pasjonatów czasów 

wojennych.  

Wartym uwagi jest ośrodek lotniczy istniejący na początku XX wieku w 

Olsztynie (Allenstein). W 1913 roku miasto zakupiło teren o łącznej powierzchni 111 

hektarów, na którym powstała baza balonów wojskowych. Wybudowano halę, która 

mieściła dwa sterowce. Koszt jej budowy wyniósł ok. 400 tys. marek i miała wymiary: 

200 m długości, 44 szerokości i 34 m wysokości. Sterowce, które stacjonowały właśnie 

w tej bazie brały udział w walkach na froncie w czasie pierwszej wojny światowej. 

Dodatkowo spełniały funkcje patrolowe i rozpoznawcze. Dowódcą jednego 

z zeppelinów korzystających w 1915 r. z olsztyńskiej hali byt Ernst Lehmann, znany 

później jako kapitan sterowca pasażerskiego „Hindenburg”. Przez kilka lat, baza 

sterowców działała prężnie, jednak po Traktacie Wersalskim hala na sterowce została 

rozebrana, a urządzenia lotniska zdemontowano. Teren po lotnisku pozostał 

we władaniu wojska, także po roku 1945. W październiku 1925 roku, zastanawiano się 

nad stworzeniem przyszłego lotniska cywilnego w Olsztynie, brano pod uwagę właśnie 

dawny teren stacji sterowców. Niestety, ostatecznie postanowiono umieścić je na terenie 

placu ćwiczeń wojskowych w Dajtkach. W 2010 roku, teren ten od Agencji Mienia 

Wojskowego kupiła firma ARBET PARK i od tego czasu sukcesywnie zaciera ślady po 

lotnisku sterowców, m.in. wyburzyła parterowy murowany budynek koszarowy, który 

                                                
7 www.zeppelinflug.de 
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stał przy hali sterowców. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo co powstanie na terenie po 

dawnej bazie sterowcowej.
8
  

Podobny los spotkał bazę sterowcową m.in. w Jezierzycach i w Pile. Działająca 

przez krótki okres w czasie pierwszej wojny światowej baza sterowców w Legnicy, 

również nie przetrwała do dnia dzisiejszego. W czasie drugiej wojny światowej 

odgrywała rolę portu cywilnego, a w późniejszych latach została przeznaczona na 

garaże i tak pozostało do dziś.  

Niestety na terenie Polski nie przetrwało żadne lotnisko sterowców, ani żadne z 

nich nie zostało wykorzystane w celach turystycznych. Być może świadczy to o 

zapotrzebowaniu na tego typu wydarzenie na rynku polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 newsbar.pl/23/allenstein-stolica-sterowcow 
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ROZDZIAŁ III. Historia lotniska sterowców w 

Jezierzycach oraz motywacje dla wprowadzenia 

sterowców w powiecie słupskim 

  

3.1. Wydarzenia historyczne na terenie Jezierzyc9 

 

Zanim zapoznamy się z historią lotniska sterowców w Jezierzycach, warto 

zapoznać się z historią samych Jezierzyc. Nazwa Jezierzyce wywodzi się od jeziora - 

Jeseritz. Z historycznego punktu widzenia, Jezierzyce były gniazdem szlacheckim, które 

tworzyło oddzielne osiedle tylko dla szlachty. Karty historii zapisały wielu właścicieli, 

którzy władali Jezierzycami w przeciągu kilkuset lat. W połowie XX wieku, 

odnotowano na terenie Jezierzyc dwa ważne przedsiębiorstwa, które w przeciwieństwie 

do pozostałych nie miały nic wspólnego z rolnictwem. Pierwszym z nich był zakład 

budowy samolotów Augusta Sterlinga, drugim natomiast zajazd Wilhelma Wianza, w 

którym handlowano różnymi towarami.  

Obecnie Jezierzyce same w sobie nie są atrakcyjne turystycznie. Brak tu 

infrastruktury turystycznej oraz produktu turystycznego. Jednak na uwagę zasługują 

wydarzenia głównie z I wojny światowej, które na stałe wpisały Jezierzyce w karty 

historii. Sprawcą tego był niewątpliwie generał Umberto Nobile - zdobywca bieguna 

północnego. To właśnie w Jezierzycach istniała ogromna baza sterowców, w której 

przygotowywano latające cygaro do drugiej wyprawy generała nad biegun
10

.  

Historia portu w Jezierzycach rozpoczęła się w 1915 roku. W tym czasie wielka 

flota gigantów powietrznych stworzona przez Niemców wymagała zbudowania sieci 

baz z hangarami, które mogłyby pomieścić sterowce o długości dochodzącej nawet do 

200 metrów. Baza w Jezierzycach podporządkowana była marynarce wojennej. To 

właśnie marynarka wojenna obsługiwała ten olbrzymi port położony zaledwie parę 

kilometrów od Słupska. Na terenie tej bazy pracowało prawie 500 osób. Załoga składała 

się przede wszystkim z marynarzy Krigsmarine, czyli z Marynarki Wojennej III Rzeszy 

                                                
9 J. Nitkowska-Węglarz, Słupsk miasto niezwykłe, Wydawnictwo Ośrodka Informacji Turystycznej i 

Promocji Miasta, Słupsk 2001, s. 66-76. 
10 http://www.polskaniezwykla.pl/attraction/12026.id 
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Niemieckiej, inaczej ujmując morskiej siły wojskowej nazistowskich Niemiec 

istniejącej w latach 1935 - 1945. Według źródeł, które opisują wygląd ówczesnego 

portu, baza w Jezierzycach była imponująca. Składała się ona z dwóch hangarów o 

nazwach "Selim" i "Selinde". Były to podziemne zbiorniki mogące pomieścić 40 

tysięcy litrów paliwa, sieć bocznic kolejowych oraz budynków technicznych, a także 

rozległą płytę lotniska, która zajmowała wiele hektarów.  

Port sterowcowy pod Słupskiem był obiektem wojskowym. Załoga Marynarki 

Wojennej skrupulatnie chroniła to miejsce przed ciekawością cywili, jednak trudno było 

ukryć przed oczami mieszkańców startujące lub lądujące w Jezierzycach kolosy. 

Według historyków zajmujących się właśnie okresem wojennym na tym obszarze, przez 

jezierzyckie hangary przewinęło się 16 sterowców. W tej liczbie znajdowały się dwa 

sterowce, wsławione w wielu akcjach bojowych podczas I wojny światowej. Sterowce 

te latały pod nazwą L-20 i L-21 i miały w porcie w Jezierzycach swoją stałą siedzibę. 

Pomimo sławy, jaką odniosła baza pod Słupskiej, Jezierzyckie sterowce prześladowało 

jakieś fatum, bowiem wszystkie zakończyły żywot w tragiczny sposób. Pierwszy 

sterowiec, który został zainstalowany w bazie pod nazwą L-5, został zestrzelony przez 

Rosjan w 1915 r. Natomiast inny pod nazwą SL-6, po zaledwie 10 minutach od wylotu 

spłonął w czasie lotu nad Bałtykiem tego samego roku. Dwa lata później, stacjonujący 

w Jezierzycach sterowiec o nazwie SL-9 wpadł w burzę i spłoną w powietrzu podczas 

lotu nad Rosją. Takie wydarzenia były na początku dziennym, dlatego Marynarka 

Wojenna III Rzeszy inwestowała spore sumy pieniędzy na ulepszanie konstrukcji 

sterowców. Niewątpliwie przyczyną takiego rodzaju wydarzeń był fakt, iż sterowce 

były samozapalne. Stanowiło to największą wadę latających cygar. Pożary niszczyły 

dziesiątki statków powietrznych i zabijały członków ich załogi. Po kolejnych tragediach 

sterowców, budowano nowe ulepszone wersje. Takim sposobem jezierzycki port 

sterowcowy rozkwitał, jednak po zakończeniu I wojny światowej, baza Krigsmarine 

uległa znacznemu okrojeniu. Na podstawie traktatu wersalskiego z 1919 roku, który 

wprowadził pokój, hangar "Selim" został rozebrany, zaś dwa, stacjonujące tu sterowce 

oddano Francji i Włochom w 1920 r. Na terenie Rzeszy pozostawiono trzy bazy 

sterowcowe - Jezierzyce były jedną z nich. W późniejszych latach bazy te odegrały 

znaczącą rolę w wątpliwej sławie, jaką Słupsk zdobył w Europie podczas I wojny 

światowej. Hangar "Selinde" natomiast, przestał służyć do budowania sterowców, po 

wielkiej katastrofie, jakiej uległ w 1937 r. największy niemiecki statek powietrzny 
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"Hindenburg". Sterowiec ten wykorzystywany był do komunikacji między Europą a 

USA. Taką rolę miały odgrywać, według Niemców, ówczesne sterowce. "Hindenburg" 

spłonął podczas przelotu nad Atlantykiem. Po tej katastrofie Niemcy wycofali się z 

programu rozwoju sterowców. W jezierzyckiej bazie rozpoczęto budowę Zeppelinów, 

czyli potocznie nazywanych sterowców od nazwiska wynalazcy Ferdinanda von 

Zeppelina. Budową Zeppelinów zajmowała się firma Perseval - Naatz.  

W tym czasie istniał juz jeden supersterowiec o nazwie "Graf Zeppelin", jednak 

budowano jego ulepszoną wersję pod nazwą "Graf Zeppelin II". Ten ostatni stacjonował 

w Jezierzycach i to na nim kończy się burzliwa historia aeronautyki zarówno na tym 

terenie jak i w świecie. Jak już wcześniej wspomniano, w 1928 r. w jezierzyckim porcie 

pojawił się sterowiec słynnego zdobywcy bieguna północnego - generała Umberto 

Nobilego. Włoski generał Umberto Nobile, był konstruktorem sterowców i 

podróżnikiem polarnym a od 1928 r. profesorem politechniki w Neapolu. Po raz 

pierwszy sterowcem własnej produkcji pod nazwą "Norge" dokonał w 1926 r. przelotu 

nad biegunem północnym. Na pokładzie sterowca znajdowało się także dwóch 

współpracowników Umberto Nobilego. Podczas drugiej wyprawy na biegun sterowiec 

"Italia" uległ katastrofie a Roald Amundsen, współpracownik Nobilego, zaginął 

podczas akcji ratowniczej. Warto wspomnieć parę słów o tej tajemniczej trasie "Italii". 

Trasa "Italii" wiodła przez Wiedeń, Kłodzko, Wrocław, Poznań, aż do Słupska. Tutaj 

była meta pierwszego etapu. "Italia" opuściła Słupsk i dotarła do bieguna północnego 

23 maja 1928 r. Po 30 godzinach od opuszczenia bieguna sterowiec znalazł się w 

centrum burzy śnieżnej. Jak twierdzą historycy, ciężar statku tak się powiększył, iż 

sterowiec uderzył gwałtownie o lód. Nobile i jego ośmiu towarzyszy znalazło się na 

pływającej krze. W resztkach gondoli mieli jeszcze zapasy żywności na 45 dni. "Italię" 

porwała burza śnieżna. Na jej pokładzie było 9 mężczyzn, po których zaginął wszelki 

ślad. Nobile regularnie wysyłał radiem sygnał SOS. Po pięciu dniach uruchomiono 

akcję ratowniczą. Do dziś w słupskim muzeum przechowywana jest "Złota Księga 

Miasta" z wpisami załogi. Wydarzenie to okryło Nobilego niesławą.  

Historia portu sterowcowego w Jezierzycach dobiegła kresu w latach 30. XX w. 

Po II wojnie światowej jeszcze na krótko port reaktywowano, pojawiły się tu sterowce i 

samoloty sportowe. Jednak ten rozdział historii zakończył się dość szybko. Po krótkim 

czasie lotnisko zamieniono w pole uprawne. Ostatni hangar sterowcowy "Selinde" z 
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rozsuwanym dachem, który uchodził za techniczne cudo, spłonął doszczętnie w 1989 r. 

Podczas akcji gaśniczej zawalił się dach, życie straciło dwóch strażaków. Nie jest już 

tajemnicą, że obiekt nie był dostosowany do składowania materiałów łatwopalnych. Nie 

zainstalowano w dachu klap dymowych, nie wydzielono stref pożarowych przegrodami, 

a konstrukcja nośna dachu nie spełniała wymogów ochrony przeciwpożarowej.  

Dziś z wielkiej lotniczej historii w Jezierzycach nie zostało nic. Krążą jednak 

pogłoski, że nadal istnieją podziemne tunele łączące dawny port lotniczy z pobliskimi 

mieścinami. Być może ziemie jezierzyckie kryją jeszcze wiele tajemnic, jednak jedno 

jest pewne, fatum, jakie wisiało nad bazą sterowcową w Jezierzycach nie pozostawiło 

po wydarzeniach z tego miejsca żadnego śladu. 

3.2. Wprowadzenie sterowców – powody i motywy 

Jak wynika z poprzedniego podrozdziału, lotnisko sterowców w Jezierzycach 

ma rozległą i imponującą historię, która zachwyca historyków po dziś dzień. 

Wydarzenia, które rozgrywały się na tym terenie w latach wojennych sprawiło, że 

Jezierzyce wpisały się na stałe w karty historii. Dziś, gdy z dawnego lotniska nie 

pozostało nic, warto zastanowić się czy odświeżenie historii nie miałoby istotnego 

wpływu na rozwój turystyki. Zdaniem autora historia lotniska w Jezierzycach wpływa 

na wielki potencjał tego terenu. Jest to zarazem główny powód dla rewitalizacji 

lotniska. Dodatkowo byłby to duży ruch w kierunku rozwoju nowego produktu w 

dziedzinie polskiego lotnictwa. Niewątpliwie, tak niecodzienne i nowoczesne 

przedsięwzięcie poruszyłoby obywateli i Państwo. Rewitalizacja lotniska sterowców 

mogłaby obudzić lub podnieść świadomość mieszkańców i turystów na temat wydarzeń 

historycznych toczących się na tym terenie w latach wojennych, wpływając przy tym na 

prawdopodobieństwo rozwoju turystyki lokalnej, narodowej i międzynarodowej. Jak już 

wcześniej wspomniano wydarzenia z lat wojennych na stałe wpisują się w historię, 

która przy odpowiednim wykorzystaniu może zaowocować w przyszłości. 

Biorąc pod uwagę, iż po dawnym lotnisku sterowców w Jezierzycach nie 

pozostało już nic, warto zastanowić się, czy rewitalizacja tego lotniska nie wiąże się ze 

zbyt dużymi środkami finansowymi potrzebnymi do stworzenia prężnie działającego 

lotniska sterowców. Dodatkowo warto by było przeanalizować lokalizację terenu po 

dawnym lotnisku oraz inne istotne aspekty wpływające korzystnie na popyt lotniska. 
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Czy po takiej analizie rzeczywiście okaże się, że teren w Jezierzycach jest idealnym 

miejscem do stworzenia lotniska sterowców? Może wręcz przeciwnie, okaże się, że 

większy potencjał kryje w sobie istniejące już wojskowe lotnisko w Redzikowie koło 

Słupska? Być może ze względu na istniejącą już tam infrastrukturę obiektu 

lotniskowego, miejsce to będzie odpowiedniejsze do wprowadzenia sterowców na 

rynek lotniczy? W dalszej części pracy postaramy się przeanalizować obie możliwości 

za pomocą analizy SWOT oraz wybrać pomiędzy terenem w Jezierzycach a lotniskiem 

w Redzikowie.  

Zanim jednak do tego przejdziemy, zapoznajmy się najpierw z kondycją rynku 

lotniczego na terenie województwa pomorskiego.  
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ROZDZIAŁ IV. Charakterystyka rynku lotniczego w 

województwie pomorskim 

 

4.1. Istniejące lotniska 

 

Sieć lotnisk na terenie województwa pomorskiego jest dość dobrze rozwinięta. 

Istnieją liczne lotniska wojskowe (m.in. obiekt lotniskowy Pruszcz Gdański, obiekt 

lotniskowy Malbork, obiekt lotniskowy Cewice) i dwa lotniska wpisane w rejestr 

lotnisk cywilnych, do których należą: lotnisko Gdańsk oraz lotnisko Słupsk Krępa. 

Pozostałe obiekty lotniskowe to: 

 Obiekt lotniskowy Gdynia Oksywie 

 Obiekt lotniskowy Jastarnia 

 Obiekt lotniskowy Słupsk Redzikowo 

 Obiekt lotniskowy Borsk 

 Obiekt lotniskowy Pieniężnica 

 Obiekt lotniskowy Konarzyny 

 

MAPA 1. 
 

Lokalizacja obiektów lotniskowych na terenie województwa pomorskiego 

 

Źródło: Studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego 
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Jak wynika z mapy województwo pomorskie cieszy się występowaniem 

licznych obiektów lotniskowych, bo aż 13. Dwa z nich zostały wpisane w do rejestru 

lotnisk cywilnych (lotnisko w Gdańsku i Słupsku – Krępa). Port w Gdańsku jest 

lotniskiem komercyjnym i jak do tej pory jedynym działającym lotniskiem cywilnym 

oferującym przeloty w połączeniu ze światem. Pozostałe lotniska to lotniska wojskowe 

aktywne bądź zamknięte, bądź inne mniejsze obiekty lotniskowe. 

4.2. Rozwój istniejących lotnisk
11

 

 W województwie pomorskim istnieje dość rozbudowana sieć lotnisk, ale nie 

wszystkie posiadają status lotnisk cywilnych. W krajach Unii Europejskiej, a także w 

Polsce, transport lotniczy, a w szczególności lotnictwo cywilne jest najszybciej 

rozwijającą się gałęzią transportu. Objawia się to przede wszystkim przez zwiększenie 

się oferty lotniczych przewoźników niskokosztowych, która pozwala na podróżowanie 

drogą powietrzną praktycznie każdemu. Ciągły rozwój lotnictwa cywilnego pozwala na 

przyspieszenie rozwoju ekonomicznego poszczególnych regionów. Wpływa na to 

przede wszystkim modernizacja i rozbudowa infrastruktury polskich portów lotniczych, 

poprawa regionalnej i lokalnej dostępności portów lotniczych, powiązania drogowe i 

kolejowe, a także włączenie sieci lotnisk w sieć krajową i unijną.  

 Jednakże, istnieją pewne przeciwności, które stanowią istotną barierę rozwoju 

regionu. Chodzi przede wszystkim o słabą dostępność transportową województwa 

pomorskiego. Lokuje ona region na jednym z najniższych miejsc pośród krajów Unii 

Europejskiej. Spowodowane jest to z pewnością niską dostępnością transportową, 

ograniczającą procesy rozwojowe i zmniejszającą konkurencyjność regionu oraz słabą 

jakością systemu transportu pasażerskiego wynikającą z niewystarczającej liczby 

połączeń między Trójmiastem, a odległymi od niego równie ważnymi częściami 

regionu. Głównym zadaniem regionu jest więc rozwój pomorskiego więzła lotniczego z 

pełnym wykorzystaniem potencjału portu lotniczego w Gdańsku i innych lotnisk oraz 

poprawę jakości powiązań pomiędzy obszarem metropolitalnym a peryferyjnym. 

Niezwykle ważna jest także poprawa dostępności transportowej do portów morskich i 

lotnisk.  

                                                
11 “Studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025”, 

Warszawa 2008, s. 23-27. 
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 Zakłada się zatem poprawę ruchu pasażerskiego w istniejących lotniskach oraz 

rozbudowę wojskowych portów lotniczych w kierunku przelotów cywilnych.  

Niezmiernie ważna jest poprawa infrastruktury drogowej i kolejowej łączącej miasta z 

lotniskami poprawiając ich dostępność. Potwierdzeniem tych działań jest fakt, że każde 

lotnisko wymaga niezawodnych i przede wszystkim dobrej jakości połączeń lądowych. 

Warto dodać, że typ i rozmiary lotniska determinują rodzaj i jakość wymaganych 

połączeń transportowych. Tak więc im większe lotnisko, dysponujące rozległą ofertą 

lotów pasażerskich i cargo, tym większe wymaga dotyczące świetnego połączenia 

lądowego z lotniskiem. Wnioskując, minimalnym wymaganiem dla komercyjnego 

lotniska pasażerskiego jest lokalizacja w pobliżu szybkiej i niezawodnej drogi głównej, 

która łączyć będzie lotnisko z głównymi ośrodkami w zasięgu jego działalności. To z 

kolei wymaga rozleglejszej sieci dróg, która umożliwiać będzie dotarcie do zakątków 

obszaru ciążenia lotniska. Oznacza to, że zasięg jest wyznaczany za pomocą wskaźnika, 

który determinuje minimalny możliwy czas podróży lądowej o dowolnej porze dnia z 

lotniska lub w jego kierunku.  

Kolejnym ważnym czynnikiem jest dostępność sieci kolejowej, z której lotniska 

mogą czerpać niezmierne korzyści. Oczywiście nie jest to najważniejszy element 

infrastruktury jednak badania dowodzą, że lotniska mające także połączenie kolejowe 

posiadając obszar ciążenia lotniska rozleglejszy i funkcjonujący bardziej dynamicznie. 

Wpływa na to możliwość wyboru przez pasażerów różnego rodzaju środków transportu 

i dodatkowo rozszerza obszar ciążenia poprzez możliwość wyboru połączenia 

kolejowo-lotniczego, które często są zdecydowanie krótsze od przejazdów drogowych.  

Lotniska specjalizujące się w lotach turystycznych i sportowych, mające 

drugorzędne znaczenie, również wymagają połączeń drogowych o odpowiednio dobrej 

jakości w celu poprawy dostępności. Inne lotniska oferujące usługi lotnictwa ogólnego, 

obsługujące także sektor biznesowy oraz loty ratunkowe/awaryjne na pewno odnoszą 

wiele korzyści z szybszych i bezpośrednich połączeń z drogami głównymi. Dla 

wszystkich lotnisk niezwykle ważna jest szybkość i niezawodność transportu 

drogowego. Niezwykle istotna jest infrastruktura drogowa w przypadku przewozów 

towarów i przesyłek ekspresowych. W tym przypadku, rynek lotniczy cargo, opiera się 

niemal wyłącznie na transporcie drogowym, przy czym sieci kolejowe sprawdzają się 

rewelacyjnie w przypadku przewozów pasażerskich. 
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Analizując powyższy tekst, uświadomić sobie można jak istotną rolę odgrywa 

sieć połączeń drogowych, a także kolejowych w odniesieniu do funkcjonowania 

lotniska na danym terenie. Można nawet stwierdzić, że bez odpowiedniego połączenia 

sieci drogowej z lotniskiem, istnienie i rozwój lotniska jest zagrożone niepowodzeniem. 

Tak więc głównym zadaniem przy rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa 

pomorskiego jest zadbanie o odpowiednie rozwinięcie infrastruktury drogowej 

(kolejowej także). 

 

4.3. Analiza rynku lotniczego 

4.3.1. Rynek przewozów pasażerskich w Europie, w Polsce i w 

województwie pomorskim
12

 

 

 Rynek przewozów pasażerskich jest prężnie rozwijającym się sektorem. W 

Europie w ciągu ostatnich kilku lat odnotowano silny wzrost na rynku transportu 

lotniczego. Zasługą tak silnego wzrostu jest niewątpliwie wdrążenie w lotnictwo 

przewoźników niskokosztowych. W roku 2001 nastąpiło chwilowe wyhamowanie 

tendencji wzrostowej na rynku ruchu pasażerskiego, spowodowane zamachem 

terrorystycznym. Wydarzenie to wpłynęło niekorzystnie na ogólnoeuropejski lotniczy 

ruch pasażerski. Wzrost ruchu powrócił w kolejnych latach, a średni wzrost w skali 

roku osiągnął poziom około 7%. 

 Wzrost liczy pasażerów na rynku lotniczym odnotowano także w Polsce. 

Znaczącym czynnikiem było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej co ułatwiło 

pasażerom wylot z Polski oraz przylot do kraju. Dodatkowo na rozwój pasażerskiego 

ruchu lotniczego w Polsce złożyło się powstanie tanich linii lotniczych. Wpłynęło to na 

rozwój regionalnych portów lotniczych w tempie ok. 45% rocznie. Takie wyniki są 

naprawdę imponujące i dobrze rokują względem dalszego rozwoju lotniczego ruchu 

pasażerskiego w Polsce. 

 Jednak najbardziej interesujący jest rynek przewozów pasażerskich w 

województwie pomorskim. Na tym obszarze, obecnie jest tylko jedno pasażerskie 

                                                
12 “Studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025”, 

Warszawa 2008, s. 29-34. 
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lotnisko, które posiada charakter komercyjny. Jest to prężnie działający Port Lotniczy 

im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Odnotowuje się znaczący wzrost liczby pasażerów, który 

spowodowany jest, jak w większości portów, działającymi liniami niskokosztowymi. 

Nie oznacza to jednak, że dotychczasowi przewoźnicy zostali wyeliminowani z rynku. 

Wręcz przeciwnie, rozwijają się również bardzo dobrze, a powstanie tanich linii 

lotniczych przyczyniło się do powiększenia grupy pasażerów korzystających z 

transportu lotniczego. Transport lotniczy przestał być dostępny jedynie dla 

biznesmenów i osób zamożnych. Dziś latać samolotem może każdy. Poniżej 

przedstawiony został wykres obrazujący wzrost ruchu pasażerskiego w Porcie w 

Gdańsku. 

WYKRES 1. 

Ruch pasażerski w Porcie Lotniczym Gdańsk w latach 1999-2007 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Studium strategicznego rozwoju 

sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025”. 

 

Na powyższym wykresie możemy zauważyć błyskawiczny wzrost liczby 

pasażerów w Porcie Lotniczym w Gdańsku na przełomie lat 2005-2007. Jak już 

wcześniej wspomniano, wpływ na tego typu wzrost miało przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej, a wraz z tym otwarcie granic oraz powstanie tanich linii lotniczych. Port 

Lotniczy im. Lecha Wałęsy niebywale się rozwinął, a latach 2005-2006 był drugim 

najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Polsce.  
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4.3.2.  Prognozy ruchu pasażerskiego 

 

 Przeprowadzone badania dotyczące prognoz ruchu pasażerskiego na potrzeby 

stworzenia studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa 

pomorskiego przygotowane na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego przez 

konsorcjum składające się z firm PwC Polska Sp. z o.o. i York Aviation LLP 

(„Konsorcjum”) w ramach tworzenia strategii rozwoju sieci lotniska w województwie 

pomorskim przedstawiają wyniki do 2025 roku w trzech scenariuszach (tj. scenariusz 

bazowy, optymistyczny i pesymistyczny). Przy czym scenariusz pesymistyczny zakłada 

możliwe pojawienie się kłopotów gospodarczych itp., a scenariusz optymistyczny 

opiera się na najwyższych wynikach. Najbezpieczniejszym scenariuszem jest scenariusz 

bazowy, który zakłada najbardziej prawdopodobne wyniki. 

WYKRES 2. 

Prognozy ruchu pasażerskiego w woj. pomorskim – wzrost liczby pasażerów 

w latach 2005-2025 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze „Studium strategicznego rozwoju  

sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025”. 

 

 Przedstawione powyżej prognozy zakładają (biorąc pod uwagę wszystkie 

scenariusze), że ruch pasażerski w całym województwie pomorskim wzrośnie do 

poziomu w przedziale od ponad 6 miliona do prawie 12 milionów pasażerów rocznie. 

Warto spojrzeć jednak na scenariusz bazowy, który jest najbezpieczniejszą opcją, i 
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przewiduje on, że w roku 2025 będzie 10 milionów pasażerów rocznie. Są to bardzo 

dobre prognozy dla całego województwa. Prognozy te dają nadzieję na niebywały 

rozwój sieci lotnisk województwa pomorskiego w przeciągu ok. 15 lat. Wpłynie to 

niewątpliwie na rozwój obecnie największego portu lotniskowego im. Lecha Wałęsy w 

Gdańsku, ale także na odciążenie go poprzez inne lotniska w województwie poprzez 

planowane stworzenie lotów cywilnych m.in. na niektórych lotniskach wojskowych.  

 Znaczny, gwałtowny wzrost liczby pasażerów przewidziany jest w latach 2011-

2015, w następnych latach liczba pasażerów wzrasta równomiernie. Zasługą takiego 

wzrostu będzie prawdopodobnie ogólnodostępne połączenia niskokosztowe, z których 

korzysta coraz to szersze grono pasażerów. 
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ROZDZIAŁ V. Charakterystyka lotniska wojskowego 

w Redzikowie 

 

5.1.  Lokalizacja 

 

Redzikowo jest położone w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w 

gminie Słupsk, przy drodze krajowej nr 6. Redzikowo położone jest zaledwie 6, 5km od 

centrum Słupska. W Redzikowie znajduje się lotnisko wojskowe Słupsk – Redzikowo. 

MAPA 2. 
 

Lokalizacja - Redzikowo 

 

 

Źródło: http://mapa.karto.pl/  

5.2. Dostępność 

 

 Do lotniska w Redzikowie można dojechać zarówno autobusem MZK jak i PKS. 

Autobusy kursują co 1-1, 5h, a średni koszt przejazdu ze Słupska to ok. 4zł. Redzikowo 

charakteryzuje także bardzo dobry dojazd drogą krajową nr 6. Podróż samochodem z 

centrum Słupska potrwa ok. 5-10min. Dodatkowo droga nr 6 połączona jest 

bezpośrednio z Gdańskiem, co ułatwia dojazd z Trójmiasta. Lotnisko w Redzikowie 

łączy Trójmiasto ze Słupskiem oraz ośrodkami peryferyjnymi.  

 

 

REDZIKOWO 

 

http://mapa.karto.pl/
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MAPA 3. 

Dojazd ze Słupska do Redzikowa 

 

Źródło: www.maps.google.pl 

5.3. Infrastruktura 
 

 Powierzchnia terenu obiektu lotniskowego to ponad 760ha. Na terenie 

wojskowego lotniska istnieje pas startowy w bardzo dobrym stanie oraz drogi 

kołowania, które wymagają modernizacji i konserwacji. Elementy te znajdują się na 

całej szerokości terenu w centralnej jego części. Na terenie obiektu lotniskowego, w 

południowej jego części istnieją także tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i 

wielorodzinnej. Dodatkowo istnieje droga dojazdowa z jedną jezdnią i dwoma pasami 

ruchu, która łączy teren komunikacji lotniczej z innymi terenami oraz drogą lokalną, a 

ta z kolei z drogą ekspresową. Istnieją także liczne drogi wewnętrzne. Ogólnie 

infrastrukturę obiektu uznaje się za dobrą, wymagająca nielicznych poprawek. 

Niewątpliwie brakuje tutaj niektórych podstawowych udogodnień, takich jak parking 

dla pasażerów. Udogodnienia te są już jednak wpisane w plan zagospodarowania 

przestrzennego omawianego obiektu lotniskowego. 

 

5.4. Ruch lotniczy13
. 

 

 Obecnie na lotnisku wojskowym ruch lotniczy jest bardzo rzadki. Wykonywane 

są tu przede wszystkim loty wojskowe, a ich ilość nie przekracza 300 lotów rocznie. Do 

roku 1999, lotów było znacznie więcej, a lotnisko było prężnie działającym lotniskiem 

wojskowym. 

                                                
13 “Studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025”, 

Warszawa 2008, s.160-163. 

http://www.maps.google.pl/
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5.5. Prognozy  

Obiekt Słupsk Redzikowo to dawna baza wojskowa, w której obecnie nie jest 

prowadzona działalność operacyjna. Potencjał tego lotniska, jako obiektu do dalszego 

rozwoju jest interesujący ze względu na rolę, jaką może odegrać w zapewnianiu 

połączeń lotniczych dla oddalonych od Trójmiasta części woj. pomorskiego. 

Przy założeniu, że na terenie lotniska nie zostanie ulokowana amerykańska 

tarcza antyrakietowa, planuje się rozwój lotnictwa cywilnego. W strategiach rozwoju 

tego lotniska, zakłada się przekształcenie lotniska wojskowego w lotnisko ogólne (GA), 

które zajmowałoby się przede wszystkim lotnictwem turystycznym, biznesowym, 

prywatnym, medycznym i sportowym. Początkowo, planuje się stworzenie lotniska 

ogólnego ze względu na minimalne koszta jakie trzeba ponieść na rozbudowę 

infrastruktury przy tego typu lotnisk. Konieczny jest również zakup sprzętu do kontroli 

ruchu lotniczego i nawigacji. Zapewnić należy również 

odpowiednie budynki i urządzenia do obsługi samolotów i pasażerów, parking dla 

samochodów. 

Rozwój obiektu Słupsk Redzikowo umożliwiłby wykorzystanie potencjału 

lotniska zapewniającego połączenia lotnicze dla peryferyjnie położonych obszarów 

województwa pomorskiego. 

Taki rozwój planuje się przeprowadzić do 2025 roku. Jeżeli optymistyczny 

scenariusz o prężnie działającym lotnisku GA w Redzikowie się sprawdzi, możliwe 

będzie przekształcenie tego lotniska na komercyjne lotnisko obsługujące regularne 

połączenia pasażerskie
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 ibidem, s. 163. 
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ROZDZIAŁ VI. Analiza SWOT lotniska w 

Jezierzycach oraz lotniska w Redzikowie 

 

6.1.  Analiza SWOT – lotnisko w Jezierzycach 

6.1.1. Mocne strony 

6.1.1.1.  Historia 

Niewątpliwie najmocniejszą stroną lotniska w Jezierzycach jest jego dorobek 

historyczny. Wydarzenia odgrywające się na terenie Jezierzyc w okresie wojennym 

oraz międzywojennym na zawsze wpisały się w karty historii.  

Historia portu w Jezierzycach rozpoczęła się w 1915 roku, kiedy to wielka flota 

gigantów powietrznych stworzona przez Niemców wymagała zbudowania sieci baz z 

hangarami mogącymi pomieścić sterowce o długości dochodzącej nawet do 200 m. 

Natomiast koniec historii portu sterowcowego dobiegł kresu w latach 30. XX w. 

Według źródeł, które opisują wygląd ówczesnego portu, baza w Jezierzycach 

była imponująca. Baza składała się z dwóch hangarów o nazwach "Selim" i "Selinde". 

Były to podziemne zbiorniki mogące pomieścić 40 tysięcy litrów paliwa, sieć bocznic 

kolejowych oraz budynków technicznych, a także rozległą płytę lotniska, która 

zajmowała wiele hektarów.  

Port sterowcowy pod Słupskiem był obiektem wojskowym. Załoga Marynarki 

Wojennej skrupulatnie chroniła to miejsce przed ciekawością cywili, jednak trudno było 

ukryć przed oczami mieszkańców startujące lub lądujące w Jezierzycach kolosy. 

Według historyków zajmujących się właśnie okresem wojennym na tym obszarze, przez 

jezierzyckie hangary przewinęło się 16 sterowców. W tej liczbie znajdowały się dwa 

sterowce, wsławione w wielu akcjach bojowych podczas I wojny światowej. Sterowce 

te latały pod nazwą L-20 i L-21 i miały w porcie w Jezierzycach swoją stałą siedzibę. 

Ostatnim stacjonującym w Jezierzycach sterowcem był „Graf Zeppelin II” i to właśnie 

na nim zakończyła się historia tej bazy sterowcowej. 
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Bez wątpienia, sterowce zawojowały świat podczas I wojny światowej. To 

właśnie one zapoczątkowały możliwość bombardowania lotniczego terenów 

nieprzyjaciela.  

Dodatkowo te latające olbrzymy spełniały funkcję obserwacyjną i patrolową. 

Pokładano w nich dużo nadziei i pomimo wielu niepowodzeń wpisały się na stałe w 

karty historii, a wraz z nimi baza sterowcowa w Jezierzycach
15

. 

6.1.1.2.  Dostępność drogą kolejową 

Niewątpliwie, atutem Jezierzyc jest ich połączenie drogą kolejową ze 

Słupskiem. Podróż trwa jedyne 7min, a bilet normalny kosztuje 3, 40zł. Pociąg 

odjeżdżają z dworca kolejowego w Słupsku, co 1, 5-2 godziny. Można także odnaleźć 

połączenie między Gdańskiem Głównym a Jezierzycami bez przesiadek. Podróż taka 

trwa 2, 5 godziny, a bilet normalny kosztuje 16, 60zł. Podróż z Warszawy do Jezierzyc 

trwa już ok. 10 godzin i potrzeba na nią od jednej do trzech przesiadek. Bilet na taką 

podróż kosztuje ok. 65-100zł. 

Połączenie Jezierzyc drogą kolejową z innymi miejscowościami powoduje, że 

lotnisko w Jezierzycach zyskałoby na czasie ciążenia tego lotniska, o którym 

wspominaliśmy przy okazji charakterystyki rynku lotniczego w województwie 

pomorskim. 

 

6.1.2. Słabe strony 

6.1.2.1. Brak świadomości obywateli o historii i potencjale Jezierzyc 

Pomimo, iż ważne wydarzenia historyczne odgrywały się właśnie na terenie 

Jezierzyc i to tu istniała prężnie działająca baza sterowców, to jednak świadomość 

obywateli o tym fakcie jest niewielka, a często zerowa. Dowodzą tego badania opinii 

przeprowadzone wśród turystów i mieszkańców powiatu Słupskiego, które zostały 

przedstawione i opisane w kolejnym rozdziale VIII. 

  

                                                
15 Słupsk miasto niezwykłe / Jolanta Nitkowska-Węglarz. - Słupsk: Wydawnictwo Ośrodka Informacji 

Turystycznej i Promocji Miasta, 2001. 



35 

 

6.1.2.2. Dostępność drogowa i komunikacyjna 

Pomimo, iż Jezierzyce znajdują się jedyne 8, 5km od Słupska, a podróż 

samochodem zajmuje około 13min, Jezierzyce nie mogą poszczycić się dogodną drogą 

dojazdową. Wyjeżdżając ze Słupska, należy kierować się drogą wojewódzką nr 213 

wzdłuż ulicy Kaszubskiej. Następnie skręcić w prawo w drogę asfaltową w kierunku 

Jezierzyc, która nie utrzymuje się w najlepszej kondycji. Z pewnością dojazd na 

lotnisko taką drogą byłby nie do przyjęcia, a jej przebudowa byłaby sporą inwestycją. 

Poniżej mapa, która zobrazuje dojazd ze Słupska do Jezierzyc. 

MAPA 4. 

Dojazd ze Słupska do Jezierzyc 

 

Źródło: www.maps.google.pl 

 

 Do Jezierzyc można dojechać także autobusem. Taka podróż trwa ok. 20min. 

Autobusy odjeżdżają dosyć często, bo co ok.30-40min, a cena biletu normalnego waha 

się w przedziale 3, 00-3, 50zł. Poniżej przykładowy rozkład jazdy autobusu PKS ze 

Słupska do Jezierzyc z uwzględnieniem czasu, kilometrów i przystanków, na których 

autobus się zatrzymuje
16

. 

 

                                                
16 www.e-podroznik.pl 

http://www.maps.google.pl/
http://www.e-podroznik.pl/
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TABELA 1. 

Rozkład jazdy autobusu PKS na trasie Słupsk - Jezierzyce 

 

Nazwa przystanku 
Godzina 

przyjazdu 

Godzina 

odjazdu 

Odległość 

od 

pierwszeg

o 

przystanku 

[km] 

 

1.[Słupsk] *Słupsk d.a.  11:55 0 

2.[Słupsk]  *SŁUPSK, DW. KOLEJ. 11:56 11:56 0 

3.[Słupsk] *SŁUPSK, WOJ. POLSK. 11:58 11:58 1 

4.[Słupsk]* SŁUPSK, SIENKIEWI. 11:59 11:59 1 

5.[Słupsk] *SŁUPSK, KILIŃSKIEGO 12:01 12:01 2 

6.[Słupsk]* SŁUPSK, CMENTARZ 12:02 12:02 2 

7.[Słupsk]* SŁUPSK, SPORTOWA 12:03 12:03 3 

8.[Słupsk]* Słupsk, Kaszubska/Bauera 12:04 12:04 3 

9.[Słupsk]* SŁUPSK, OWOCOWA 12:05 12:05 4 

10.[Siemianice]* Siemianice, Słupska 12:07 12:07 5 

11.[Siemianice]* SIEMIANICE,MZK 12:08 12:08 6 

12.[Siemianice]* SIEMIANICE - AU 12:11 12:11 8 

13.[Jezierzyce]* Jezierzyce Shr 12:14 12:14 11 

14.[Jezierzyce]* JEZIERZYCE,D.K. 12:16 12:16 12 

15.[Jezierzyce]* Jezierzyce - Osiedle 12:18  12 

Źródło: www.e-podroznik.pl 

 

6.1.2.3. Aktualny stan lotniska 

Jak już wcześniej wspomniano historia portu sterowcowego w Jezierzycach 

dobiegła kresu w latach 30.XX w. Po II wojnie światowej port został reaktywowany. 

Okazało się jednak, że nie na długo. Pojawiły się tu na chwilę sterowce i samoloty 

sportowe. Ten rozdział historii zakończył się dość szybko, a po krótkim czasie od 

reaktywacji, lotnisko zamieniono w pole uprawne. Ostatni hangar sterowcowy 

"Selinde" z rozsuwanym dachem, który uchodził za techniczne cudo, spłonął 

doszczętnie w 1989 r.  

Dziś z wielkiej lotniczej historii w Jezierzycach nie pozostało nic. Baza 

sterowcowa w Jezierzycach jest obecna tylko na kartach historii, a w rzeczywistości 

objawia się jako rozległe pole. Ten fakt niestety wpływa niekorzystnie na wizerunek 

http://www.e-podroznik.pl/
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Jezierzyc względem rewitalizacji lotniska. Tak naprawdę przedsięwzięcie to należałyby 

rozpocząć kompletnie od zera, a to wiąże się z ogromnym nakładem pieniężnym. 

6.1.3. Szanse 

6.1.3.1. Rozwój nowego produktu w dziedzinie polskiego lotnictwa 

W przypadku rewitalizacji lotniska sterowców na terenie Jezierzyc, niewątpliwie 

ogromną szansą jest rozwój nowego produktu w dziedzinie polskiego lotnictwa. 

Jezierzyce i okolice zasłynęłyby z wprowadzenia na polski rynek lotniczy nowego 

transportu lotniczego w postaci sterowców. Z pewnością zaowocowałoby to pewnego 

rodzaju sławą regionu, a co się z tym wiąże – jego rozwojem. Sterowce na polskim 

rynku lotniczym byłyby nowinką, a swoją oryginalnością i niepowtarzalnością na 

polskich ziemiach przyciągnęłyby z pewnością niejednego turystę. Jak wynika z badań 

przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu słupskiego, także niejeden mieszkaniec 

skusiłby się na przelot sterowcem, uznając tego rodzaju lot jako odmiana i przygoda. 

6.1.3.2. Rozwój turystyki lokalnej, narodowej i międzynarodowej 

Wprowadzenie sterowców na polski rynek lotniczy miałby także wpływ na 

rozwój turystyki. Początkowo chodzi przede wszystkim o rozwój turystyki lokalnej. 

Możliwość odbycia lotu sterowcem przyciągałaby turystów w rejon powiatu słupskiego. 

Turyści przy okazji skorzystania z usługi lotu sterowcem mogliby poznać miasto Słupsk 

oraz jego okolice. Skorzystałyby na tym inne usługi turystyczne takie jak bazy 

noclegowe, usługi gastronomiczne itp. W przypadku gdy sterowce odniosłyby sukces w 

Jezierzycach, na terenie powiatu słupskiego, możliwe by było ich wdrążenie na skalę 

ogólnopolsko. Rozszerzenie zasięgu działania sterowców wpłynęłoby także na rozwój 

turystyki narodowej a w przyszłości być może nawet międzynarodowej. 

6.1.3.3. Rozwój świadomości obywateli o wydarzeniach historycznych     

Niewątpliwie powstanie lotniska sterowców na terenie dawnej bazy 

sterowcowej, dałoby możliwość rozwoju świadomości obywateli o wydarzeniach 

historycznych rozgrywających się na tym terenie. Możliwe by było stworzenie 

specjalnych opracowań historycznych o wydarzeniach w Jezierzycach, które byłyby 
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ogólnodostępne dla pasażerów odwiedzających lotnisko. Dodatkowo w pomyśle jest 

także stworzenie pewnego rodzaju galerii zawierającej zdjęcia z okresu działalności 

bazy sterowcowej w Jezierzycach, które widniałyby na ścianach poczekalni na lotnisku. 

Osoby, które słyszały o istnieniu lotniska sterowców w czasach wojennych, mogłyby 

pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Natomiast osoby, które nie miał okazji zapoznać 

się z tym tematem, miałyby możliwość dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o 

lotnisku w Jezierzycach powodach jego rewitalizacji. 

6.1.4. Zagrożenia 

6.1.4.1. Środki finansowe 

W przypadku rewitalizacji lotniska sterowców w Jezierzycach, wiąże się to z 

ogromnym nakładem wymaganych środków pieniężnych. Jak już wcześniej 

wspomniano, obecnie na terenie dawnego lotniska sterowców jest czyste pole. 

Rewitalizacja lotniska wymagałaby budowy tego obiektu od podstaw. Dodatkowo 

lotnisko ma słabą drogę dojazdową, którą również należałoby wyremontować. Jak 

widać przedsięwzięcie to trzeba by było rozpocząć od zera, a to wiąże się z 

oczywistymi trudnościami związanymi z pozyskaniem środków finansowych. 

 

6.1.4.2. Inwestorzy 

Początkowe próby pozyskanie potencjalnych inwestorów niestety zakończyły się 

porażką. Brak jest osób zainteresowanych temat, szczególnie ze względu na słabą 

lokalizację ewentualnego lotniska sterowców oraz brak drogi dojazdowej i 

infrastruktury na tym terenie. 

 

 

 

 

 



39 

 

6.2. Analiza SWOT – lotnisko w Redzikowie 

6.2.1. Mocne strony 

6.2.1.1. Lokalizacja 

 

Redzikowo jest położone w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w 

gminie Słupsk. Kierując się ze Słupska, Redzikowo jest położone przy drodze krajowej 

nr 6 w kierunku Gdańska, zaledwie 6,5km od centrum Słupska. 

MAPA 5. 

Lokalizacja - Redzikowo 

 

 

Źródło: www.słupsk.pl 

 

 Należy przyznać, że Redzikowo leży w świetnej lokalizacji. Fakt, iż jest on 

położony przy drodze krajowej nr 6, podnosi niewątpliwie atrakcyjność tego miejsca. 

Droga ta łączy Słupsk z Gdańskiem, a więc dojazd do ewentualnego lotniska sterowców 

nie byłby problemem dla większości turystów. Dodatkowo odległość od większości 

istotnych skupisk ludzkich i centrów działalności gospodarczej wpływa znacznie na 

bazę popytową ewentualnego lotniska sterowców.  

6.2.1.2. Dostępność drogowa i komunikacyjna 

Jak już wspomniano wcześniej Redzikowo jest położone przy drodze krajowej 

nr 6 co korzystnie wpływa na wizerunek tego miejsca. Droga jest w bardzo dobrym 

stanie, co oznacza, że w przypadku powstawania tutaj lotniska sterowców, 

niewymagana by była inwestycja środków pieniężnych w budowę drogi. Dodatkowo 

REDZIKOWO 

 

http://www.słupsk.pl/
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droga ta łączy Słupsk z Gdańskiem oraz innymi skupiskami ludzkimi w przylegającym 

województwie.  

MAPA 6. 

Dojazd ze Słupska do Redzikowa 

 

Źródło: www.maps.google.pl 

 

6.2.1.3. Świadomość mieszkańców o istnieniu lotniska wojskowego 

Niewątpliwie mocną stroną lotniska wojskowego w Redzikowie jest fakt, że 

prawie każdy mieszkaniec powiatu słupskiego wie o istnieniu tego lotniska. 

Potwierdzeniem na to są wyniki badań przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu 

słupskiego i opisane w następnym rozdziale VII. 

6.2.1.4. Aktualny stan lotniska 

Istotnym walorem istniejącego już lotniska wojskowego w Redzikowie jest jego 

aktualny stan. Obiekt lotniskowy w Redzikowie jest dużym obiektem (ok. 730ha) z 

betonową drogą startową, obsługującą jeszcze około 300 lądowań rocznie. Jak już 

wcześniej wspomniano infrastruktura ta jest w dobrym stanie. Dodatkowo na terenie 

lotniska istnieje także jednostka sanitarna stacjonująca na lotnisku.  

 

 

http://www.maps.google.pl/
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ZDJĘCIE 1. 

Lotnisko w Redzikowie – zdjęcie satelitarne 

 

Źródło: http://slupsk.ug.gov.pl/test/tarcza/foto/redzikowo_01.jpg 

 

6.2.1.5.  Strategie rozwoju lotniska Redzikowo 

Po zapoznaniu się ze „Studium rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa 

pomorskiego do roku 2025”, wyczytać można, iż na obiekcie lotniskowym Słupsk 

Redzikowo jest planowany rozwój w najbliższych latach. Planuje się, na tym terenie, 

rozpoczęcie ruchu pasażerskiego. Według autorów studium, lotnisko Redzikowo może 

odegrać istotną rolę w zapewnieniu połączeń lotniczych dla oddalonych od Trójmiasta 

części województwa pomorskiego. Uważa się również, że ten obiekt może być świetną 

bazą dla lotnictwa biznesowego dla Słupska, oraz lotnictwa ogólnego. Zakłada się, że 

rozwój lotniska Redzikowo w tym kierunku, przyłączyłby się do rozwoju 

gospodarczego regionu, a zwłaszcza niwelowania jego peryferyjności.  

Początkowo planuje się uruchomienie na lotnisku Słupsk Redzikowo ruchu GA 

oraz ruchu biznesowego. Wiąże się to przede wszystkim z mniejszym nakładem 

środków finansowych, które należałoby zainwestować w infrastrukturę dla 

uruchomienia ruchu GA, niż w przypadku uruchomienia komercyjnego ruchu 

pasażerskiego. Lotniska typu GA wykorzystywanego są głównie dla celów lotnictwa 

turystycznego, biznesowego, prywatnego oraz sportowego. Tego typu lotniska 

charakteryzują się przede wszystkim najniższą bazą kosztów inwestycyjnych i 

operacyjnych. Wraz z uruchomieniem ruchu GA na lotnisku Słupsk Redzikowo, planuje 

się modernizację i konserwację pasa startowego, dróg kołowania oraz płyt postojowych. 

http://slupsk.ug.gov.pl/test/tarcza/foto/redzikowo_01.jpg
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Poza tym konieczny będzie także zakup sprzętu do kontroli ruchu lotniczego i 

urządzenia do obsługi samolotów i pasażerów, a także stworzenie parkingu dla 

samochodów. Aby móc uruchomić cywilne operacje lotnicze konieczne będzie 

zatrudnienie odpowiedniego personelu oraz zapewnienie ekonomicznych podstaw 

funkcjonowania.  

Tego typu plany na rozwój lotniska Słupsk Redzikowo wpisane w „Studium 

strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 

2025”, świetnie wpisują się w plan wprowadzenia sterowców na teren tego lotniska. 

Sterowce, które służyłyby rozwojowi turystyki początkowo na terenie województwa 

pomorskiego, nie mijają się ze strategią rozwoju lotniska, co potwierdza, iż lotnisko 

Słupsk Redzikowo jest świetnym miejscem do wprowadzenia sterowców na tym 

terenie
17

. 

6.2.2. Słabe strony 

6.2.2.1. Brak dziedzictwa historycznego 

Prawdą jest, że lotnisko w Redzikowie nie posiada dziedzictwa historycznego 

związanego ze sterowcami. Na tym terenie nie istniała żadna baza sterowcowa, ani nie 

rozgrywały się tutaj ważne wydarzenia historyczne. Może to być uznane za słabą stronę 

tego terenu, jednak warto zastanowić się, czy brak dziedzictwa historycznego może 

przysłonić na tyle wszystkie inne zalety tego miejsca, aby móc je zdyskwalifikować 

jako miejsce godne wprowadzenia sterowców na polski rynek lotniczy. Wydarzenia 

historyczne, które rozgrywały się na terenie Jezierzyc, mogą być równie dobrze 

ujawniane w ramach działalności lotniska sterowców w Redzikowie. 

6.2.3. Szanse 

6.2.3.1. Rozwój nowej gałęzi lotnictwa w obiekcie lotniskowym 

Do tej pory lotnisko w Redzikowie odgrywało rolę lotniska wojskowego. 

Wprowadzenie sterowców na ten teren, wiązałoby się z rozwojem nowej gałęzi 

lotnictwa jaką jest lotnictwo cywilne. Lotnisko miałoby możliwość obsługi ruchu 

pasażerskiego, które niewątpliwie wpłynęłoby na rozwój turystyczny i gospodarczy 

powiatu Słupskiego.  

                                                
17 “Studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025”, 

Warszawa 2008, s. 161-163. 
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6.2.3.2. Rozwój lotnictwa cywilnego w województwie pomorskim 

Rozwój lotnictwa cywilnego na lotnisku Redzikowo, doprowadziłoby do 

odciążenia w pewnym stopniu lotniska cywilnego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Być 

może, możliwość odbycia lotu sterowcem przyciągnęłaby zupełnie nowych klientów, 

którzy z ciekawości zdecydowaliby się na lot.  

6.2.3.3. Rozwój turystyki regionalnej, narodowej i międzynarodowej 

Wprowadzenie sterowców na polski rynek lotniczy miałby także wpływ na 

rozwój turystyki. Początkowo chodziłoby przede wszystkim o rozwój turystyki 

regionalnej. Optymistycznie patrząc w przyszłość, możliwość odbycia lotu sterowcem 

przyciągałaby wielu turystów w rejon powiatu słupskiego. Turyści przy okazji 

skorzystania z usługi lotu sterowcem mogliby poznać miasto Słupsk oraz jego okolice, a 

także skorzystać z innych usług turystycznych takich jak bazy noclegowe, usługi 

gastronomiczne itp. W przypadku gdy sterowce odniosłyby sukces na terenie powiatu 

słupskiego, możliwe by było ich wdrążenie na skalę ogólnopolską. Rozszerzenie 

zasięgu działania sterowców wpłynęłoby także na rozwój turystyki narodowej a w 

przyszłości być może nawet międzynarodowej. 

6.2.3.4. Rozwój świadomości obywateli o wydarzeniach historycznych 

Pomimo, iż lotnisko sterowców powstałoby ok. 14km od miejsca gdzie 

rozgrywały się niebywale ważne wydarzenia historyczne z udziałem sterowców w 

latach wojennych i międzywojennych, możliwy by był rozwój świadomości obywateli 

na temat tych wydarzeń za pomocą kalendarzy historycznych, magazynów opisujących 

te wydarzenia, a także fotografii zamieszczonych na lotnisku. Wszystkie te materiały 

byłyby bezpłatnie dostępne dla pasażerów korzystających z usług sterowca. Pomogłoby 

to obywatelom zrozumieć istotę wprowadzenia sterowców na polski rynek lotniczy oraz 

poznać historię lotniska w Jezierzycach. 

6.2.4. Zagrożenia 

6.2.4.1. Możliwość wprowadzenia tarczy antyrakietowej 

Niestety nadal trwają dyskusje dotyczące ulokowania amerykańskiej tarczy 

antyrakietowej na terenie wojskowego lotniska w Redzikowie. Wprowadzenie tarczy 
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właśnie na tym terenie, niestety zdyskwalifikowałoby to lotnisko do możliwości 

wprowadzenia sterowców na jego terenie.  

6.3. Analiza porównawcza obu lotnisk 

Dokonując wyboru pomiędzy terenem w Jezierzycach a istniejącym lotniskiem 

w Redzikowie, warto przeprowadzić analizę porównawczą obu lotnisk.  

Ważnym aspektem, wpływającym korzystnie na wizerunek lotniska w 

Redzikowie, jest fakt, iż na terenie tego lotniska istnieje już infrastruktura, która 

wymagałaby jedynie modernizacji i konserwacji. Natomiast na terenie Jezierzyc, po 

dawnym lotnisku nie pozostało nic, a więc budowę lotniska sterowców należałoby 

zacząć od zera, co wiąże się ze znacznie większym nakładem środków pieniężnych.  

Dodatkowo droga dojazdowa do lotniska jest znacznie lepsza w przypadku 

lotniska Redzikowo niż ewentualnego lotniska w Jezierzycach. Jak widzimy na 

poniższej mapie, dojazd do Redzikowa jest znacznie lepszy, zarówno pod względem 

jakości nawierzchni dróg jak i kategorii dróg. 

MAPA 7. 
 

Mapa dojazdu ze Słupska do Jezierzyc i Redzikowa 
 

 

Źródło: www.maps.google.pl 

 Poza tym, nie należy zapominać, iż lotnisko w Redzikowie jest wpisane w 

strategię rozwoju sieci lotnisk województwa pomorskiego i planuję się rozwój lotnictwa 

cywilnego właśnie na tym lotnisku. Strategia ta świetnie komponuje się z zamiarem 

wprowadzenia usług lotów sterowcami. 

http://www.maps.google.pl/
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 Tak więc, nie widać przeszkód dla których pamięć o tych wydarzeniach 

mogłaby zostać odświeżona przy okazji powstania lotniska sterowców w Redzikowie, 

zamiast rewitalizacji lotniska w Jezierzycach. Jak już wcześniej wspomniano istnieje 

zagrożenie ulokowania w Redzikowie amerykańskiej tarczy antyrakietowej, jednak 

rozmowy w tej sprawie skłaniają się bardziej ku rezygnacji z lokowania jej na tym 

terenie. I taki scenariusz warto przyjąć. 

6.4. Wnioski – argumentacja wyboru lotniska 

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy SWOT terenu w Jezierzycach oraz 

lotniska w Redzikowie, należy przyznać, że lotnisko w Redzikowie wykazuje się 

znacznie większym potencjałem niż teren w Jezierzycach. Zarówno pod względem 

infrastruktury obiektu jak i drogi dojazdowej, lotnisko w Redzikowie spełnia 

oczekiwania dotyczące zamiaru wprowadzenia sterowców na polski rynek lotniczy. 

Biorąc pod uwagę także, plan rozwoju tego lotniska zawarty w „Studium strategicznego 

rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025”, zauważamy, 

iż wprowadzenie sterowców na teren tego lotniska nie ingerowałby negatywnie w plan 

rozwoju lotniska Słupsk – Redzikowo. Jednoznacznie, więc można stwierdzić, iż 

przedmiotem naszych dalszych rozważań będzie lotnisko Słupsk Redzikowo oraz plan 

wdrążenia na jego teren sterowców. 
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ROZDZIAŁ VII. Badanie opinii wśród mieszkańców i 

turystów 

 

7.1. Cel badania 

Celem badania jest poznanie opinii zarówno mieszkańców powiatu słupskiego 

jak i turystów z kraju i z Niemiec, na temat chęci wprowadzenia usług lotu sterowcem 

na polski rynek turystyczny. Dodatkowo, badanie ma na celu sprawdzenie świadomości 

mieszkańców i turystów o istnieniu lotniska wojskowego w Redzikowie oraz dawnego 

lotniska w Jezierzycach. Poprzez badanie, zostanie sprawdzona także chęć odbycia lotu 

sterowcem przez potencjalnych klientów oraz możliwość ich ponownego przyjazdu w 

okolice powiatu słupskiego właśnie w celu skorzystania z omawianej oferty. Badanie 

powinno także wykazać czy oferta lotu sterowcem ma w sobie potencjał i czy pokrywa 

się ona z oczekiwaniami turystów. 

 

7.2. Metodologia badania 

7.2.1. Badanie opinii wśród mieszkańców powiatu 

słupskiego 

Na przełomie czerwca i lipca 2011 roku, zostały przeprowadzone badania wśród 

mieszkańców powiatu słupskiego mające na celu poznanie opinii mieszkańców na temat 

pomysłu wprowadzenia sterowców do polskiego ruchu lotniczego. Badania zostały 

przeprowadzone w formie ankiety zawierającej 21 pytań. W badaniu wzięło udział 100 

osób, w tym 48% kobiet i 52% mężczyzn. Wiek ankietowanych został podzielony na 3 

grupy wiekowe tj. 18-34, 35-50 oraz powyżej 50 lat. W pierwszej grupie wiekowej 

znalazło się 37% ankietowanych, w drugiej 41%, w trzeciej 22% ankietowanych. Warto 

dodać, iż 57% ankietowanych to mieszkańcy miasta Słupsk, 28% to mieszkańcy okolic 

miasta Słupsk w promieniu do 20km, a reszta tj. 15% to mieszkańcy okolic miasta 

Słupsk w promieniu ponad 20km. 

 Mieszkańcy powiatu słupskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące znajomości 

historii bazy sterowcowej w Jezierzycach oraz lotniska wojskowego w Redzikowie.  
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 Za pomocą ankiety kierowanej do mieszkańców powiatu słupskiego sprawdzona 

została ich wiedza o istnieniu bazy sterowcowej w Jezierzycach. Przepytano 100 osób w 

wieku powyżej 18 lat, 52 mężczyzn i 48 kobiet. Na pytanie czy słyszał/a Pan/i o 

istnieniu lotniska w Jezierzycach, aż 62% ankietowanych dało odpowiedź negatywną.  

WYKRES 3. 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi  

przez ankietowanych mieszkańców powiatu słupskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

  

Z powyższego wykresu możemy zauważyć, że znaczna większość mieszkańców 

powiatu Słupskiego nie ma pojęcia o fakcie, że w czasach wojennych na terenie 

Jezierzyc istniało lotnisko sterowców. 

Sprawdzono także wiedzę mieszkańców powiatu słupskiego o istnieniu lotniska 

w Redzikowie. Z przeprowadzonych badań wśród mieszkańców powiatu słupskiego, 

wynika, że aż 99% ankietowanych słyszało o istnieniu lotniska wojskowego w 

Redzikowie k/ Słupska. Próbę przeprowadzono wśród 100 osób, w wieku powyżej 18 

lat.  
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WYKRES 4. 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych mieszkańców powiatu słupskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

 

Oznacza to, że prawie każdy mieszkaniec powiatu słupskiego jest świadomy 

istnienia lotniska wojskowego w Redzikowie. Warto dodać, że w badaniu wzięło udział 

57% mieszkańców miasta Słupsk, 28% mieszkańców okolic Słupska w odległości 

poniżej 20km oraz 15% mieszkańców okolic Słupska powyżej 20km.  

WYKRES 5. 

Wykres kołowy przedstawiający podział ankietowanych według miejsca zamieszkania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 
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Można więc stwierdzić, że lotnisko wojskowe w Redzikowie jest także znane 

przez mieszkańców poza granicami Słupska. 

Inne pytania, na które odpowiedzieli ankietowani, dotyczyły m.in. lotu 

sterowcem oraz chęci wypróbowania tego typu transportu lotniczego. Jak wynika z 

analizy przeprowadzonych badań, aż 82% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na 

pytanie związane z chęcią odbycia lotu sterowcem. Poniżej przedstawiamy wykres 

kołowy zawierający dokładne wyniki. 

WYKRES 6 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych mieszkańców powiatu słupskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na postawie wyników z ankiet 

 Niepokojące mogą wydać się negatywne odpowiedzi ankietowanych, bo aż 18% 

stwierdziło, że nie zdecydowałoby się na lot sterowcem. Warto jednak dodać, że 5% 

ankietowanych, którzy zdecydowanie nie skorzystałoby z możliwości lotu sterowcem to 

osoby powyżej 50 roku życia, które w ogóle nie korzystają z transportu lotniczego. 

Osoby te podały następujące powodu swojej decyzji: „nie latałem niczym, boję się 

latać”, „całe życie nie latałam i nie zamierzam tego robić, latają ptaki a nie ludzie”, 

„jeszcze nigdy nie latałam, bałabym się”, „mam strach przed lataniem”, „nie lubię 

latać”. Pozostałe 13%, które odpowiedziały negatywnie, raczej nie zdecydowałyby się 

na lot sterowcem. Jak przedstawiają wyniki w tej grupie ankietowanych jest aż 6% 

osób, które korzystają z transportu lotniczego w celach biznesowych. Być może te 
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osoby, odpowiadając na pytanie, sugerowały się możliwością odbycia lotu sterowcem w 

celach biznesowych, co usprawiedliwiałoby ich odpowiedź ze względu na 

zdecydowanie mniejszą prędkość lotu sterowca względem samolotu. Inne powody były 

podobne jak w przypadku grupy osób, które zdecydowanie nie podjęłyby się lotu 

sterowcem tj. strach przed lataniem, obawy przed nowym środkiem transportu. 

Z powyższej analizy można wywnioskować, że sam pomysł wprowadzenia 

sterowców nie jest wcale negowany przez 18% ankietowanych, a ich negatywna reakcja 

na możliwość lotu sterowcem objawia się osobistymi obawami przed lataniem oraz 

niechęcią zmiany tego stanu. Zadowalająca jest wiadomość, że aż 82% ankietowanych 

zdecydowałoby się na lot. 

Inne pytanie, na które odpowiedzieli ankietowani było związane z różnorodną 

formą wykorzystania lotu sterowcem. Jak możemy odczytać z poniższego wykresu, aż 

43% ankietowanych uważa, że sterowiec jest dobrym sposobem na odmienny sposób 

podróżowania, a 32% uznało to za dobrą metodę na spędzenie czasu z rodziną. Spośród 

ankietowanych znalazły się także osoby, które uznały, że lot sterowcem może 

uatrakcyjnić imprezy okolicznościowe takie jak urodziny czy integracje organizowane 

dla pracowników firm. 

WYKRES 7 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych mieszkańców powiatu słupskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 
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 Dodatkowo, 17% ankietowanych odkryło potencjał sterowców względem 

możliwości uatrakcyjnienia oferty turystycznej powiatu słupskiego własnie za ich 

pomocą. Jest to bardzo dobra wiadomość, która motywuje do podjęcia dalszych badań 

nad możliowścią wprowadzenia sterowców na rynek turystyczny powiatu słupskiego.   

 Interesujące są również wyniki badań dotyczące możliwości zrezygnowania z 

lotu zwykłym samolotem z lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku na rzecz lotu 

sterowcem. Wyniki przedstawiają, że aż 60% ankietowanych nie zdecydowałoby się na 

zrezygnowanie ze zwykłego lotu na rzecz lotu sterowcem. Często przedstawianym 

powodem takiej decyzji jest fakt, że sterowce są wolniejsze od zwykłych samolotów, a 

podróż dalekobieżna trwałaby według ankietowanych zbyt długo. Osób, które 

zdecydowanie zamieniły by lot zwykłym samolotem na lot sterowcem jest tylko 9 i 

warto dodać, że są to osoby, które latają samolotem raz na kilka lat lub w ogólnie nie 

korzystają z transportu lotniczego. 31% osób, które raczej zdecydowałyby się na 

zamiane osób to również osoby, które bardzo rzadko korzystają z transportu lotniczego 

lub wcale. Mogłoby to tłumaczyć ich przychylność do zamiany lotu samolotem na lot 

sterowcem. Osoby, które latają częściej i daleko nie są już tak chętne do zamiany 

transportu lotniczego. 

WYKRES 8 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych mieszkańców powiatu słupskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 
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 Osoby, które zdecydowanie odmówiły zamiany lotu zwykłym samolotem na 

sterowiec, to przede wszystkim osoby korzystające z lotów w celach biznesowych. Dla 

takich osób liczy się przede wszystkim komfort i szybkość lotu. Trzeba przynać, że 

sterowiec jak najbardziej może zapewnić pasażerom komfort, jednak nigdy nie dorówna 

szybkością lotu zwykłym samolotom.  

 Wyniki badań opinii mieszkańców powiatu słupskiego; pomimo, iż badania 

zostały  przeprowadzone na stosunkowo małej liczbie osób; mogą świadczyć o tym, że 

sterowce jak najbardziej mają szanse na wdrążenie się w turystykę i mogą stworzyć 

nowy produkt turystyczny dla powiatu słupskiego. Sterowce dla wielu ankietowanych 

kojarzą się z uatrakcyjnieniem oferty turystycznej powiatu słupskiego oraz dobrym 

sposobem na odmienny sposób podóżowania i spędzenia czasu z rodziną. Niestety, nie 

sprawdzą się one raczej w turystyce dalekobieżnej, z powodu stosunkowo małej 

prędkości jaką mogą rozwinąć. Na wycieczki dalekobieżne nadal wykorzystywane będą 

tradycyjne samoloty. Sterowiec natomiast, może być świetnym produktem 

turystycznym, oferującym turystom i mieszkańcom możliwość zwiedzania okolic 

powiatu słupskiego w nowy, bardzo atrakcyjny sposób. 

 

7.2.2. Badanie opinii wśród turystów z całej Polski 

Na przełomie czerwca i lipca 2011 roku, zostały przeprowadzone także badania 

wśród turystów mające na celu poznanie ich opinii na temat pomysłu wprowadzenia 

sterowców do polskiego ruchu lotniczego. Badania zostały przeprowadzone w formie 

ankiety zawierającej 20 pytań. W badaniu wzięło udział 100 osób, w tym 45% kobiet i 

55% mężczyzn. Wiek ankietowanych został podzielony również na 3 grupy wiekowe tj. 

18-34, 35-50 oraz powyżej 50 lat. W pierwszej grupie wiekowej znalazło się 41% 

ankietowanych, w drugiej 43%, w trzeciej 17% ankietowanych. Najwięcej, bo 26% 

ankietowanych to mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Poniżej 

przedstawiamy wykres procentowy udziału w badaniu turystów z poszczególnych 

województw. 
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WYKRES 9 

Wykres słupkowy przedstawiający udział procentowy ankietowanych  

z poszczególnych województw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

 

Turyści, którzy odpowiadali na pytania, to przede wszystkim osoby, które były 

już w Słupsku lub okolicach i posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat powiatu 

słupskiego. 28% ankietowanych odwiedziło tylko raz powiat słupski, 28% więcej niż 

raz ale mniej niż 5, 12% więcej niż 5 razy ale mniej niż 10, a 18% ankietowanych 

odwiedziło te okolice więcej niż 10%. Pozostałe 14% nie było w tych okolicach ani 

razu ale znają je z opowiadań rodziny lub książek.  

 Turystom zostały zadane pytania dotyczące znajomości historii bazy 

sterowcowej w Jezierzycach oraz lotniska w Redzikowie. Przepytanych zostało 100 

osób w wieku powyżej 18 lat, 55% mężczyzn i 45% kobiet. Na pytanie czy słyszał/a 

Pan/i o istnieniu lotniska w Jezierzycach koło Słupska, aż 82% ankietowanych dało 

odpowiedź negatywną. 
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WYKRES 10 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych turystów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

Jak widać z powyższych wykresów, świadomość obywateli o istnieniu lotniska 

w Jezierzycach w czasach wojennych i powojennych jest niewielka. Dodatkowo w 

przypadku przepytanych mieszkańców powiatu słupskiego, 38% ankietowanych 

słyszało o istnieniu „jakiegoś” lotniska w Jezierzycach jednak tylko 29% przepytanych 

wiedziało, że lotnisko to było bazą sterowcową. 

Co prawda, w przypadku świadomości turystów na temat istnienia lotniska w 

Redzikowie, sytuacja przedstawia się nieco bardziej optymistycznie. Wśród 100 

turystów, którym zadano pytanie o lotnisko w Redzikowie, 45% ankietowanych 

opowiedziało, że słyszało o istnieniu takiego lotniska, pozostałe 55% niestety nie. 

Zdaniem autora, wynik pozytywny w wysokości 45% jest bardzo dobrym 

wyznacznikiem, wskazującym na to, że o lotnisku w Redzikowie wiedzą nie tylko 

mieszkańcy Słupska i okolic, ale także mieszkańcy innych województw. 

Inne pytania zadane turystom dotyczyły ich opinii na temat sterowców. Na 

pytanie „Czy gdyby miał/a Pan/i możliwość odbycia lotu sterowcem, zdecydował(a)by 

się Pan/i?”, aż 91% odpowiedziało pozytywnie. 9% osób, które nie zdecydowałyby się 

na lot sterowcem podały następujące powody swojej decyzji: „boję się latać”, 

„sterowiec jest powolny jak żółw”, „wydaje mi się, że to by było zbyt drogo”, „nigdy 

jeszcze niczym nie latałem i niech tak pozostanie”. 
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WYKRES 11 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych turystów 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

 

 Z powyższych wyników badań wynika, że wprowadzenie sterowców na rynek 

turystyczny byłoby dobrym posunięciem pod względem zainteresowania turystów 

lotami sterowcowymi.  

 Kolejne pytanie również nastawia pozytywnie do pomysłu wprowadzenia 

sterowców na rynek turystyczny powiatu słupskiego. Pytanie dotyczyło przyjazdu do 

powiatu słupskiego specjalnie po to, aby skorzystać z możliwości lotu sterowcem. Aż 

64% ankietowanych odpowiedziało, że byłoby w stanie specjalnie przyjechać w okolice 

powiatu słupskiego, aby skorzystać z lotu sterowcem. Pozostałe 36% odpowiedziało 

negatywnie na to pytanie. Należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość tych 

ankietowanych pochodzi z województw bardzo odległych od powiatu słupskiego, więc 

ich negatywna odpowiedź prawdopodobnie związana jest zbyt dużą odległością, a co za 

tym idzie dużymi kosztami podróży.  
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WYKRES 12 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych turystów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

 

 Zaskakujące są odpowiedzi na kolejne pytanie związane z możliwością 

zrezygnowania z lotu zwykłym samolotem na rzecz lotu sterowcem. Ponad połowa 

ankietowanych (60%) odpowiedziała, że mogłaby zamienić rodzaj transportu 

lotniczego. Jest to zaskakujące z tego względu, że wśród osób, które odpowiedziały 

pozytywnie na to pytanie były także osoby z bardzo oddalonych od powiatu słupskiego 

województw. Tym bardziej, że w poprzednim pytaniu większość tych osób nie 

zdecydowałoby się na przyjazd do powiatu słupskiego specjalnie po to by skorzystać z 

możliwości przelotu sterowcem. Można to rozumieć następująco: osoby z odległych 

województw nie przyjechałyby do powiatu słupskiego tylko po ty móc odbyć lot 

sterowcem, natomiast w przypadku gdyby miały zaplanować lot w jakieś miejsce, z 

chęcią wybrałyby lot sterowcem zamiast zwykłym samolotem. Pozostałe 40% 

ankietowanych, którzy odpowiedzieli negatywnie na to pytanie uargumentowali swój 

wybór faktem, iż sterowce są bardzo powolnym środkiem transportu lotniczego w 

porównaniu z tradycyjnym samolotem, a dodatkowo uznają sterowiec za dobry sposób 

na lot turystyczny, a nie biznesowy czy dalekobieżny. 
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WYKRES 13 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych turystów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

 

 Wyniki z badań przeprowadzonych wśród turystów potwierdziły wyniki badań 

przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu słupskiego. Okazało się, że loty 

sterowcem cieszą się zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i turystów. 

Stanowcza większość ankietowanych odbyłaby lot sterowcem i dodatkowo uznaje 

wprowadzenie sterowców na rynek turystyczny jako atrakcyjny i potrzebny. 

 

7.2.3. Badanie opinii wśród turystów z Niemiec 

W miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 2011 roku, zostały przeprowadzone 

również badania wśród turystów odwiedzających Dolinę Charlotty. Badanie miało na 

celu poznanie ich opinii na temat Doliny Charlotty, wiedzy o istnieniu lotniska 

sterowców w czasach wojennych oraz ich stosunek do możliwości odbycia lotu 

sterowcem. Badania zostały przeprowadzone w formie ankiety zawierającej 17 pytań. 

Ankiety zostały zredagowane w języku niemieckim i kierowane były do turystów 

przyjeżdżających z Niemiec. W badaniu wzięło udział 50 osób, w tym 48% kobiet i 
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52% mężczyzn. Wiek ankietowanych został podzielony na 3 grupy wiekowe tj. 18-34, 

35-50 oraz powyżej 50 lat, jednak wśród ankietowanych były tylko 4 osoby z drugiego 

przedziału i aż 46 osób z trzeciego przedziału wiekowego. Badania dowiodły, że 

powodem, dla którego turyści niemieccy odwiedzają Dolinę Charlotty to przede 

wszystkim rozbudowana oferta Spa (uważa tak 100% ankietowanych). Dodatkowym 

powodem jest cisza i spokój jakie zapewnia to miejsce oraz niskie ceny. Warto zwrócić 

uwagę, że aż 40% ankietowanych odwiedziło Dolinę Charlotty więcej niż 1 i mniej niż 

5 razy, 26% powyżej 5 razy, a 34% ankietowanych odwiedziło Dolinę po raz pierwszy. 

Na podstawie tej grupy przebadanych osób możemy zauważyć, że prawie 70% 

odwiedzających Dolinę Charlotty powraca tu ponownie.  

Jednym z pytań jakie zostało zadane ankietowanym, dotyczyło miejsc jakie 

odwiedzili oni podczas pobytu w Dolinie Charlotty. Niestety, 56% osób nie odwiedziło 

ani miasta Słupsk ani Ustki, natomiast pozostałe 44% ankietowanych odwiedziło jedno 

z tych miejsc.  

WYKRES 14 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych turystów z Niemiec 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

Dowodzi to smutnemu faktowi, że większość niemieckich turystów przyjeżdża 

do powiatu słupskiego przede wszystkim w zamiarze skorzystania z oferty Spa jaką 

oferuje Dolina Charlotty, nie zapoznając się przy tym z urokami sąsiednich 
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miejscowości. Jest to zarazem znak, że pomysł wprowadzenia sterowców w powiecie 

słupskim może okazać się trafnym, ponieważ pozwoliłoby to na zapoznanie turystów 

niemieckich z przepięknym regionem powiatu słupskiego. Mogliby oni oprócz 

wyjątkowego lotu sterowcem, poznać także okolice Doliny Charlotty takie jak Słupsk i 

Ustka. Potwierdzeniem na to jest fakt, że aż 98% ankietowanych odpowiedziało 

pozytywnie na pytanie czy zdecydowałoby się na lot sterowcem.  

WYKRES 15 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych turystów z Niemiec 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

 Dodatkowo, satysfakcjonujące są także odpowiedzi ankietowanych na kolejne 

pytanie. Pytanie to dotyczyło prawdopodobieństwa powrotu ankietowanych w okolice 

Doliny Charlotty specjalnie po to, aby odbyć lot sterowcem. Okazało się, że aż 90% 

ankietowanych zdecydowałoby się powrócić w te okolice właśnie po to, aby skorzystać 

z oferty lotu sterowcem. Wpłynęłoby to niesamowicie na rozwój powiatu słupskiego. 

Loty sterowcem przyciągnęłyby ponownie turystów z Niemiec do Polski, a dodatkowo 

zapoznałyby ich z pięknem okolic powiatu słupskiego. Poniżej przedstawiono wykres 

kołowy w ujęciu procentowym. 
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WYKRES 16 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych turystów z Niemiec 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

 Dodatkowo, kolejną korzyścią płynącą z wprowadzenia sterowców na rynek 

turystyczny powiatu słupskiego, jest możliwość zapoznania turystów niemieckich z 

historią tego regionu. Jak dowodzą badania, 68% ankietowanych nie wiedziało o 

istnienie lotniska sterowców na tym terenie w czasach I i II wojny światowej. Byłaby to 

świetna okazja do przekazania turystom ważnych wydarzeń historycznych toczących się 

właśnie w tych okolicach.  

WYKRES 17 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych turystów z Niemiec 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 
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 Warto także zauważyć, że 84% ankietowanych turystów z Niemiec uważa, że 

wydarzenia toczące się w powiece słupskim w czasie I i II wojny światowej są na tyle 

zaskakujące i interesujące, iż informacje o nich powinny być powszechnie dostępne dla 

turystów odwiedzających te okolice. Pozostałe 16% ankietowanych nie miało zdania na 

ten temat. 

WYKRES 18 

Wykres kołowy przedstawiający wyniki procentowe udzielonej odpowiedzi 

przez ankietowanych turystów z Niemiec 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet 

 Dowodzi to także faktu, że pomysł na wprowadzenie różnego rodzaju broszur i 

informatorów na temat wydarzeń historycznych w bazie sterowców w Jezierzycach 

spotka się także z uzanien turystów, nie tylko tych z Niemiec. 

 

7.3. Wnioski 

Z przeprowadzonych badań, wynika także, że większość osób, bo aż 72% 

ankietowanych (zarówno mieszkańców jak i turystów) wie o istnieniu lotniska w 

Redzikowie, w przeciwieństwie do istnienia dawnego lotniska w Jezierzycach. 

Niewątpliwie to Jezierzyce posiadają dziedzictwo historyczne w postaci wydarzeń 

odgrywających się na tym terenie w czasach I i II wojny światowej. Jednak, trzeba 

przyznać, iż większy odsetek, bo aż 76% przepytanych osób nie miało o tym pojęcia.  
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Dodatkowo, badania dowiodły, że istnieje duże zainteresowanie lotem 

sterowcem i większość osób z chęcią odbyłoby taki lot. Mianowicie, aż 82% 

ankietowanych mieszkańców powiatu słupskiego, 90% turystów i 98% turystów z 

Niemiec zdecydowałoby się na lot nowym środkiem transportu w postaci sterowca. 

Poza tym, wielu ankietowanych (64% turystów i 90% turystów niemieckich) 

potwierdziło, że byłoby w stanie przybyć w okolice powiatu słupskiego specjalnie po 

to, aby odbyć lot sterowcem. 

Ciekawą informacją jest fakt, że aż 84% ankietowanych turystów z Niemiec 

uważa, że wydarzenia historyczne odgrywające się na terenie Jezierzyc wydają się być 

na tyle interesujące, że warto by było je powszechnie udostępnić i poprawić 

świadomość turystów na ich temat. Dowodzi to, że pomysł na stworzenie możliwości 

zwiedzania hangaru gdzie zostałaby przedstawiona historia bazy sterowcowej w 

Jezierzycach mógłby spotkać się ze sporym zainteresowaniem ze strony turystów.  

Poza tym, sterowce zostały ocenione pozytywnie i według mieszkańców 

powiatu słupskiego świetnie się nadają do spędzenia czasu z rodziną (32%), 

odmiennego sposobu podróżowania (43%), uatrakcyjnienia oferty turystycznej powiatu 

słupskiego (17%) oraz możliwości zorganizowania imprez okolicznościowych typu 

urodziny, imprezy integracyjne itp. (8%). 

Przeprowadzone badania dowiodły, że istnieje pewien potencjał w sterowcach, 

który warto by było wdrążyć w świat turystyki na rynku polskim. Prawdopodobnie 

oferta lotów sterowcem ma szansę spotkać się z dużym zainteresowaniem ze strony 

zarówno mieszkańców powiatu słupskiego jak i turystów.  
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ROZDZIAŁ VIII. Uwarunkowania przestrzenne i 

zagospodarowanie obszaru lotniskowego. 

 

8.1.  Uwarunkowania przestrzenne 
 

Uwarunkowania przestrzenne zagospodarowania obiektu lotniskowego w 

Redzikowie wynikają z obowiązujących aktów prawnych z zakresu planowania i 

zagospodarowania przestrzennego. Podstawą realizowania zagospodarowania 

przestrzennego na terytorium obiektu lotniskowego jest przede wszystkim Uchwała nr 

X/80/2007 Rady Gminy w Słupsku z dnia 28 września 2007 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w 

gminie Słupsk. Wspomniany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obejmuje teren o powierzchni ok. 760ha położony na północ od drogi krajowej nr 6.  

Celem tego planu zagospodarowania jest zarówno uporządkowanie 

funkcjonalno-przestrzenne terenu lotniska wojskowego wraz z obiektami i urządzeniami 

infrastruktury lotniczej oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno- i 

wielorodzinnej, a zarazem wprowadzenie nowej, uporządkowanej zabudowy usługowej, 

produkcyjnej i magazynowej związanej z modernizacją i przekształceniem lotniska 

wojskowego dla celów cywilnych. Jednak przed wprowadzeniem nowej zabudowy na 

teren lotniska istnieje obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań 

powierzchniowych, ze względu na istnienie na terenie dawnego lotniska wojskowego 

13 archiwalnych stanowisk archeologicznych (w tym 4 cmentarzysk kultury 

pomorskiej, 1 cmentarzyska kurhanowego oraz osady neolityczne). Na podstawie 

wspomnianych badań zostaną opracowane wytyczne konserwatorskie w zakresie 

archeologicznej ochrony terenu. Zostaną także wyznaczone obszary, które z uwagi na 

wartości zabytkowe nie będą mogły być zainwestowane. Chodzi tu przede wszystkim o 

strefę pełnej ochrony archeologicznej terenu, strefę częściowej ochrony archeologicznej 

terenu) oraz strefę ograniczonej ochrony terenu. Tak więc przed zainwestowaniem w 

teren lotniska wojskowego należy zapoznać się z zakres niezbędnych do wykonania 

prac archeologicznych, który indywidualnie do sprawy zostaje określony przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obostrzenia te są spowodowane faktem, że 

cały obszar planu położony jest w strefach z pewnymi ograniczeniami wynikających z 
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projektowanego usytuowania lotniska. Na terenie tym zabrania się budowy lub 

rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków a 

także zabrania się hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu 

lotniczego. 

Na terenie obiektu lotniskowego występują dość liczne pomniki przyrody takie 

jak: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, park podworski, jesion wyniosły, buk 

zwyczajny, modrzew europejski. W stosunku do tych pomników, należy stosować 

nakazy i zakazy wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami
 
(Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.). 

Dodatkowo, w układzie sieciowym obszaru lotniskowego podstawowym 

elementem komunikacji drogowej jest droga krajowa nr 6. Obecnie na fragmencie od 

granicy z miastem Słupsk do węzła w Redzikowie jest to droga główna ruchu 

przyspieszonego, natomiast na wschód od węzła jest to droga ekspresowa. Pod koniec 

roku 2010, została otwarta obwodnica Słupska będąca fragmentem drogi ekspresowej, 

tzw. Trasy Hanzeatyckiej, z węzłem w Redzikowie. Droga ta łączy miasto Słupsk z 

takimi miastami jak Szczecin i Trójmiasto. Po przebudowie tego fragmentu ówczesna 

drogi krajowej nr 6 położony na wschód od węzła w Redzikowie pozostała nadal drogą 

krajową klasy ekspresowej tzw.„S”, natomiast fragment położony na zachód od węzła 

jest drogą klasy zbiorczej „Z”
18

. 

8.2. Zagospodarowanie terenu 

Miejscowy plan zagospodarowania obszaru lotniskowego w Redzikowie został 

podzielony na 33 rodzaje terenów (zob. załącznik 1). Jednym z głównych terenów, to 

teren o powierzchni ok. 237 ha (zob. 1,2-KS/U/P, załącznik 1.), który jest przeznaczony 

przede wszystkim na teren komunikacji lotniczej z usługami i obiektami 

towarzyszącymi tj. terminal pasażerski, port lotniczy, rękawy pasażerskie, urządzenia 

lotnicze, obiekty obsługi technicznej, zaplecze logistyczne, parkingi, zieleń izolacyjna. 

Znajduje się tu także pas startowy i powierzchnie podejścia. Dodatkowo przewiduje się 

wykorzystanie tego terenu także do usług różnych typu kompleks hotelowy i 

                                                
18

 “UCHWAŁA NR X/80/2007RADY GMINY W SŁUPSKU z dnia 28 września 2007r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w 

gminie Słupsk.” 
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gastronomiczny, stacja paliw, obiekty produkcyjne i magazynowo-składowe itp. 

Podstawową funkcją tego terenu jest funkcja lotniska, pozostałe funkcje natomiast są 

dodatkowe i mogą występować bądź nie. Nie istnieją żadne ograniczenia co do 

wysokości projektowanej zabudowy jednak projekt należy uzgodnić z Urzędem 

Lotnictwa Cywilnego i Dowództwa Sił Powietrznych. Poza tym wielkość powierzchni 

zabudowy musi być mniejsza niż 50% działki a linia zabudowy nie może przekroczyć 6 

metrów od linii dróg gminnych oraz dojazdowych. Oznacza to, że lico budynku nie 

może przekroczyć linii wyznaczonej na rysunku planu. Linia ta nie dotyczy: werand, 

balkonów, wykuszy, itp. Dodatkowo po zajęciu określonej działki, należy zapewnić 

dostęp z każdej działki do drogi publicznej, a szerokość dróg wewnętrznych powinna 

mierzyć nie mniej niż 5 metrów. Na tym terenie zakazuje się podejmowania 

jakiejkolwiek inwestycji dotyczącej lotniska i infrastruktury lotniskowej, bez 

uprzedniego potwierdzenia spełnienia wymogów jakie powinny spełniać obiekty 

budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska w tym przede wszystkim ustalenia 

ograniczeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lotniska na całym obszarze. 

Kolejny typ terenu zajmuje powierzchnię ok. 2,5ha (zob. 3,4-U/P, załącznik 1.) i 

jest przeznaczony do usług różnym (stacje paliw, rzemiosło, hurtownie) oraz obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów. W przypadku tego terenu parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu są dokładnie opisane. 

Mianowicie, wysokość projektowanej zabudowy nie może przekroczyć 10metrów od 

poziomu terenu, może posiadać maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, a 

wysokość posadzki parteru powinna wynosić 0,8 metra nad poziomem terenu. 

Dodatkowo, linia zabudowy to 6 metrów od linii drogi dojazdowej i 12 metrów od lasu, 

a wielkość powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 40% działki, jednak zaleca się 

wielkość działki nie mniejszą niż 2 000m², a szerokość nie mniejszą niż 25metrów. 

Kolejny teren zajmuje powierzchnię ponad 73ha (zob. 5-P, załącznik 1.) i jest 

przeznaczony także do obiektów przemysłowych, produkcyjnych, składów i 

magazynów. Ze względu na występowanie wielu drzew na tym terenie, zaleca się 

maksymalne zachowanie istniejących drzewostanów. Dodatkowo teren ten znajduje się 

na obszarze zasilania zbiorników wód podziemnych. Przed jakimkolwiek 

wprowadzeniem zabudowania na tym terenie wymagane jest określenie zakresu badań 

archeologicznych, które należy wykonać na tym terenie ze względu na występowanie 

licznych stacji archeologicznych. Zakres ten ustala Wojewódzki Konserwator 
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Zabytków. Co do wymiarów zabudowy, to wysokość projektowanej zabudowy należy 

uzgodnić z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Dowództwem Sił Powietrznych. Wysokość 

posadzki parteru powinna wynosić do 0,8 m nad poziomem terenu, a linia zabudowy 

nieprzekraczalna 6 metrów od linii drogi lokalnej. Dodatkowo wielkość obiektu nie 

powinna przekroczyć 50% działki, jednak zaleca powierzchnię działki nie mniejszą niż 

5 000m². 

Kolejne tereny (zob. 6-11-P, załącznik 1.) mają takie samo przeznaczenie jak 

poprzednie czyli są to tereny obiektów przemysłowych, produkcyjnych, składów i 

magazynów. Jednak w przypadku tych terenów zmiany występują w parametrach 

zabudowy i zagospodarowania. Powierzchnia terenów to ponad 73ha, na których 

możliwe jest powstanie zabudowy, która nie może przekroczyć wysokości 15 metrów 

od poziomu terenu oraz 3 kondygnacji nadziemnych. Wysokość posadzki parteru może 

wynieść do 0,8m nad poziomem terenu, a linia zabudowy to 10m od krawędzi jezdni 

drogi miejskiej, 6m od linii drogi lokalnej oraz 12 m od lasu. Wielkość powierzchni 

zabudowy nie może jednak przekroczyć 50% działki, a zalecana wielkość działki to nie 

mniej niż 5 000m². 

 Pozostałe tereny to przede wszystkim tereny zalesione i mieszkalne, których 

szczegółowe zagospodarowanie oraz parametry ewentualnego zabudowania można 

odnaleźć w Uchwale nr X/80/2007 Rady Gminy w Słupsku z dnia 28 września 2007 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru 

lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk
19

. 

 

 

 

 

 

                                                
19 “UCHWAŁA NR X/80/2007RADY GMINY W SŁUPSKU z dnia 28 września 2007r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w 

gminie Słupsk.” 
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ROZDZIAŁ IX. Lot sterowcem jako nowy produkt 

turystyczny 

9.1. Produkt turystyczny 

9.1.1. Sterowiec turystyczny 

Nowym produktem turystycznym w powiecie słupskim jest wprowadzenie na 

rynek turystyczny sterowca oferującego przeloty pasażerskie. Model sterowca to 

Zeppelin NT. Jest to sterowiec nowej technologii, którego koszt produkcji wynosi około 

14,5 mln euro. Sterowiec ten nie jest jednak aerostatem, a półaerostatem, ze względu na 

fakt, że przy całkowicie wypełnionych zbiornikach paliwa, siła wyporu nie równoważy 

ciężaru statku. Siłę brakującą do utrzymania się statku w powietrzu wytwarza napęd 

silnikowy. Poniżej przedstawione zostały parametry sterowca: 

TABELA 2. 

Parametry sterowca Zeppelin NT 

 

Silniki: Lycoming IO-360 o mocy 147 kW każdy 

Długość: 75 m  

Max. szerokość: 19.5 m  

Wysokość: 17.4 m  

Objętość powłoki: 8,425 m³ 

Max. masa startowa: 8,040 kg 

Masa ładunku: 1,900 kg 

Max. prędkość: 125 km/h 

Max. wzniesienie: 2,600 m 

Max. czas trwania lotu: około 24 h 

Zasięg: 900 km 

Źródło: http://www.zeppelinflug.de/seiten/E/zeppnt_techn.htm 

Sterowiec ten może zabrać na pokład maksymalne 12 osób + 2 pilotów. Gondola 

sterowca ma powierzchnię podłogi 26 metrów kwadratowych i dysponuje 14 fotelami 

dla pasażerów i pilotów. Fotele stoją w dwóch rzędach, po jednym z każdej strony 

środkowego przejścia. Ważnym elementem jest rufa gondoli, która jest wyposażona w 

panoramiczne okno.  Okno to pozwala na podziwianie przez pasażerów niesamowitych 

http://www.zeppelinflug.de/seiten/E/zeppnt_techn.htm
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widoków podczas lotu. Dodatkowo istnieje możliwość otwarcia małych okien, co 

ułatwia robienie zdjęć i filmów. Istnieje także swoisty rytuał wymiany pasażerów 

między wycieczkami, a mianowicie: pasażerowie wysiadają parami, na ich miejsce 

wsiadają dwaj nowi, po czym cykl się powtarza. W ten sposób zachowuje się podczas 

całej procedury mniej więcej niezmieniony ciężar statku. Na pokładzie sterowca 

zabronione jest palenie papierosów oraz przebywanie zwierząt. Niestety na lot 

sterowcem nie mogą liczyć dzieci do lat 2. 

 Jak widać z tabeli wymiarów sterowca, Zeppelin NT osiąga teoretycznie 

prędkość do 125 km/h i lata przeważnie na wysokości 300m, pomimo iż może się 

wznieść na maksymalną wysokość 2 600m. Wysokość 300m pozwoli jednak pasażerom 

na podziwianie widoków podczas lotu, co wiąże się z niezapomnianymi wrażeniami. 

Zasięg sterowca to 900 km, a jego maksymalny czas lotu to około 24h. W przypadku 

lotów turystycznych, sterowiec lata ze średnią prędkością 70km/h (prędkość przelotowa 

osiągana jest przy pomocy silnika tylnego), a lot trwa od 15 min do 2 godzin w 

zależności od oferty. Start i lądowanie odbywają się pionowo do masztu kotwiczącego. 

Do procedury tej potrzebne są jedynie 3 osoby obsługi naziemnej.  

Warto także zapoznać się dokładnie z silnikami i sposobem napędu sterowca. 

Otóż, Zeppelin NT posiada trzy silniki typu Textron Lycoming IO-360 o mocy 147 kW 

(200 KM) każdy. To dzięki nim sterowiec posiada dobre właściwości manewrowe. 

Dodatkowo, Zeppelin NT ma śmigła o zmiennym skoku łopat. Dwa silniki boczne 

napędzają śmigła ciągnące. Mogą być one przechylane do góry o 120° od położenia 

poziomego lub lekko ku dołowi. Silnik tylny natomiast, ze śmigłem pchającym może 

być przechylany do 90° ku dołowi. Ponadto NT ma poprzeczne śmigło sterujące, które 

działa jak ster strumieniowy w statkach pływających. Pilot steruje Zeppelinem NT 

joystickiem za pomocą techniki fly-by-wire. Technika fly-by-wire w dosłownym 

tłumaczeniu oznacza „latanie poprzez kable”, a w przenośnym elektroniczny system 

sterowania. Sterowanie odbywa się poprzez sygnał cyfrowy, który przekazywany jest 

przewodem elektrycznym do siłowników poruszających powierzchniami sterowymi. 

Sygnały sterujące są modyfikowane przez komputer w celu osiągnięcia optymalnych 

cech sterowności i stateczności. 

Powłoka w Zeppelinie NT służy również jako zbiornik helu. Dla przypomnienia 

w historycznych Zeppelinach, powłoka oraz komory wypełnione wodorem były 
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zupełnie oddzielnymi elementami. Pojemność współczesnej powłoki wynosi 8 425 

metrów sześciennych, natomiast długość 75m. Co do konstrukcji powłoki, to jest ona 

zrobiona z trójwarstwowego laminatu. Pierwsza, gazoszczelna warstwa laminatu jest 

zrobiona z tedlaru, druga z poliestru, która nadaje powłoce odpowiednią wytrzymałość 

mechaniczną. Trzecia warstwa natomiast zrobiona jest z poliuretanu, daje się spawać i 

służy do łączenia poszczególnych płatów powłoki. Aby zachować kształt powłoki, gaz 

znajdujący się wewnątrz powłoki jest pod lekkim nadciśnieniem wynoszącym około 5 

mbar. Powłoka produkowana jest przez amerykańską firmę ILC Dover
20

. 

9.1.2. Współpraca z ośrodkami turystycznymi 

Ze względu na wysoki koszt związany z produkcją sterowców oraz ich 

utrzymaniem, które jest spowodowane koniecznością zakupu bardzo drogiego helu, loty 

sterowcami mogą odbywać się na stosunkowo niewielkich odcinkach. Dodatkową 

przeszkodą jest niewielka prędkość jaką mogą rozwinąć sterowce (max. 125km/h) w 

porównaniu z prędkością standardowych samolotów (ok. 900km/h). Z tego powodu, 

sterowce dalekodystansowe nie znalazłyby uznania wśród pasażerów. Po pierwsze na 

dystansie 1000km, podróż sterowcem byłaby ok. 10 razy droższa od podróży 

samolotem, a dodatkowo trwałaby znacznie dłużej. W takim wypadku trudno znaleźć 

zalety takiego lotu, które przemawiały do pasażerów. Sterowce jednak świetnie mogą 

się sprawdzić jako sterowce turystyczne, krótkodystansowe.  

Głównym celem wprowadzenia sterowców na rynek turystyczny w powiecie 

słupskim jest rozwój tego regionu. Uznano, że możliwość odbycia lotu sterowcem, 

może znacznie wpłynąć na rozwój powiatu zarówno pod względem turystycznym jak i 

ekonomicznym. Lot sterowcem oferowany przez powiat słupski będzie unikalnym 

produktem na skalę ogólnopolską. Tak więc, jeśli turysta będzie spragniony zupełnie 

nowych, niezapomnianych wrażeń związanych z lotem sterowcem, powiat słupski 

będzie jedynym miejscem oferującym tego typu doznania. Gdy klient zostanie 

pozyskany to tak naprawdę obie strony na tym skorzystają. Z punktu widzenia powiatu 

słupskiego, główną korzyścią będzie z pewnością korzyść finansowa związana z 

przybyciem turysty do tego rejonu. Dodatkowo, będzie to świetna okazja do 

zaprezentowania walorów powiatu słupskiego, a co za tym idzie, być może powiat 

                                                
20 http://www.zeppelinflug.de 
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zyska kolejnego miłośnika regionu. Z punktu widzenia turysty natomiast, przeżyje on 

niezapomniane wrażenia związane z lotem, a dodatkowo zapozna się z regionem 

powiatu słupskiego, historią bazy sterowcowej i sterowców. Z pobytu, pozostaną nie 

tylko niezapomniane wspomnienia ale także wiedza, która na zawsze zapadnie w 

pamięć. 

Aby zapoznać turystów z powiatem słupskim przy okazji lotu sterowcem 

niezbędne będzie nawiązanie współpracy z ośrodkami turystycznymi. Po wstępnych 

rozmowach poparcie projektu uzyskano ze strony Doliny Charlotty i Ustki. Tak 

naprawdę są to dwa najważniejsze ośrodki turystyczne, które warto by było zobaczyć z 

lotu ptaka. Zarówno Dolina Charlotty jak i Ustka może pochwalić się pięknym 

krajobrazem oraz atrakcjami przewidzianymi dla turystów i mieszkańców. W kolejnym 

podrozdziale przedstawione zostaną pakiety wycieczkowe oferujące niezwykłe atrakcje 

dla turystów, gdzie głównym punktem programu jest lot sterowcem.  

9.1.3. Sterowiec reklamowy 

Sterowiec Zeppelin NT będzie głównie wykorzystywany do celów 

turystycznych. Dodatkowo, może spełniać także funkcje reklamy. Powłoka sterowca 

świetnie nadaje się do stworzenia na jej powierzchni reklamy. Folie nakładane na 

powierzchnię powłoki w celu uzyskania odpowiednich rysunków i napisów są 

perforowane. Zapobiega to tworzeniu się bąbli i odklejaniu fragmentów folii. Sterowiec 

turystyczny lata na wysokości 300m, więc reklama na powierzchni balonu będzie 

bardzo dobrze widoczna z ziemi. Dodatkowo, reklama na powierzchni sterowca będzie 

dodatkowym źródłem przychodów. Przedsiębiorstwo, które będzie chciało mieć 

reklamę swoich usług na sterowcu, będzie wnosiło wynagrodzenie od każdego lotu 

sterowca. Także w tym przypadku obie strony zyskują. Sterowiec przyniesie kolejne 

dochody a przedsiębiorstwo, którego reklama będzie widnieć na powłoce sterowca 

zyska uwagę potencjalnych klientów. Nikt bowiem nie przejdzie obojętnie wobec 

lecącego po niebie, unikalnego na skalę ogólnopolską, powietrznego ptaka. Sterowiec 

niewątpliwie przykuje uwagę każdego przechodnia, a co za tym idzie, widniejąca na 

nim reklama także. 
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9.1.4. Konkurencja 

Obecnie na rynku polskim brak podobnego produktu turystycznego. Na skalę 

ogólnopolską, sterowce w powiecie słupskim, będą jedynym tego rodzaju produktem. 

Lot sterowcem niesie za sobą niezapomniane wrażenia, które zaoferować może jedynie 

powiat słupski. W przyszłości także nie przewiduje się, aby mogła powstać jakakolwiek 

konkurencja tego typu. W ramach projektu przewiduje się w przyszłości rozszerzenie 

oferty turystycznej na większą skalę, jeśli spotka się ona z zainteresowaniem turystów.  

 Na arenie międzynarodowej, największym konkurentem powiatu słupskiego, jest 

firma The Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH (DZR) działająca w Friedrichshafen w 

Niemczech i oferująca przeloty sterowcami. Jest to firma prężnie działająca od 10 lat. 

W ciągu 6 pierwszych lat działalności firmy, z usługi lotu sterowcem skorzystało ponad 

60.000 pasażerów. Usługi wciąż są ulepszane i dzięki temu przyciągają turystów z 

całych Niemiec i nie tylko
21

.  

 Przedsięwzięcie związane z wprowadzeniem sterowców na Polski rynek 

lotniczy wiąże nadzieje na rozkwit działalności na podobną skalę jaką udało się to 

dokonać w Niemczech. 

 

9.2. Wizualizacja 

9.2.1. Elementy zagospodarowania i ich charakterystyka 

 

Podstawowym elementem zagospodarowania w celu funkcjonowania usług 

przelotu sterowcem jest powstanie hangaru, który sprawowałby funkcję garażu dla 

sterowca oraz dawałby turystom możliwość zapoznania się z historią powstania 

sterowców, ich konstrukcją oraz historią bazy sterowcowej w Jezierzycach, poprzez 

zainstalowane materiały pomocnicze na bocznych ścianach hangaru.  

 

 

 

                                                
21 http://www.zeppelinflug.de 
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ZDJĘCIE 2. 

Hangar – Monachium 

 

Źródło: http://www.zeppelinflug.de/seiten/E/unternehmen.html 

Powyższe zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd hangaru, który ma stanowić 

element zagospodarowania obiektu lotniskowego w Redzikowie, w celu stworzenia 

oferty lotów sterowcem dla turystów. Charakterystyczny dla tego typu konstrukcji, jest 

lekko łukowaty dach oraz rozsuwane klapy. 

Przewiduje się powstanie hangaru o długości 110 metrów, szerokości 80metrów 

oraz wysokości 30 metrów, aby był w stanie pomieścić początkowo jeden sterowiec, a 

w przyszłości dwa. Przypomnijmy, że wymiary jednego sterowca to długość 75 

metrów, szerokość ± 20 metrów oraz wysokość ± 17metrów.  

RYSUNEK 1. 

Hangar z dwoma sterowcami – rzut poziomy 

 

Źródło: opracowanie własne 

http://www.zeppelinflug.de/seiten/E/unternehmen.html
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 Powyższy rysunek obrazuje rzut poziomy hangaru wraz z dwoma sterowcami 

oraz pasażem do zwiedzania dla turystów, w którym umieszczone będą materiały 

pomocnicze (na ścianach bocznych hangaru). Jak widać, planowana szerokość pasażu 

do zwiedzania to 5 metrów. Z tego względu grupa zwiedzających nie może przekroczyć 

20 osób, aby wiadomości, zdjęcia i filmy były dobrze widoczne dla każdego z turystów. 

Dodatkowo, planuje się zachowanie odstępu 10metrów pomiędzy sterowcami i 

pasażem. Pozwoli to na swobodne poruszanie się pracowników pomiędzy sterowcami 

oraz zapobiegnie mechanicznemu niszczeniu sie sterowców. 

 Drugim wymaganym elementem zagospodarowania jest oddzielny budynek, w 

którym znajdowałoby się m.in. pomieszczenie socjalne dla pracowników, 

pomieszczenie gospodarcze, biuro i toalety. Powierzchnia budynku nie powinna 

przekroczyć 100-120m². Pomieszczenie socjalne przeznaczone dla pracowników 

powinno posiadać możliwość przygotowania posiłków oraz spełniać funkcje kuchenno-

jadalne. Przez pomieszczenie gospodarcze rozumiane jest pomieszczenie zawierające 

niezbędne części m.in. do naprawy silników sterowców, a także wszelkie narzędzia.  

 Planuje się wprowadzenie tego zagospodarowania na teren z oznaczeniem 1-

KS/U/P (zob. załącznik 1). Na tym terenie nie istnieją ograniczenia co do wielkości 

zabudowy ani jego wysokości. Dodatkowo na tym terenie przewiduje się możliwość 

powstania elementów komunikacji lotniczej, składów, magazynów oraz usług różnych, 

również związanych z turystyką.  

 

9.2.2. Elementy obsługi ruchu turystycznego i ich 

lokalizacja 

 

Głównym elementem obsługi ruchu turystycznego dla omawianego 

przedsięwzięcia będzie biuro organizatora lotów sterowcem zlokalizowane w centrum 

miasta Słupsk w okolicach Ratusza Miejskiego. Do obowiązków organizatora 

działającego w tym biurze będzie należało przede wszystkim przedstawienie osobom 

zainteresowanym wszystkich ofert lotu sterowcem, odpowiadania na wszelkie pytania 

związane z lotem, przedstawienie korzyści płynącej z odbycia lotu sterowcem, 

kształtowanie pozytywnej komunikacji z klientem w celu budowania sympatii i 



74 

 

zaufania do firmy oraz zachęcanie do skorzystania z możliwości zwiedzania hangaru z 

przewodnikiem. 

Dodatkowo, ważnymi elementami obsługi ruchu turystycznego jest promocja i 

informacja turystyczna. Szczegółowe jej elementy oraz lokalizacja zostały opisane w 

rozdziale X poświeconemu promocji i marketingowi. 

 

9.2.3. Proponowane produkty turystyczne 

9.2.3.1. Przeloty sterowcem – oferta dla turystów i firm 

 

Samo wprowadzenie sterowców na rynek turystyczny powiatu słupskiego 

jeszcze nie świadczy o powstaniu oferty turystycznej. Jak już wcześniej wspomniano, 

planuje się nawiązanie współpracy z dwoma ośrodkami turystycznymi tj. Dolina 

Charlotty i Ustka. W związku z tym do turystów kierowane będą cztery różne oferty 

przelotu sterowcem. Szczegóły poszczególnych ofert zostały przedstawione poniżej: 

 

OFERTA 1. 

Przelot sterowcem na trasie Redzikowo - Słupsk – Redzikowo 

 

Lot sterowcem na trasie Redzikowo – Słupsk oferuje turystom możliwość 

zwiedzania miasta Słupsk z lotu ptaka. Jest to alternatywa forma zwiedzania tego 

pięknego miasta, która oprócz możliwości odbycia lotu sterowcem oferuje także 

niezapomniane wrażenia ze zwiedzania z zupełnie nowej perspektywy. W gondoli 

sterowca będzie przewodnik, który w ciekawy sposób opowie historię miasta Słupsk, a 

także pokaże zabytki z lotu ptaka i opowie krótkie ciekawostki o nich. Żaden z turystów 

nie przegapi m.in. pięknego Kościoła Mariackiego z XIII wieku, zbudowanego w stylu 

gotyckim; Zamku Książąt Pomorskich z 1507 roku, Młyna Zamkowego czy też 

wyjątkowego Ratusza z 1901 roku wybudowanego w stylu neogotyckim. Lot 

sterowcem trwa 20 min, koszt 399zł/os. 
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ZDJĘCIE 3. 

Słupsk z lotu ptaka 

  

Źródło: http://izus.blox.pl/resource/lot.jpg 

 

OFERTA 2. 

Przelot sterowcem na trasie Redzikowo – Słupsk – Dolina Charlotty – Redzikowo 

 

Kolejna oferta kierowana do turystów umożliwia lot sterowcem na trasie 

Redzikowo – Słupsk – Dolina Charlotty. Podobnie jak poprzednia oferta, lot ten 

umożliwia podziwianie miasta Słupsk z lotu ptaka oraz zapoznanie się z jego zabytkami 

z zupełnie nowej perspektywy. Przewodnik również przestawi krótko historię Słupska i 

jego zabytków. Dodatkowo sterowiec wzniesie się także nad Doliną Charlotty, która 

zachwyci każdego swym urokiem i przepięknymi widokami, zwłaszcza z lotu ptaka. 

Lot trwa 30min, koszt 599zł/os. 

ZDJĘCIE 4. 

Dolina Charlotty z lotu ptaka 

   

Źródło: www.dolinacharlotty.pl 

http://izus.blox.pl/resource/lot.jpg
http://www.dolinacharlotty.pl/
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OFERTA 3 

Przelot sterowcem na trasie Redzikowo – Słupsk – Ustka – Redzikowo 

 

Podobnie do poprzednich ofert, lot sterowcem na trasie Redzikowo – Słupsk – 

Ustka proponuje turystom możliwość zwiedzania miasta Słupsk, oraz nadmorskiej 

miejscowości Ustka z lotu ptaka. W gondoli sterowca będzie także przewodnik, który w 

ciekawy sposób opowie o zwiedzanych miejscowościach. Nie zabraknie także odrobiny 

historii i ciekawostek o okolicy. Lot sterowcem trwa 50 min, koszt 899zł/os. 

ZDJĘCIE 5. 

Ustka z lotu ptaka 

  

Źródło: www.ustka.pl 

 

OFERTA 4. 

Przelot sterowcem na trasie Redzikowo – Słupsk – Ustka – Dolina Charlotty – Redzikowo 

 

Oferta numer 4, kierowana jest przede wszystkim do turystów, którzy chcą nie 

tylko odbyć lot sterowcem i przy okazji zwiedzić okolice powiatu słupskiego z lotu 

ptaka, ale także mieć możliwość skorzystania z jego atrakcji. Sam lot sterowcem trwa 

60 min, ale w między czasie przewidziana jest około 3-5cio godzinna przerwa w 

Dolinie Charlotty, aby turyści mogli skorzystać z uroków tego miejsca. W cenę biletu 

wliczony jest także obiad w restauracji na uroczej wysepce. Turyści mają także 

możliwość zwiedzenia zwierzyńca gdzie można zobaczyć konie, osła, sarny, daniele, 

dziki, wietnamską świnię, szkocką krowę, wielbłąda oraz osły Plateou. Za dodatkowo 

opłatą Stajnia „Pod Żelazną Podkową” proponuje przejażdżki bryczkami, naukę jazdy 

konnej na lonży lub maneżu, a dla bardziej zaawansowanych jeźdźców istnieje 

możliwość zorganizowania wycieczki konnej po okolicy. 

http://www.ustka.pl/
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Dla osób poszukujących nowych wyzwań, dużej dawki adrenaliny, chcących sprawdzić 

swoją zręczność i wytrzymałość przygotowano 4 trasy Parku Linowego, który jest 

jednym z największych Parków na Pomorzu. Atrakcje linowe zostały umieszczone w 

lesie oraz nad jeziorem. Istnieje także trasa przygotowana specjalnie z myślą o 

najmłodszych. Dodatkowo, goście Doliny Charlotty mogą skorzystać z atrakcji 

wodnych takich jak kajaki czy rowerki wodne, lub dla miłośników ryb przygotowano 

możliwość wędkowania. Dla ciekawskich, stworzono wioskę mongolską z 

zrekonstruowanymi jurtami mongolskimi. Wszystkie jurty zdobią ręcznie malowane 

meble, lukarna w dachu, przez którą można podziwiać gwieździste niebo oraz 

tradycyjne mongolskie wzory wyhaftowane na zewnętrznej stronie namiotu.  

Tutaj, można poczuć atmosferę Mongolii, stać się wojownikiem, a przede wszystkim 

poznać tradycyjne życie na mongolskim stepie. To tylko niektóre atrakcje jakie czekają 

na turystów chcących poczuć niezwykły klimat Doliny Charlotty. Lot trwa 60min, koszt 

899zł/os. 

OFERTA 5. 

Impreza integracyjna dla pracowników firm 

 

Istnieje także możliwość wyczarterowania sterowca w celu zorganizowania 

imprezy integracyjnej dla pracowników firmy. W pakiecie przewidziany jest lot 

sterowcem na trasie Redzikowo – Słupsk – Ustka – Dolina Charlotty – Redzikowo, z 

całodziennym pobytem w Dolinie Charlotty oraz noclegiem. W ofercie zawarte jest 

zwiedzanie z przewodnikiem miasta Słupska i Ustki z lotu ptaka. Uczestnicy wycieczki 

zostaną zapoznani pokrótce z historią Słupska, Ustki i poszczególnych zabytków. 

Dodatkowo w Dolinie Charlotty uczestnicy skorzystają z dodatkowych atrakcji takich 

jak: park linowy (2 trasy), przejazd bryczką, nauka jazdy konnej, kajak lub rowerek 

wodny oraz zwiedzanie wioski mongolskiej. W cenę przelotu wliczony jest obiad w 

restauracji na uroczej wysepce, oraz nocleg ze śniadaniem. Lot sterowcem trwa 60min, 

koszt pakietu 1499zł/os. 
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9.2.3.2. Zwiedzanie hangaru – oferta z przewodnikiem 

W ofercie przewiduje się także zwiedzanie hangaru z przewodnikiem. Czas 

trwania wycieczki to około 40-45min. Podczas wycieczki turyści zostaną zapoznani z 

historią sterowców oraz bazy sterowcowej w Jezierzycach. Dodatkowo przedstawiona 

będzie produkcja sterowca Zeppelin NT oraz sposób jego startowania w formie krótkich 

filmów na ekranach telewizorów. Materiały pomocnicze będą ustawione wzdłuż ścian 

bocznych hangaru. Do materiałów pomocniczych należeć będą przede wszystkim 

fotografie, mapy oraz ekrany telewizyjne. Zwiedzanie hangaru z przewodnikiem 

możliwe będzie zarówno dla grup jak i indywidualnie. Dla grup zagranicznych 

przewidziany jest przewodnik anglojęzyczny oraz niemieckojęzyczny za dodatkową 

opłatą. Zadaniem przewodnika jest dokładne przedstawienie historii sterowca oraz w 

ciekawy sposób przedstawienie wydarzeń odbywających się w Jezierzycach w czasach 

istnienia tam bazy sterowcowej. Dodatkowo przewodnik opowie o sposobie konstrukcji 

sterowców i ich startowaniu oraz lądowaniu. Przewodnik ma przekazać wszystkie te 

informacje w sposób ciekawy i interesujący tak aby zachęcić zwiedzających do lotu 

sterowcem. Dodatkowo zadaniem przewodnika jest poinformowanie zwiedzających, że 

po odbyciu lotu sterowcem dla każdego pasażera zostanie wydana unikatowa 

pocztówka z fotografią sterowca oraz niepowtarzalną pieczątką na jej odwrocie. Dla 

zainteresowanych możliwe będzie wydanie za dodatkową opłatą certyfikatu 

potwierdzającego odbycie lotu sterowcem Zeppelin NT. 

TABELA 3. 

Cennik biletów na zwiedzanie hangaru z przewodnikiem 
 

                       Cennik dla osób zwiedzających hangar   indywidualnie 

Osoba dorosła 29zł 

Uczniowie, studenci, renciści, osoby niepełnosprawne 22zł 

Emeryci 19zł 

Rodzinny (4 osoby) 79zł 

Pasażerowie Zeppelin NT 15zł 
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                    Cennik dla grup (max. 20 osób)  

Osoba dorosła 26zł 

Uczniowie, studenci, renciści, osoby niepełnosprawne 20zł 

Emeryci 19zł 

Dopłata za przewodnika w języku obcym 50zł/grupa 

Minimalna opłata za grupę 400zł 

Źródło: opracowanie własne 
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ROZDZIAŁ X. Promocja wykreowania produktu 

 

10.1.  Promocja i marketing 

 

Ważnym działem marketingu jest interesujący nas najbardziej marketing 

turystyczny. Marketing turystyczny definiowany jest, jako polityka turystyczna 

skierowana ku rynkowi oraz uzasadniona przez rynek. Jest to polityka zarówno 

przedsiębiorstw turystycznych jak i organizacji turystycznych, zarówno tych będącymi 

podmiotami prawa publicznego jak i prywatnego. Specjaliści uważają, że zanim 

rozpocznie się działania marketingowe, należy jasno określić pozycję, jaką zajmuje 

dane przedsiębiorstwo lub organizacja w procesie dystrybucji dóbr i usług, potrzeby, 

jakie planuje się zaspokoić za pomocą świadczonych usług. Należy także opisać 

dokładnie usługi (także w aspekcie ilościowo-jakościowym), które zamierza świadczyć 

dany podmiot oraz zapoznać się z rynkiem, na którym będą świadczone dane usługi. 

Działania te wynikają jednoznacznie z instrumentarium marketingowego, który tworzą: 

produkt, cena, promocja i dystrybucja. Elementy te tworzą tzw. strategię marketingową. 

Warto na chwilę zatrzymać się przy promocji i wyjaśnić, co wchodzi w jej skład. 

Promocja uzewnętrzniona zostaje poprzez różnego rodzaju reklamę, public relations 

oraz sprzedaż osobistą. Reklama w turystyce powinna budzić zapotrzebowanie na 

oferowane usługi, ukierunkowywać istniejący już popyt na proponowaną usługę oraz 

spełniać funkcje informacyjne. Punktem wyjścia dla stworzenia dobrej akcji 

reklamowej jest znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania: czemu ma służyć taka 

akcja? Gdzie powinna być przeprowadzona? Wśród jakiej grupy ludzi? Jakie 

zastosować nośniki reklamy? Czy ma to być prasa, telewizja, radio, ogłoszenia? W 

jakim okresie powinna być przeprowadzona, w którym miesiącu, sezonie?  Aby akcja 

reklamowa odniosła sukces, reklama musi przyciągać uwagę, informować, zachęcać do 

skorzystania z usług, być zrozumiała i rzeczowa, nie może być w niej natłoku 

informacji – musi być czytelna. Innymi sposobami na promocje na rynku turystycznym 

jest sprzedaż osobista, targi turystyczne i giełdy turystyczne. Targi turystyczne, z uwagi 

na ich zasięg przestrzenny mogą być międzynarodowe, ogólnokrajowe lub regionalne. 

Zazwyczaj odbywają się one systematycznie, w określonych miejscach i terminie. Taki 

rodzaj promocji pozwala wystawcom ofert a także potencjalnym ich nabywcom do 

prowadzenia szerokich działań marketingowych i kontaktów. Obecność prasy, radia i 
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telewizji podnosi również atrakcyjność tego typu promocji. Odnosząc się natomiast do 

giełd turystycznych zauważamy, że pozwalają one na dokładny przegląd ofert 

turystycznych i bezpośrednie kontakty organizacji turystycznych. Najefektowniejsze są 

giełdy międzynarodowe, które ukazują różnorodność ofert, a przy okazji ich trwania, 

organizuje się także seminaria, wycieczki reklamujące atrakcyjność promowanych 

miejscowości, a także konferencje. W przypadku polityki dotyczącej produktu 

turystycznego, należy skupić się głownie na sprecyzowaniu oferty turystycznej i jej 

kształtu pod względem ilościowym i jakościowym oraz infrastruktury ogólnej i 

turystycznej
22

.  

 Promocja i marketing odgrywają bardzo ważną rolę w sukcesie i powodzeniu 

każdego przedsięwzięcia. W przypadku wprowadzenia sterowców na rynek powiatu 

słupskiego, bardzo istotne jest dokładne opracowanie oferty turystycznej oraz umiejętne 

rozreklamowanie jej. Klient to podstawa rozwoju projektu, dlatego najważniejsze jest 

aby do niego dotrzeć, a najlepszą metodą na to jest reklama. Reklama, która pomoże 

zachęcić turystów do przelotu sterowcem to przede wszystkim reklama w mediach i 

prasie. Dobrym pomysłem jest także reklama w formie latających sterowców, która 

idealnie nawiązuje do oferowanych atrakcji. Wiadomo również, że istotne jest 

profesjonalne wykonanie usług ponieważ najlepszą reklamą jest tzw. „poczta 

pantoflowa”, czy sytuacja kiedy to klient poleca nasze usługi swoim znajomym i 

rodzinie. Aby tak się stało, należy zadbać, aby klient był usatysfakcjonowany i 

zadowolony z atrakcji jakie mu zaoferowano. 

 

10.1.1. Media  
 

Decydując się na reklamę w mediach, należy pamiętać, że wiąże się to z dość 

dużym nakładem środków finansowych. Jako pierwszy sposób na reklamę atrakcji 

oferowanych przez lotnisko sterowców wybrano reklamę w Telewizji Kablowej Słupsk, 

ze względu na lokalizację lotniska. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby oferta 

lotniska była znana nie tylko turystom, ale także mieszkańcom powiatu słupskiego. 

Telewizja Kablowa Słupsk ciągle się rozwija i pozyskuje coraz to nowych widzów. Jest 

to dobry znak dla projektu. Warto zapoznać się z cennikiem reklam, który oferuje 

Telewizja Kablowa Słupsk. 

                                                
22 W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 216. 
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TABELA 4. 

Cennik reklam w Telewizji Kablowej Słupsk 

produkcja i emisja planszy reklamowej 

w paśmie informacyjnym Telewizji Kablowej 

“Słupsk” 

1 miesiąc emisji - cena 1000 zł netto 

(produkcja gratis!!!) 

produkcja i emisja reklamy filmowej (spotu) 

czas 30 sek. 

cena 1400 zł netto 

produkcja i emisja reklamy filmowej (spotu) 

czas 60 sek. 

cena 2200 zł netto 

produkcja filmu reklamowego, promocyjnego  

o czasie trwania 1-5 minut: za pierwszą 

minutę 

cena 900 zł netto 

produkcja filmu reklamowego, promocyjnego  

o czasie trwania 1-5 minut: za każdą kolejną 

minutę 

cena 400 zł netto 

Źródło: www.tvkslupsk.pl; cennik na dzień 01.08.2011 rok 

 

 Dodatkowo, warto pomyśleć o reklamie na skalę województwa pomorskiego. 

Oczywiście taka reklama jest znacznie droższa, jednak gwarantuje nam dotarcie do 

większego grona odbiorców. Bardzo dobrze działającą telewizją jest TVP Gdańsk o 

zasięgu wojewódzkim. A ceny za reklamy wahają się w przedziale od 300zł do 1500zł 

(netto) w zależności od tego, w jakim czasie chcemy wyemitować naszą reklamę. W 

godzinach porannych (7.00-9.00) w soboty i niedziele, koszt takiej reklamy to zaledwie 

300zł, natomiast w godzinach między 17.00 a 18.30 i 19.15 a 20.00 od poniedziałku do 

piątku koszt reklamy to 900zł. Najwięcej trzeba zapłacić za reklamę między 

najważniejszymi wiadomościami dnia tj. w godzinach od 18.30 do 19.05 oraz między 

21.45 a 22.15. Koszt takiej reklamy to 1500zł. Należy jednak pamiętać, że w tych 

godzinach emitowana jest Panorama, Prognoza Pogody i wiadomości sportowe. W tym 

właśnie czasie przed telewizorem jest największa ilość osób i dzięki temu mamy szanse, 

że nasza reklama zostanie zauważona przez naszą grupę docelową. 

 Warto także pomyśleć o reklamie na skalę narodową, jeżeli zależy nam na 

klientach z całej Polski. Jednak koszt takiej reklamy jest nieporównywalnie większy od 

kosztów reklam przedstawionych powyżej. Zapoznając się z cennikiem obecnie 

najczęściej oglądanej telewizji TVN, zauważamy, że ceny reklam wahają się w 

przedziale od 100zł do 33.000zł. Cena 100zł to cena za reklamę w godzinach między 

5.00 a 6.00 nad ranem, a koszt 33.000zł należy ponieść w przypadku reklamy 

emitowanej w godzinach 18.50 a 19.30. W tych godzinach emitowany jest program 

„Fakty”, który jest oglądany przez tysiące Polaków. 

http://www.tvkslupsk.pl/
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 Jak widać reklama w mediach wiąże się z dużymi kosztami. Najwięcej kosztuje 

reklama w telewizji ogólnopolskiej. Gwarantuje ona także dotarcie do większej grupy 

odbiorców. Niezawodna będzie także reklama w Telewizji Kablowej Słupsk oraz w 

TVP Gdańsk, która rozreklamuje lotnisko sterowców wśród mieszkańców powiatu 

słupskiego, województwa pomorskiego i nie tylko. 

 

10.1.2. Prasa 

 

Równie ważną formą reklamy jest reklama w prasie. Podobnie jak w przypadku 

reklamy w mediach, zależy nam na rozreklamowaniu lotniska sterowców zarówno 

wśród turystów jak i mieszkańców powiatu słupskiego. Dobrym źródłem informacji dla 

powiatu słupskiego jest gazeta codzienna „Głos Pomorza”. Decydując się na załączenie 

reklamy w tej gazecie można wybrać tzw. pakiet nakładowy, czyli ogłoszenie może 

ukazać się zarówno w „Głosie Pomorza” w „Głosie Koszalińskim” i „Głosie 

Szczecińskim”. Poniżej cennik reklam: 

TABELA 5. 

Cennik reklam w gazecie „Głos Pomorza” 

WYDANIE (cały nakład: Szczecin Koszalin, Słupsk) codzienne magazynowe 

Pierwsza strona 900zł 1800zł 

Trzecia strona 700zł 1400zł 

Redakcyjna prawa 500zł 1000zł 

Redakcyjna dowolna 450zł 900zł 

Redakcyjna ostatnia 600zł 1200zł 

Ogłoszeniowa 150zł 300zł 

WYDANIE LOKALNE Głos Pomorza - Słupsk 

Pierwsza strona 360zł 

Redakcyjna 135zł 

Ogłoszeniowa 90zł 

Źródło: www.gp24.pl 

Dodatkowo warto pomyśleć o rozpowszechnieniu oferty lotniska sterowców na 

skalę ogólnopolską. Dobrymi odbiorcami takiej reklamy mogą być czytelnicy pism 

społeczno-politycznych takich jak np. „Newsweek”. Jest to tygodnik, który okazuje się 

http://www.gp24.pl/
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w nakładzie ok. 190.000 egzemplarzy. Tygodnik ten za grupę docelową obrał osoby o 

wyższym wykształceniu w wieku od 24 do 49 lat. Jednak jak stwierdzono, pisma tego 

typu są czytane przez czytelników w różnym wieku i o różnym stopniu wykształcenia. 

Zamieszczenie reklamy w tego typu tygodniku wiąże się z dużymi kosztami. 

Mianowicie, ceny za reklamę wahają się między 20.000zł do 191.000zł (netto). 

Oczywiście cena zależy od tego w jakim miejscu gazety chcemy umieścić reklamę. Im 

bardziej atrakcyjne miejsce tym większy koszt reklamy.  

Warto by było także zamieścić reklamę w czasopiśmie typowo turystycznym. 

Obecnie na polskim rynku istnieją następujące czasopisma turystyczne: „Hotelarz”, 

„Rynek Turystyczny”, „Wiadomości Turystyczne”, Rynek Podróży” i inne. Godnym 

zainteresowania jest czasopismo „Rynek Turystyczny”, ponieważ 41% czytelników 

pism turystycznych wybiera właśnie to czasopismo. Pismo „Rynek Turystyczny” co 

miesiąc czytane jest przez 6 tysięcy osób, zaś kontakt z tytułem ma 20 tys. osób 

związanych z branżą turystyczną i nie tylko. Umieszczenie reklamy o ofercie lotów 

sterowcami właśnie w tego typu czasopiśmie pozwoli na dotarcie do osób zajmujących 

się branżą turystyczno-hotelarską, a także jej miłośników. Koszt zamieszczenia reklamy 

w „Rynku Turystycznym” waha się w przedziale od 1100zł do 7900zł (netto). W tym 

wypadku ceny różnią się w zależności od miejsca zamieszczenia reklamy oraz jej 

rozmiarów. Najtańsza reklama może mieć rozmiar maksymalnie 1/6 strony a najdroższa 

to rozkładówka otwierająca (2×A4). Jak dobrze wiadomo, na reklamie nie warto 

oszczędzać. Reklama jest jednym z filarów pomagających rozwijać przedsięwzięcie i 

łączy je pośrednio z klientem. Im bardziej będzie czytelna i zauważalna tym większe 

mamy prawdopodobieństwo, że zachęci potencjalnych klientów do skorzystania z usług 

lotu sterowcem. 

10.1.3. Latające sterowce reklamowe 

Dobrym sposobem na reklamę oferty lotniska sterowców jest skorzystanie z 

reklamy w formie latających sterowców. Chodzi tu oczywiście o miniaturki sterowców 

napełniane helem, które na powłoce będą miały zamieszczoną reklamę lotów 

sterowcowych. Do wyboru są sterowce zdalnie sterowane lub na uwięzi. Sterowce 

zdalnie sterowane wydają się być lepszym rozwiązaniem, jednak ich minusem jest fakt, 

że mogą być eksponowane tylko w pomieszczeniach zamkniętych. W przypadku 

sterowców na uwięzi, sytuacja wygląda na tyle lepiej, że można je umieścić na otwartej 
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przestrzeni ponieważ jak nazwa wskazuje są na uwięzi. Koszt sterowca na uwięzi 

mieści się w przedziale od 1.900zł do 8.300zł (netto). Te tańsze sterowce wykonane są z 

materiału PCV, droższe natomiast z poliuretanu. Do ceny sterowca należy doliczyć 

koszty reklamy, która będzie widnieć na powłoce sterowca. Ceny są różne w zależności 

od tego czy reklama będzie wykonana na stałe czy będzie wymienna. Jak widać na 

poniższych cennikach sterowce mogą mieć długość od 4 do 8 metrów. Należy pamiętać, 

że prócz kosztów podstawowych związanych z produkcją i kupnem sterowca, dochodzą 

także koszty związane z helem do napełniania sterowca. Sterowce reklamujące loty 

sterowcami umieszczone by zostały w następujących miejscach: Dolina Charlotty, 

Ustka - plaża, Słupsk – ratusz. 

TABELA 6. 

Cenniki sterowców na uwięzi wykonanych z PCV i poliuretanu 

 

Sterowce reklamowe na uwięzi z PVC 

Długość 
Pojemność 

[m
3
]  

Udźwig 

[kg] 
Cena 

Grafika wymienna 

[m
2
] 

Grafika trwała 

[m
2
] 

Przesyłka  

5,0m 9 3 1900zł 60zł 95zł 35zł  

6,0m 11 4 2300zł 58zł 89zł 45zł  

8,0m 14 5 2900zł 55zł 85zł 55zł  

 

Sterowce reklamowe na uwięzi z poliuretanu 

Długość 
Pojemność 

[m
3
]  

Udźwig 

[kg] 
Cena 

Grafika wymienna 

[m
2
] 

Grafika trwała 

[m
2
] 

Przesyłka  

4,0m 6 3 4200zł 60zł 95zł 30zł  

4,5m 9 4 6300zł 58zł 89zł 45zł  

6,0m 17 8 8300zł 55zł 85zł 55zł  

Źródło: www.sterowce.net 

 

 

http://www.sterowce.net/
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10.1.4. Bilbordy 

 

Równie ważnym elementem reklamy są wszechobecne bilbordy reklamowe. 

Również w promocji lotów sterowcem mogą one znaleźć swoje zastosowanie. Bilbordy 

reklamowe charakteryzują się przede wszystkim dużym rozmiarem reklamy. 

Dodatkowo są dobrze widoczne z dalekiej odległości i pozwalają na przekazanie 

informacji w sposób czytelny. W przypadku lotów sterowcem, należałoby początkowo 

umieścić 7 bilbordów reklamowych. Dwa z nich powinny znajdować się na wjeździe do 

Słupska, oraz dwa na wjeździe do ośrodków partnerskich tj. do Ustki i Doliny 

Charlotty. Jeden niewątpliwie powinien znajdować się w centrum miasta Słupsk oraz 

dwa pozostałe w centrum miasta np. Gdańsk i Sopot. 

 

10.1.5. Strona internetowa 

Niezbędnym elementem promocji oferty lotniska sterowców jest jego własna 

strona Internetowa. Strona internetowa mogłaby nosić nazwę www.lotysterowcem.pl 

dzięki czemu byłaby łatwa do zapamiętania dla potencjalnych klientów. Na stronie 

internetowej zamieszczony by został dokładny opis oferty oraz jej cennik. Dodatkowo 

strona internetowa mogłaby zostać poszerzona o dział techniczny, w którym klient 

mógłby zapoznać się z danymi technicznymi dotyczący sterowca i hali. Niezbędna jest 

także zakładka pod nazwą kontakt, w której klient będzie mógł wysłać zapytanie 

dotyczące oferty. Dodatkową formą promocji byłoby stworzenie księgi gości na stronie 

internetowej, do której mogłyby się wpisywać osoby, które skorzystały z oferty. Opcja 

ta pozwoliłaby na pośredni kontakt klienta z klientem, a jak dobrze wiadomo najlepszą 

reklamą jest zadowolenia klienta z usług. Niezbędna byłaby także zakładka informująca 

o wydarzeniach historycznych odgrywających się w powiecie słupskim w czasach 

pierwszej i drugiej wojny światowej, a mianowicie o prosperującej ówcześnie bazie 

sterowcowej w Jezierzycach. Celem tego działania jest uświadomienie klientowi, że 

powstanie współczesnego lotniska sterowców jest swoistą kontynuacją wydarzeń sprzed 

lat. Dodatkowo, na stronie internetowej byłyby odnośniki do stron internetowych 

partnerów tj. Doliny Charlotty – www.dolinacharlotty.pl oraz Ustki – www.ustka.pl, na 

których również można by było znaleźć ofertę lotów sterowcami. 

 

http://www.lotysterowcem.pl/
http://www.dolinacharlotty.pl/
http://www.ustka.pl/
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ZAKOŃCZENIE 

 

 Bez wątpienia, sterowce zawojowały świat podczas I wojny światowej. To 

właśnie one zapoczątkowały możliwość bombardowania lotniczego terenów 

nieprzyjaciela. Dodatkowo te latające olbrzymy spełniały funkcję obserwacyjną i 

patrolową. Pokładano w nich dużo nadziei i pomimo wielu niepowodzeń wpisały się na 

stałe w karty historii.  

 Obecnie napotkać możemy sterowce wykorzystywane do celów 

marketingowych. Służą one, bowiem jako latające reklamy, które niewątpliwie 

przykuwają uwagę przechodniów. Jest to niekonwencjonalna i wciąż innowacyjna 

forma reklamy, z której coraz częściej korzystają przedsiębiorstwa zarówno małe, 

średnie jak i duże. Z uwagi na możliwość zastosowania sterowców zewnętrznych jak i 

wewnętrznych, cieszą się one sporym powodzeniem.   

 Powstaje także wiele projektów sterowców pasażerskich. Idą one niewątpliwie 

w ślady niemieckich pionierów sterowców pasażerskich z okresu międzywojennego jak 

i w ślady największego funkcjonującego sterowca pasażerskiego skonstruowanego w 

XX w. pod nazwą "Friedrichshafen".  

 W powyższej pracy podjęto próbę zbadania potencjału sterowców względem 

rynku turystycznego. Głównym celem pracy było potwierdzenie lub zaprzeczenie 

hipotezy, że sterowce pasażerskie mają szanse wdrążyć się w rynek turystyczny.  

Jednym z najbardziej cennych narzędzi były badania opinii przeprowadzone wśród 

mieszkańców powiatu słupskiego oraz turystów polskich i niemieckich. Dowiodły one, 

że rynek turystyczny wciąż potrzebuje nowych produktów, aby zaskakiwać turystów i 

rozwijać swoją ofertę turystyczną. Dodatkowo, pomysł wprowadzenia lotów sterowcem 

na polski rynek turystyczny spotkał się z dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony 

zarówno mieszkańców regionu jak i turystów. Natomiast dalsze badania wykazały, że 

ze względu na wysokie koszta związane z zakupem helu do napełniania balonu 

sterowca, lot sterowcem jest stosunkowo drogą atrakcją turystyczną. Głównym 

dylematem, przed którym stanął autorka pracy okazało się określenie grupy docelowej 

projektu. Początkowo zakładano, że oferta lotów sterowcami będzie kierowana do 
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wszystkich, jednak badania wykazały, że osoby z przeciętnymi zarobkami raczej nie 

będą mogły pozwolić sobie na lot sterowcem. Z tego względu, jako grupę docelową 

należałoby ustanowić raczej osoby średnio i wysoko-zamożne i to głównie do tej grupy 

powinno się kierować ofertę popartą odpowiednią reklamą.  

 Pomimo, iż za pomocą badań i analiz przeprowadzanych w trakcie powstawania 

tej pracy, udało się stworzyć bogatą ofertę turystyczną mającą wpłynąć na rozwój 

powiatu słupskiego, ostateczny rezultat tego projektu nadal pozostaje tajemnicą. Z 

jednej strony wydaje się, że innowacyjny produkt turystyczny w postaci sterowców 

pasażerskich powinien spotkać się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców 

regionu i turystów. Jednak z drugiej strony, wysokie koszty jednorazowego lotu 

sterowcem na osobę są dość wysokie, co wznieca obawę, że na tak spektakularny 

produkt turystyczny w powiecie słupskim jest jeszcze za wcześnie.  

 Niewątpliwie jednak, badania dowiodły, że produkt turystyczny w postaci 

sterowców pasażerskich ma szanse na wdrążenie się w turystykę. Jedyną przeszkodą 

może być czas lub miejsce ich zastosowania, a innowacyjność i spektakularność 

projektu na pewno spotka się z pozytywnym nastawieniem ze strony turystów. 
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