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T U R Y S T Y K A  N A  O B S Z A R A C H 
C H R O N I O N Y C H

TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 

ZASOBY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ ROZTOCZA 
JAKO PODSTAWA KREOWANIA OBSZAROWEGO 
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 

ABIOTIC NATURAL RESOURCES OF ROZTOCZE REGION 
AS A BASIS FOR CREATION OF A TOURISM AREA PRODUCT

Wstęp 

Obszarowy produkt turystyczny powinien być tworzony zarówno przez różne, pojedyn-
cze produkty materialne (rzecz) i niematerialne (usługa), jak i produkty złożone, zintegrowa-
ne organizacyjnie i przestrzennie (obiekt, wydarzenie, impreza, szlak), wytwarzane przez 
rozmaite podmioty funkcjonujące na danym obszarze1. Wszystkie te produkty powinny 
być dopasowane do przyjętej idei, filozofii produktu całego obszaru, wzajemnie się do-
pełniać i wzbogacać2. Istotne pod tym względem są zasoby środowiska przyrodniczego. 
W wielu regionach opierająca się na nich turystyka przyczynia się do wzrostu rozwoju 
gospodarczego, a także powoduje zmiany świadomości społecznej w skali regionalnej3. 

Na potrzebę kreowania zintegrowanego produktu turystycznego w nawiązaniu 
do zasobów przyrodniczych wskazują m.in. A. Niezgoda4, E. Skowronek i in.5 oraz 

1 A. Rochmińska, A. Stasiak, Strategie rozwoju turystyki, „Turystyka i Hotelarstwo” 2004, z. 6, s. 58.
2 A. Stasiak, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, [w:] Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin–Kopenhaga 2005, s. 335.
3  R. Buckley, J. Robinson, J. Carmody, N. King, Monitoring for management of conservation and recreation in 
Australian protected areas, „Biodiversity and Conservation” 2008, t. 17, s. 3589–3606.
4 A. Niezgoda, Marketing obszarów turystycznych, „Problemy Turystyki” 2000, nr 1/2, s. 40.
5 E. Skowronek, T. Brzezińska-Wójcik, M. Harasimiuk, T. Rutkowski, K. Szeląg, A. Świeca, W. Czerniec, Projekt 
zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych 
uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle Lubelskie, „Europa Regionum” 2015, t. 23, s. 119–136.
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A. Panasiuk6. Zasoby takie umożliwiają wykreowanie atrakcyjnego produktu, którego 
rdzeniem może być sposobność wypoczynku o różnym stopniu specjalizacji. Jednak-
że często jest tak, że większość podmiotów, działających na określonym obszarze, 
prowadzi działalność turystyczną na własną rękę7, czego efektem są bardzo podobne 
oferty – najczęściej szlaki. W związku z tym nasuwa się pytanie: w jakim stopniu walory 
turystyczne związane z przyrodą nieożywioną Roztocza są wykorzystywane w ofercie 
produktowej w rozumieniu definicji J. Kaczmarka i in.8 czy V.T.C. Middletona9 i co należy 
zrobić, aby wykorzystać je w jeszcze pełniejszy sposób? Ponadto: czy zróżnicowanie 
tych walorów turystycznych oraz wieloletnie zainteresowanie turystów Roztoczem10 daje 
podstawę do tworzenia obszarowej oferty turystycznej, która odciąży strefy przepeł-
nione ruchem turystycznym i przeniesie/rozproszy potoki turystów do obszarów słabo 
dotychczas wypromowanych?

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie walorów przyrody nieożywionej 
polskiej części Roztocza w kontekście ich wykorzystania w aktualnej ofercie turystycznej 
oraz zaproponowanie teoretycznej koncepcji obszarowego produktu turystycznego w na-
wiązaniu do niewykorzystanych jeszcze zasobów. 

Materiał i metody 

Podczas opracowywania zagadnienia wykorzystano pośrednie i bezpośrednie źródła 
danych. W pierwszym etapie zebrano, sklasyfikowano oraz przeanalizowano walory 
przyrody nieożywionej Roztocza w ujęciu funkcjonalnym. Sięgnięto przy tym do wtórnych 
materiałów źródłowych [literatura przedmiotu; publikacja Oferty turystyczne – Region 
Lubelski, 2016/17 przygotowana przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną 
(LROT) w celu promocji produktów turystycznych województwa na targach turystycznych; 
zestawienie produktów zgłaszanych do corocznie organizowanego przez LROT konkursu 
na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego; strony internetowe lokalnych 
organizacji turystycznych – „LOT Roztocze” i „LOT Zamość i Roztocze”, jednostek samo-
rządowych oraz indywidualnych podmiotów; drukowane materiały promocyjne; dokumenty 
strategiczne], stosując metodę kwerendy. W trakcie procedury badawczej wykorzystano 
również wyniki inwentaryzacji – bezpośrednich badań terenowych w latach 2015–2016. 

Następnie, przy pomocy opisu (łączonego z innymi metodami, w tym odsiewu, analizy 
historycznej i analizy możliwości rozwoju), prześledzono sposób wykorzystania walorów 
przyrody nieożywionej w bieżących produktach turystycznych oraz wskazano na potrzebę 

6 A. Panasiuk, Struktura oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, „Ekonomia i Środowisko” 2015, 
t. 54, z. 3, s. 182–191.
7 A. Niezgoda, op. cit., s. 40. 
8 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2010, s. 75–76.
9 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 89.
10 A. Świeca, T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, R. Krukowska, A. Tucki, T. Grabowski, M. Malska, J. Zinko, 
V. Brusak, I. Pandiak, O. Shevchuk, Turystyka na Roztoczu, [w:] Roztocze – przyroda i człowiek, red. T. Grabow-
ski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy, Wyd. Roztoczański Park 
Narodowy, Zwierzyniec 2015, s. 391–427.
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budowania obszarowego produktu turystycznego w oparciu o niewykorzystane jeszcze 
zasoby. 

Zasoby przyrody nieożywionej 

Roztocze, jako region przyrodniczy, ciągnie się od Kraśnika do Lwowa. Ogólna jego 
długość wynosi około 180 km, w granicach Polski – 110 km, a szerokość zmienia się od 
kilkunastu do dwudziestu kilku kilometrów. To wyraźne pasmo wzniesień – zorientowa-
nych NW-SE – łączy Wyżynę Lubelską z Podolem oraz oddziela Kotlinę Sandomierską 
od Kotliny Nadbuża. Stanowi także dział wodny II rzędu pomiędzy Bugiem, Wieprzem 
i Sanem. Jego zróżnicowane cechy przyrodnicze są podstawą wyróżniania czterech 
subregionów11: Roztocza Gorajskiego, Roztocza Szczebrzeszyńskiego, Roztocza Toma-
szowskiego i Roztocza Rawskiego. 

Ocenę zasobów przyrodniczych Roztocza w kontekście rozwoju różnych form turystyki 
z nimi związanych zawierają opracowania T. Brzezińskiej-Wójcik12, Brzezińskiej-Wójcik 
i A. Świecy13 oraz Świecy i in.14, zaś analizę oferty turystycznej pod kątem wykorzystania 
różnych zasobów turystycznych – praca Brzezińskiej-Wójcik i in.15 Brakuje natomiast 
opracowania syntetyzującego zakres i sposób wykorzystania zasobów przyrody nie-
ożywionej w aktualnej ofercie turystycznej w ujęciu funkcjonalnym z myślą o koncepcji 
produktu obszarowego.

Jeśli przyjmiemy za podstawę klasyfikację walorów przyrodniczych w wymiarze funkcjo-
nalnym zaproponowaną przez T. Lijewskiego i in.16, to możemy uznać, że w polskiej części 
Roztocza znajduje się stosunkowo dużo walorów krajoznawczych, wypoczynkowych 
i specjalistycznych. Są one związane z: litosferą (budowa geologiczna i rzeźba terenu), 
hydrosferą (wody podziemne, rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne) oraz atmosferą 
(przede wszystkim temperatura, opad, czystość powietrza, wiatr). 

Walory krajoznawcze związane z przyrodą nieożywioną

W grupie walorów krajoznawczych utworzonych przez przyrodę przeważają gezy, 
opoki i wapienie (późna kreda); piaski i piaskowce (paleogen-eocen) oraz wapienie de-
trytyczne, rodoidowe i rafowe, zlepy muszlowe, piaskowce i piaski (neogen-miocen). Na 

11 J. Buraczyński, Regiony geomorfologiczne Roztocza, „Ann. UMCS”, B 1995, t. 48, s. 59–73.
12 T. Brzezińska-Wójcik, Produkty geoturystyczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, 
poszerzających dotychczasową ofertę turystyczną regionu, [w:] Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności 
polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, red. D. Jegorow, A. Niedużak, t. 1, Wyd. CIVIS, Chełm 2012, 
s. 127–148. 
13 T. Brzezińska-Wójcik, A. Świeca, The current state and perspectives of development of tourism products in 
Roztocze in the context of environmental and educational tourism, „Economic Problems of Tourism” 2014, t. 4 (28), 
s. 379–399. 
14 A. Świeca, T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, R. Krukowska, A. Tucki, T. Grabowski, M. Malska, J. Zinko, 
V. Brusak, I. Pandiak, O. Shevchuk, op. cit., s. 391–427.
15 T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca [w druku], Nature and culture heritage in the tourist offer of 
the border region of Roztocze, „Scientific Review of Physical Culture” 2017.
16 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 34–170.
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powierzchni widoczne są utwory czwartorzędowe, m.in. gliny zwałowe (plejstocen), lessy 
(holocen-plejstocen) oraz piaski eoliczne (holocen-plejstocen)17. 

W nawiązaniu do tej różnorodności atrakcjami geologicznymi są nieczynne kamienio-
łomy późnokredowych skał węglanowo-krzemionkowych ze skamieniałościami jeżowców, 
amonitów i gąbek (m.in. w Krasnobrodzie) oraz tropami dinozaurów (Macropodosaurus 
sp., cf. Saurexallopus i Velociraptorichnus sp.18) w skałach późnokredowych (mastrycht) na 
Górze Młynarka na Roztoczu Tomaszowskim. W odsłonięciach wapieni mioceńskich liczne 
są skamieniałości przegrzebków (m.in. w Józefowie na Roztoczu Tomaszowskim, na Górze 
Brusno na Roztoczu Rawskim) i ślady żerowania organizmów. Szeroki ich inwentarz omó-
wiono w pracach Brzezińskiej-Wójcik i in.19 oraz Brzezińskiej-Wójcik i M. Harasimiuka20.

Pod względem genezy formy rzeźby terenu na Roztoczu można podzielić na struk-
turalne, denudacyjne, erozyjne, erozyjno-akumulacyjne, akumulacyjne oraz fluwialne. 
Strukturą skał uwarunkowane są progi skalne, na których występują wodospady/szypoty 
w korytach rzek. Większość znajduje się w strefie południowo-zachodniej krawędzi Roz-
tocza Tomaszowskiego. Do znanych należą progi: Szumu (jedna sekwencja w gezach 
kampanu), Sopotu (dwie sekwencje w gezach kampanu i organodetrytycznych wapieniach 
mioceńskich) pomiędzy Nowinami i Hamernią. Mniej znana jest trzecia sekwencja progów 
Sopotu we wsi Nowiny oraz Potoku Łosinieckiego koło Rybnicy (w gezach kampanu), 
a także w korycie Niepryszki (w skałach mioceńskich) koło Józefowa. Pomiędzy Roztoczem 
Tomaszowskim i Roztoczem Rawskim odsłaniają się znane turystom progi Tanwi (cztery 
sekwencje) i Jelenia (wszystkie w gezach kampanu). W strefie krawędziowej Roztocza 
Rawskiego widoczne są – nieznane turystom – progi w dolinie Łówczanki, w wąwozie Du-
bleń koło Nowin Horynieckich oraz w korycie Sopotu Małego koło Dziewięcierza (wszystkie 
w gezach kampanu)21.

Spośród denudacyjnych form rzeźby dla turystyki ważne są zrównania wierzchowinowe 
i krawędzie, które decydują o walorach widokowych krajobrazu. Istotne są także wzgórza 
ostańcowe, m.in. Kamienna Góra koło wsi Tereszpol na Roztoczu Szczebrzeszyńskim 
i Wapielnia na Roztoczu Tomaszowskim oraz skałki – Piekiełko koło Stanisławowa, Pła-
czący Kamień koło Florianki na Roztoczu Tomaszowskim i Diabelski Kamień w Dahanach, 
Diabelskie Kamienie w Werchracie oraz Kopiec Termitów w nieistniejącej wsi Zające na 
Roztoczu Rawskim.

17 T. Brzezińska-Wójcik, Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy 
cyfrowego modelu wysokościowego oraz wskaźników morfometrycznych, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 61–85.
18 G.D. Gierliński, I. Ploch, E. Gawor-Biedowa, G. Niedźwiedzki, The first evidence of dinosaur tracks in the 
Upper Cretaceous of Poland, „Oryctos” 2008, z. 8, s. 107–113.
19 T. Brzezińska-Wójcik, A. Świeca, W. Kociuba, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki na Roztoczu, 
[w:] Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, red. M. Żabka, R. Kowalski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 
2007, s. 13–34.
20 T. Brzezińska-Wójcik, M. Harasimiuk, Dziedzictwo geologiczne Roztocza – problemy ochrony i udostępnienia 
turystycznego, [w:] ROZTOCZE – region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, red. R. Reszel, T. Grabowski, 
Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec 2009, s. 27–42.
21 T. Brzezińska-Wójcik, R. Hnatiuk, Rzeźba terenu, [w:] Roztocze – przyroda i człowiek, red. T. Grabowski, 
M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy, Wyd. Roztoczański Park 
Narodowy, Zwierzyniec 2015, s. 75–91.



Zasoby przyrody nieożywionej Roztocza… 9

Do ważnych z punktu widzenia turystyki należą formy erozyjne: wąwozy lessowe – 
głównie na Roztoczu Szczebrzeszyńskim, suche doliny, wąwozy/debrze (Łówczanki, Du-
blenia, Sopotu Małego) w wapieniach i piaskowcach mioceńskich na Roztoczu Rawskim 
oraz jaskinie (Jaskinia Diabelska, Jaskinia w Niedźwiedziach) na Roztoczu Rawskim22, 
niektóre z malowniczymi wapienno-piaszczystymi „naciekami”.

Do form erozyjno-akumulacyjnych intrygujących turystów należą formy krasowe, wi-
doczne na ścianach nieczynnych i czynnych kamieniołomów, m.in. w Hedwiżynie na 
Roztoczu Gorajskim, w Józefowie na Roztoczu Tomaszowskim oraz w Hucie Różanieckiej 
na Roztoczu Rawskim.

Z form akumulacyjnych w krajobrazie widoczne są zwłaszcza wydmy – w strefie kra-
wędziowej Roztocza Tomaszowskiego – oraz pagórki morenowe (fluwioglacjalne) koło 
Radruża na Roztoczu Rawskim.

Spośród fluwialnych form rzeźby atrakcyjne pod względem krajobrazowym są doliny: 
Białej Łady – na Roztoczu Gorajskim, Wieprza – na Roztoczu Tomaszowskim – oraz 
Tanwi – na Roztoczu Rawskim. Niektóre rzeki tworzą malownicze zakola, np. Wieprz 
pomiędzy Obroczą i Krasnobrodem lub Tanew koło Rebizantów.

Z turystycznego punktu widzenia interesujące są walory związane z hydrosferą: wody 
podziemne (typu siarczkowego w strefie krawędziowej Roztocza Rawskiego), źródła (w tym 
żelaziste Jelenia w strefie krawędziowej Roztocza Tomaszowskiego), rzeki oraz naturalne 
zbiorniki wodne. Szczególnie znane są tzw. święte źródła: w Radecznicy (św. Antoniego) 
i w Janowie Lubelskim (Matki Bożej Łaskawej) na Roztoczu Gorajskim; w Krasnobrodzie 
(Najświętszej Maryi Panny i św. Rocha) na Roztoczu Tomaszowskim; w Siedliskach 
(św. Mikołaja) i w Nowinach Horynieckich (Matki Bożej Niepokalanej i św. Antoniego) na 
Roztoczu Rawskim. Ponadto coraz popularniejsze są naturalne zbiorniki wodne, np. je-
ziorka międzywydmowe koło Kadłubisk na granicy Roztocza Tomaszowskiego i Roztocza 
Rawskiego. 

Z grupy walorów krajoznawczych utworzonych przez przyrodę i człowieka zin-
wentaryzowano w polskiej części Roztocza sztuczne zbiorniki wodne oraz muzea i zbiory 
przyrodnicze. Użytkowane przez turystów zbiorniki wodne – m.in. w Janowie Lubel-
skim i Frampolu na Roztoczu Gorajskim oraz w Majdanie Sopockim, Józefowie, Zwie-
rzyńcu i Krasnobrodzie na Roztoczu Tomaszowskim – zbudowano w większości jako 
przepływowe w wyniku przegrodzenia rzek, odpowiednio: Białej, Sopotu, Niepryszki, 
Świerszcza, Wieprza. Zbiory przyrodnicze są eksponowane w najszerszym zakresie na 
Roztoczu Tomaszowskim w: Zwierzyńcu, Guciowie, Bondyrzu, Krasnobrodzie oraz Jó-
zefowie. W pozostałych subregionach okazy geologiczne eksponowane są w Batorzu na 
Roztoczu Gorajskim, w Szczebrzeszynie i we Floriance na Roztoczu Szczebrzeszyńskim 
oraz w Siedliskach na Roztoczu Rawskim.

Ponadto w tej grupie wiele zasobów geologicznych ma wymiar kulturowy. Są to obiekty 
wykonane z mioceńskiego wapienia organodetrytycznego. Należą do nich m.in. kompleksy 

22 Ibidem.
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sakralne: ruiny cerkwi i nagrobki w Hucie Różanieckiej i Dziewięcierzu, a także kaplica 
Ponińskich w Horyńcu na Roztoczu Rawskim. Wapienne płyty i krzyże nagrobne można 
zobaczyć na cmentarzach, zwłaszcza w Józefowie, Zwierzyńcu i Majdanie Sopockim 
na Roztoczu Tomaszowskim oraz w Horyńcu, Lubyczy Królewskiej, Kniaziach, Łówczy, 
Prusiech, Siedliskach, Radrużu i Werchracie na Roztoczu Rawskim. Drugą grupę stanowią 
obiekty związane z działalnością gospodarczą wykonane ze skał mioceńskich. Należą 
do nich: historyczne podziemne kopalnie kamieni młyńskich (jeszcze do tej pory można 
oglądać na stropie sztolni wstępnie przygotowane „obrysy” takich kół, bo prawie gotowy 
wyrób wytaczano z pomocą koni z kopalni) w Senderkach, wapienne mury – ruiny pa-
pierni w Hamerni na Roztoczu Tomaszowskim – oraz budowla hydrotechniczna – zapora 
na rzece Szum w Górecku Kościelnym na Roztoczu Szczebrzeszyńskim. Trzecią grupę 
stanowią rzeźby i inne obiekty wykonane z wapienia organicznego w Józefowie na Roz-
toczu Tomaszowskim, zabudowania gospodarcze ze skał późnokredowych w Prusiech, 
Świątynia Słońca w Nowinach Horynieckich, ogrodzenia w Woli Wielkiej i Kniaziach na 
Roztoczu Rawskim, zbudowane z wapieni mioceńskich. W tej grupie obiektów bardzo 
popularne są wieże widokowe w Krasnobrodzie, Józefowie i w Suścu. Do innych należą 
lapidaria mioceńskich cypryśnikow błotnych i piaskowców kwarcytycznych w Siedliskach 
na Roztoczu Rawskim. 

Grupa przyrodniczych walorów krajoznawczych, w przypadku których ingerencja 
człowieka nie wpływa na ich charakter i znaczenie, reprezentowana jest przez punkty 
widokowe oraz obszary i miejsca prawnie chronione. Do najbardziej znanych naturalnych 
punktów widokowych w najwyższych partiach Roztocza należą m.in.: Wielka Jeżówka na 
Roztoczu Gorajskim, wzgórze Czubatka na Roztoczu Szczebrzeszyńskim oraz Wapielnia 
na Roztoczu Tomaszowskim. Obszary i miejsca prawnie chronione, obejmujące zwłaszcza 
zróżnicowaną szatę roślinną, zostały scharakteryzowane m.in. przez Świecę i in.23 oraz 
B. Lorensa i in.24, chociaż nie zawsze w kontekście turystycznego wykorzystania. Dlatego 
będą przedmiotem odrębnego opracowania. 

Walory wypoczynkowe związane z przyrodą nieożywioną

Niemal cały region Roztocza w granicach Polski uważa się25 za obszar krajobrazu 
naturalnego lub zbliżony do niego. Walory widokowe krajobrazu podkreślone są przez 
zróżnicowane wysokości terenu. Według klasyfikacji zaproponowanej przez Lijewskiego 
i in.26 dla Polski obszar Roztocza mieści się średnim (100–400 m) oraz małym (40–100 m) 
stopniu zróżnicowania tych wysokości. Najwyższymi wartościami maksymalnej deniwelacji 

23 A. Świeca, T. Brzezińska-Wójcik, T. Grabowski, K. Kałamucki, R. Krukowska, A. Tucki, Turystyka i edukacja 
w Roztoczańskim Parku Narodowym i w jego otulinie, [w:] Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek, 
red. R. Reszel, T. Grądziel, Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec 2013, s. 219–230.
24 B. Lorens, M. Soroka, A. Cwener, M. Wrzesień, Świat roślin – zbiorowiska roślinne, [w:] Roztocze – przyroda 
i człowiek, red. T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy, 
Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec 2015, s. 145–151.
25 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, op. cit., s. 38–39.
26 Ibidem. 



Zasoby przyrody nieożywionej Roztocza… 11

(> 78,0 m) charakteryzują się międzyrzecza: Poru, Komodzianki i Białej Łady, Poru i By-
strzycy oraz Sanny, Poru i Białej na Roztoczu Gorajskim. Roztocze Szczebrzeszyńskie 
niemal na całym terenie charakteryzuje się wartościami większymi niż 78,0 m. Podobne 
deniwelacje zaznaczają się na Roztoczu Tomaszowskim w pięciu obszarach: pomiędzy 
Krasnobrodem i Zwierzyńcem, Szewnią i Wólką Łabuńską, Krynicami i Tarnawatką oraz 
w okolicach Majdanu Górnego, jak również Józefowa. Na Roztoczu Rawskim największe 
deniwelacje charakterystyczne są dla południowo-zachodniej strefy krawędziowej – po-
między Łówczą i Horyńcem – oraz na międzyrzeczu Tanwi, Sołokiji i Raty27.

Jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię warunków do wypoczynku, istotne znaczenie mają 
także walory atmosfery. Z nimi związane są warunki bioklimatyczne oparte na typologii 
antropoklimatu i regionalizacji antropoklimatycznej. W porównaniu z innymi regionami 
Polski bioklimat Roztocza jest łagodnie bodźcowy i najcieplejszy28. W sezonie turystycznym 
zimowym (styczeń–marzec) temperatura powietrza o godz. 12.00 (UTC) wynosi 0,5°C, 
temperatura odczuwalna (STI) wynosi 11,4°C, usłonecznienie – 0,85 godz. dziennie, 
a suma opadu – 109 mm. W sezonie turystycznym letnim (czerwiec-sierpień) temperatura 
powietrza o godz. 12.00 (UTC) wynosi 21,1°C, temperatura odczuwalna (STI) – 42,8°C, 
usłonecznienie – 2,33 godziny dziennie, zaś suma opadu – 232 mm. Ponadto, według 
wskaźnika oceny pogody dla rekreacji, Roztocze wyróżnia się najkrótszym (tylko grudzień) 
w Polsce okresem pogody nieprzydatnej dla rekreacji oraz przesunięciem na początek 
maja pogody bardzo korzystnej dla rekreacji29. Natomiast rozproszone promieniowanie 
nadfioletowe w ciepłej połowie roku daje duże możliwości rozwoju helioterapii30.

Z walorami atmosfery jako przyrodniczego potencjału wypoczynkowego i poznawczego 
wiążą się cechy gwiezdnego nieba. Wyniki pomiarów jasności nocnego nieba z użyciem 
miernika Sky Quality Meter wskazują na Roztocze jako obszar, nad którym nocne niebo 
cechuje się wysoką „widocznością” astronomiczną i niską „ekstynkcją”31. Oznacza to, że 
jest to region o wysokim potencjale do rozwoju astroturystyki.

W zakresie użyteczności wód do sportów wodnych i kąpielisk oraz do wędrówek 
wodnych, w nawiązaniu do klasyfikacji Lijewskiego i in.32 dla Polski, roztoczańskie wody 
powierzchniowe przydatne są głównie do kąpieli i kajakarstwa. Jako szlaki wędrówek 
wodnych wymienić należy zwłaszcza dwie rzeki – Wieprz i Tanew. 

Biorąc pod uwagę minimalne warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego przy-
jęte przez Lijewskiego i in.33 dla Polski, w czterostopniowej klasyfikacji Roztocze należy 

27 T. Brzezińska-Wójcik, op. cit., s. 86–90.
28 T. Kozłowska-Szczęsna, Antropoklimat Polski (próba syntezy), „Zeszyty IGiPZ PAN” 1991, t. l (1), s. 63–64.
29 K. Błażejczyk, A. Kunert, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa 2011, s. 191–297.
30 M. Kuczmarski, Możliwości wykorzystania usłonecznienia do celów helioterapii w Polsce, „Dokumentacja 
Geograficzna” 1984, z. 1/2, s. 117–137.
31 G. Iwanicki, T. Brzezińska-Wójcik, M. Widz, D. Lachowska, T. Grabowski, Metody badawcze w kreowaniu 
produktu astroturystycznego Park Ciemnego Nieba „Roztocze”, [w:] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne 
podejścia, red. M. Makowska-Iskierka,  „Warsztaty z Geografii Turyzmu” 2015, t. 6, s. 47–63.
32 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, op. cit., s. 41–43.
33 Ibidem.
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zaliczyć do kategorii trzeciej. Decyduje o tym średnia liczba dni z pokrywą śnieżną – zmie-
niająca się od 70 dni w subregionach gorajskim, szczebrzeszyńskim i tomaszowskim do 
80 dni w subregionie rawskim34, różnica wzniesień – sięgająca 100 m – zwłaszcza w za-
chodniej części Roztocza Szczebrzeszyńskiego35, nachylenie stoków (7–25°)36, zwłaszcza 
na Roztoczu Gorajskim – w zlewni Białej Łady; 34,0° – w północno-wschodniej części 
Roztocza Tomaszowskiego koło Krynic oraz 33,0° – stoki Białej Góry koło Tomaszowa 
Lubelskiego37.

Za obszary przydatne do wędrówek narciarskich uznaje się, według Lijewskiego 
i in.38, te, na których śnieg leży dłużej niż 60 dni w roku. Ponadto, biorąc pod uwagę 
znaczne zróżnicowanie wysokości w całym regionie Roztocza w granicach Polski, należy 
stwierdzić, że jest on przydatny do takich wędrówek.

Dla komfortu wypoczynku istotne są wody lecznicze. Występują one w spękanych 
skałach późnokredowych w granicach Roztocza oraz w mioceńskich – w jego południo-
wo-zachodniej strefie krawędziowej. Są to przeważnie wody z udziałem wodorowęglanów 
wapnia i magnezu39. Dla okolic Horyńca-Zdroju charakterystyczne są wody mineralne – 
siarczkowe (HCO3–Ca–SO4)40.

Właściwości prozdrowotne mają peloidy (borowina). Stanowią one podstawę funkcjo-
nowania oferty uzdrowiskowej Horyńca-Zdroju na Roztoczu Rawskim41. Natomiast złoża 
torfu koło Majdanu Wielkiego na Roztoczu Tomaszowskim są potencjalnym zasobem do 
rozbudowania oferty leczniczej uzdrowiska Krasnobród.

Z opisanymi wyżej zaletami przyrodniczymi związane są optymalne okresy wy-
poczynku na Roztoczu. Długość korzystania z letnich walorów wynosi od 140 dni na 
Roztoczu Tomaszowskim i na Roztoczu Rawskim do 150 dni na Roztoczu Gorajskim, zaś 
z zimowych – odpowiednio od 70–80 do 60 dni. Długość sezonu kąpielowego w całym 
regionie wynosi 50 dni w roku, długość okresu korzystania z narciarstwa zjazdowego – 
20–40 dni, zaś wędrówek narciarskich – od 40 do 60 dni42.

Walory specjalistyczne związane z przyrodą nieożywioną

Z punktu widzenia przydatności opisanych wcześniej przyrodniczych zasobów do spe-
cjalnych form turystyki na Roztoczu istotne znaczenie mają walory kajakowe, wędkarskie, 

34 M.K. Kaszewski, K. Siwek, A. Gluza, P. Shuber, Klimat, [w:] Roztocze – przyroda i człowiek, red. T. Grabowski, 
M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy, Wyd. Roztoczański Park 
Narodowy, Zwierzyniec 2015, s. 123–135.
35 T. Brzezińska-Wójcik, op. cit., s. 141–162.
36 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, op. cit., s. 41–43.
37 T. Brzezińska-Wójcik, op. cit., s. 141–162.
38 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, op. cit., s. 41–43.
39 S. Chmiel, Z. Michalczyk, M. Turczyński, Ocena jakości wód podziemnych i powierzchniowych Roztocza, 
„Ann. UMCS”, B 1997, t. 52, s. 77–102.
40 W. Ciężkowski, B. Porwisz, A. Zuber, Geneza i wiek wód siarczkowych Horyńca-Zdroju i Ratoszyna, [w:] 
Współczesne problemy hydrogeologii, red. B. Kozerski, B. Jaworska-Szulc, Gdańsk 2003, t. 9, z. 2, s. 95–102.
41 A. Sobolewska, M. Sztanke, K. Pasternak, Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze, „Balneologia Polska” 
2007, t. XLIX, z. 2, s. 93–98.
42 J. Wyrzykowski, Optymalne okresy użytkowania turystycznego walorów wypoczynkowych środowiska przy-
rodniczego Polski, „Acta Univ. Wratisl.” 656, „Studia Geograficzne” 1984, t. 44, s. 50–74.
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jeździeckie i speleologiczne. Kajakarstwo i wędkarstwo umożliwiają naturalne oraz sztucz-
ne zbiorniki wodne, a także niektóre rzeki – Wieprz, Tanew, Biała Łada. Walory jeździeckie 
związane są z zasobami wodnymi w całym regionie, zaś speleologiczne – z jaskiniami, 
głównie na Roztoczu Rawskim.

Wykorzystanie walorów przyrody nieożywionej w aktualnej 
ofercie turystycznej 

Z analizy zestawień ofertowych, zawartych w publikacjach zgłaszanych do konkursu 
LROT, promowanych na domowych stronach lokalnych organizacji turystycznych (LOT), 
jednostek samorządowych oraz podmiotów gospodarczych, wynika, że produkty kreowane 
na bazie cech przyrody nieożywionej są już liczne, a wiele spośród nich uwzględnia także 
walory kulturowe. 

Wśród 16 ofert turystycznych województwa lubelskiego, promowanych przez LROT 
w katalogu Oferty turystyczne – Region Lubelski, 2016/17, w polskiej części Roztocza 
zasadniczo przeważają oferty przygotowane w nawiązaniu do walorów przyrodniczych 
i kulturowych. Najwięcej jest produktów-szlaków, wśród których do związanych z przyrodą 
nieożywioną należą: Egzotyczna Lubelszczyzna, Spotkanie z Naturą, Magiczne Roztocze 
Aktywnie, Green Velo – młodzieżowy rajd rowerowy. Oferta Egzotyczna Lubelszczyzna 
zawiera m.in. propozycję spaceru po uzdrowisku Horyniec-Zdrój na Roztoczu Rawskim, 
zaś Spotkanie z Naturą obejmuje spływ kajakowy Wieprzem na odcinku Obrocz–Zwie-
rzyniec. Produkt-szlak Magiczne Roztocze Aktywnie jest propozycją trasy rowerowej, 
na której znajdują się: progi skalne w korytach rzek Sopotu i Tanwi, kamieniołom z punk-
tem widokowym w Józefowie, góra Młynarka, rezerwat Sztolnie w Senderkach, stawy 
Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym, zalew i wieża widokowa w Krasnobrodzie, 
wzgórze Wapielnia i punkt widokowy w Suścu na Roztoczu Tomaszowskim oraz Muzeum 
Skamieniałych Drzew w Siedliskach, pijalnia wód w sanatorium w Horyńcu-Zdroju, źródlisko 
Świdnicy w Nowinach Horynieckich i źródła Tanwi w Dębinach na Roztoczu Rawskim. 
Program oferty Green Velo – młodzieżowy rajd rowerowy zawiera atrakcje przyrody nie-
ożywionej na Roztoczu Tomaszowskim. Są to m.in. kamieniołom z punktem widokowym 
w Józefowie oraz progi w korytach rzek Sopotu i Tanwi. 

W polskiej i ukraińskiej części Roztocza proponowany jest produkt-szlak Roztoczański 
Szlak UNESCO, na którego trasie znajdują się kamieniołom w Józefowie oraz progi 
skalne Tanwi. 

Do produktów-obszarów kreowanych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych 
i kulturowych należy zaliczyć dwa: Krasnobród – wypoczynek w sercu Roztocza oraz 
Lubelskie – Kultura i Natura. Pierwsza propozycja, oprócz standardowej oferty związanej 
z sanatorium, obejmuje opcjonalnie m.in.: nordic walking wokół Krasnobrodu, spływ ka-
jakowy rzeką Wieprz, progi skalne Tanwi. W ofercie Lubelskie – Kultura i Natura można 
zobaczyć: krasnobrodzkie wąwozy, Morskie Oko w Suścu, progi skalne na Tanwi, Szumie 
i Sopocie, a także wziąć udział w spływie kajakowym Tanwią. 



Teresa Brzezińska-Wójcik 14

W grupie ofert zgłaszanych do konkursu LROT także przeważają tworzone na bazie 
zasobów przyrodniczych i kulturowych. Są to w większości produkty-szlaki, m.in. Cen-
tralny Szlak Rowerowy Roztocza (dolina Niepryszki i związany z nią zalew, kamieniołom 
i wieża widokowa oraz pawilon geoturystyczny w Józefowie, progi Sopotu w Hamerni, 
kamieniołom i wieża widokowa w Nowinach, progi skalne i źródliska Jelenia w Suścu, 
dolina Potoku Łosinieckiego ze źródliskami w Łosińcu, stawy Echo w dolinie Świerszcza) 
i Szlak Szumów (progi skalne na Szumie, Sopocie i Tanwi) oraz produkt-obiekt Muzeum 
Skamieniałych Drzew w Siedliskach (skrzemionkowane drewno mioceńskie). Pojedyncze 
są produkty-imprezy – „Atrakcje na każdy dzień tygodnia na Roztoczu” (stawy Echo, Czarny 
Staw na Świerszczu, mioceński wapień organodetrytyczny w kamieniołomie w Józefowie) 
oraz produkty-obszary – Kamienny Las na Roztoczu (skrzemionkowane drewno mioceńskie).

Na stronie „LOT Roztocze” w zakładce „Natura” proponuje się oferty przygotowane 
w nawiązaniu tylko do walorów przyrodniczych. Należą do nich produkty-szlaki – m.in. pie-
szy Szlak Szumów, spływy kajakowe po rzekach Wieprz i Tanew, a także produkt-obszar 
Kamienny Las na Roztoczu. Ponadto, mając na uwadze atrakcje przyrodnicze i kul-
turowe, przygotowano produkty-szlaki – m.in. Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, 
Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego, Szlak Rowerowy Czarna Perła, Ścieżkę 
kulturowo-przyrodniczą Szlakiem Skamieniałych Drzew. 

Podkreślić należy, że „LOT Roztocze” opracowała markę regionu „Roztocze – witalność 
z natury” opartą na strategii marketingowej43. 

Na stronie „LOT Zamość i Roztocze” do walorów przyrodniczych nawiązują produkty- 
-ścieżki spacerowe, m.in.: Krasnobrodzkie Wąwozy i spływy kajakowe po rzekach Wieprz 
i Tanew. Mniej licznie reprezentowane są produkty-obiekty: Wędkarstwo na Roztoczu (zalewy 
w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu), a także Zimą na Roztoczu (wyciągi nar-
ciarskie w Krasnobrodzie i Jacni44). Najliczniejsze są jednak propozycje produktów-szlaków 
tworzonych na bazie atrybutów przyrodniczych i kulturowych: Rowerem po Roztoczu 
(m.in. Centralny Szlak Rowerowy, Trasa rowerowa do Florianki, Trasa rowerowa Ziemi Jó-
zefowskiej), Spacerkiem po Roztoczu (m.in. Szlak Ziemi Józefowskiej, Szlak Krawędziowy, 
Szlak Centralny), Konno po Roztoczu (Ułański Szlak Konny45). 

W grupie ofert promowanych w internecie (fraza „nazwa gminy + turystyka”) przez 
jednostki samorządowe, wykreowanych z wykorzystaniem walorów przyrody nieożywio-
nej, znajduje się sporo produktów-obiektów. Należą do nich: Źródliska pod „Kaplicą na 
Wodzie”, Użytek Ekologiczny „Belfont” w Krasnobrodzie, Muzeum Skamieniałych Drzew 
w Siedliskach oraz jeden produkt-szlak – Ścieżka Edukacyjna „Dinozaury Krasnobród”. 
Ponadto samorządy promują pojedyncze obiekty związane z wodą, m.in. zalewy w Jano-
wie Lubelskim, Frampolu, Zwierzyńcu, Krasnobrodzie, Majdanie Sopockim i Józefowie.

Do produktów utworzonych na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych zaliczyć 
należy produkty-szlaki – Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego (mioceński wapień 

43 http://www.roztoczewita.pl/lot-roztocze/marka-roztocze [15.02.2017].
44 http://roztocze.org/pl/page/25/turystyka-aktywna.html [15.05.2017].
45 http://roztocze.org/pl/news/aktualnosci.html [15.05.2017].
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organodetrytyczny w kamieniołomie w Józefowie, nieczynny kamieniołom poźnokredowych 
opok w Krasnobrodzie, wzgórza Wapielnia i Młynarka, pracownia kamieniarska w Majdanie 
Nepryskim, progi skalne na Sopocie i Tanwi), ścieżkę dydaktyczną Sztolnie w Sender-
kach. Wyróżnia się również produkt-obiekt – Muzeum Kamieniarstwa. Pojedyncze są 
produkty-wydarzenia, w tym cykliczne rajdy, m.in. Roztoczański Rajd Rowerowy Szla-
kiem Green Velo (źródlisko w Nowinach Horynieckich, kamieniołom mioceńskich wapieni 
organo detrytycznych na górze Brusno).

Z drukowanych przez samorządy materiałów promocyjnych wynika, że dominują 
produkty-szlaki związane ze środowiskiem przyrodniczym, w tym z przyrodą nieożywio-
ną. Są to m.in.: Ścieżka poznawcza „Wąwozy lessowe” w okolicy Szczebrzeszyna na 
Roztoczu Szczebrzeszyńskim, Ścieżka spacerowa na Kamienną Górę w Zwierzyńcu, 
Ścieżka nad Świerzem koło leśniczówki Senderki, Ścieżka na górę Kamień koło Stani-
sławowa, Ścieżka przez wzgórze Hołda koło Potoku Senderki, Ścieżka „Krasnobrodzkie 
Wąwozy”, Ścieżka Kaczórki – Uroczysko Belfont – Kaczórki na Roztoczu Tomaszowskim, 
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro” na Roztoczu Rawskim. 

Nieliczne są jeszcze produkty-wydarzenia proponowane w nawiązaniu do walorów 
przyrodniczych i kulturowych. Jest to m.in. Ogólnopolski Festiwal Kultury Ekologicznej 
w Józefowie na Roztoczu Tomaszowskim. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę stron internetowych indywidualnych podmiotów 
gospodarczych można wyróżnić produkty-szlaki – spływy kajakowe po rzekach: Wieprz, 
Tanew, Por, Biała Łada; produkty-rzeczy, np. woda źródlana Horynianka (Uzdrowisko Ho-
ryniec-Zdrój); produkty-obiekty – wyciągi narciarskie w Batorzu i Chrzanowie na Roztoczu 
Gorajskim i w Jacni na Roztoczu Tomaszowskim.

Odrębną ofertę produktową, związaną z wodami mineralnymi i złożami borowiny, 
proponują miejscowości uzdrowiskowe – Horyniec-Zdrój i Krasnobród.

Warto podkreślić, że w skali ponadregionalnej rozpoznawalne są niektóre obiekty 
związane z zasobami przyrody nieożywionej. Należą do nich: muzeum (ze zbiorami skał, 
skamieniałości i meteorytów) w Zagrodzie Guciów (14,1% wskazań), Park Zdrojowy 
w Horyńcu-Zdroju (ok. 14%), zalew w Horyńcu-Zdroju (ok. 12%), Szlak Geoturystyczny 
Roztocza Środkowego kojarzony z kamieniołomem „Babia Dolina” w Józefowie (9,1%), 
Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach (5,1%), a także wody mineralne i borowina 
w okolicach Horyńca-Zdroju46.

Wyniki analizy publikacji, zestawień produktów zgłaszanych na konkurs LROT oraz 
organizacji turystycznych, samorządów i podmiotów gospodarczych wskazują, że oferta 
budowana na bazie zasobów przyrody nieożywionej jest stosunkowo bogata. Nawiązuje 
ona głównie do form ukształtowania powierzchni terenu i zasobów wód powierzchniowych, 

46 K. Tabor, Turystyka uzdrowiskowa na przykładzie Horyńca-Zdroju, [w:] Potencjał turystyczny regionów, red. 
A. Balińska, Wyd. FAPA, Warszawa 2009, s. 109–117; S. Kula, Percepcja i wykorzystanie walorów turystycznych 
Roztocza przez osoby odwiedzające region, [w:] Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospo-
darki poprzez rozwój innowacji, red. D. Jegorow, A. Niedużak, t. 1, Wyd. CIVIS, Chełm 2012, s. 55–65; P. Ry-
dzewski, Perspektywy rozwoju gospodarczego oraz aktywność zawodowa mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój. 
Raport z badań, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012, s. 49.
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jednakże cechuje się dość dużą powtarzalnością i rzadko jest wzbogacana indywidualnie. 
Zintegrowany produkt turystyczny – koncepcja teoretyczna

Na Roztoczu, które jest regionem fizycznogeograficznym, mieszkańcy i turyści pełnią 
wiele różnorodnych funkcji, w tym także turystyczną. Wynika ona z istnienia wielu cząst-
kowych produktów turystycznych. Funkcja turystyczna rozwinięta jest jednak nierówno-
miernie47 i nie wykorzystuje w pełni zasobów przyrody nieożywionej Roztocza. Dlatego 
zasadne są prace nad przygotowaniem obszarowego produktu turystycznego, będącego 
złożoną sumą pojedynczych produktów turystycznych, jak również wszystkich dóbr i usług, 
w kontekście spójnej całości.

Według Kaczmarka i in.48 podczas projektowania produktu-obszaru należy wziąć 
pod uwagę jego elementy składowe oraz cechy charakterystyczne. Elementy te autorzy 
grupują w cztery poziomy: dziedzictwo (zasoby przyrodnicze i kulturowe), infrastrukturę 
(baza noclegowa, gastronomiczna, paraturystyczna), organizację i zarządzanie (struktury, 
działania), wartość dodaną (idea, nazwa, logo, wizerunek, stereotypy – elementy symbo-
liczne, istniejące w sferze psychologicznej49).

Na Roztoczu, z czterech wymaganych poziomów produktu, spełnione są dwa – dzie-
dzictwo (opisane m.in. w opracowaniu Brzezińskiej-Wójcik i in.50) i infrastruktura (scharak-
teryzowana w pracy Świecy i in.51). Natomiast pozostałe – organizacja i zarządzanie oraz 
wartość dodana – wymagają uzupełnienia i/lub uporządkowania. W zakresie organizacji 
i zarządzania obszarem, zwłaszcza w sferze pojedynczych ofert turystycznych, daje się 
zauważyć na Roztoczu sporą aktywność samorządów i lokalnych organizacji turystycznych. 
Mało jest natomiast wspólnych inicjatyw (tylko projekt „Pięć zalewów – morze atrakcji”) 
zmierzających do utworzenia spójnej oferty turystycznej dla całego regionu. W zakresie 
wartości dodanej dobrym punktem wyjścia do budowania obszarowego produktu na bazie 
zasobów przyrody nieożywionej jest propozycja marki „Roztocze – witalność z natury” 
przygotowana przez „LOT Roztocze”. Zakładając, że znak marki byłby identyfikatorem 
produktu obszarowego, należy dążyć do tego, aby każdy uczestnik sieci partnerskiej 
zobowiązał się do wprowadzenia tego oznaczenia na swoim indywidualnym produkcie, 
wdrożył do sprzedaży roztoczańskie pamiątki nim opatrzone, stosował kolorystykę wska-
zującą na przynależność do marki. W ten sposób każdy uczestnik sieci partnerskiej stanie 
się nośnikiem promocji pozostałych uczestników, obiektów i miejsc. Natomiast turysta 
w każdym miejscu będzie miał kontakt z tą samą formą identyfikacji, która przypomni mu 
o produkcie w wymiarze wykraczającym poza pojedynczą ofertę. 

Drugą istotną kwestią są cechy charakterystyczne produktu turystycznego-obszaru. 
Kaczmarek i in.52 zaliczają do nich: zdeterminowanie przestrzenne, multiwytwarzalność, 

47 T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca [w druku], Diversity of the tourism potential and functions in 
the Roztocze region, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2017.
48 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op. cit., s. 158–163.
49 J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 12–15.
50 T. Brzezińska-Wójcik, A. Świeca, W. Kociuba, op. cit., s. 13–34.
51 A. Świeca i in., op. cit., s. 391–427.
52 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op. cit., s. 158–163.
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niejednorodną cenę i różny standard, konsumpcję, czynniki psychospołeczne, sy-
nergię na rzecz wykreowania wspólnego produktu, komplementarność. Spośród 
wymienionych cech dwie – konsumpcja i czynniki psychospołeczne – są trudne do 
przewidzenia w fazie projektowania produktu. Co do pozostałych, na Roztoczu – po-
tencjalnym produkcie obszarowym – występują trzy: zdeterminowanie przestrzenne 
produktu (wypadkowa cech środowiska geograficznego, dziedzictwa historycznego 
i kulturowego), multiwytwarzalność (wielu wytwórców produktów prostych), niejedno-
rodna cena i różny standard. Kolejne dwie cechy produktu – złożoność i synergia na 
rzecz wykreowania wspólnego produktu – wymagają jeszcze pracy potencjalnych 
kreatorów obszarowego produktu turystycznego na Roztoczu. W odniesieniu do 
następnej cechy – złożoności produktu – w regionie roztoczańskim istnieje zbiór 
znacznej liczby komponentów (produktów prostych), ale brakuje wzajemnych powiązań 
pomiędzy nimi. Słabo wypada na Roztoczu ocena współpracy wielu podmiotów (we-
wnętrznych – administracja, samorząd, lokalne i regionalne organizacje turystyczne, 
firmy oraz mieszkańcy; zewnętrznych – inwestorzy i turyści) na rzecz wytworzenia 
wspólnego produktu. Najsłabiej w analizowanym regionie ocenić należy ostatnią 
wymaganą cechę – komplementarność produktu, której elementy składowe powinny 
dopełniać się wzajemnie i kreować wspólną wiązkę korzyści dla turysty. Dwie ostatnie 
cechy, w przypadku regionu Roztocza, należy rozpatrywać łącznie, ponieważ są od 
siebie wzajemnie zależne. 

Za ofertę w obszarowym produkcie turystycznym odpowiadają jednostki samorządu 
terytorialnego. Ich działania o charakterze przedmiotowym powinny być skierowane na 
elementy tworzące ofertę turystyczną, zaś działania o charakterze podmiotowym – obej-
mować współdziałanie podmiotów zaangażowanych w tworzenie takiej oferty53. Pod tym 
względem roztoczańskie jednostki samorządowe w coraz szerszym zakresie podejmują 
aktywność na rzecz przygotowania i promowania ofert turystycznych. Jednak rezultaty 
przeprowadzonych studiów wskazują, że aktualna oferta turystyczna w stopniu niewy-
starczającym wykorzystuje różnorodność walorów przyrody nieożywionej. Z powyższej 
analizy relacji: zasoby przyrody nieożywionej – oferta turystyczna, wynika, że produkty te 
są słabo zindywidualizowane i często powtarzalne. W ofertach najliczniej występują szlaki 
turystyczne, na trasie których proponuje się: progi skalne w korytach rzek, pojedyncze 
wzgórza jako punkty widokowe, źródła i wąwozy lessowe. Popularne są także spływy 
kajakowe po rzece Wieprz. Region nie ma na razie kompleksowego, właściwie zaprojek-
towanego portalu turystycznego, który skupiałby poszczególne produkty.

Może należy zatem przyjąć, że rozwojem produktu obszarowego powinien zajmować 
się przedsiębiorczy lider, na co zwraca uwagę M. Kachniewska54. Zgodnie z tym założe-
niem na Roztoczu dobrze byłoby powołać jednostkę zarządzającą produktem, stwarzającą 
możliwość wypromowania regionu w skali krajowej i międzynarodowej. W obecnej sytuacji 

53 A. Panasiuk, Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 44.
54 M. Kachniewska, Model tworzenia sieciowego produktu turystycznego, Mazowiecka Regionalna Organizacja 
Turystyczna, Warszawa 2014/2015, s. 13–41.
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rodzi się jednak pytanie: kto miałby być liderem na Roztoczu? Obecnie konkurują ze sobą 
„LOT Roztocze” oraz „LOT Zamość i Roztocze” skupiające różne gminy roztoczańskie 
(i nie tylko). 

Obszarowy produkt turystyczny Roztocza – na bazie walorów przyrody nieożywionej – 
powinien także uwzględniać zrównoważony rozwój oparty na lokalnych tradycjach zwią-
zanych z wykorzystaniem miejscowych zasobów. Tylko niektóre oferty (np. Krasnobród – 
wypoczynek w sercu Roztocza, Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego) nawiązujące 
do takich zasobów zawierają wszystkie składowe obszarowego produktu turystycznego. 
Stanowią one dobry punkt wyjścia do kształtowania obszarowej oferty regionu. W tym 
zakresie należy lepiej wykorzystać atrybuty związane z: budową geologiczną i rzeźbą 
terenu (np. wąwozy na Roztoczu Rawskim) dla potrzeb rozwoju geoturystyki, walory 
bioklimatyczne dla helioterapii, potencjał gwiezdnego nieba dla astroturystyki i cechy wód 
podziemnych z myślą o produktach-rzeczach (np. kosmetyki na bazie wód i borowiny). 
Jest to o tyle istotne, że cały region wpisuje się w przygotowane już projekty Geoparku 
Kamienny Las na Roztoczu oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery. 

W tym zakresie warto wziąć również pod uwagę produkcję pamiątek nawiązujących 
do miejscowych zasobów oraz gastronomię opartą na lokalnych produktach i tradycjach. 
Obecnie bowiem wyjątkowo mało jest produktów-rzeczy przywołujących wspomnienia 
z Roztocza jako regionu turystycznego. A istotne jest, aby upominki (materialne pamiątki), 
w kolorystyce przypisanej produktowi lub marce, z adresem strony internetowej funkcjo-
nowały poprzez wspomnienie jako ruchomy nośnik wrażeń, a także promocji. Podobnie 
w gastronomii: brakuje nazewniczych wyróżników w kartach dań. Identyfikatory takie 
turysta łatwo i na długo zapamiętuje poprzez skojarzenia wzrokowo-smakowe, co pro-
wadzi do „przeżywania” produktu turystycznego. Istotne jest przy tym wzięcie pod uwagę 
indywidualizmu w konsumpcji55. Przedmiotem oferty powinny więc stać się pasje, wiedza, 
umiejętności i doświadczenia mieszkańców regionu, zaś walory przyrody nieożywionej – 
podłożem do przyjazdów, a nie tylko podstawą tworzenia oferty.

Podsumowanie

W świetle otrzymanych rezultatów należy stwierdzić, że na analizowanym obsza-
rze najczęściej proponowane są produkty-szlaki (rowerowe, piesze, spacerowe; ścieżki 
edukacyjne) utworzone w oparciu o walory przyrody nieożywionej lub łącznie z walorami 
kulturowymi. W tej grupie turystom najczęściej oferuje się Centralny Szlak Rowerowy 
Roztocza, Szlak Szumów oraz Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego. Wśród pro-
duktów-obiektów z reguły wymieniane są Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach 
oraz zalewy w Józefowie, Majdanie Sopockim i Zwierzyńcu, a także produkty-wydarzenia – 
m.in. Roztoczański Rajd Rowerowy Szlakiem Green Velo. Wśród ofert typu produkt-obszar 
aktualnie wymieniane są tylko dwie: „Krasnobród – wypoczynek w sercu Roztocza” oraz 

55 M. Kachniewska, op. cit., s. 27–28.
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Kamienny Las na Roztoczu – kreowane w nawiązaniu do walorów przyrody nieożywionej. 
Spośród nich najliczniej proponowane są: progi skalne w korytach rzek (łącznie w 20 ofer-
tach), pojedyncze wzgórza jako punkty widokowe (w 13 ofertach), źródła (12), zalewy 
(10), wąwozy lessowe (9), kamieniołom wapieni mioceńskich w Józefowie (8), Muzeum 
Skamieniałych Drzew w Siedliskach i stawy Echo na Świerszczu (po 5) oraz rzeka Wieprz 
(4) z racji spływów kajakowych. Oferty są niekiedy bardzo podobne, powtarzalne. To efekt 
bardzo indywidualnej działalności turystycznej większości podmiotów gospodarczych na 
Roztoczu. W konsekwencji turyści koncentrują się albo na bardzo małych obszarach, albo 
w określonych układach liniowych. 

Dobrym punktem wyjścia do budowania produktu obszarowego, przy założeniu peł-
niejszego wykorzystania zasobów przyrody nieożywionej, jest fakt, że z wymaganych 
czterech poziomów produktu spełnione są dwa – dziedzictwo i infrastruktura. Natomiast 
organizacja i zarządzanie wymagają jeszcze dużego nakładu pracy. Warta uwagi jest także 
propozycja marki „Roztocze – Witalność z natury”. Istotne przy tym jest wykorzystanie 
koncepcji Geoparku Kamienny Las na Roztoczu i transgranicznej trasy geoturystycznej 
Geo-Roztocze oraz utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”. 

W zakresie cech charakterystycznych obszarowego produktu turystycznego na Roz-
toczu występują: zdeterminowanie przestrzenne, multiwytwarzalność, niejednorodna 
cena i różny standard produktów. Dwie cechy – złożoność produktu i synergia na rzecz 
wykreowania wspólnego produktu – wymagają jeszcze dużego nakładu pracy kreatorów 
produktu turystycznego. Podobnie rzecz się ma z komplementarnością produktu, którego 
elementy składowe powinny dopełniać się wzajemnie, tworzyć grupę korzyści dla turysty 
i sprzyjać obsłudze różnych form turystyki.
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Streszczenie 

Zaprezentowano wyniki badań nad zależnością pomiędzy zasobami przyrody nieożywionej a ist-
niejącymi ofertami turystycznymi z nimi związanymi. Wskazano również na potrzebę kreowania 
na Roztoczu produktu obszarowego. Założone cele zrealizowano, stosując metody inwentaryzacji 
i kwerendy. Uzyskane wyniki wskazują, że obecnie na Roztoczu najczęściej proponowane są 
produkty-szlaki i obiekty, nie ma zaś wydarzenia nawiązującego tylko do zasobów przyrodniczych. 
Rozmieszczenie niewykorzystanych walorów przyrody nieożywionej wskazuje, iż obszarowy 
produkt Roztocza powinien być budowany w odniesieniu do istniejącej marki „Roztocze – wi-
talność z natury” oraz koncepcji Geoparku Kamienny Las na Roztoczu, a także planowanego 
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery. 

Słowa kluczowe: zasoby przyrody nieożywionej, oferta turystyczna, obszarowy produkt tury-
styczny, Roztocze

Abstract

The results of investigations of the relationship between abiotic tourist resources and related 
available tourism offers are presented. The need to create a Roztocze area product is indicated 
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as well. The goals were achieved with the stocktaking and query methods. The results demon-
strate that a majority of the current offers in Roztocze comprise products, i.e. trails and objects, 
but there is no event referring to natural resources exclusively. The distribution of unexploited 
abiotic natural resources indicates that the Roztocze area product should be developed based 
on the resources of the existing “Roztocze – witalność z natury” [Roztocze – vitality by nature] 
brand, and the concept of the Kamienny Las na Roztoczu [Roztocze Stone Forest] Geopark as 
well as the designed Transboundary Biosphere Reserve.

Key words: abiotic natural resources, tourism offer, tourism area product, Roztocze region
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TURYSTYKA NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH. 
STUDIUM PRZYPADKU ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH 
I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

TOURISM IN LANDSCAPE PARKS. THE CASE STUDY OF ŚWIĘTOKRZYSKI 
AND NADNIDZIAŃSKI LANDSCAPE PARKS

Wstęp

Transformacja ustrojowa w Polsce wywołała ożywienie procesów restrukturyzacyjnych. 
Wprowadzenie nowych warunków gospodarki rynkowej ujawniło negatywne zjawiska wy-
stępujące m.in. na obszarach wiejskich. Wdrażane w życie strategie rozwoju obszarów 
wiejskich są ukierunkowywane na wielofunkcyjność. Dlatego wskazane i uzasadnione jest 
rozwijanie, poza działalnością rolniczą, innych, pozarolniczych funkcji. 

Turystyka staje się współcześnie jedną z wiodących gałęzi gospodarki światowej. Daje 
ona znaczące wpływy do budżetów wielu krajów i regionów. Ponadto przyczynia się do 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz stwarza szanse rozwoju lokalnej przedsiębiorczości1. 
W XX wieku dużą popularność zyskała turystyka zrównoważona. Jest ona traktowana 
jako nowa koncepcja rozwoju turystycznego przyjaznego środowisku2. Odnosi się do 
wszystkich rodzajów turystyki po dokonaniu stosownej „ekologizacji”. Z kolei ekoturystyka 
jest pojęciem węższym i oznacza formę turystyki ściśle związaną z przyrodą i rdzenną 
kulturą obszarów o wysokich walorach naturalnych3. Zalicza się ją do alternatywnych 
form turystyki. 

Powstające od końca II wojny światowej różne formy ochrony przyrody tworzą systemy 
zachowujące różnorodność biologiczną ekosystemów. Ich funkcja ochronna jest ponad-
czasowa, gdyż tylko na ich obszarze mogą bez zakłóceń zachodzić procesy ewolucyjne 

1 W. Kamińska, E. Pałka-Łebek, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna na przykładzie województwa 
świętokrzyskiego, [w:] Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, red. W. Kamińska, M. Mularczyk, 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, s. 111–124.
2 D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 177.
3 P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, Sustainable tourism in protected areas: guidelines for planning 
and management, Best Practice Protected Area Guidelines Series, No 8, ed. A. Phillips, World Commission on 
Protected Areas WCPA, The World Conservation Union, Gland 2002. 
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i ekologiczne. Parki narodowe i krajobrazowe obejmują obszary o wysokich wartościach 
przyrodniczych, które są udostępniane do zwiedzania, a jednocześnie skłaniają turystów 
do akceptacji idei ochrony przyrody4.

Parki krajobrazowe stanowią, obok parków narodowych, jeden z podstawowych ele-
mentów systemu obszarów chronionych w Polsce. Idea tworzenia parków krajobrazowych 
w Polsce zrodziła się w środowisku krakowskich architektów na przełomie lat 40. i 50. 
XX w. Tworzą one sieć dość równomiernie rozmieszczoną na terenie kraju. 

Park krajobrazowy to wielkoobszarowa forma ochrony przyrody tworzona ze względu 
na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe w celu ich zachowa-
nia w warunkach rozwoju zrównoważonego. Posiada on niższy status niż park narodowy 
i zaliczany jest do V kategorii Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody5. Kategoria ta 
jest zdefiniowana jako obszar, gdzie współdziałanie człowieka i przyrody wytworzyło 
teren o specyficznych cechach przyrodniczych i kulturowych, często bardzo różnorodny 
biologicznie. 

Działalność w zakresie tworzenia parków krajobrazowych rozwinęła się początkowo 
w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej6. Ideę tworzenia parków krajobrazo-
wych w Polsce zainicjował Z. Novak, który zaprojektował utworzenie Jurajskiego Parku 
Krajobrazowego7. Pierwsze parki w kraju powstawały w drugiej połowie lat 70. XX w. z ini-
cjatywy województw. W tym czasie nie było jeszcze podstaw prawnych do ich tworzenia. 
Pojawiły się one dopiero w 1980 r.8 

Obecnie (2017 r.) w Polsce najwięcej parków krajobrazowych występuje w wojewódz-
twie lubelskim (17), a najmniej w opolskim (4) i podlaskim (3). Park krajobrazowy tworzony 
jest w drodze uchwały sejmiku województwa po konsultacji z właściwą radą gminy. 

W granicach parków krajobrazowych znajdują się tereny o cennym i mało przekształ-
conym krajobrazie oraz o dużej wartości przyrodniczej, dorównującej niekiedy walorom 
parków narodowych. W parkach krajobrazowych ochronie podlega wiele cennych eko-
systemów i stanowisk rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Obejmują one również krajo-
brazy kulturowe z cennymi walorami, takimi jak np.: zabytki architektury i budownictwa 
wiejskiego, tradycyjne układy osadnicze i typy zabudowy czy formy użytkowania ziemi 
i działalności gospodarczej. 

Jednymi z ważniejszych funkcji, jakie oprócz ochrony pełnią parki krajobrazowe, są 
funkcje turystyczne i edukacyjne. W zależności od walorów poszczególnych parków można 
w nich uprawiać różne formy turystyki. Jednak najbardziej pożądane są na tych obsza-
rach wszelkie formy turystyki poznawczej (głównie przyrodniczej i kulturowej), turystyki 

4 Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, red. S. Cieśliński, A. Kowalkowski, ŚPN, Bodzentyn–Kraków 
2000, s. 629.
5 Parki krajobrazowe w Polsce, red. G. Rakowski, Wyd. IOŚ, Warszawa 2004, s. 182. 
6 A. Jagusiewicz, System parków krajobrazowych w Polsce, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 
Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa 1979, s. 153.
7 D. Ptaszycka-Jackowska, M. Baranowska-Janota, Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania, 
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1996, s. 135.
8 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. nr 92, poz. 880. 
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aktywnej (np. pieszej, rowerowej, narciarskiej, kajakowej, żeglarskiej itp.) oraz dynamicznie 
rozwijającej się w ostatnich latach agroturystyki. 

Parki krajobrazowe powinny realizować określone cele. Do najważniejszych zalicza się: 
 – utrzymanie harmonijnej interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a antropo-

genicznym poprzez ochronę krajobrazu, jaki został ukształtowany, oraz utrzymanie 
tradycyjnego rzemiosła czy użytkowania gruntów; 

 – zrównoważony rozwój obszarów; 
 – rozwój różnych form turystyki i rekreacji, w tym głównie turystyki zrównoważonej; 
 – inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz zajęć edukacyjnych; 
 – wspomaganie lokalnej społeczności, np. poprzez zakup wytworzonej na miejscu żywności. 

Park krajobrazowy jest obecnie najdoskonalszym modelem ochrony przyrody w XXI w., 
pokazującym, jak utrzymać różnorodność przyrodniczą i kulturową, jednocześnie zacho-
wując możliwość jego użytkowania z zachowaniem zasad ekorozwoju9. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych elementów oferty 
turystycznej kształtowanej w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajo-
brazowych. 

Problemy rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych są w literaturze znacznie rzadziej 
poruszane niż w odniesieniu do parków narodowych. Należy zauważyć, że ze względu na 
znaczną liczbę użytkowników w parkach krajobrazowych kierowanie rozwojem turystyki 
jest na ich obszarze bardziej skomplikowane. Dyrekcje parków krajobrazowych mają 
stosunkowo niewielkie kompetencje, dysponują małymi budżetami i niewystarczającymi 
zasobami kadrowymi, aby monitorować ruch turystyczny. Dlatego istnieje uzasadniona 
potrzeba podjęcia badań dotyczących różnorodnych aspektów ruchu turystycznego w ob-
rębie parków krajobrazowych. 

Interesujące podejście do badania rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych zlo-
kalizowanych w różnych częściach Polski w aspekcie koncepcji cyklu ewolucji obszarów 
turystycznych przedstawili M. Kistowski i J. Kowalczyk10. Autorzy wypracowali zalecenia 
dla równoważenia turystyki w polskich parkach krajobrazowych w świetle przeprowadzonej 
oceny poziomu wdrażania zasad turystyki zrównoważonej. Istotnym osiągnięciem było 
także wypracowanie założeń teoretycznego modelu miejsca polskich parków krajobrazo-
wych w cyklu ewolucji obszaru turystycznego według Butlera. 

Turystyka odgrywa pierwszoplanową rolę w działalności parków krajobrazowych w Kar-
patach11. Jednocześnie w ostatnich kilkunastu latach dostrzeżono istotność działań lokal-
nych władz w rozwoju turystyki na terenie tamtejszych parków12. 

9 M. Beresford, A. Philips, Protected Landscapes: a conservation model for the 21st century, Forum 17(1), The 
Journal of George Wright Society, Michigan 2000.
10 M. Kistowski, J. Kowalczyk, Rozwój turystyki w wybranych parkach krajobrazowych Polski w świetle koncepcji 
cyklu ewolucji obszarów turystycznych, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2013, t. XXXIV, s.77–85. 
11 B. Zawilińska, Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach, „Studia nad Turystyką. Prace 
Geograficzne i Regionalne”, Uniwersytet Ekonomiczny, 2007, s. 303–311.
12 B. Zawilińska, Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych, „Prace 
Geograficzne IG i GP UJ” 2007, z. 117, s. 181–193.
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W odniesieniu do Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia 
kwestie turystyki poruszane były w wydawanych cyklicznie od 2010 r. przez Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach monografiach poszczególnych parków krajobrazowych. 
Jednak w kontekście zagadnień turystyki autorzy zwracali tam uwagę jedynie na ocenę 
zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz elementów zagospodarowania turystycznego. 

Metodyka badań 

Zainteresowanie problematyką rozwoju funkcji turystycznej na obszarach chronionych 
skłoniło autorki do podjęcia badań terenowych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziań-
skich Parków Krajobrazowych. 

Podstawą statystyczną były opracowania tematyczne oraz dane pierwotne. 
Materiał źródłowy zebrano metodą wywiadu bezpośredniego, natomiast za narzędzie 

badawcze posłużył kwestionariusz wywiadu ankietowego. Badania terenowe zostały 
przeprowadzone w 2015 r. w instytucjach, które zajmują się ruchem turystycznym na 
badanym obszarze. Objęły one grupę 75 respondentów, którzy mają stały kontakt z tu-
rystami i którzy byli pracownikami Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych, urzędów gmin, biur regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych 
oraz punktów informacji turystycznej zlokalizowanych na badanym obszarze. 

Kwestionariusz składał się z 12 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wy-
boru oraz 2 pytań otwartych, a także metryczki, w której umieszczono pytania dotyczące 
płci, wieku i wykształcenia ankietowanych osób. Badanie zostało przeprowadzone drogą 
mailową, lecz niekiedy autorki miały bezpośredni kontakt z respondentami, dzięki czemu 
można było wytłumaczyć ewentualne niejasności. 

Zebrane dane empiryczne po odpowiednim pogrupowaniu opracowano metodami 
analizy i opisu. 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych obejmuje parki 
krajobrazowe Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (rys. 1), które łącznie zajmują powierzchnię 
117 185 ha (z otulinami 251 229,5 ha). 

Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor



Turystyka na obszarach parków krajobrazowych… 27

Rys. 1. Obszary chronione w województwie świętokrzyskim

Parki krajobrazowe: (1) Chęcińsko-Kielecki, (2) Cisowsko-Orłowiński, (3) Jeleniowski, (4) Kozubowski, 
(5) Nadnidziański, (6) Przedborski, (7) Sieradowicki, (8) Suchedniowsko-Oblęgorski, (9) Szaniecki; 
obszary chronionego krajobrazu: (I) Chmielnicko-Szydłowski, (II) Jeleniowsko-Staszowski, 
(III) Konecko-Łopuszański, (IV) Koszycko-Opatowiecki, (V) Miechowsko-Działoszycki, (VI) Podkielecki, 
(VII) Przysusko-Szydłowiecki, (VIII) Solecko-Pacanowski, (IX) Włoszczowsko-Jędrzejowski, (X) Doliny 
Kamiennej

Źródło: E. Pałka, Uwarunkowania i procesy rozwoju agroturystyki. Przykład województwa świętokrzy-
skiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, s. 333, zmienione.

Aktualnie brakuje cyklicznych pomiarów wielkości i struktury ruchu turystycznego 
w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych. 

Analiza ruchu turystycznego na obszarze badanych parków 
krajobrazowych 

Realizując badania terenowe, zwrócono uwagę zarówno na wielkość, jak i strukturę 
ruchu turystycznego zarejestrowanego w 2015 r.

Według wskazań respondentów, opartych na liczbie sprzedanych biletów oraz rejestracji 
grup zorganizowanych, najmłodszy park krajobrazowy w województwie świętokrzyskim, 
tj. Chęcińsko-Kielecki, odwiedziło w 2015 r. aż ok. 160 tys. turystów. Natomiast mniej 
popularne parki krajobrazowe na Ponidziu odwiedziło zaledwie kilka tysięcy turystów. 
Porównując te liczby, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim odmienne walory tury-
styczne występujące w poszczególnych parkach. 
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W przeprowadzonych badaniach ankietowani przedstawiciele branży turystycznej, na 
podstawie liczby sprzedanych biletów w najważniejszych obiektach turystycznych, spisów 
dokonanych rezerwacji oraz własnych doświadczeń zawodowych i obserwacji, wskazali 
konkretne grupy turystów odwiedzających badane parki krajobrazowe (tab. 1). 

Tab. 1. Grupy turystów odwiedzających Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe 

Park krajobrazowy
Dominujący typ turystów

Indywidualny Grupowy Różny

Chęcińsko-Kielecki x

Cisowsko-Orłowiński x

Jeleniowski x

Kozubowski x

Nadnidziański x

Przedborski x

Sieradowicki x

Suchedniowsko-Oblęgorski x

Szaniecki x

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

Najczęściej wymieniali oni różne grupy turystów. Wskazuje to na fakt, iż parki krajo-
brazowe są miejscami chętnie wybieranymi zarówno przez grupy zorganizowane (głównie 
wycieczki szkolne), jak i turystów indywidualnych. Jedynie Suchedniowsko-Oblęgorski 
Park Krajobrazowy nastawiony jest na obsługę grup. Ma to związek z nagromadzeniem 
na jego terenie specyficznych walorów przyrodniczych i kulturowych (liczne rezerwaty, 
szlaki turystyczne, obiekty muzealne, zabytki), przez co jest to miejsce realizacji wycie-
czek szkolnych. 

Znaczące możliwości rozwoju funkcji turystycznej stwarzają także parki krajobrazo-
we Ponidzia, tj.: Kozubowski, Nadnidziański i Szaniecki. Oferują one odmienne walory 
turystyczne. W parkach tych przeważali turyści indywidualni. Obiekty tam zlokalizowane 
umożliwiają spędzania wolnego czasu na różne sposoby, z wykorzystaniem oferty imprez, 
w tym również przez kuracjuszy zlokalizowanego w niedużej odległości Buska-Zdroju 
i Solca-Zdroju. 

Zdecydowanie największą różnorodność form turystyki można zauważyć w Zespole 
Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich (tj. Cisowsko-Orłowińskim, Sieradowickim, 
Jeleniowskim oraz Suchedniowsko-Oblęgorskim). Występują tam szlaki rowerowe, pie-
sze narciarskie, wodne oraz ścieżki dydaktyczne. Turystów przyciąga bliska lokalizacja 
siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świę-
tokrzyskich, a także różnorodne walory wypoczynkowe oraz zróżnicowane dziedzictwo 
kulturowe. Parki te tworzą oferty turystyczne, które są atrakcyjne dla osób preferujących 
różne formy turystyki. 

Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor
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Do ankietowanych osób zwrócono się z zapytaniem o konkretne formy turystyki, 
do rozwoju których predysponowany jest konkretny park krajobrazowy. Respondenci 
wskazywali najczęściej różne formy turystyki aktywnej (np. piesza, wodna, rowerowa czy 
narciarska) (tab. 2). Sygnalizowali także potrzebę rozwoju edukacji ekologicznej. Jest to 
w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę cele istnienia tych obszarów chronionych. Na 
podkreślenie zasługuje również fakt, że we wszystkich badanych parkach krajobrazowych 
istnieje możliwość pozyskiwania i pogłębiania wiedzy krajoznawczej. 

W Chęcińsko-Kieleckim, Nadnidziańskim i Szanieckim Parku Krajobrazowym do form 
turystyki zaliczono także kategorię „inne” (tab. 2). W przypadku pierwszego z nich ankieto-
wani wskazali warunki do uprawiania triatlonu, zaś w Nadnidziańskim – do szybownictwa 
i paralotniarstwa, czyli aktywności fizycznych cieszących się w Polsce coraz większą 
popularnością. Z kolei część Szanieckiego Parku Krajobrazowego leży na terenie gminy 
Chmielnik, w której, w miejscowości Piotrowice, zlokalizowane są Sanktuarium Matki Bożej 
Loretańskiej i Karmelicki Dom Rekolekcyjny, stwarzające możliwości turystyki religijnej. 

Tab. 2. Formy turystyki w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych

Formy turystyki
Park 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

Piesza x x x x x x x x x

Rowerowa x x x x x x x x x

Wodna x x x

Konna x x x

Narciarska x x

Wypoczynkowa x x x x x x

Edukacyjna x x x x x x x x

Wędkarska x x x

Krajoznawcza x x x x x x x x x

Zbieranie runa leśnego x x x x x

Inne x x x

Cyfry oznaczają parki krajobrazowe: 1 – Chęcińsko-Kielecki, 2 – Cisowsko-Orłowiński, 3 – Jeleniowski, 
4 – Kozubowski, 5 – Nadnidziański, 6 – Przedborski, 7 – Sieradowicki, 8 – Suchedniowsko-Oblęgorski, 
9 – Szaniecki.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

Z możliwościami uprawiania różnych form turystyki ściśle wiąże się zjawisko sezonowości 
ruchu turystycznego, które obserwowane jest na badanych obszarach chronionych. W więk-
szości z nich ruch turystyczny trwa od kwietnia do września. Można jednak dostrzec niewielkie 
odstępstwa. W Cisowsko-Orłowińskim i Suchedniowsko-Oblęgorskim Parku Krajobrazowym, 
gdzie w sezonie zimowym turyści okresowo mogą uprawiać narciarstwo zjazdowe czy biegowe, 
okazjonalnie korzystają oni z walorów parku również np. w okresie ferii zimowych lub podczas 



30

weekendów. W Chęcińsko-Kieleckim i Suchedniowsko-Oblęgorskim Parku Krajobrazowym 
sezon turystyczny trwa najdłużej, co wynika z bliskości położenia względem miasta Kielce. 
Natomiast w przypadku Kozubowskiego, Przedborskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazo-
wego sezon trwa najkrócej, ponieważ w parkach tych najwięcej turystów jest przyjmowanych 
w okresie od maja do sierpnia. Ma to związek z występowaniem określonych walorów tury-
stycznych, umożliwiających uprawianie wybranych form turystyki głównie w miesiącach letnich. 

Na wielkość oraz strukturę ruchu turystycznego rozwijającego się w parkach krajobrazo-
wych istotny wpływ wywiera dostępność komunikacyjna. W przeprowadzonych badaniach 
zwrócono uwagę na wybierane przez turystów środki transportu. Najbardziej rozpowszech-
niony wśród turystów jest transport własnym samochodem (tab. 4). Wynika to z wygody 
podróżujących i możliwości dotarcia do różnych miejsc w stosunkowo krótkim czasie. 

Tab. 3. Sezonowość ruchu turystycznego w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych 

Sezon turystyczny
Park 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Styczeń x x

Luty x x

Marzec x x

Kwiecień x x x x x x

Maj x x x x x x x x x

Czerwiec x x x x x x x x x

Lipiec x x x x x x x x x

Sierpień x x x x x x x x x

Wrzesień x x x x x x

Październik x x

Listopad

Grudzień x x

Objaśnienia cyfr – patrz tab. 2. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

Drugim środkiem transportu najczęściej wybieranym przez turystów odwiedzających 
Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe jest autokar lub bus, często zamawia-
ny na potrzeby konkretnych grup odbiorców. W ostatnich latach coraz większą popularność 
zyskuje wybieranie przez turystów tzw. ekologicznych środków transportu. Sprzyjają temu 
coraz gęstsza sieć ścieżek rowerowych, nowo powstały wschodni szlak rowerowy Green 
Velo13, którego utworzenie sfinansowane zostało z Programu Rozwój Polski Wschodniej, 
a także bliskie położenie w stosunku do istniejącej sieci osadniczej. 

13 www.greenvelo.pl [5.02.2017].

Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor
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Wielkość i stopień rozwoju funkcji turystycznej na obszarach chronionych uzależnione 
są od nagromadzenia różnorodnych walorów turystycznych. Dlatego uwagę responden-
tów zwrócono na atrakcje, które w największym stopniu przyciągają turystów na badany 
obszar (rys. 2). Wśród różnorodnych walorów przyrodniczych najczęściej wskazywali oni 
walory krajobrazowe (28% wskazań), obecność kompleksów leśnych (23%), rzeźbę tere-
nu (18%), zbiorniki wodne (11%). Stwarzają one możliwość rozwoju różnych form turystyki. 
Dużo rzadziej ankietowani wskazywali florę (9%) czy faunę (6%), co tylko potwierdza, że 
przeciętni indywidualni turyści nie zwracają na te elementy środowiska przyrodniczego 
aż tak dużej uwagi. 

Tab. 4. Ocena dostępności komunikacyjnej Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Formy transportu
Park 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Samochód x x x x x x x x x

Pociąg x x

Autobus PKS x

Autokar/bus x x x x x x

Rower x x x

Pieszo x x

Inne

Objaśnienia cyfr – patrz tab. 2. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

Spośród różnorodnych elementów dziedzictwa kulturowego ankietowani przedstawicie-
le branży turystycznej za najbardziej atrakcyjne uznali: obiekty architektury sakralnej (31%; 
rys. 3), obiekty muzealne (24%), obiekty archeologiczne (19%) oraz zabytkowe cmentarze 
(13%). Jako mniej interesujące dla turystów oceniono: ludową obrzędowość (8%), parki 
i ogrody (3%) oraz rolniczy krajobraz (2%). Spowodowane jest to częstym powtarzaniem 
w materiałach promocyjnych tych samych informacji, głównie o najpowszechniej znanych 
atrakcjach, i pomijaniem innych, nie mniej cennych obiektów. Brakuje ponadto najbardziej 
dziś dostępnych interaktywnych form promowania dziedzictwa kulturowego.
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Rys. 2. Najważniejsze atrakcje przyrodnicze Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 
(w opinii respondentów) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

Rys. 3. Najważniejsze atrakcje dziedzictwa kulturowego Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych (w opinii respondentów) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

W celu rozwoju gospodarki turystycznej na jakimś obszarze niezbędne jest dążenie 
do wzmocnienia silnych stron atrakcyjności turystycznej oraz ograniczenie słabych. 
Przeprowadzając badania terenowe, zwrócono również uwagę na te kwestie (rys. 4 i 5). 

W opinii respondentów najczęściej wskazywanymi trudnościami były (rys. 4): słabe 
zaplecze infrastruktury turystycznej (41%), słaba dostępność komunikacyjna (28%), brak 
wyjątkowych atrakcji przyrodniczych (19%) oraz niezadowalający stan środowiska (17%). 

Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor
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Rys. 4. Słabe strony atrakcyjności turystycznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach 
Krajobrazowych (w opinii respondentów) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

Szukając możliwości poprawienia atrakcyjności badanych parków krajobrazowych 
i uwzględniając funkcje przez nie pełnione, bardzo istotne staje się zaspokajanie potrzeb, 
z jednej strony ekologicznych – w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, z drugiej zaś 
strony rekreacyjnych – w odniesieniu do turystów. W świetle opinii respondentów w stosunku 
do Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych najistotniejsze są działania 
mające na celu stworzenie ciekawszej oferty turystycznej (55% wskazań; rys. 5), dokładniej-
szy opis dróg dojazdowych (37%) oraz podjęcie konkretnych działań promocyjnych (24%). 

Rys. 5. Czynniki poprawiające atrakcyjność turystyczną w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach 
Krajobrazowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 
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Trzeba mieć jednak na uwadze, że poprawa atrakcyjności turystycznej w Święto-
krzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, czyniona w oparciu o powyższe 
działania, jest nie tylko uzależniona od aktywności Zarządu Parków, ale i od istniejącej 
współpracy różnorodnych podmiotów funkcjonujących na obszarze badań. Pomocne 
może także być odpowiednie propagowanie świadomości w lokalnym społeczeństwie 
oraz kształtowanie jego aktywności i przedsiębiorczości. 

Respondenci stwierdzili, iż rozwój turystyki na obszarach chronionych wpływa na 
rozprzestrzenianie się informacji na temat Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych. Tworzenie ofert turystycznych w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parkach Krajobrazowych oraz napływ turystów najczęściej przyczyniają się do realizacji 
edukacji ekologicznej (78% wskazań; rys. 6) oraz promocji parków w świadomości spo-
łeczeństwa (76%). 

Rys. 6. Pozytywne aspekty rozwoju turystyki w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach 
Krajobrazowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

Respondenci wskazali również negatywne, ich zdaniem, skutki rozwoju turystyki na 
badanym obszarze (rys. 7). Najczęściej zaliczali do nich: problem śmieci (79%), płoszenie 
dzikich zwierząt (68%), a także zjawisko niszczenia infrastruktury turystycznej (61%).

Próbując wyeliminować wskazane negatywne aspekty, należy wprowadzić bardziej 
skuteczne działania kontrolne, rygorystyczny system kar za degradację środowiska oraz 
rozbudzać postawy proekologiczne i propagować edukację ekologiczną. 

Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor
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Rys. 7. Negatywne aspekty rozwoju turystyki w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach 
Krajobrazowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Według opinii respondentów jednym z ważniejszych czynników hamujących rozwój 
turystyki na badanym obszarze jest brak wystarczającej liczby pracowników (rys. 8). Nie-
dobory kadrowe wynikają z ograniczonych możliwości budżetowych Zespołu Świętokrzy-
skich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Ponadto wskazane jest przygotowanie 
konkretnych ofert turystycznych ukierunkowanych na określone grupy odbiorców usług. 
W dobie gospodarki rynkowej skonfrontowanie sfery podażowej ze sferą popytową wy-
daje się być bardzo istotne. Należy również wspomnieć, iż rozwój turystyki na obszarach 
chronionych jest także uzależniony od zaangażowania różnorodnych podmiotów oraz 
prowadzonej przez nie współpracy. 
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Rys. 8. Główne problemy rozwoju turystyki w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach 
Krajobrazowych Objaśnienie liter: a – niezadowalający stan infrastruktury turystycznej (np. brak lub 
zbyt mała liczba miejsc noclegowych, miejsc do odpoczynku dla turystów, obiektów gastronomicznych), 
b – mała liczba i jakość ścieżek i szlaków turystycznych (w tym przeznaczonych dla określonych 
grup odbiorców), c – braki kadrowe wśród pracowników, którzy mogliby podjąć się organizacji ruchu 
turystycznego, d – brak lub słabe zainteresowanie lokalnych władz turystyką, e – brak środków 
finansowych na realizację przedsięwzięć turystycznych, f – brak kompleksowych, cyklicznych badań 
ruchu turystycznego, g – inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania terenowe umożliwiły sformułowanie następujących wniosków:
1. Świętokrzyskie parki krajobrazowe są miejscem chętnie wybieranym zarówno 

przez zorganizowane grupy, jak i indywidualnych turystów. W parkach krajo-
brazowych Ponidzia przeważają natomiast turyści indywidualni.

2. Największą różnorodnością rozwijanych form turystyki odznaczają się parki 
krajobrazowe Gór Świętokrzyskich. Tworzone tam oferty turystyczne przycią-
gają osoby preferujące różne formy turystyki aktywnej.

3. W większości badanych parków krajobrazowych ruch turystyczny rozwija się 
szczególnie w okresie od kwietnia do września. 

4. Do najważniejszych atrakcji przyrodniczych Zespołu Świętokrzyskich i Nadni-
dziańskich Parków Krajobrazowych respondenci zaliczyli walory krajobrazowe, 
obecność kompleksów leśnych i zbiorników wodnych oraz rzeźbę terenu. Nato-
miast jako najważniejsze atrakcje dziedzictwa kulturowego wskazali obiekty archi-
tektury sakralnej, obiekty muzealne i archeologiczne oraz zabytkowe cmentarze. 

Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor
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5. Za najważniejsze trudności w rozwoju ruchu turystycznego uznano niezadowa-
lające zaplecze infrastruktury turystycznej, słabą dostępność komunikacyjną, 
brak wyjątkowych atrakcji oraz stan środowiska. 

6. W Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych bra-
kuje kompleksowej oferty turystycznej ukierunkowanej na określone grupy 
odbiorców. Jest to spowodowane zbyt małą liczbą pracowników, niewielkimi 
funduszami oraz słabą współpracą lokalnych mieszkańców i podmiotów go-
spodarczych z Zarządem Parków. 

7. Do negatywnych skutków rozwoju turystyki na badanym obszarze ankietowani 
zaliczyli problem odpadów, niekorzystny wpływ na faunę i florę oraz zjawisko 
niszczenia infrastruktury turystycznej. 

Przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania badania sondażowe potwier-
dzają potrzebę organizacji cyklicznych, szerszych badań na obszarach polskich parków 
krajobrazowych, również w kontekście rozwoju turystyki. Autorki opracowania ufają, iż 
niniejsza praca jest przyczynkiem do podjęcia tego typu badań naukowych w przyszłości.
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Streszczenie 

Opracowanie dotyczy wybranych aspektów oferty turystycznej kształtowanej w parkach krajo-
brazowych. Jako przykład do analizy został wybrany Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych. 
Rozwój funkcji turystycznej oraz zjawisko ruchu turystycznego w badanym regionie nie były 
w sposób ciągły monitorowane. Stąd istnieje potrzeba podjęcia tego rodzaju badań w regionie 
oraz innych parkach krajobrazowych w Polsce.
Wskazane jest przygotowanie na badanym obszarze odpowiednich ofert turystycznych zarów-
no dla turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Tego typu oferty winny zostać 
opracowane dla poszczególnych turystycznych segmentów rynkowych. W badanych parkach 
krajobrazowych stwierdzono niewystarczające zasoby kadrowe, dysponowanie małymi budżetami 
i słabą współpracę pomiędzy miejscową społecznością, lokalną administracją i różnorodnymi 
organizacjami branżowymi. Miejscowa ludność nie zawsze dostrzega korzyści, jakie stwarza 
rozwój turystyki.
Niniejsza praca jest przyczynkiem do podjęcia tego typu badań w innych parkach krajobrazowych. 

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, środowisko przyrodnicze, krajobraz, oferta turystyczna, 
park krajobrazowy

Abstract

This scientific research shows some aspects of tourist offer in landscaped parks. Świętokrzyskie 
and Nadnidziańskie Landscape Parks in central Poland, were chosen as case study. 
The development of tourist function and tourist traffic effect in this region has been accidental 
and has never been constantly monitored. There is a need of complex, repetitive research in the 
region and in other landscape parks in Poland. 
The complex tourist offers in Świętokrzyskie and Nadnidziańskie landscaped parks should be 
prepared both to individual and groups of tourists. These offers should be suitable for specific 
segments of tourists. This is the result from the lack of specialists workers in landscaped parks, 
limited funds and weak cooperation between people and different organizations. Also local socie-
ties and administration in parks should work together. The local society has not always perceived 
the benefit, which tourism in landscaped parks can have. 
The similar research may be done in other Polish landscaped parks. 

Key words: rural areas, natural environment, landscape, tourist offer, landscaped park

Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor
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ZNACZENIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO 
I PARTNERSTWA DLA ROZWOJU TURYSTYKI W CHĘCIŃSKO- 
-KIELECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM (CH-KPK)

SIGNIFICANCE OF NATURAL AND CULTURAL POTENTIAL, 
AND DEVELOPING PARTNERSHIPS FOR DEVELOPMENT OF TOURISM 
IN CHĘCINY-KIELCE LANDSCAPE PARK

Wstęp

Turystyka jest zjawiskiem przestrzennym i ekonomicznym. W pierwszym ujęciu determi-
nuje i różnicuje aktywności turystyczne oraz oddziałuje na środowisko przyrodnicze, gdyż 
pod jej wpływem zmienia się krajobraz. Tworzona na potrzeby turystyki infrastruktura (drogi, 
parkingi, hotele, gastronomia) ułatwia człowiekowi korzystanie w walorów przyrodniczych. 
Jako zjawisko ekonomiczne turystyka staje się jedną za ważniejszych branż dla gospodarki 
lokalnej i regionu. Stymuluje rozwój pozostałych sektorów gospodarczych, takich jak usługi 
i budownictwo, przez co stwarza ważne źródło dochodów lokalnych i indywidualnych. 
Zasoby przyrodnicze i kulturowe danego terenu stanowią ogół cech krajobrazowych. Na 
obszarze CH-KPK obserwuje się rozwój funkcji turystycznej w oparciu o posiadane walory 
turystyczne, ich różnorodność i bliskość w przestrzeni geograficznej. Odpowiednia infra-
struktura i zagospodarowanie powodują, że obszar ten staje się atrakcyjny turystycznie. 

Celem artykułu jest przedstawienie potencjału turystycznego, jaki kryją zasoby przy-
rodnicze i kulturowe, objęte formą ochrony na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku 
Krajobrazowego (CH-KPK), w celu przekształcenia ich w kompleksowy produkt turystyczny. 

Przedstawiono istotę inicjatywy klastrowej oraz jej wpływ na rozwój partnerstwa w celu 
rozwoju produktów turystycznych tego miejsca. Organizacja turystyki w regionie opiera 
się na podmiotach świadczących usługi turystyczne, stowarzyszeniach i organizacjach 
zarządzających działalnością turystyczną. Na szczeblu lokalnym władze samorządowe 
gminy Chęciny zainicjowały powstanie w 2015 r. Chęcińskiego Klastra Turystycznego, 
którego celem jest współpraca oraz partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki regionu. W po-
dejściu geograficznym struktury klastrowe nawiązują do pojęcia regionu1 rozumianego jako 

1 E. Nowak, P. Brambert, Klaster Grono Targowe Kielce jako stymulator rozwoju regionu świętokrzyskiego, 
[w:] Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, t. 2, red. S. Ciok, K. Janc, „Rozprawy 
Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego” 2014, 33/2, s. 196.
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system powiązanych ze sobą elementów o wyraźnych, nie tylko terytorialnych, ale 
również społecznych, gospodarczych i kulturowych granicach. Region to struktura 
przestrzeni, w której powinni nie tylko „zmieścić się” wszyscy jej mieszkańcy, ale rów-
nież tak ułożyć relacje między sobą, aby nie tylko ze sobą współistnieć, ale również 
współpracować2. 

W skład Chęcińskiego Klastra Turystycznego wchodzą: Zamek Królewski w Chęcinach, 
Jaskinia Raj, Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Muzeum Górnictwa Kruszcowego 
w Miedziance, a także Park Etnograficzny w Tokarni, który jest oddziałem Muzeum Wsi 
Kieleckiej i jest samorządową instytucją kultury. Do klastra należą także zlokalizowane 
na terenie gminy dwie instytucje, realizujące cele ponadregionalne i naukowe. Pierwszą 
z nich jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne z Podzamcza Chęcińskiego 
(RCNT). Kolejną instytucją jest otwarte w 2015 r. Europejskie Centrum Edukacji Geolo-
gicznej (ECEG – zamiejscowa jednostka organizacyjna Wydziału Geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Inicjatywa klastrowa pod nazwą Chęciński Klaster Turystyczny funk-
cjonuje w oparciu o klasyczną triple helix: oprócz podmiotów gospodarczych z szeroko 
rozumianego sektora turystycznego angażuje także jednostki naukowe i instytucje pu-
bliczne. Współpraca ma odbywać się na takich obszarach, jak promocja, obsługa turystyki 
zorganizowanej czy realizacja projektów (np. wydarzeń kulturalnych, imprez masowych). 
Zwykle w proces świadczenia usługi turystycznej zaangażowane są podmioty wyspecjali-
zowane w świadczeniu poszczególnych usług cząstkowych, np. noclegowych, przewod-
nickich czy organizacyjnych. Klaster turystyczny charakteryzuje się wielopodmiotowością. 
Heterogeniczny charakter branży turystycznej, której celem jest kompleksowe dostarczenie 
usług turystycznych, wymusza współpracę na różnych szczeblach instytucji, które wchodzą 
w interakcje, tj. samorząd regionalny/lokalny i branża turystyczna oraz firmy z klastra. 

Dotychczasowe badania prowadzone przez autorkę na terenie Chęcińsko-Kieleckiego 
Parku Krajobrazowego pozwoliły wyciągnąć wniosek, że jest to obszar o dużym potencjale 
walorów krajoznawczych. Badanie ruchu turystycznego potwierdza jego sezonowość 
i regionalny charakter CH-KPK w zakresie turystyki krajoznawczej3. Powstała inicjatywa 
klastrowa powinna przyczynić się do kreowania innowacyjnych produktów turystycznych 
i przełożyć się na kompleksowe zarządzanie krajobrazem tego obszaru oraz promocję 
jego rozpoznawalności, co z kolei pozytywnie wpłynie na ruch turystyczny i rozwój lokalny.

Region turystyczny – produkt turystyczny miejsce – 
partnerstwo – klaster

Turystyka, jako dziedzina działalności gospodarczej człowieka, determinowana jest 
cechami regionu turystycznego. Najnowsza regionalizacja turystyczna opiera się na funkcji 

2 Ibidem, s. 198. 
3 E. Nowak, M. Kozłowski, Turystyka edukacyjna na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego [w:] 
Region świętokrzyski jako obszar turystyki kwalifikowanej o zasięgu ogólnopolskim, red. E. Nowak, A. Rembalski, 
B. Zawadzka, „Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej” 2013, nr 154, s. 81–97.
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przestrzeni4. Przestrzeń turystyczna w literaturze definiowana jest jako część przestrzeni 
geograficznej i społeczno-ekonomicznej, w której następują zjawiska turystyczne. Jednym 
z najnowszych podejść badawczych do klasyfikacji przestrzeni turystycznej jest podział 
na przestrzeń turystyczną człowieka (przestrzeń indywidualna – subiektywna) i przestrzeń 
turystyczną obszaru (regionalna, lokalna)5. S. Liszewski6 rozróżnia pięć typów przestrze-
ni turystycznej: od zupełnego braku trwałych urządzeń do najbardziej przekształconej, 
zagospodarowanej na potrzeby turystów: eksploracji, penetracji, asymilacji, kolonizacji 
i urbanizacji turystycznej. Znaczenie operacyjne ma pojęcie regionu turystycznego ro-
zumianego jako obszar pełniący funkcję turystyczną na zasadzie pewnej jednorodności 
cech środowiska fizycznogeograficznego oraz wewnętrznych powiązań usługowych7. Tak 
wyróżniony region turystyczny jest tworem przestrzennym, opartym na przesłankach wy-
nikających z walorów środowiska naturalnego oraz działalności społeczno-gospodarczej. 
Pierwszy czynnik ma charakter pierwotny, drugi zaś, przez analizę podaży usług tury-
stycznych, wyraża aspekt ekonomiczny. Twórca naukowej szkoły turyzmu, S. Liszewski, 
zaproponował własną definicję regionu turystycznego jako przedmiotu poznania8:

region turystyczny jako jedna z form podziału przestrzeni geograficznej posiada swoje 
cechy szczególne. Najbardziej charakterystyczną z nich, będącą wyznacznikiem 
wszelkiej działalności turystycznej w przestrzeni geograficznej, jest ruch turystyczny 
rozumiany szeroko9. 

W tym przypadku pojęcie turystyki musi obejmować zarówno tradycyjną turystykę 
poznawczą, jak i turystyki wypoczynkową, zdrowotną, religijną i biznesową. Zdaniem 
autorki przyjęta definicja regionu turystycznego Liszewskiego łączy elementy gospodarki 
turystycznej. Odbywa się ona w przestrzeni geograficznej i obejmuje wszystkie podmioty 
występujące na rynkach turystycznych, tak po stronie podażowej (regiony, gminy, przedsię-
biorstwa wielkiego, średniego i małego biznesu, także instytucje i organizacje non profit), 
jak i po stronie popytowej, czyli charakter ruchu turystycznego. Ruch ten determinowany 
jest szeroko pojmowaną atrakcyjnością miejsc czy odbywających się wydarzeń. 

Takie podejście bliskie jest ekonomicznej koncepcji klastrów. Termin „klaster” został 
po raz pierwszy zdefiniowany przez M.E. Portera jako: 

geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowa-
nych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych 

4 S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [w:] Współczesne problemy 
przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, red. I. Jażewicz, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2009, 
s. 59–70.
5 5 B. Włodarczyk, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji, 
„Turyzm” 2014, t. 24, z. 1, s. 28.
6 S. Liszewski, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, „Turyzm” 2006, t. 16, z. 2, 
s. 7–20.
7 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
8 S. Liszewski, Region turystyczny, „Turyzm” 2003, t. 13, z. 1, s. 43–54.
9 Ibidem.
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sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, stowarzyszeń bran-
żowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również 
współpracujących10. 

Klaster jest przestrzenną i sektorową koncentracją podmiotów działających na rzecz 
rozwoju. Geograficzna koncentracja pobudza do partnerstwa i współpracy na zasadzie 
„podglądania”. Do podstawowych celów klastra należą: budowanie partnerstwa oraz at-
mosfery wzajemnego zaufania, uczciwość i odpowiedzialność podczas realizacji wspólnych 
przedsięwzięć gospodarczych, wymiana informacji, wspieranie rozwoju i innowacji w bran-
ży, prowadzenie wspólnych szkoleń, współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, 
działalność marketingowa, w tym promocyjna, osiąganie efektu synergii, wzrost produk-
tywności na bazie specjalizacji przez wykorzystanie wspólnych zasobów środowiska 
(w tym kapitału ludzkiego), pozyskiwanie funduszy unijnych i innego wsparcia na rozwój 
klastra i działalność bieżącą. Partnerstwo w zarządzaniu turystyką w regionie jest kluczem 
do sukcesu w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego. Traktowanie regionu jako układu 
partnerskiego i zaangażowanie wszystkich mieszkańców i podmiotów w przedsiębiorczość 
turystyczną jest podstawowym celem inicjatywy klastrowej poprzez wzrost konkuren-
cyjności turystycznej gminy i poszerzenie oferty turystycznej. Może się to odbywać na 
zasadzie podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz znaczenia sieci powią-
zań turystycznych na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie turystyki biznesowej, 
miejskiej i kulturowej oraz na obszarach wiejskich – aktywnej i specjalistycznej. Z reguły 
podmioty świadczące usługi korzystają ze wspólnej wiedzy i umiejętności, dzielą się nią 
i przyczyniają do jej rozszerzenia, wzajemnie udostępniając sobie niewykorzystane moce 
produkcyjne (np. wolne pokoje) i zachowując szybkość reakcji oraz stopień motywacji. 
W przypadku branży turystycznej najczęściej funkcjonują klastry oparte na korzyściach 
skali, koncentrujące się na stworzeniu kompleksowej i komplementarnej oferty usług, czyli 
na produktach turystycznych11. Klastry turystyczne są wyjątkowo silnie zorientowane na 
marketing. Podobnie jak produkt turystyczny – miejsce – który jest najważniejszą częścią 
terytorialnego produktu turystycznego, staje się niejako wizytówką danego obszaru, jego 
produktem markowym12. Identyfikacja takiego produktu jest możliwa dzięki odpowiednio 
skonstruowanej kampanii promocyjnej, a do jej najważniejszych elementów należą jedna 
nazwa i logo. 

W turystyce punktem wyjścia dla podjęcia kooperacji wielu podmiotów w celu skumu-
lowania ich potencjału, wykorzystania efektów synergii i skali jest wysoki poziom atrak-
cyjności turystycznej danego obszaru, mierzony liczbą atrakcji zarówno o charakterze 
naturalnym (krajobraz, klimat, ukształtowanie terenu, pomniki przyrody itp.), jak i antropo-
genicznym, a więc będących efektem aktywności ludzkiej (architektura, folklor, kulinaria, 
baza noclegowa, styl życia lokalnej społeczności). Naturalny potencjał (atrakcyjność 

10 M.E. Porter., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 88.
11 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055 [21.03.2107].
12 A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny miejsce, „Turyzm” 2003, t. 13, z. 1, s. 56–75.
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turystyczna) regionu jest bazą, na której może powstać klaster, ale do jego funkcjonowa-
nia i rozwoju konieczne są także inne elementy w postaci infrastruktury, usługodawców 
i dostawców, otoczenia biznesowego, a także instytucji publicznych, które jak w żadnym 
innym sektorze gospodarki mogą aktywnie włączyć się w działania klastra, partycypując 
zarówno w jego kosztach, jak i korzyściach. Specyfika produktu turystycznego, na który 
składają się takie elementy, jak: atrakcyjność kulturowa i przyrodnicza oraz marka danego 
miejsca, usługi hotelarskie czy dostęp do wykwalifikowanych przewodników, powoduje, 
iż przedsiębiorcom łatwiej jest działać w grupie. Efektem takich wspólnych działań może 
być przede wszystkim zwiększenie pozytywnych wrażeń turystów z pobytu na danym 
obszarze poprzez zaoferowanie im kompleksowej oferty turystycznej. Klastry dla branży 
turystycznej mogą więc być ważnym impulsem rozwojowym. Warto także podkreślić, że 
oprócz tworzenia komplementarnych produktów turystycznych o wysokim poziomie usług 
klastry podnoszą poziom innowacyjności w całym sektorze turystycznym. 

Potencjał przyrodniczy CH-KPK

W literaturze spotyka się różne podejścia i koncepcje potencjału środowiska czy kra-
jobrazu jako możliwości przestrzeni przyrodniczej do zaspokajania potrzeb społecznych 
lub też zdolności obszaru do dostarczania człowiekowi surowców czy energii. Potencjał 
turystyczny obejmuje wszelkie zasoby środowiska geograficznego warunkujące rozwój tu-
rystyki na danym terenie. Zasoby środowiska naturalnego kształtują walory wypoczynkowe 
służące regeneracji sił fizycznych i psychicznych oraz walory krajoznawcze, stanowiące 
przedmiot zainteresowań poznawczych. Są one elementami krajobrazu naturalnego.

Utworzony w 1996 r. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy (CH-KPK) to pierwszy 
geologiczny park krajobrazowy w Polsce. Leży on w południowo-zachodniej części Gór 
Świętokrzyskich, pomiędzy dolnymi odcinkami rzek Łososiny na zachodzie i Bobrzy na 
wschodzie. Park chroni wybitne wartości dziedzictwa geologicznego i kulturowego – ślady 
górnictwa podziemnego (rudnego) oraz powierzchniowego (skalnego), wyróżnia się też 
szatą roślinną. W krajobrazie widoczne są odsłonięcia skał naturalne i antropogenicz-
ne – powstałe w wyniku eksploatacji górniczej. Pozostałości po historycznych kopal-
niach podziemnych można odnaleźć jako zagłębienia terenu, nie wszystkie są jednak 
zinwentaryzowane. Wapienne ściany skalne, dawne łomiki, wtopione są w krajobraz 
na Zelejowej, Czerwonej Górze, Górze Milechowskiej. Jako rezerwaty przyrody nieoży-
wionej widoczne są ślady po wydobyciu surowców skalnych – kamieniołomy (np. Góra 
Rzepka). Reprezentują one prawie pełny przekrój różnorodnych utworów skalnych z ery 
paleozoicznej i mezozoicznej. Krajobrazowo jest to obszar niewysokich wzgórz i krótkich 
pasm górskich, poprzedzielanych rozległymi dolinami. Pasma górskie w krajobrazie repre-
zentują: Pasmo Zgórskie (zalesione, z Górą Patrol 389 m n.p.m.), Grzbiet Bolechowicki 
(Bukowa 356 m n.p.m., Czerwona Góra 326 m n.p.m., Zelejowa 372 m n.p.m.), Pasmo 
Chęcińskie (bezleśne, z Górą Zamkową 357 m n.p.m., Miedzianką 354 m n.p.m.), Grzy-
wy Korzeczkowskie (leśne), Grząby Bolmińskie (Góra Mielechowska 326 m n.p.m.). 
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Atrakcjami krajobrazowymi są formy rzeźby denudacyjnej – obserwowane w krajobrazie 
skałki i jaskinie. Mają one nie tylko walor widokowy, ale dokumentują też ewolucję rzeźby 
dla poznania naukowego i edukacyjnego. 

Cechą morfologiczną Pasma Chęcińskiego jest rzeźba strukturalna, odzwierciedlająca 
budowę geologiczną. Układ pasm wzniesień oraz istniejących pomiędzy nimi szerokich 
obniżeń pozwala na odczytanie kształtu głównych elementów fałdowych trzonu paleozo-
icznego, a także kierunków tektonicznych struktur w obrębie jego obrzeżenia. Na ternie 
CH-KPK można zaobserwować zarówno struktury geologiczne odzwierciedlone w rzeźbie 
zgodnie z ich tektonicznym układem – antyklina jest grzbietem, a synklina obniżeniem – 
jak i przykłady rzeźby inwersyjnej – jądro antykliny stanowi obniżenie morfologiczne. 
Przykładem tego zjawiska jest krajobraz Doliny Chęcińskiej i Doliny Zelejowskiej. Dolina 
Chęcińska zbudowana w serii osiowej z łupków kambryjskich, zaś na skrzydłach z wapieni 
i dolomitów dewońskich, jest obniżeniem otoczonym od północy Pasmem Zelejowskim, 
a od południa – Pasmem Chęcińskim. Skarby przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz 
zagospodarowanie zostały omówione w monografii Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajo-
brazowego pod redakcją A. Świercz13. Widok z Zamku Chęcińskiego na zachodnią część 
Doliny Chęcińskiej ilustruje inwersję rzeźby na wychodni antykliny chęcińskiej. Obydwa 
skrzydła antykliny tworzą pasma wzgórz zbudowanych z wapieni dewonu środkowego 
i górnego – południowe, przez Sosnówkę do widocznej w krajobrazie Miedzianki, i północ-
ne, od zalesionych Gór Skibskich po kamieniołom Ostrówka (na miejscu góry Ostrówki). 
Pomiędzy pasmami wzniesień obniżenie wyerodowane jest w miękkich łupkach kambryj-
skich osiowej części antykliny. 

Rzeźba skałkowa widoczna w krajobrazie to skalne grzebienie (przypomina granie 
górskie). Najpiękniejsza krajobrazowo jest bezleśna, skalna grań Miedzianki. Chronionymi 
pomnikami przyrody są formy skalne zbudowane z piaskowców dolnotriasowych: skałka 
w Zajączkowie, u podnóża Miedzianki oraz prożek skalny w Starochęcinach. 

Za pasmami Grzyw Korzeczkowskich i Grząb Bolmińskich w dolinach pokrytych łąkami 
spotykają się rzeki – z południowego zachodu Biała Nida, która odwadnia część Niecki 
Nidziańskiej, z północy Łośna i Bobrza oraz ze wschodu Czarna Nida. Te rzeki wpadają 
do płynącej na południe Nidy14. W krajobrazie widoczne są malownicze przełomowe 
doliny: Bobrzy w Słowiku przez Pasmo Zgórskie i Pasmo Posłowickie, Hutki w Jedlnicy 
przez Grząby Bolmińskie i Grzywy Korzeczkowskie, Łososiny przez Pasmo Przedbor-
sko-Małogoskie, Górę Czubatkę oraz Białej Nidy przez Pasmo Przedborsko-Małogoskie 
i Wzgórza Wilkomijskie.

13 A. Świercz, Formy ochrony przyrody: stan, zagrożenia, zagospodarowanie, [w:] Monografia Chęcińsko-Kielec-
kiego Parku Krajobrazowego, red. A. Świercz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, 
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, 2010, s. 293–313.
14 T. Ciupa, R. Suligowski, T. Biernat, Przydatność treści mapy sozologicznej w skali 1:50 000 do analizy uwarun-
kowań ekoturystyki na przykładzie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, [w:] Krajobrazy rekreacyjne – 
kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. 27, s. 105–111.
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Wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe, aspekty historyczne oraz bogate tradycje 
gospodarowania na tym obszarze tworzą doskonałe warunki dla edukacji przyrodniczej 
i regionalnej. Poznanie środowiska geograficznego i walorów krajobrazu parku utwierdza 
w przekonaniu, że poprzez ukierunkowaną organizację i zagospodarowanie jego obszaru 
można doprowadzić do rozwiązań sprzyjających rozwojowi turystyki kwalifikowanej. Ten 
rodzaj turystyki w powszechnym rozumieniu wiąże się z pewnymi formami specjalizacji 
w sposobie spędzania czasu wolnego, takimi jak: turystyka piesza, jeździecka, rowerowa, 
kajakowa, speleologiczna, wspinaczkowa i inne.

Rys. 1. Lokalizacja walorów turystycznych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego 

Źródło: dane Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w Kielcach. 

Potencjał kulturowy CH-KPK

Zabytki kultury materialnej są bardzo ważnymi i niewątpliwie zasługującymi na szcze-
gólną uwagę elementami krajoznawczymi. Zabytki budownictwa i architektury, będące 
nieodłączną częścią pejzażu, są godne poznania ze względu na ich nieprzemijające war-
tości historyczne i edukacyjne. Podstawowym warunkiem uznania obiektu (zjawiska) za 
walor krajoznawczy, obok posiadania cech budzących zainteresowanie turystów, jest jego 
dostępność i czytelność w krajobrazie, pozwalająca na percepcję zmysłową. Zabytkami 
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kultury materialnej są nie tylko pojedyncze obiekty architektury i techniki czy ich zespoły, 
ale też historyczne założenia urbanistyczne, parki, ogrody czy cmentarze. Świadectwem 
historycznych związków człowieka z przyrodą nieożywioną i elementami wiążącymi jego 
dziedzictwo kulturowe z dziedzictwem geologicznym są pozostałości górnictwa podziem-
nego (rudnego) oraz powierzchniowego (skalnego). Przedmiotem eksploatacji były tu 
kruszce miedzi i ołowiu.

Zabytki kultury materialnej pełnią istotną funkcję w kompozycji krajobrazu CH-KPK. 
W strefie ochrony konserwatorskiej Chęcin zarejestrowanych jest 99 obiektów nierucho-
mych15. Do najważniejszych zabytków należą: ruiny zamku piastowskiego z XIII/XIV w., 
zespół klasztorny franciszkanów z XIV w., kościół św. Bartłomieja z XIV w. z XVII-wieczną 
kaplicą Trzech Króli, zwaną kaplicą Fodygów, zespół klasztorny klarysek (obecnie ber-
nardynek), dom mieszczański „Niemczówka” z XVI w., bożnica z XVII w. Z kolei Białogon 
(obecnie należący do Kielc) posiada bardzo bogate tradycje hutnictwa i przemysłu metalo-
wego, z których narodziła się polska postępowa myśl techniczna. Już na początku XVII w. 
przez gwarków z Chęcin została tu założona huta miedzi i ołowiu, a w połowie XVII wieku 
Białogon posiadał hutę ołowiu, miedzi i srebra oraz warsztat kotlarski. Wiek XIX wiąże się 
ściśle z działalnością S. Staszica, na którego zlecenie przystąpiono do odbudowy zakładu. 
W latach 1814–1823 powstał tu nowoczesny zakład wraz z osiedlem fabrycznym, roz-
budowany staraniem ministra F. Druckiego-Lubeckiego, posiadający oprócz huty zakład 
mechaniczny i odlewnię żeliwa, stojące wówczas na wysokim poziomie technicznym 
w skali europejskiej. Obecnie zabudowania fabryczne są dokumentem historii obiektu 
wraz z osiedlem fabrycznym, klasycznie rozplanowanym przestrzennie, które z kolei 
stanowi dokument twórczej myśli urbanistycznej budownictwa przemysłowego Zagłębia 
Staropolskiego w okresie Królestwa Kongresowego. Głównym akcentem urbanistycznym 
zespołu są ulice osiedla, promieniście zbiegające się przed bramą wjazdową do zakładu16.

Na terenie parku można zaobserwować stare układy osadnicze – ulicówki: Korzecko, 
Starochęciny, Rembieszyce, wielodrożnice: Wolę Tesserową, Mieronice, Brzegi, wsie 
nieregularne: Mosty. Wsie XIX-wieczne otrzymały kształt rzędówki lub ulicówki (Rykoszyn, 
Bolechowice, Polichno, Tokarnia, Przymiarki). Kształt XIX-wiecznej wsi najlepiej zachował 
się w Posłowicach. W większości wsi dominuje nowe budownictwo murowane, natomiast 
największe skupiska budownictwa drewnianego przetrwały w Woli Tesserowej i w Brze-
gach. Na terenie parku, poza Chęcinami, znajduje się około 100 obiektów zabytkowych 
architektury sakralnej i świeckiej17. Z ważniejszych należy wymienić ruinę dworu murowa-
nego z XVI/XVII w. i kościół Narodzenia NMP z początku XVII w. w Bolminie, kościół św. 
Stanisława z XVII wieku w Starochęcinach, zespół dworu starościańskiego z XVII wieku 
z parkiem w Podzamczu Chęcińskim. 

15 Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 1995, t. 15; 
Rejestr Zabytków Nieruchomych woj. świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016. 
16 J. Szczepański, J. Główka, K. Myśliński, Białogon: przewodnik historyczny, Stowarzyszenie „Wspólnota Bia-
łogon”, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2010.
17 Rejestr Zabytków Nieruchomych woj. świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016, s. 59.
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W krajobrazie widoczne są nadal ślady dawnego górnictwa kruszcowego w postaci 
„szpar”, zapadlisk, hałd, a także podziemnych wyrobisk, sztolni i szybów. 

Poza wymienionymi obiektami zabytkowymi w południowej części Parku zlokalizowane 
jest muzeum skansenowskie – Park Etnograficzny w Tokarni, należący do Muzeum Wsi 
Kieleckiej. Utworzono je w latach 1976-1984, gromadząc tam najstarsze obiekty wiejskiego 
budownictwa drewnianego z przełomu XIX i XX w. Niektóre miejscowości, takie jak Chęciny 
czy Słowik, są ośrodkami o liczącej się tradycji turystycznej – były znane jako atrakcyjne 
miejsca turystyki poznawczej i wypoczynkowej już w XIX w. W architekturze zabytków na 
terenie CH-KPK zaznaczają się różne style, o różnorodnych formach i rodzajach budowli. 
Styl gotycki rozpoznać można w charakterystycznych budowlach kamiennych: ruinach 
Zamku Królewskiego i klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanów 
w Chęcinach. 

Kolejną atrakcją kulturową CH-KPK są parki podworskie i osiedlowe, stanowiące walor 
turystyczny o podobnych cechach jak obszary z roślinnością chronioną – umożliwiają 
wypoczynek i obserwacje botaniczne. Na terenie CH-KPK znajduje się kilka wiejskich 
parków przypałacowych bądź podworskich z XIX i XX w. objętych ochroną. Ciekawe pozo-
stałości po założeniach parkowych znajdują się także w gminach: Chęciny – 4 (Bolmin, Łu-
kowa, Starochęciny, Szewce), Małogoszcz – 4 (Leśnica, Mieronice, Rembieszyce, Złotniki), 
Piekoszów – 2 (Łosień, Rykoszyn), Sitkówka-Nowiny – 1 (Zagrody) i Sobków – 6 (Brzegi, 
Chomentów, Korytnica, Kotlice Stare, Sobków, Sokołów Dolny).

W kontekście krajoznawczym pomniki historyczne przedstawiają wartości dydaktyczno- 
-wychowawcze, oddziałujące poprzez formę i treść na postawy ludzkie w procesie kształ-
cenia. Obiekty historyczne cieszą się dużym zainteresowaniem, są celem wycieczek, 
przedmiotem studiów, plenerów oraz imprez historycznych i kulturowych. Do form pomni-
kowych na obszarze parku należą spotykane tu stosunkowo licznie przydrożne krzyże 
i kapliczki. Dużą grupę pomników stanowią obiekty upamiętniające zrywy patriotyczne, 
walki wyzwoleńcze i niepodległościowe (insurekcja kościuszkowska, powstanie stycznio-
we i listopadowe), walki obronne w 1939 r., walki partyzanckie z okupantem hitlerowskim 
(rys. 1). 

Dostępność zwiedzania, zagospodarowanie turystyczne

Ogólna długość dróg publicznych, kołowych na obszarze CH-KPK wynosi około 150 km, 
ze wskaźnikiem zagęszczenia dróg 73,2 km/100 km². Ponadto obrzeżami otuliny CH-KPK 
biegną dwie linie kolejowe: Kielce – Częstochowa z przystankami: Kielce-Herby, Szczu-
kowskie Górki, Piekoszów, Rykoszyn, Wierna Rzeka, Małogoszcz, oraz Kielce – Kraków 
z przystankami: Białogon, Słowik, Sitkówka, Radkowice, Wolica, Sobków. Wszystkie 
stacje i przystanki kolejowe mogą stanowić punkty początkowe lub końcowe wycieczek 
pieszych po terenie parku. Wytyczone szlaki turystyczne ułatwiają poruszanie się po 
parku i prowadzą do najciekawszych miejsc na jego terenie. Są to szlaki lokalne ozna-
czone kolorami: żółtym (Wierna Rzeka – Miedzianka – Grząby Bolmińskie – Grzywy 
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Korzeczkowskie – Chęciny, o długości 20 km) i czarnym (Piekoszów – Zgórskie Góry, 
o długości 7 km) oraz fragmenty regionalnych szlaków Gór Świętokrzyskich: czerwony 
(Chęciny – Zelejowa – Czerwona Góra – Pasmo Zgórskie do Kielc, o długości 18,5 km) 
i niebieski z Chęcin do Łagowa, o długości 69 km, z tego 27,5 km na terenie parku. 
W granicach parku ważnym węzłem komunikacyjnym są Chęciny, dające początek trzem 
znakowanym szlakom. Łączna długość szlaków prowadzących przez park wynosi 73 km, 
a średnia gęstość 0,35 km/km² powierzchni.

Baza noclegowa jest równie ważnym elementem zagospodarowania turystycznego. 
Oprócz zapewnienia turystom noclegu i zakwaterowania warunkuje ona rozwój funkcji 
turystycznej i możliwość uprawiania podstawowych form ruchu turystycznego, ponadto 
jest głównym wskaźnikiem zdolności recepcyjnej danego regionu. Na obszarze parku 
w czasie badań terenowych zarejestrowano 15 obiektów noclegowych (w tym 5 sezo-
nowych), dysponujących około 1000 miejsc noclegowych, z czego ok. 36% stanowiły 
miejsca sezonowe. Największa liczba miejsc noclegowych (50,1%) przypada na gminę 
Małogoszcz. Drugą lokatę pod względem liczby miejsc noclegowych zajmuje gmina Chę-
ciny (41,8%). Rozmieszczenie bazy noclegowej na terenie parku jest nierównomierne. 
Cała baza noclegowa skupia się wzdłuż drogi wojewódzkiej E 762, Kielce – Chęciny – 
Małogoszcz. Znajduje się tu 9 obiektów noclegowych z 898 miejscami, które stanowią 
ok. 93% wszystkich miejsc noclegowych.

Jak wynika z analizy bazy noclegowej na terenie parku, łączna liczba miejsc nocle-
gowych (bez kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych) wynosi 994. Z tego 
na bazę zamkniętą, obsługującą potrzeby pobytowej turystyki wypoczynkowej, przypada 
560, a na otwartą, obsługującą ruch krajoznawczy – 434 miejsca. Korzystnym zjawiskiem, 
wspomagającym bazę noclegową na terenie parku, jest rozwijająca się agroturystyka. 
Gospodarstwa agroturystyczne (27 zarejestrowanych w 2016 r.) oferują pokoje gościnne, 
które są konkurencyjne dla innych obiektów bazy noclegowej.

Dostępność komunikacyjna i baza noclegowa stanowią podstawę, bez której uprawia-
nie turystyki nie byłoby możliwe. Niemniej istotne dla obsługi ruchu turystycznego są także 
urządzenia towarzyszące (czyli infrastruktura paraturystyczna), stanowiące uzupełnie-
nie bazy podstawowej. W obrębie CH-KPK na urządzenia te składają się przede wszystkim 
stacje benzynowe, zakłady obsługi samochodów, parkingi i urządzenia o charakterze 
rekreacyjno-wypoczynkowym. Na terenie CH-KPK znajdują się trzy stacje benzynowe 
oraz jedna w bliskim sąsiedztwie parku. Są to stacje: przy trasie E 7 (w okolicach Chęcin 
i w Miąsowej) oraz przy trasie E 762 (w Białogonie i Małogoszczu).

Dla turystów przejeżdżających tranzytem przez park oraz podróżujących własnym 
samochodem na terenie CH-KPK zorganizowano kilka parkingów, m.in. przy trasie 762 
Kielce – Chęciny na południowym stoku Czerwonej Góry, przy zajeździe Raj, w Chęcinach 
przy dużym i małym rynku, przy Parku Etnograficznym w Tokarni.

Do infrastruktury technicznej o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym zalicza się 
zbiorniki wodne z towarzyszącym im zapleczem. Do obiektów tych należą: kryta pływalnia 
Perła w Nowinach, zbiornik wodny Bolmin przy rzece Hutce w Wymysłowie koło Bolmina, 
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zbiornik wodny Lipowica przy rzece Czarna Nida w Lipowicy, basen odkryty przy Ośrod-
ku Wypoczynkowym Wierna w Bocheńcu, korty tenisowe i boiska sportowe przy Ośrodku 
Wypoczynkowym Wierna w Bocheńcu.

Różnorodność występującej infrastruktury noclegowej, gastronomicznej i towarzyszą-
cej ocenić można jako dobrą. Rozbudowy wymaga otwarta baza noclegowa obsługująca 
turystykę krajoznawczą oraz mała gastronomia – bary szybkiej obsługi zlokalizowane 
przy trasach turystycznych. 

Produkt turystyczny CH-KPK

O rozwoju turystycznym CH-KPK w głównej mierze decyduje produkt turystyczny, oparty 
na istniejących walorach i atrakcjach turystycznych, korzystający z istniejącej infrastruktury 
i usług turystycznych. W połączeniu z dostępnością komunikacyjną, korzystnym wizerun-
kiem oraz konkurencyjną ceną różnorodny i odpowiednio promowany może oddziaływać 
na wzrost lokalny gmin. Biorąc pod uwagę wartość zasobów krajoznawczych CH-KPK 
uznano, że dają one podstawę do rozwoju grup produktów turystycznych, których rdzeń 
powinny tworzyć następujące zasoby:
 – zachowane dziedzictwo geologiczne, jako bogactwo skał, struktur i zjawisk występu-

jących w skorupie ziemskiej, zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej, zwłaszcza 
obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną, walory bioklimatyczne;

 – zachowane unikatowe dziedzictwo kulturowe: zabytkowe zespoły urbanistyczne Chę-
cin, unikalne zabytkowe obiekty architektury sakralnej i świeckiej, Zamek Królewski 
w Chęcinach, zespoły pałacowo-ogrodowe i dworskie;

 – zabytki etnograficzne – Park Etnograficzny w Tokarni;
 – tradycje zanikających rzemiosł i zawodów (jako podstawa do rozwoju turystyki poznaw-

czej i hobbystycznej oferta edukacyjna Parku Etnograficznego w Tokarni);
 – imprezy i wydarzenia kulturalne, sportowe.

Na produkt turystyczny CH-KPK składają się (tab. 1):
 – wiodące produkty, tj. turystyka krajoznawcza i jej specyficzne formy: geoturystyka 

i ekoturystyka. Jej bazą są Europejski Ośrodek Edukacji Geologicznej, unikalne re-
zerwaty geologiczne, faunistyczne i florystyczne. Perspektywy rozwoju tego segmentu 
są jednoznaczne i w dużym stopniu zależne od promocji – możliwy jest znaczący 
wzrost ruchu (zwłaszcza w skojarzeniu z wypoczynkiem sobotnio-niedzielnym). Rdzeń 
produktu stanowią zasoby/walory środowiska naturalnego związane z możliwością 
uprawiania aktywnych, relaksujących form wypoczynku (lasy, krajobraz, klimat, zbiorniki 
wodne, baseny, trasy rowerowe, zabudowa letniskowa, baza sportowo-rekreacyjna). 
Produkt obejmuje krótkie pobyty wypoczynkowe w niewielkiej odległości od miejsca 
zamieszkania, związane z potrzebą odbudowy, zachowania oraz ochrony sił fizycz-
nych i psychicznych współczesnego człowieka. Oferta krótkich pobytów łączy kontakt 
z przyrodą z możliwościami rozrywki i aktywnym, relaksującym spędzeniem czasu 
wolnego, przy wykorzystaniu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
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(np. kąpieliska, ścieżki rowerowe). Należy się spodziewać, że wraz ze wzrostem 
poziomu dochodów mieszkańców zainteresowanie rekreacją będzie wzrastać i ten 
segment rynku będzie się rozwijał. 

 – pozostałe produkty, tj. pobyty związane z dziedzictwem kulturowym regionu (wycieczki 
objazdowe). Rdzeń produktu stanowią historyczne i współczesne zasoby środowiska 
kulturowego: zabytki architektury i budownictwa, zespoły urbanistyczne, zespoły rezy-
dencjonalne, zespoły i budowle sakralne, budownictwo obronne, obiekty etnograficzne 
i archeologiczne, obiekty i miejscowości historyczne połączone szlakami tematycz-
nymi; pobyty związane z udziałem w turystyce aktywnej. Rdzeń produktu stanowią 
walory środowiska naturalnego dla wypoczynku aktywnego, uzupełnione o elementy 
zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego: szlaki piesze, trasy rowerowe, szlaki 
i zbiorniki wodne, infrastrukturę sportową i turystyczną. Turystyka aktywna należy do 
najdynamiczniej rozwijających się produktów turystycznych. Obserwujemy wzrost świa-
domości ekologicznej i dążenie do prowadzenia zdrowszego trybu życia. Realizowana 
jest najczęściej w połączeniu z innymi rodzajami ruchu turystycznego (np. pobytowym, 
krajoznawczym lub świątecznym), stanowiąc ich aktywne rozwinięcie. Formy aktywnego 
ruchu turystycznego to: kajakarstwo, turystyka rowerowa i konna, sporty ekstremalne 
(lotniarstwo). Odbiorcami oferty są zazwyczaj mobilni ludzie młodzi. Piesze wędrówki 
po szlakach turystycznych zalicza się do turystyki kwalifikowanej aktywnej. 

Tab. l. Identyfikacja głównych rodzajów produktu turystycznego ze względu na dominujące walory 
(rdzenie produktów) w CH-KPK

Segmenty 
rynku

Rodzaj turystyki

krajoznawcza kulturalna,
rozrywkowa, 

sportowa

kwalifikowana 
piesza

kwalifikowana 
wodna

Obszar  
produktu

produkt punktowy
(obiekty

geoturystyczne, 
zabytki, obiekty 

sakralne, archeolo-
giczne);

produkt liniowy
(turystyczne szlaki 
dziedzictwa górni-
czego i geologicz-

nego)

produkt punktowy
(imprezy i wyda-
rzenia kulturalne, 
sportowe i inne, 

stanowiące same 
w sobie walor 
poznawczy);

produkt liniowy
(wycieczki objaz-

dowe)

produkt liniowy
(szlaki turystyki 
pieszej, ścieżki 
dydaktyczne)

produkt liniowy
(szlaki kajakowe)

Rodzaj aktyw-
ności

uczestnictwo 
w zwiedzaniu 

obiektów; semi-
naria, szkolenia 

w obiektach zabyt-
kowych

uczestnictwo 
w imprezach kultu-
ralnych (plenerach 

plastycznych), 
zgrupowaniach 

szkoleniowo-spor-
towych

piesze wycieczki 
krajoznawcze

indywidualne 
i grupowe spływy 

kajakowe
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Dominujące 
segmenty 
rynkowe

turyści krajowi 
indywidualni 

i w grupach zorga-
nizowanych;
krajowe firmy 
szkoleniowe;
grupy dzieci 

i młodzieży z woje-
wództw ościen-
nych i terenu 
całego kraju

turyści krajowi,
ludzie młodzi upra-

wiający sport;
ludzie młodzi, 

uczestnicy imprez 
(segment niszowy 

lub masowy 
w zależności od 

imprezy);
stowarzyszenia 
kulturalne i spor-

towe

mieszkańcy miast 
w różnym wieku;

młodzież w czasie 
szkolnych wycie-

czek;
turyści indywidual-
ni i zorganizowani

turyści w różnych 
grupach wieko-

wych, posiadający 
odpowiednie kwali-

fikacje (patent)

Dominujące 
rynki dla  
produktu

rynek lokalny,
regionalny,

krajowy

rynek regionalny,
krajowy

turyści krajowi
z przewagą rynku 

regionalnego

turyści krajowi 
z przewagą rynku 

regionalnego

Czas pobytu dominują pobyty 
jednodniowe

dominują pobyty 
kilkugodzinne i kil-
kudniowe (w zależ-

ności od rodzaju 
aktywności)

największe 
zainteresowanie 

w okresie kwiecień 
-październik

wypoczynek 
weekendowy, wy-

poczynek urlopowy 
w okresie letnim

Źródło: opracowanie własne. 

Zakończenie

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, dzięki dużemu potencjałowi walorów kra-
jobrazowych i przyrodniczych, atrakcyjnemu krajobrazowi kulturowemu, coraz lepszej 
dostępności komunikacyjnej oraz zagospodarowaniu turystycznemu, stanowi atrakcyjny 
region dla turystyki kwalifikowanej.

Trudno dziś oceniać efekty zainicjowanego w 2015 r. Chęcińskiego Klastra Tury-
stycznego jako narzędzia umożliwiającego podejmowanie działań na rzecz kreowania 
nowych produktów turystycznych, promocji czy zarządzania ze względu na krótki czas 
jego funkcjonowania. Istota produktu turystycznego składającego się z wielu komplemen-
tarnych usług świadczonych przez wyspecjalizowanych dostawców sprawia, że współ-
praca w ramach procesu obsługi turystów jest zjawiskiem naturalnym. Koncepcja klastra 
wskazuje na dodatkowe korzyści wynikające ze współpracy, także w ramach tych samych 
ogniw łańcucha wartości, między konkurencyjnymi wobec siebie podmiotami. Klaster 
eksponuje współpracę skoncentrowanych geograficznie podmiotów. Naturalne atrakcje 
turystyczne, będące źródłem ruchu turystycznego, w minimalnym stopniu podlegają wpły-
wowi człowieka. Ma znaczenie ich udostępnienie i wypromowanie dla turystów. Dlatego 
zainicjowany klaster, do którego należą ważne instytucje publiczne, ma szansę stać się 
źródłem przewagi konkurencyjnej, gdyż dzięki temu można uzyskać dostęp do zasobów 
nieosiągalnych dla innych podmiotów.



Ewa Nowak 54

Bibliografia
Ciupa T., Suligowski R., Biernat T., Przydatność treści mapy sozologicznej w skali 1:50 000 do ana-

lizy uwarunkowań ekoturystyki na przykładzie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, 
[w:] Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, „Problemy Ekologii 
Krajobrazu” 2010, t. XXVII.

Kowalczyk T., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000.
Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, „Turyzm” 1995, t. 5, z. 2.
Liszewski S., Region turystyczny, „Turyzm” 2003, t. 13, z. 1.
Liszewski S., Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, „Turyzm” 2006, 

t. 16, z. 2.
Liszewski S., Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [w:] Współczes-

ne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, red. I. Jażewicz, Akademia 
Pomorska w Słupsku, Słupsk 2009.

Nowak E., Brambert P., Klaster Grono Targowe Kielce jako stymulator rozwoju regionu święto-
krzyskiego, [w:] Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, t. 2, 
red. S. Ciok, K. Janc, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego” 2014, 33/2.

Nowak E., Kozłowski M., Turystyka edukacyjna na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazo-
wego, [w:] Region świętokrzyski jako obszar turystyki kwalifikowanej o zasięgu ogólnopolskim, 
red. E. Nowak, A. Rembalski, B. Zawadzka, „Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej” 2013.

Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny miejsce, „Turyzm” 2003, t. 13, z. 1.
Szczepański J., Główka J., Myśliński K., Białogon: przewodnik historyczny, Stowarzyszenie „Wspól-

nota Białogon”, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2010.
Świercz A., Formy ochrony przyrody: stan, zagrożenia, zagospodarowanie [w:] Monografia Chęciń-

sko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, red. A. Świercz , Uniwersytet Humanistyczno-Przyrod-
niczy im. Jana Kochanowskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2010.

Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
Włodarczyk B., Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji 

i klasyfikacji, „Turyzm” 2014, t. 24, z. 1.
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 

1995, t. 15. 
Rejestr Zabytków Nieruchomych woj. świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.

Strony internetowe

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055 [21.03.2107].

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie potencjału zasobów naturalnych i kulturowych chronionych 
w ramach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. W obszarze CH-KPK obserwuje się roz-
wój funkcji turystycznej, tj. zasoby są przekształcane w wartości. Ich gromadzenie i koncentracja 



Znaczenie potencjału przyrodniczego, kulturowego i partnerstwa dla rozwoju turystyki… 55

w przestrzeni geograficznej umożliwiają tworzenie produktów turystycznych, które zawierają 
rzeczywistą wartość pieniężną. Rozwój usług turystycznych prowadzi do zwiększenia potencjału 
turystycznego regionu. Powołany Chęciński Klaster Turystyczny można nazwać „nową” formą 
współpracy w różnych jednostkach mającą na celu zdobycie wiedzy o potencjale i zasobach 
regionu poprzez tworzenie kompleksowego produktu turystycznego. Turystyka stwarza okazję do 
rozwoju obszaru w oparciu o wartość środowiska naturalnego i kulturowego. Ponadto generuje 
miejsca pracy w usługach, co jest właściwym kierunkiem poprawy jakości życia mieszkańców.

Słowa kluczowe: Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, przestrzeń geograficzna, klastry 
turystyczne, produkt turystyczny, atrakcje turystyczne 

Abstract

The aim of the article is to present the potential of the natural and cultural resources protected 
within Chęciny-Kielce Landscape Park (CH-KPK). In the area of CH-KPK the development of 
the tourist function can be observed, i.e. the resources are transformed into values, and their 
accumulation and concentration effects in the geographical space. The tourism organization 
in the region is based on entities from the sphere of services, associations and organizations 
engaged in tourism activities which show weakness and lack of funds for promotion, renova-
tion and development. Allow the creation of tourism products that contain an actual monetary 
value, i.e. tourism services leading to an increase in the tourism potential of the region. The 
tourism cluster is characterized by a multi-stakeholder approach. Appointed Chęciński Tourist 
Cluster can be called the “new” form of cooperation opportunities within various units to acquire 
knowledge about the potential and resources of the region, creating a comprehensive tourism 
product. Tourism creates an opportunity for the development of the area based on the value 
of the natural and cultural environment. Tourism generates jobs in services, which is the right 
direction for improving the quality of life of residents.

Key words: Chęciny-Kielce Landscape Park, geographical space, clustering in tourism, tourism 
products, tourism attractions 
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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA BIESZCZADÓW  
W OPINII PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

BESKIDS MOUNTAINS GUIDES’ OPINION ON THE TOURIST 
INFRASTRUCTURE IN BIESZCZADY

Wprowadzenie

Bieszczady to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju. Należą one do 
Beskidów. Zajmują część terytorium Polski, Słowacji i Ukrainy.Są najbardziej wysunię-
tą na południowy-wschód częścią Polski. Stanowią część głównego łuku karpackiego 
i są pierwszym członem Karpat Wschodnich, które zaczynają się w dolinie Sanu, 
Osławy, Osławicy i Laborca. W granicach Polski znajdują się jedynie Bieszczady 
Zachodnie, które przechodzą ku zachodowi (za Przełęczą Łupkowską) w Beskid 
Niski, natomiast ku wschodowi (za Przełęczą Użocką) w Bieszczady Wschodnie. 
Po południowej stronie wododziału karpackiego, czyli na Słowacji noszą one nazwę 
Bukovske Vrchy1.

Główną atrakcją obszaru tych gór jest najwyższy ich szczyt – Tarnica (1346 m n.p.m.). 
Pomimo wysokości, która nie może konkurować z najwyższymi polskimi szczytami, cieszy 
się on dużą popularnością wśród zwiedzających, nie tylko z kraju. Na głównej kulminacji 
znajduje się punkt geodezyjny i żelazny krzyż ustawiony w 1987 r., upamiętniający – wraz 
z wmurowaną tablicą – pobyt ks. Karola Wojtyły 5 sierpnia 1953 r. Na szczyt Tarnicy 
można dostać się dwoma szlakami: czerwonym i niebieskim, odpowiednio wychodząc 
z Ustrzyk Górnych lub z Wołosatego. Kolejnym obiektem cieszącym się dużą popularno-
ścią wśród zwiedzających jest Jezioro Solińskie. Wokół niego koncentrują się największe 
bieszczadzkie miejscowości turystyczne, m.in.: Polańczyk, Solina czy Myczkowce. Są tam 
tysiące miejsc noclegowych, dziesiątki restauracji, przystani, lecz tylko cztery kąpieliska 
strzeżone. Powierzchnia Jeziora Solińskiego to około 22,5 km2.

Lasy w Bieszczadach stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych elementów krajobrazu. 
Najbardziej rozpowszechnionym na całym obszarze zespołem leśnym jest żyzna buczyna 

1 W. Krukar, Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Wyd. Rewasz, Pruszków 2009.
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karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum), występująca w kilku wariantach i będąca 
dominującym zbiorowiskiem lasu dolnoreglowego2.

Kolejną atrakcją, która zasługuje na szczególną uwagę turystów, jest Bieszczadzka 
Kolejka Leśna, zwana Bieszczadzką Ciuchcią. Jej trasa rozpoczyna się w Majdanie, gdzie 
zainteresowani mogą również zwiedzić skansen.

Bieszczady są bardzo rozpoznawalną marką turystyczną w Polsce. Pomimo rozbu-
dowanej infrastruktury turystycznej wciąż postrzegane są jako jeden z bardziej „dzikich” 
zakątków Polski. W tym regionie realizuje się przede wszystkim rekreację w rejonie Jeziora 
Solińskiego i turystykę górską. O ich wyjątkowości przesądzają nie tylko walory przyrod-
niczo-krajobrazowe, lecz również liczne kulturowe atrakcje turystyczne3.

W Bieszczadach znajduje się jeden z najbardziej malowniczo położonych parków 
narodowych naszego kraju. Jest to, powstały w 1973 r., Bieszczadzki Park Narodowy. To 
największy górski park narodowy w Polsce. Leży on w południowej części województwa 
podkarpackiego, na terenie powiatów bieszczadzkiego i leskiego w gminach Lutowiska 
i Cisna. Niewielka jego część leży w gminie Czarna. Obecnie park zajmuje powierzch-
nię 292,01 km2, z czego ścisłą ochroną objęto 184,25 km2, a częściową 107,77 km2. To 
jeden z ciekawszych pod względem przyrodniczym parków w Europie. Jego otuliną jest 
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Biesz-
czadzki Park Narodowy jest częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie”, utworzonego przez UNESCO w ramach programu „Człowiek i Biosfera”. 
W skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” wchodzą także 
słowacki Park Narodowy Połoniny oraz ukraiński Użański Park Narodowy. Bieszczadzki 
Park Narodowy wraz z otuliną wchodzi w skład Obszaru Natura 2000: PLC180001 Biesz-
czady, którego powierzchnia wynosi 111 519,5 km2. Jest to zarówno Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków, jak i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk4. 

Park chroni jednocześnie wszystkie polskie duże ssaki, włącznie z niedźwiedziem 
brunatnym, wilkiem, rysiem i żbikiem. Powiodła się również reintrodukcja występujących 
tu wcześniej bobrów i żubrów. Park stanowi także ostoję dla rzadkich gatunków ptaków, 
w tym orła przedniego i puchacza. Najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu parku 
są unikatowe w skali Polski, długie pasma górskich łąk rozciągających się ponad górną 
granicą lasu, zwane połoninami. Z uwagi na położenie geograficzne, w parku występują 
zarówno zachodnio- jak i wschodniokarpackie zbiorowiska roślinne, w tym wiele chronio-
nych i zagrożonych gatunków5.

Istniejąca na terenie parku sieć pieszych szlaków turystycznych o długości przeszło 
130 km stwarza znakomite warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą w trakcie ich zwie-
dzania6.

2 S. Michalik, A. Szary, Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 1, 
Ustrzyki Dolne 1997.
3 P. Luboński, Bieszczady, Wyd. Bosz, Olszanica 2012, s. 32.
4 Ibidem.
5 W. Krukar, Bieszczady przewodnik dla prawdziwego turysty, Wyd. Rewasz, Pruszków 2009, s. 29–30.
6 Ibidem, s. 46.
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Rys. 1. Bieszczadzki Park Narodowy
Źródło: http://79.188.247.178:8080/imap/ [1.04.2016].

Cel pracy

Celem pracy jest prezentacja i próba analizy infrastruktury turystycznej Bieszczadów  
w latach 2000–2015 w opinii przewodników beskidzkich. Problemem badawczym uczy-
niono pytanie: Czy w ostatnim czasie nastąpił rozwój infrastruktury w opinii przewodników 
beskidzkich? 

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem był kwestiona-
riusz ankietowy samodzielnie opracowany przez autorów niniejszego artykułu, a techniką 
badawczą – ankieta.

Ankietę przeprowadzono na grupie 100 przewodników beskidzkich, którzy posiadają 
uprawnienia przewodnickie przez okres co najmniej 7 lat. Ponadto dokonano analizy 
dostępnej literatury przedmiotowej.

Wyniki badań zaprezentowano w formie wykresów i dodatkowo omówiono w formie 
opisowej, uwzględniając najwyższe i najniższe wartości odpowiedzi uzyskanych od respon-
dentów. Ankieta zawierała 9 pytań, zarówno zamkniętych, jak i otwartych.
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Wyniki badań

Opinie na temat rozwoju infrastruktury turystycznej Bieszczadów przedstawili głównie 
przewodnicy z 10–30-letnim stażem pracy (rys. 2). Szczegółowe dane na temat stażu prze-
wodników, którzy brali udział w badaniu, przedstawiono na rysunku 2. 

Rys. 2. Długość stażu pracy
Źródło: na podstawie badań własnych.

Kolejne pytanie dotyczyło form turystyki cieszących się największą popularnością wśród 
zwiedzających Bieszczady (rys. 3). Największym zainteresowaniem cieszy się turystyka 
indywidualna (37 osób). Drugą z form jest turystyka piesza (34 osoby). Następne, cie-
szące się już mniejszą popularnością formy turystyki, to: grupowa (11 osób), poznawcza 
(6 osób), kwalifikowana (9 osób), wodna (3 osoby).

Rys. 3. Formy turystyki cieszące się największą popularnością wśród respondentów
Źródło: na podstawie badań własnych.

Diana Mazek, Ewa Bogusz 
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W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o ocenę liczby szlaków turystycz-
nych (rys. 4). Zastosowano skalę od niedostatecznej do bardzo dobrej. 45 osób uznało, 
że liczba szlaków pieszych zasługuje na ocenę bardzo dobrą, a 38 – na dobrą. 

Rys. 4. Ocena liczby szlaków
Źródło: na podstawie badań własnych.

Znacznie mniejsza część ankietowanych, bo tylko 8 osób, uważa, że liczba szlaków 
zasługuje na ocenę dopuszczającą, 4 na dostateczną, a zaledwie 5 ocenia je w tej kwestii 
niedostatecznie. Kolejne poddane ocenie zostały szlaki konne pod kątem ich liczebności. 
Po 40 osób uznało, że zasługują w tej materii na ocenę dobrą i dostateczną. Znacznie 
mniej, bo tylko 6 osób, oceniło je na bardzo dobry. 12 przewodników stwierdziło, że 
z uwagi na liczbę powinny otrzymać stopień dopuszczający, a tylko 2 niedostateczny. 
Liczba szlaków rowerowych przez 39 odpowiadających została uznana za dostateczną, 
ocenę dobrą wystawiło im 28 przewodników, natomiast 25 bardzo dobrą. Dużo mniejsza 
grupa ankietowanych, bo tylko 5 osób, uznała, że liczba szlaków jest dopuszczająca, 
natomiast 2 przyznały ocenę niedostateczną. Liczba ścieżek przyrodniczych i naukowo- 
-dydaktycznych w największym stopniu została oceniona na ocenę bardzo dobrą (45 osób), 
32 osoby uważają ją za dobrą, 12 za dostateczną, 7 dopuszczającą. 4 osoby wybrały 
ocenę niedostateczną (rys. 4).

Oceniona została również jakość szlaków (rys. 5). Najwięcej ankietowanych uznało 
szlaki piesze za dobre (45 osób). Kolejne 30 osób oceniło je na bardzo dobry, 15 dosta-
teczny, 7 dopuszczający, a tylko 3 osoby niedostateczny. Szlaki konne, według 35 osób, 
otrzymały ocenę dostateczną. 
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Rys. 5. Ocena jakości szlaków
Źródło: na podstawie badań własnych.

23 osoby uważają ich jakość za dobrą, a 15 osób za bardzo dobrą. Aż 18 osób jest 
zdania, że zasługują one na ocenę dopuszczającą, natomiast 9 osób ocenia je niedosta-
tecznie. Szlaki rowerowe, w opinii zaledwie 9 osób, są bardzo dobre, natomiast 36 osób 
dobre. 34 ankietowanych uważa je za dostateczne, 18 za dopuszczające i 3 za niedo-
stateczne. Ścieżki przyrodnicze i naukowo-dydaktyczne zostały ocenione następująco: 
34 respondentów dało im ocenę bardzo dobrą, 36 dobrą, 17 dostateczną, 7 dostateczną, 
a 6 niedostateczną (rys. 5).

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło oceny jakości infrastruktury drogowej i dostępności 
komunikacyjnej w opinii przewodników bieszczadzkich (rys. 6). Najwięcej ankietowanych, 
bo aż 45, oceniło ją dobrze. Dostateczną ocenę wskazało 27 uczestników, dopuszczają-
cą – 20. Tylko 5 zdecydowało się na ocenę bardzo dobrą, natomiast 3 – na niedostateczną.

Rys. 6. Ocena jakości infrastruktury drogowej i dostępności komunikacyjnej
Źródło: na podstawie badań własnych.
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Kolejny rysunek (rys. 7) to graficzne przedstawienie rozkładu odpowiedzi responden-
tów dotyczących oceny działalności władz lokalnych w zakresie rozwoju infrastruktury 
turystycznej. Większość przewodników uważa, że władze dostatecznie interesują się jej 
rozwojem (45 osób). Zdania są jednak podzielone, ponieważ 21 osób twierdzi, że zain-
teresowanie jest dobre, a 20 osób uznaje je za małe. Według 10 osób w ogóle nie ma 
zainteresowania ze strony władz. Tylko 4 osoby wystawiły ocenę bardzo dobrą. 

Rys. 7. Ocena działalności władz lokalnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej
Źródło: na podstawie badań własnych.

Kolejne pytanie skierowane do respondentów brzmiało: jak ocenia Pani/Pan dostępność 
bazy noclegowej/gastronomicznej w Bieszczadach? 

Baza noclegowa została oceniona w większości jako dobra (54%), ocenę bardzo dobrą 
oznaczyło 15%, dostateczną zaś 28%. Niedostatecznie oceniło ją 3% ankietowanych. 
Baza gastronomiczna została oceniona na podobnym poziomie: na ocenę dobrą (40% 
odpowiedzi) i dostateczną (40%), natomiast na ocenę bardzo dobrą 13%. 

Elementem ocenianym przez przewodników były brakujące obiekty infrastruktury 
turystycznej w przestrzeni Bieszczadów. Ankietowani najczęściej skarżyli się na brak: 
toalet, miejsc noclegowych dla dużych grup, komunikacji autobusowej, parkingów dla 
autokarów, wież widokowych, wiat, stałej informacji turystycznej, wyciągów narciarskich, 
tras narciarstwa biegowego.

Podsumowanie 

Turystyka indywidualna, według przeprowadzonych badań, cieszy się największym 
zainteresowaniem. Może to wynikać ze słabego przystosowania infrastruktury do uprawia-
nia turystyki grupowej (ankietowani sygnalizowali, że brakuje parkingów dla autokarów). 
Jednak decydującym powodem rozwoju tego rodzaju turystyki jest chęć oderwania się 
ludzi od codzienności i związanego z nią gwaru oraz możliwość wyciszenia się. Ludzie 
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wyjeżdżają z miast w góry, głównie w poszukiwaniu spokoju i pięknych widoków. Liczba 
i jakość szlaków pieszych została oceniona bardzo dobrze, należałoby jednak zwrócić 
uwagę na zbyt małą liczbę oraz jakość szlaków rowerowych. Turystyka piesza to forma 
ciesząca się dużym zainteresowaniem. W dużej mierze do jej rozwoju przyczynił się cha-
rakterystyczny rodzaj krajobrazu (krajobraz górski); poza tym szlaki piesze w Bieszczadach 
są bardzo dobrze oznakowane, co znacznie ułatwia poruszanie się.

Turystyka kwalifikowana cieszy się stosunkowo małą popularnością. Prawdopodobnie 
jest to efekt braku przystosowania infrastruktury m.in. do uprawiania turystyki rowerowej 
czy konnej. Bardzo duża grupa osób odwiedza Bieszczady tylko w celach rekreacyjnych, 
po to, by pobyć w górach, w związku z tym turystyka poznawcza schodzi na dalszy plan. 
Bardzo mała liczba turystów zwraca uwagę na historię i kulturę tego terenu. Jednak 
dzięki powstawaniu kolejnych szlaków kulturowych, np. Szlaku Architektury Drewnia-
nej z kościołami i cerkwiami, ten proces ulega ciągłej zmianie. Niewielu przewodników 
wskazało na rozwój turystyki wodnej. Być może jest to efekt fizyczno-geograficznej przy-
należności Jeziora Solińskiego do obszaru pozagórskiego (a pytanie dotyczyło turystyki 
wodnej w górach). Podobnie tłumaczyć można coraz bardziej popularne spływy kajakowe 
na tym odcinku Sanu, kiedy przepływa on przez obszar Gór Sanocko-Turczańskich, a więc 
poza terenem Bieszczadów. Coraz bardziej modne staje się ekologiczne nastawienie do 
życia; w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na turystykę przyrodniczo-poznawczą. 
Przewodnicy w ankiecie zwrócili uwagę, iż zwiększona powinna zostać liczba i poprawiona 
jakość ścieżek naukowo-dydaktycznych.

Dla turystów bardzo ważne są jakość i dostępność infrastruktury drogowej i komuni-
kacyjnej. Z odpowiedzi wynika, że wymagają one poprawy. Największy problem stwarza 
mała dostępność komunikacji publicznej, co dla turystów, nieposiadających własnych 
środków transportu, jest niezwykle ważne. Utrudniony czy wręcz niemożliwy dojazd może 
zniechęcić do odwiedzania takich miejsc. 

Wiele do życzenia pozostawiają obiekty infrastruktury turystycznej na obszarze Biesz-
czadów. Ankietowani głównie zwrócili uwagę na brak toalet, miejsc noclegowych dla 
większych grup i brak parkingów. To duże utrudnienie, zwłaszcza dla większych grup 
wycieczkowych. Natomiast brak wież widokowych czy wiat wpływa na mniejszą atrakcyj-
ność odwiedzanych miejsc. Należałoby również zwiększyć liczbę wyciągów narciarskich 
i szlaków narciarstwa biegowego, co przełoży się na zwiększenie liczby turystów w se-
zonie zimowym. 

Ponieważ na rozwój infrastruktury turystycznej bardzo duży wpływ ma działalność 
władz lokalnych, bo to one mają decydujący głos w tych sprawach, warto byłoby podjąć 
starania o lepszą współpracę na linii Bieszczadzki Park Narodowy – samorząd lokalny.

Diana Mazek, Ewa Bogusz 
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Streszczenie

Infrastruktura turystyczna w Bieszczadach jest w miarę dobrze rozwinięta. Dawno już minęły 
czasy, kiedy jadąc w Bieszczady, trzeba było zabrać namiot i biwakować pod gołym niebem lub 
szukać miejsca „u gospodarza”. Choć nadal do dyspozycji jest szereg miejsc biwakowych, można 
odnaleźć tu również hotele dla gości przyzwyczajonych do wysokiego standardu. Duża liczba 
turystów odwiedzających Bieszczady spowodowała rozwinięcie sieci szlaków pieszych oraz 
oferty pobytowo-rekreacyjnej.
Jednymi z najlepszych obserwatorów turystyki w Bieszczadach są przewodnicy beskidzcy, 
którzy pracując z grupami lub turystami indywidualnymi, mnóstwo czasu spędzają w obszarze 
badawczym i dlatego mogą profesjonalnie wyrazić swoje opinie i spostrzeżenia.
Celem pracy było ukazanie i analiza infrastruktury turystycznej Bieszczadów. Opinię tę w autor-
skim kwestionariuszu ankiety przedstawili przewodnicy beskidzcy.
W pracy przedstawiono wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego na grupie 100 przewod-
ników beskidzkich, spośród których aż 60% miało ponaddwudziestoletni staż pracy w zawodzie. 
W pracy zastosowano również wyniki kwerendy literatury przedmiotowej. 
Respondenci stwierdzili, że liczba oraz jakość szlaków pieszych są na dość dobrym poziomie. 
Z kolei jakość i liczba szlaków konnych i rowerowych zostały ocenione na poziomie dostatecz-
nym i dopuszczającym.

Słowa kluczowe: turystyka, infrastruktura turystyczna, przewodnicy, Bieszczady

Abstract

Tourist infrastructure in the Bieszczady Mountains is quite well developed. Still there are camp 
places, but a big number of good hotels/apartments have appeared lately. Tourist infrastructure in 
the Bieszczady Mountains has improved its offer and is getting better every year. Large number 
of tourists in Bieszczady influenced the region to develop networks of hiking trails, accommoda-
tion and recreational activities. The best observers of these changes are the Beskids Mountain 
guides. This group of people spend lot of time with tourists in the region and give their opinions 
and perceptions very professionally.
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The aim of the work was to present and analyze the tourist infrastructure of the Bieszczady Moun-
tains. This opinion was presented by the Beskids guides in the author’s questionnaire survey. 
The work on the report was carried out using the author’s questionnaire on a group of 100 Beskids 
guides. These individuals are authorized and registered mountain guides with a minimum of 
7 years’ experience. Additional subject literature was used to develop this report. 
Many experienced guides (more than 60%) had more than 20 years of experience in the study. 
They found that the quality and quantity of hiking trails is quite good. On the other hand, the qual-
ity and number of horse and bicycle trails is rather sufficient and acceptable. What is important 
and expected, according to the survey, interest of local authorities should be more intensive.

Key words: tourism, tourist infrastructure, Beskid guides, Bieszczady
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ERRATIC DISAPPEARANCES. SOME REMARKS ON THEIR 
GEOTOURISTIC VALUES

Introduction

Glacial erratics are a vital source of information about the glaciations that covered 
significant areas of Poland in the Pleistocene. They intrigue not only scientists, but also 
geotourists. So why do glacial erratics so frequently end up vandalized?

The glacial erratic boulders found in northwestern Poland (and northeastern Germany) 
are portions of rock material that were once carried by the Scandinavian ice sheets and 
deposited in a different geological environment. Their name derives from the Latin erro, 
“to err, to wander, to rove, to go astray.” To be classified as a glacial erratic, such a rock 
must measure at least 0.5 m along its shortest axis.

The Scandinavian erratics represent all the petrographic types of rocks: igneous, 
metamorphic, and sedimentary. This tells us that the ice sheet moved forward, scouring 
and “plucking” outcrops of Proterozoic rocks of the southern portion of the Baltic Shield 
as well as the Neoproterozoic, Lower Paleozoic and Upper Mesozoic rocks of the Eastern 
European Platform, which occur in today’s Sweden, Finland, and Baltic Sea floor1. However, 
igneous and metamorphic rocks are by far the most prevalent, due to their greater durability.

About 10% of the entire population of Scandinavian erratics are known to originate 
from a single specific source area in Scandinavia, and so they are classified as absolute 
indicator erratics2 (fig. 1). These rock types include Bredvad porphyry, Karlshamn granite, 
and Kalmar sandstone. A further 30-40% of the erratic boulders brought in by the Scan-
dinavian ice sheet are classified as statistical erratics, as their rock types can be traced 
back to a larger number of potential source areas, or to a source area of larger size. Their 
names therefore do not refer to a specific location, but to their chronostratigraphic age: 
e.g. Jotnian sandstone, Lower Paleozoic limestone, Devonian dolomite, etc. (fig. 1). The 
remainder of the Scandinavian erratics are predominantly igneous and metamorphic rocks 
that can only be said to derive from a source somewhere in the Baltic Shield.

1 Górska-Zabielska M., Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlo-
dowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich, „Geologos” 2008, 14(2), p. 177–194.
2 Górska-Zabielska M., Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej 
lobu Odry, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1978, p. 330.
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Fig. 1. Location of the source regions of crystalline and sedimentary erratics sampled in glacial deposits 
of the European Lowland 
Source: own elaboration on W. Schulz, Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler, 
CW Verlagsgruppe, Schwerin 2003.

Unprotected by law

Glacial erratic boulders of large size generally occur in situ, in other words in the 
very location where they were once “dropped” by the ice sheet. Their massive size is 
the main reason for this, but not the only one. This group includes all the large glacial 
erratics in Poland that are under protection as natural monuments. These include Try-
gław in Tychowo in central Pomerania (the largest glacial erratic in the country – gneiss; 
fig. 2), the rock in Kowiesy near Mszczonów in central Poland (the largest sedimentary er-
ratic in the country – sandstone), and St. Jadwiga’s Rock near Gołuchów (the largest 
erratic in the Wielkopolska region – Småland granite; fig. 3). The Nature Protection Act 
of 2004, however, does not contain any provision clearly stipulating the criteria based 
on which glacial erratic boulders should be protected (their size, petrographic type, 
significance for cultural heritage, etc.). Protection regulations in Germany, on the other 
hand, apply very specifically to igneous erratics with a minimum volume of 10 m3 in the 
Pomeranian stage (longest axis ≥ 3.5 m), 5 m3 in the region between the Pomeranian and 
Poznanian stages (longest axis ≥ 2.5 m), and 1 m3 to the south of the Poznanian phase 
(longest axis ≥ 1.5 m), as well as to all sedimentary erratics irrespective of size (due to 
their lower resistance to physical and chemical weathering).
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Fig. 2. Trygław boulder in Tychowo (Middle 
Pomerania) – the biggest Polish erratic in situ
Phot. M. Górska-Zabielska, 2002.

Fig. 3. St. Hedwig’s boulder – the biggest erratic 
in situ in Wielkopolska region 
Phot. R. Zabielski, 2007.

Because the Polish regulations fail to provide such clear stipulations, glacial erratics 
here are increasingly subject to vandalism e.g. W. Chrząszczewski3. The interesting struc-
ture and texture (size, shape) of the rock crystals, and often their color, frequently cause 
them to disappear from the landscape. They offer ideal stone-working material to sell to 
both individual customers (e.g. as gravestones, window sills, countertops, floors) and for 
large-scale investments (building façades, the interiors of major company headquarters 
or for instance Warsaw Metro stations). Their disappearance deals a blow to the given 
area’s geodiversity, a gauge of the richness of its geological, geomorphological and geo-
graphic heritage. This, in turn, entails a drop in its attractiveness for geotourism, which 
obviously has an impact on the local policy of sustainable socioeconomic growth. Effective 
popularization of the geological heritage by local guides or interpreters of nature, in the 
form of workshops, eco-museums, geocaching/quests and the opening up of such sites 
to public access (provided that proper safety measures are taken) can definitely bring 
financial benefits directly to the local residents, and indirectly to the local governments of 
the areas where they are situated.

Halting the devastation

Striving to curb or at least minimize the losses caused by such vandalization, petro-
graphic gardens known as “lapidariums” (from Latin lapidarius – “stone”) can be establi-
shed. Here boulders are gathered in one place, preserved and exhibited ex situ. Such 
collections in Poland include the Stone Garden in Moryń (part of the planned transbor-
der Oder Valley Post-Glacial Landscape Geopark4; fig. 4), the Petrographic Garden in 

3 W. Chrząszczewski, Stoneman spod Konina, „Nowy Kamieniarz” 2009, 43(7), p. 40–44.
4 M. Górska-Zabielska, R. Dobracki, Petrographic Garden in Moryń – a new geotouristic attraction in western 
Poland, „Landform Analysis” 2015, 29, p. 73–80.
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Złocieniec (a branch department of the Regional Environmental Protection Directorate 
in Szczecin5), the Lapidarium of the Institute of Geology, Adam Mickiewicz University in 
Poznań6), the Petrographic Garden of the Wielkopolska National Park in Jeziory7 (fig. 5); 
the “Drawnik” Petrographic Trail at Drawa National Park8 and the Geological Garden on 
Dylewska Góra9. There are also some less formal ones, such as the rock collection nearby 
the school cluster in Kuźnica near Sokółka10, and the Geological Garden that forms part 
of the private Elżbietówka park near Brzeźno in the Wielkopolska region11.

Fig. 4. Scandinavian boulders in the Petrographic Garden in Moryń (western Pomerania) is located in 
front of the medieval (15th C) city wall, also built up from the erratics 
Phot. M. Górska-Zabielska, 2014.

5 M. Górska-Zabielska, Lapidarium petrograficzne – stanowisko Złocieniec, Pojezierze Drawskie, [w:] Plej-
stoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego, red. M. Pisarska-Jamroży, Z. Babiński, Wyd. 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, p. 64–70.
6 M. Górska-Zabielska, Głazy narzutowe w Wielkopolsce, „Prace i Studia z Geografii i Geologii” 2010, 18, p. 69; 
M. Górska-Zabielska, Ogródki petrograficzne w Poznaniu i najbliższej okolicy, [w:] Człowiek i środowisko. Studium 
interdyscyplinarne, red. M. Ratajczak-Szczerba, „Studia i Prace z Geografii i Geologii” 2011, 19, p. 99–107.
7 M. Górska-Zabielska, Ogródek petrograficzny Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, Bogucki Wyd. 
Naukowe, Poznań 2008, p. 24.
8 K. Jóźwiak, M. Stępień, Petrografia okolic Drawnika, [w:] Ekomuzeum Rzeki Drawy. Geościeżka w dolinie 
Drawy, red. A. Bąkowska, Wyd. Drawieński Park Narodowy, Drawno 2013, p. 50–78.
9 http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wzgorzdylewskich/dolne_menu-lapidarium.html [20.05.2017].
10 M. Górska-Zabielska, Głazy w Lapidarium Szkolnym w Kuźnicy Białostockiej, „Zeszyty Naukowe SWPR 
w Warszawie”, „Przyrodnicze oblicza Ziemi Kuźnickiej”, „Seria Geograficzno-Turystyczna, Zeszyt Specjalny” 
2011, 4, p. 53–67.
11 A. Muszyński, M. Górska-Zabielska, Park geologiczny w „Elżbietówce”, wydano nakładem Elżbiety Guzikow-
skiej-Konopińskiej i Spółki Henkel Polska, Brzeźno 2010.
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Fig. 5. Scandinavian boulders in the Petrographic Garden of the Wielkopolski National Park plays 
an educative, cognitive, aesthetic and geotouristic role
Phot. M. Górska-Zabielska, 2010.

But the greatest educational and scientific value, of course, lies in erratics still preserved 
in situ, as indisputable attestations to the past glacial epoch. These days they are also 
increasingly being viewed in terms of their educational and geotouristic functions. Every 
erratic boulder has a story to tell, and as such they can be useful not only to scientific 
researchers but also to middle-school and high-school geography teachers. They serve 
as excellent points of departure for geoeducation, teaching about the petrographic types 
of rocks, the nature and type of endogenic processes, tectonic structures, erosion, glacial 
transport and accumulation, and also modern-day morphogenetic processes affecting the 
boulder’s surface since it melted out of the ice sheet. More interested individuals may want 
to learn more about modern methods used in dating when boulders became exposed, 
using cosmogenic isotopes.

Geotourism, in turn, is a sustainable way of reaching out to “alternative” tourists, 
whose interest is not just limited to snapping a selfie against the backdrop of a natural 
monument, but who are also intrigued to learn about how that monument came to be as 
it is today and what it can teach us. However, this demands the preparation of the appro-
priate information board or pamphlet, and it is also crucial for local guides to have a good 
awareness of the site, being able to explain its origins and value and thereby boosting 
appreciation of the region’s geodiversity.

Developing this new branch of tourism does not require the creation of new “geopro-
ducts” – they already exist. One thing it does require, however, is a clear stipulation in 
the law of which erratic rocks should be preserved for future generations, and based on 
which criteria. Otherwise, someday soon it could prove to be too late.



Maria Górska-Zabielska72

The Role of Glacial Erratics 

The Scandinavian erratic boulders have been a subject of study for decades (with 
varying intensity), with the main objective of reconstructing the range and history of the 
ice sheets, and thereby broaden our understanding of the history of the Earth’s climate. 
Erratics can be used to identify the direction of transgression, or how the ice sheet spread. 
Because of the Pleistocene ice sheet’s changing transgression and the varying orienta-
tion of the alimentation areas, the analysis of such boulders can also largely identify the age 
of the glacial deposits containing them. Moreover, in the latest research12, glacial erratics 
are used in identifying when deglaciation (ice sheet withdrawal) occurred by analyzing 
the content of cosmogenic isotopes such as 36Cl and 10Be. This reveals how long a rock’s 
surface has been exposed to the influence of cosmic rays from space, which therefore 
tells us how long it has not been covered by ice.

Erratics are especially noteworthy objects of inanimate nature. These undervalued and 
lightly undertreated georesources are valuable evidence of regional geodiversity and the 
geological past. They enhance the geotourist value of the natural environment. Some of 
them are used to commemorate historical events important for a town or country. In this 
case, they play geotouristic role13.

Such a use of boulders confirms timeless, permanent importance of stone obelisks14. 
It seems that erratics deserve more attention on the part of conservation institutions and 
local authorities that should take care to preserve the natural heritage. 

Appropriately exhibited theses inanimate objects maintain and strengthen the geogra-
phical character of the place, its environment, culture, beauty, heritage, and prosperity 
of its citizens15. Their role in the sustainable socioeconomic development of the district 
and town cannot be overestimated. They contribute to the image creation of the town 
that adapts the elements of inanimate nature for tourist purposes in accordance with the 

12 V. Rinterknecht, L. Marks, J.A. Piotrowski, G.M. Raisbeck, F. Yiou, E.J. Brook, P.U. Clark, Cosmogenic 10Be 
ages on the Pomeranian Moraine, Poland, „Boreas” 2005, 34(2), p. 186–191; V. Rinterknecht, R. Braucher, 
M. Böse, D. Bourlès, J-L. Mercier, Late Quaternary ice sheet extents in northeastern Germany inferred from 
surface exposure dating, „Quatern. Sci. Rev.” 2012, 44, p. 89–95; S. Ivy-Ochs, F. Kober, Surface exposure dating 
with cosmogenic nuclides, „Eiszeitalter und Gegenwart, Quatern. Sci. J.” 2008, 57, p. 179–209.
13 E. Reynard, Scientific research and tourist promotion of geomorphological heritage, „Geografia Fisica e Dina-
mica Quaternaria” 2008, 31, p. 225–230; M.L. Rodrigues, C.R. Machado, E. Freire, Geotourism routes in urban 
areas: a preliminary approach to the Lisbon geoheritage survey, „GeoJournal of Tourism and Geosites” 2011, 
8(2), p. 281–294; P. Migoń, Geoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012; J.L. Palacio-Prieto, 
Geoheritage within Cities: urban geosites in Mexico City, „Geoheritage” 2015, 7(4), p. 365–373; M. Górska-Za-
bielska, R. Zabielski, O możliwościach rozwoju geoturystyki w Pruszkowie i okolicy, [w:] Uwarunkowania i plany 
rozwoju turystyki. Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, „Turystyka 
i Rekreacja – Studia i Prace” 2015, 18, p. 27–39; M. Górska-Zabielska, R. Zabielski, Walory geoturystyczne 
miasta na przykładzie Pruszkowa, [w:] Potencjał rozwoju małych i średnich miast w Polsce, red. B. Bartosiewicz, 
„Space – Society – Economy” 2016, 16, p. 69–84; M. Górska-Zabielska, R. Zabielski, Potential values of urban 
geotourism development in a small Polish town (Pruszków, Central Mazovia, Poland), „Quaestiones Geographicae” 
2017, 36(3), p. 9–25.
14 K. Kopczyński, J. Skoczylas, Kamień w religii, kulturze i sztuce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, Poznań 2006; J. Skoczylas, M. Żyromski, Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji 
władzy w cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007. 



Erratic disappearances. Some remarks on their geotouristic values 73

principles of environmental protection. Finally, it should be noted that local initiatives, 
increasing awareness among the inhabitants, and the promotion of all the geotourist va-
lues will certainly help to draw attention to the need for stronger protection of inanimate 
resources of the Earth.
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Abstract

The paper presents Scandinavian erratics as an example of abiotic resources that show evidence 
of geodiversity in a certain region. These mute witnesses of a glacial epoch play scientific, cogni-
tive, educational, cultural, historical, aesthetic, conservative and, at last but not least, geotouristic 
role. Unfortunately, the proper authorities and also the inhabitants are unaware of the value of 
these resources. That is why they remain unused in the sustainable development of the district 
and/or town as well as in the creation of the district’s/town’s image. The paper suggests that 
some abiotic elements of nature should be adapted for tourist purposes in accordance with the 
principles of environmental protection.

Key words: Scandinavian erratics; georesources; geodiversity; geotourism
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Wstęp

Na przełomie XX i XXI w. na świecie i w Polsce zaobserwowano dynamiczny rozwój 
turystyki. Według Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych turystyka 
generuje 9% globalnego PKB i tworzy bezpośrednio 255 mln miejsc pracy1.

Turystyce przypisuje się coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym miast, regionów, 
gmin. Współcześnie często traktowana jest jako szansa na generowanie zatrudnienia 
i złagodzenie niekorzystnych zjawisk o charakterze społeczno-gospodarczym. Właściwie 
prowadzona polityka regionalna wpływa na rozwój turystyki poznawczej, coraz bardziej na 
popularności zyskuje także turystyka kulturowa. Ta forma turystyki opiera się na kontaktach 
z lokalnymi społecznościami i poznawaniu szeroko rozumianej kultury2. Turyści chętnie 
uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach, tj. koncertach, spektaklach, uroczysto-
ściach religijnych i świętach regionalnych. Kultura stymuluje rozwój turystyki, a turystyka 
popularyzuje dobra kulturalne. Powstaje wówczas przestrzeń ekonomiczna, która może 
stanowić źródło dochodów w wymiarze lokalnym i regionalnym.

1 W. Kamińska, M. Mularczyk, Baza agroturystyczna w świetle oczekiwań młodzieży akademickiej. Wyniki ba-
dań ankietowych, [w:] Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI wieku, red. W. Kamińska, 
M. Wilk-Grzywna „Studia KPZK PAN” 2015, t. CLXII, s. 155.
2 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 7.
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Celem opracowania jest identyfikacja charakteru turystyki kulturowej gmin województwa 
świętokrzyskiego poprzez przedstawienie jej stanu obecnego, charakterystykę walorów, 
na których ona bazuje, oraz określenie możliwości rozwoju. W analizie przyjęto, że tury-
styka kulturowa 

stanowi aktywność osób w ich miejscach pobytu turystycznego oraz podczas podró-
ży z miejsca stałego zamieszkania, która pozwala na poznanie lub doświadczenie 
różnych sposobów życia innych ludzi – sposobów odzwierciedlających obyczaje 
społeczne, tradycje religijne, myśl intelektualną, dziedzictwo kulturowe i mających 
na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb, pragnień oraz oczekiwań w zakresie kultury3.

Podstawą badania były dane liczbowe dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego 
Urzędu Statystycznego (BDL GUS) dla modułu gminnego za lata 2010–2014. Wykorzy-
stano także dane nt. ruchu turystycznego w latach 2010–2015, w tym ranking atrakcji 
turystycznych (2015 r.), pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego (UMWŚ). Dane dotyczące liczby obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
w gminach (2016 r.) pochodziły z zasobów Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa (NID) w Kielcach.

W opracowaniu wyznaczono zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej związanej 
z dziedzictwem kulturowym. W oparciu o metody wskaźnikowe przeprowadzono analizę 
potencjału turystycznego, określając dzięki temu możliwości rozwoju turystyki kulturowej 
w gminach województwa świętokrzyskiego. Były to mierniki: 1) wskaźnik Deferta, nazywany 
wskaźnikiem funkcji turystycznej (liczba turystów korzystających z noclegów odniesiona 
do 1 km2 powierzchni całkowitej); 2) wskaźnik nasycenia bazą turystyczną (liczba miejsc 
noclegowych przypadających na km2 powierzchni całkowitej). Wskaźniki te są powszech-
nie stosowane w badaniach podejmujących problematykę turystyczną. W swych pracach 
stosowali je m.in. J. Warszyńska4, D. Chudy-Hyski5, M. Żek6, S. Pytel7, A.R. Szromek8. 
Ze względu na brak pełnych danych statystycznych w 2010 r. przeanalizowano 48 gmin, 
zaś w 2014 r. – 63 gminy.

3 B. Marciszewska, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, „Problemy 
Turystyki i Hotelarstwa” 2002, nr 3, s. 5.
4 J. Warszyńska, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica” 
1985, vol. XVIII, s. 79–104.
5 D. Chudy-Hyski, Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru, „Infrastruktura i Ekologia 
Terenów Wiejskich” 2006, nr 2/1, s. 129–141.
6 M. Żek, Funkcja turystyczna obszaru nadbużańskiego, „Turystyka i Hotelarstwo” 2008, nr 14, s. 67–80.
7 S. Pytel, Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego, [w:] Krajobraz a turystyka, red. 
W. Andrejczuk, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2010, nr 14, s. 273–282.
8 A.R. Szromek, Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego 
obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja 
i Zarządzanie” 2012, z. 61, s. 295–309.
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Geograficzna charakterystyka obszaru

Województwo świętokrzyskie cechuje zróżnicowany charakter społeczno-gospodar-
czy. Północna i centralna część pełni funkcje przemysłowe, a południowa rolnicze. Pod 
względem administracyjnym województwo należy do jednych z najmniejszych w Polsce, 
ponieważ zajmuje powierzchnię 11,7 tys. km2 (3,7% obszaru kraju). Podzielone jest na 
102 gminy, 13 powiatów ziemskich i jedno miasto – Kielce – na prawach powiatu (powiat 
grodzki). Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. region zamieszkiwało 1252,9 tys. osób, 
z czego w miastach 558,4 tys. (44,6%), natomiast na obszarach wiejskich 694,5 tys. 
(55,4%). Sieć ośrodków miejskich cechuje się dominacją miast najmniejszych i bardzo 
małych. Problemem obszaru jest rozdrobnione rolnictwo i zróżnicowanie przestrzenne 
potencjału kapitału ludzkiego9. Za atut natomiast można uznać dogodne położenie geo-
graficzne pomiędzy znaczącymi ośrodkami miejskimi.

Teren analizowanego regionu jest ciekawy pod względem krajoznawczym, z dużą liczbą 
obiektów kultury materialnej. Pokrywa go sieć szlaków prowadzących do miejsc i obszarów 
historycznie cennych. Głównym ośrodkiem, stanowiącym centrum kulturalne i turystyczne, 
są Kielce. Okolice miasta stanowią dogodny teren do uprawiania turystyki kwalifikowanej, 
w tym pieszej, kolarskiej, narciarstwa zjazdowego, sportów wodnych czy jeździectwa10. 
Turystyka koncentruje się zasadniczo w Górach Świętokrzyskich i w ich obrębie.

Walory kulturowe województwa świętokrzyskiego

Województwo posiada bogaty zbiór walorów kulturowych. Słynie m.in. z wielu stanowisk 
dymarskich z czasów rzymskich. Występują tam stanowiska archeologiczne poświadcza-
jące osadnictwo średniowieczne i wczesnonowożytne. Jest to również obszar Staropol-
skiego Okręgu Przemysłowego, na którym ślady historycznej działalności gospodarczej 
widać również współcześnie.

Analizując mapę prezentującą rozkład przestrzenny zabytków w gminach wojewódz-
twa świętokrzyskiego, można wskazać kilka obszarów koncentrujących poszczególne 
formy turystki kulturowej (rys. 1). Świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe to 975 obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków w 2016 r. Najwięcej ich występuje w: Kielcach (91), San-
domierzu (60), Chęcinach (45), Chmielniku (33) oraz Busku-Zdroju (30).

Województwo charakteryzuje się koncentracją różnych typów turystyki kulturowej, 
odznaczając się dużym zróżnicowaniem walorów turystycznych. Obok kompleksów leś-
nych występują liczne obiekty architektoniczne, bardzo popularne i często odwiedzane 
przez turystów, czego przykładem może być Szlak Główny. Na jego trasie usytuowane są 
przejawy dawnej działalności przemysłowej, w tym ruiny wielkiego pieca w Kuźniakach 

9 W. Kamińska, Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzy-
skiego, Instytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 
2011.
10 W. Mońko, Atrakcyjność turystyczna regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie przez odwiedzających, 
„Zeszyty Naukowe WSTiJO Turystyka i Rekreacja”2015, z. 16 (2), s. 79.



78

i w Bobrzy, miejsca kultu religijnego (grota i kapliczka Św. Rozalii na Górze Perzowej) lub 
Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego. Jednym z najbardziej 
popularnych obiektów kulturowych jest klasztor na Świętym Krzyżu (rys. 2). Ziemia świę-
tokrzyska, oprócz klasztoru założonego niegdyś przez benedyktynów na Łysej Górze, 
Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach czy urokliwej sandomierskiej starówki, mieści 
setki zabytków o bogatej historii. Chęciny, Ujazd lub Sandomierz to miejscowości, w któ-
rych wzniesiono najsłynniejsze i najbardziej okazałe zamki w regionie.

Rys. 1. Liczba zabytków przypadająca na jednostkę powierzchni w gminach województwa 
świętokrzyskiego w 2016 r.
Źródło: dane Oddziału Terenowego NID w Kielcach, zmienione. 

Nierzadkie na opisywanym terenie są ruiny hut oraz fabryk, które należą do pamią-
tek po działalności S. Staszica, jednego z głównych architektów Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego. Jednak najstarsze tradycje przemysłowe regionu świętokrzyskiego wiążą 
się z górnictwem skalnym i sięgają schyłkowego okresu paleolitu, czyli starszej epoki 
kamienia. Wtedy na słynnym stanowisku „Rydno” w dolinie rzeki Kamiennej, między 
Skarżyskiem-Kamienną a Wąchockiem, eksploatowano już hematyt – jedną z najlepszych 
rud żelaza. Było to też miejsce wydobycia krzemienia, z którego słyną przede wszystkim 
neolityczne kopalnie w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego11.

11 C. Jastrzębski, A. Borys, Tradycje przemysłu regionu świętokrzyskiego. Korzenie Politechniki Świętokrzyskiej, 
Politechnika Świętokrzyska, Wyd. Jedność, Kielce 2016, s. 7.
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Rys. 2. Klasztor na Świętym Krzyżu
Fot. I. Kiniorska.

Kielecczyzna to również region o silnych tradycjach rolniczych, dlatego w małych 
miejscowościach spotkać można malownicze drewniane młyny. Z obszarem tym silnie 
związana była społeczność żydowska, stanowiąca przed II wojną światową znaczny odse-
tek mieszkańców. Śladem po niej są ruiny synagog i kirkuty z powszechnymi macewami. 
Region świętokrzyski to również XVII-wieczne centrum polskiego arianizmu.

W związku z powyższym warto zwrócić uwagę na jedne z najbardziej popularnych pod 
względem zwiedzania w skali województwa obiektów turystycznych, które jednocześnie po-
siadają istotne walory kulturowe. Zaliczono do nich arbitralnie: klasztor na Świętym Krzyżu, 
Zamek Królewski w Chęcinach, Park Etnograficzny w Tokarni, Krzemionki koło Ostrowca 
Świętokrzyskiego oraz Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. 
Są to zwłaszcza obiekty, które w 2015 r. znalazły się w pierwszej dziesiątce najczęściej 
odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie (dane UMWŚ). W latach 2010–2015 łączna 
liczba zwiedzających te miejsca wzrosła ze 187,2 tys. do 468,3 tys. osób.

Spośród nich najliczniej odwiedzanym obiektem był klasztor na Świętym Krzyżu, 
znajdujący się administracyjnie w gminie Nowa Słupia. W latach 2012–2015 liczba gości 
zespołu klasztornego wzrastała z poziomu 247,6 tys. do 282,7 tys. (rys. 3). W 2015 r. 
Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej był na 2. miejscu wśród największych 
atrakcji turystycznych województwa. Jest on od XIV w. celem licznych pielgrzymek, ze 
względu na przechowywane w Sanktuarium relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Turyści 
zwiedzić mogą głównie barokowo-klasycystyczny kościół pw. Trójcy Świętej z XVIII w. z Ka-
plicą Oleśnickich. Należy zaznaczyć, iż leżący w centrum Gór Świętokrzyskich zabytkowy 
kompleks sakralny został uznany za pomnik historii i wpisany na listę najcenniejszych 
w Polsce obiektów dnia 15 marca 2017 r.12 Obejmuje on pobenedyktyński zespół klasztorny 

12 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik 
historii „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na 
Łysej Górze” (Dz. U. z dn. 28.03.2017, poz. 663).
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z XV w., w tym m.in.: kościół, dzwonnicę, bramę wschodnią, system średniowiecznych 
dróg, a także przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze (datowane na 
IX–XI w.), które istniały, zanim przybyli benedyktyni13. Miejsce to jest uznawane za jedno 
z najważniejszych na obszarze słowiańszczyzny (rys. 4).

Rys. 3. Liczba zwiedzających wybrane atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego w latach 
2010–2015
Źródło: dane UMWŚ, zmienione.

Rys. 4. Rozmieszczenie wybranych atrakcji turystyki kulturowej województwa świętokrzyskiego
Źródło: portal NID: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ [20.05.2017], zmienione.

13 Pełna lista obiektów uznanych za pomniki historii dostępna na: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabyt-
ki_w_Polsce/Pomniki_historii/ [20.05.2017].

Iwona Kiniorska, Patryk Brambert
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Wydarzenia historyczne zapisane są w również w różnego rodzaju obiektach świec-
kich, czego przykładem jest Zamek Królewski w Chęcinach (gmina Chęciny). Zamek 
został wzniesiony na przełomie XIII i XIV w. W tym czasie był jedną z najważniejszych 
warowni ówczesnej Polski. Od początku XIV w. przechowywano w nim skarbiec koronny, 
był również miejscem pobytu znanych postaci historycznych, m.in.: Kazimierza Wielkiego, 
Władysława Jagiełły, Królowej Bony. Pod koniec XVI w. warownia zaczęła podupadać i nie 
wróciła do lat swojej świetności. Po tym czasie natomiast, uzyskawszy status dziedzictwa 
kulturowego, zamek przeszedł gruntowną rewitalizację w latach 2013–2014, co wyraźnie 
przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności obiektu. Potwierdzeniem tego są dane na 
temat liczby turystów, którzy w 2015 r. odwiedzili ruiny – 164,3 tys. osób, co usytuowało 
obiekt na 5. miejscu w rankingu atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.

Na południe od Chęcin, w miejscowości Tokarnia nad Czarną Nidą, zlokalizowany jest 
kolejny interesujący obiekt turystyczny – Park Etnograficzny. Na obszarze o powierzch-
ni ponad 70 ha skupiono najcenniejsze zabytki drewnianego budownictwa wiejskiego, 
małomiasteczkowego, dworskiego i sakralnego z różnych części Kielecczyzny14. Są to 
głównie zagrody i inne pojedyncze obiekty, wśród których wyjątkowo okazale prezentują 
się wiatraki. W ramach wystaw stałych na terenie skansenu jedną z najbogatszych jest ta 
zatytułowana „Tradycyjny ubiór chłopski na Kielecczyźnie”. Odwiedzający mogą zapoznać 
się z czterema rodzajami strojów ludowych – kobiecych i męskich. Dodatkowo zapre-
zentowano m.in. regionalne stroje weselne, ubiór codzienny oraz nakrycia wierzchnie15. 
Skansen w Tokarni to jeden z popularnych obiektów, który był systematycznie zwiedzany 
przez coraz większą grupę turystów. W 2010 r. gościło w nim 88,1 tys. osób, natomiast 
w 2015 r. – 93,4 tys. osób (8. miejsce w rankingu atrakcji turystycznych regionu).

Z początkami działalności gospodarczej na ziemi świętokrzyskiej związany jest unika-
towy w skali światowej zabytkowy kompleks „Krzemionki” – kopalnie krzemienia z epoki 
neolitu, uznany za pomnik historii dnia 8 września 1994 r.16 Kopalnie krzemienia pasia-
stego „Krzemionki”, położone koło Ostrowca Świętokrzyskiego (gmina Bodzechów), są 
największym i najlepiej zachowanym obiektem tego typu na świecie, eksploatowanym 
w latach 3900–1600 p.n.e. Miejsce to pokazuje wiedzę oraz możliwości techniczne ludzi 
z epoki kamienia. Świadczą o tym znaleziska siekier, wykonanych z krzemienia pasia-
stego z tego obszaru, które docierały i są znajdowane współcześnie na terenach: Czech, 
Słowacji, Ukrainy, Litwy i Niemiec. Jednym z cenniejszych walorów „Krzemionek” jest 
charakterystyczny krajobraz nakopalniany – lejki poszybikowe otoczone majdanowatymi 
warpiami – hałdami17. Pomimo że nie znajduje się w czołówce, obiekt był odwiedzany 
w latach 2010–2015 przez średnio ponad 36 tys. osób w ciągu roku.

14 Gmina i Miasto Chęciny, Zamek Królewski w Chęcinach, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Chęciny 2015.
15 D. Werczyński, Skansen jako produkt turystyczny. Analiza wybranych przykładów, „Zeszyty Naukowe WSTiJO 
Turystyka i Rekreacja”, Warszawa 2014, z. 13 (1), s. 164.
16 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik 
historii (Monitor Polski Nr 50, poz. 419).
17 J.T. Bąbel, Krzemionki Opatowskie – kopalnie krzemienia pasiastego. Monument prahistorii Europy, Muzeum 
Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2015, s. 157.
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Szczególną atrakcją jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 
(gmina Pacanów). Powstało w 2005 r., w kolejnych latach rozbudowywano je i wyposażo-
no w nowoczesną infrastrukturę w wyniku współfi nansowania inicjatywy ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007–2013. Na terenie obiektu 
odbywają się cykliczne imprezy i wydarzenia kulturalne, m.in. Międzynarodowy Dzień 
Teatru, Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej, Zjazd Postaci Bajkowych, Dziecięce 
Spotkania z Komiksem18. Z tego powodu miasteczko uważa się coraz powszechniej za 
polską stolicę bajek. Mimo krótkiej historii istnienia centrum zainicjowało szereg korzyst-
nych przeobrażeń Pacanowa. Objawiają się one istotnym ożywieniem gospodarczym. 
Niewątpliwie sprawia to rosnąca w latach 2010–2015 liczba zwiedzających. Ponad 175 tys. 
gości spowodowało, że Europejskie Centrum Bajki znalazło się na 3. miejscu wśród naj-
większych atrakcji turystycznych regionu w 2015 r.

Potencjał turystyczny regionu

Potencjał turystyczny możemy zdefi niować jako wszystkie elementy środowiska geo-
grafi cznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania 
turystyki bądź do zajmowania się turystyką19. Aby gmina mogła się rozwijać, należy zwrócić 
uwagę na wszystkie elementy tworzące potencjał turystyczny, w tym zasoby strukturalne 
i funkcjonalne (rys. 5). Dążąc do określenia wpływu turystyki na rozwój regionu świętokrzy-
skiego, zastosowano dwie miary, tj. wskaźnik Deferta i wskaźnik nasycenia bazą turystyczną.

Rys. 5. Elementy potencjału turystycznego
Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawa-
nie świata, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 31, zmienione.

Wielkości wskaźnika funkcji turystycznej Deferta obliczone dla 2010 r. były bardzo zróżnico-
wane. Zakres zmienności wartości zmiennej mieścił się w przedziale od 1093,1 (Sandomierz) 

18 http://centrumbajki.pl/ [20.05.2017].
19 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 31.
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do 1,1 (Moskorzew). Wśród obszarów, które odnotowały najwyższe wartości wskaźnika, do-
minowały gminy powiatu kieleckiego na czele ze stolicą województwa: Kielce, Masłów, Górno, 
Nowa Słupia, Sitkówka-Nowiny i Chęciny (rys. 6). Oprócz nich można wskazać dwa obszary: 
1) północny, z wyróżniającymi się gminami Końskie, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Łącz-
na, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski; 2) południowy, skoncentrowany na obszarach 
uzdrowiskowych Buska-Zdroju, Solca-Zdroju, a także w gminie Połaniec. We wschodniej części 
województwa najbardziej atrakcyjnym miejscem turystycznym jest Sandomierz. Maksymalne 
wartości wskaźnika Deferta stwierdzono w 5 gminach: Sandomierz (1093,1), Kielce (1073,1), 
Starachowice (657,1), Ostrowiec Świętokrzyski (301,7) i Górno (223,8). Często w literaturze 
przedmiotu wskazuje się wartości graniczne, np. w skali według M. Boyer wielkość wskaźnika 
40–100 charakteryzuje gminę z dominującą funkcją turystyczną20. W województwie święto-
krzyskim dolna granica przedziału została przekroczona w 19 gminach. Przeciętna wartość 
zmiennej zaobserwowana dla województwa była równa 34,7.

W 2014 r. znaczenie pod względem funkcji turystycznej utrzymały przede wszystkim 
4 gminy: Sandomierz (1340,7), Kielce (1111,5), Starachowice (524,6) oraz Ostrowiec Świę-
tokrzyski (321,6) – (rys. 7). Wśród 19 gmin, które w 2010 r. wykazały się rozwiniętą funkcją 
turystyczną, 12 z nich umocniło swoja pozycję. Jedynie w 4 gminach zarejestrowano nie-
znaczny spadek (Starachowice, Sitkówka-Nowiny, Chęciny, Połaniec). Najmniejsza wartość 
wskaźnika Deferta (0,3) dotyczyła gmin: Działoszyce, Krasocin, o funkcji przemysłowej. Prze-
ciętna wartość dla województwa w 2014 r. była wyższa od analogicznej sprzed 4 lat – 40,7.

Rys. 6. Wskaźnik funkcji turystycznej w gminach województwa świętokrzyskiego w 2010 r.
Źródło: BDL (GUS), zmienione.

20 D. Pearce, Tourism today. A geographical analysis, Longman Publishing Group, Essex 1995; A.R. Szromek, 
op. cit., s. 299–300; A. Kłoczko-Gajewska, R. Śpiewak, P. Zarębski, Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu 
o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych, „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 12, s. 45–46; M. Hen-
del, Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy 
Ustroń, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 87, s. 160–161.
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Rys. 7. Wskaźnik funkcji turystycznej w gminach województwa świętokrzyskiego w 2014 r.
Źródło: BDL (GUS), zmienione.

Rozkład przestrzenny wskaźnika nasycenia bazą turystyczną w 2010 r. cechował się 
podobieństwem względem wskaźnika Deferta. Porównywalnie wskazać można 3 obszary 
cechujące się najwyższymi wartościami liczby miejsc noclegowych na 1 km2, tj. centrum, 
północ oraz południe województwa. Jego wielkości mieściły się w przedziale od 20,3 
(Sandomierz) do 0,1 (Ożarów). Największe wartości zanotowano w: Sandomierzu (20,3), 
Kielcach (19,5), Ostrowcu Świętokrzyskim (11,9) i Starachowicach (9,6). Powyżej średniej 
wartości, wynoszącej 3,0, było 12 spośród 48 badanych gmin (rys. 8).

Rys. 8. Wskaźnik nasycenia bazą turystyczną w gminach województwa świętokrzyskiego w 2010 r.
Źródło: BDL (GUS), zmienione.
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W 2014 r. w grupie gmin o najwyższym wskaźniku nasycenia bazą turystyczną po-
nownie znalazły się 4 ośrodki: Sandomierz (23,6), Kielce (22,2), Ostrowiec Świętokrzyski 
(11,3) i Starachowice (10,8) – (rys. 9). Minimalnym wynikiem (0,1) odznaczyło się 7 gmin: 
Bieliny, Daleszyce, Iwaniska, Krasocin, Pawłów, Stąporków i Wiślica. Ponadprzeciętne 
wielkości wskaźnika (2,7) odnotowano w przypadku 13 na 63 badane gminy.

Rys. 9. Wskaźnik nasycenia bazą turystyczną w gminach województwa świętokrzyskiego w 2014 r.
Źródło: BDL (GUS), zmienione.

Wartości wskaźników pozwalają wymienić trzy grupy gmin, które posiadają odpowiedni 
potencjał turystyczny. Pierwszą tworzą ośrodki o największych walorach kulturowych, 
w tym Sandomierz, Kielce i Chęciny. Drugą stanowią obszary położone w północnej części 
województwa: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Suchedniów, Końskie i Skarży-
sko-Kamienna. Są to tereny o mniejszych walorach kulturowych, natomiast odpowiednio 
wyposażone w bazę noclegową. Sprzyjają temu procesowi m.in. targi odbywające się 
w znaczącym ośrodku wystawienniczym Targów Kielce i rosnące zapotrzebowanie na 
obiekty spełniające wysokie standardy do organizacji turystyki biznesowej. Z kolei trzecia 
grupa to gminy o różnych funkcjach, w tym uzdrowiskowej (Busko-Zdrój i Solec-Zdrój) 
oraz przemysłowej (Połaniec).

Turystyka kulturowa jest współcześnie jednym z przejawów podtrzymywania tożsa-
mości, edukacji regionalnej społeczeństwa oraz generowania dochodów w regionach 
o dużych walorach przyrodniczych i antropogenicznych21. Szczególne znaczenie na 
badanym obszarze ma region Gór Świętokrzyskich o dużych walorach przyrodniczych 
i antropogenicznych. Działalność społeczności lokalnej w tym rejonie tworzy podstawę 
do działań promocyjnych, które umożliwiają odkrycie wielu miejsc dla turystyki. Aktualnie 

21 M. Wójcik, Regionalizm w rozwoju wiejskiej turystyki w Polsce, [w:] Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej 
gospodarce, red. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna, „Studia KPZK PAN” 2016, t. CLXXII, s. 69.
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podejmowane są inicjatywy mające zachęcić mieszkańców do aktywności na rzecz rozwoju 
lokalnego. Przykładem jest konkurs „Przyjazna wieś” organizowany w ramach Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W latach 2010–2014 nagrodzono w Polsce 18 projek-
tów o charakterze wiążącym się z rozwojem funkcji turystycznej. Wśród nich znalazły się 
dwa projekty pochodzące z województwa świętokrzyskiego. W 2011 r. nagrodę otrzymała 
gmina Masłów za projekt „Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona regionu 
świętokrzyskiego”, zaś w 2012 r. gmina Nowa Słupia została wyróżniona za realizację pt. 
„Rewitalizacja terenów dymarkowskich w miejscowości Nowa Słupia”.

Podsumowanie

Rozwój działalności turystycznej odnosi się do specyfiki zasobów kulturowych. Kultura 
w rozwoju terytorium gminy opiera się na charakterze przestrzeni, wspólnych sposobach 
myślenia o środowisku życia człowieka oraz przeszłości jako źródle identyfikacji społecz-
nej22. Wpływ turystyki kulturowej na rozwój gmin jest widoczny na obszarach o najwyższym 
poziomie atrakcyjności turystycznej. Największe znaczenie dla rozwoju turystyki mają tereny 
położone w sercu Gór Świętokrzyskich oraz wokół miejscowości słynących z licznych walo-
rów dziedzictwa kulturowego, czyli Sandomierza, Kielc oraz Chęcin. Bardzo duże możliwości 
rysują się przed Sandomierzem. Spośród wszystkich badanych gmin prezentuje on najcie-
kawszy produkt związany z walorami turystycznymi miasta. W świetle badań rozwój lokalny 
w powiązaniu z turystyką opartą o walory kulturowe możliwy jest w przypadku tylko kilku 
gmin. Są to miejsca o bardzo dobrej bazie turystycznej, a sprzyjają temu zarówno występo-
wanie licznych walorów kulturowych, jak również wiedza społeczeństwa o tych obiektach.

W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się turystyka industrialna. Omawiany 
obszar odznacza się dużym potencjałem w tym zakresie ze względu na historyczną dzia-
łalność gospodarczą. Jednak, jak wykazano, obiekty dawnej działalności przemysłowej 
na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego rejestrują mniejsze zainteresowanie 
turystów. Słaba i nieskuteczna promocja, niedoinwestowanie tych zabytków, brak pomysłu 
na odpowiednie ich wykorzystanie powodują marginalizację ich roli w rozwoju turystyki. Aby 
pokonać tę barierę, trzeba stworzyć jednolity produkt turystyczny promujący industrialną 
przeszłość regionu. Taką propozycję przedstawił ostatnio T. Surowiec23.
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Streszczenie

W opracowaniu zwrócono uwagę na rolę, jaką powinna odgrywać turystyka kulturowa w rozwoju 
gmin województwa świętokrzyskiego. Wyniki badań wskazały, że jej wpływ jest widoczny tylko 
w niektórych gminach. Są to obszary najbardziej popularne i atrakcyjne pod względem walorów 
turystycznych, zasobne w obiekty zabytkowe. Pomimo że na tym terenie występują liczne obiekty 
industrialne, nie mają one istotnego znaczenia w rozwoju obszaru opartego o walory kulturowe. 
Potencjalnymi przyczynami tego stanu rzeczy mogą być słaba promocja i brak zainteresowania 
władz lokalnych, co powoduje marginalizację roli samorządów w rozwoju turystyki.

Słowa kluczowe: turystyka, zabytki, dziedzictwo kulturowe, rozwój, gminy województwa świę-
tokrzyskiego

Abstract

The study presents the possible role of cultural tourism in the development of communes of the 
Świętokrzyskie Voivodeship. As the research shows it affects only some communes, the most 
popular areas and most attractive for tourists with numerous historical buildings. Despite the 
existence of huge number of industrial structures, their role in development based on cultural 
heritage is insignificant. Among possible explanations of this there may be insufficient promotion 
and poor involvement of local authorities which decrease their role in development of tourism.

Key words: tourism, monuments, cultural heritage, development, communes of the Świętokrzyskie 
Voivodeship
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TRADYCJA I KULTURA LUDOWA NOWEJ SŁUPI JAKO ISTOTNY 
ELEMENT ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU

TRADITION AND FOLK CULTURE OF THE NEW SŁUPIA AS AN IMPORTANT 
ELEMENT OF THE TOURIST ATRACTIVENESS OF THE AREA

Wstęp

Turystyka staje się coraz ważniejszym sektorem zarówno poszczególnych gospodarek 
krajowych, jak i gospodarki globalnej. Jej dynamiczny rozwój wynika z rosnącego popytu na 
produkty i usługi turystyczne. Jednocześnie trendowi temu towarzyszy wzrost świadomości, 
potrzeb i oczekiwań odbiorców tych usług. Turyści pragną poznawać walory przyrodnicze 
i kulturowe nie tylko poprzez zmysły: słuchu, wzroku, dotyku czy smaku, ale także poprzez 
czynne uczestnictwo. Oczekują więc takich ofert, usług, które stworzą im warunki stania się 
„tubylcem” na czas bytności w obranym, regionie, miejscu itd. Dlatego oryginalność oraz ja-
kość ofert i usług zadecydują o ich wyborze. W ofertach turystycznych regionów znajdują się 
informacje, które wzbogacają turystę w wiedzę historyczną, kulturową i tradycję ludową. Jest to 
ważne źródło wiedzy, ale nie zaspokaja ono w pełni oczekiwań dzisiejszego turysty, który po-
szukuje egzotyki, miejscowej kultury i tradycji ludowej, czegoś wyjątkowego i niepowtarzalnego. 

W województwie świętokrzyskim z roku na rok rośnie natężenie ruchu turystycznego, 
co jest efektem bogatej i urozmaiconej oferty turystycznej, dobrego stanu infrastruktury 
turystycznej oraz promocji regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Potencjał 
walorów turystycznych regionu, zarówno tych naturalnych, jak i antropogenicznych, był 
zalążkiem kreowania ciekawych produktów turystycznych, które przy umiejętnym ich 
wykorzystaniu konkurują z produktami z innych regionów. W rozwoju turystyki istotną 
rolę odgrywa polityka, jej założenia oraz cele, które realizowane są przez władze lokalne 
i regionalne. Produkty regionu turystycznego stanowią zasoby dóbr i usług tworzonych 
przez podmioty skupione w regionie turystycznym, które zaspokajają niemal wszystkie 
potrzeby turystów w miejscu ich pobytu. Korzyści ekonomiczne z rozwoju turystyki wiejskiej, 
w tym zwłaszcza agroturystyki na zasadzie efektu mnożnikowego, generują pozytywne 
zjawiska dla lokalnej gospodarki, co wpływa na ożywienie gospodarki regionu, a ponadto 
sprawia, że następuje zróżnicowanie lokalnej gospodarki, która staje się mniej podatna na 
niestabilność rynku, co ma szczególne znaczenie w rejonach typowo rolniczych1. 

1 J. Majewski, Agroturystka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000, s. 12.
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Celem opracowania jest próba prezentacji zasobów kultury i tradycji ludowej gminy 
Nowa Słupia jako istotnego elementu wpływającego na atrakcyjność turystyczną regionu. 
Realizacja celu pracy objęła charakterystykę obszaru badań, zasoby walorów turystycz-
nych, w tym kultury i tradycji ludowej, analizę ruchu turystycznego i ocenę stanu zago-
spodarowania turystycznego. Wyniki badań, materiały źródłowe oraz literatura przedmiotu 
umożliwiły podjęcie próby oceny potencjału kulturowego gminy Nowa Słupia, który istotnie 
wpływa na atrakcyjność turystyczną regionu. 

Tradycja i kultura ludowa w literaturze przedmiotu 

W literaturze przedmiotu kultura ludowa uważana jest za pewną odmianę kultury 
odniesioną do specyficznej grupy społecznej – społeczności wiejskiej. Kultura ludowa 
kształtowała się i kształtuje nadal, mając ścisły związek z prowadzeniem gospodarstwa, 
pracą na roli i życiem zgodnym z rytmem przyrody. Próby opracowania i klasyfikowania 
definicji kultury ludowej oddaje najpełniej tytuł pierwszej monografii O. Kolberga (1865) 
Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, 
pieśni, muzyka i tańce2. Autor przytoczył wszystko to, czym przez następne lata, a także 
i dzisiaj, zajmują się badacze tego, co związane jest z kulturą polskiej wsi. W zaintere-
sowaniach etnologów i antropologów (m.in. J. Burszty, A. Jackowskiego, Z. Jasiewicza, 
L. Stommy3) nadal znajduje się wszystko to, co Kolberg umieścił w tytule swojego dzieła.

Polska kultura ludowa ukształtowała się w rezultacie wpływu kultury warstw wyż-
szych oraz kultury innych grup etnicznych na oryginalny (etniczny) zasób kulturowy 
ludu. Proces ten zapoczątkowany został w okresie feudalnym, jednak największy rozkwit 
kultury ludowej przypadł na wiek XIX, co na ziemiach polskich miało związek m.in. ze 
zniesieniem pańszczyzny. Kultura ludowa, w odróżnieniu od kultury elitarnej, wykazuje 
zróżnicowanie regionalne, co jest następstwem izolacji przestrzennej, w jakiej znajdowa-
ły się lokalne wspólnoty4. Kształtowała się ona, mając ścisły związek z prowadzeniem 
gospodarstwa, pracą na roli, stabilnością osiedlania się wioskowych społeczności (małe 
migracje terytorialne oraz społeczne). Na przekazywanie kultury ludowej i jej trwanie mia-
ła wpływ społeczność, stosunkowo zamknięta, z jasno określonymi rolami społecznymi 
(rola autorytetów, starszych osób oraz patriarchalny model rodziny5). Kształtowana przez 
warstwę chłopską była ogniwem wiążącym pokolenia w poczuciu tożsamości lokalnej, 
regionalnej i narodowej. Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-kulturowa oraz wpływ 
urbanizacji i industrializacji na kształtowanie się współczesnego obrazu kultury ludowej 

2 O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
muzyka i tańce, Sandomierskie, t. II, Warszawa 1865.
3 J. Burszta, Chłopskie źródła kultury, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985; A. Jackowski, Kul-
tura ludowa – sztuka ludowa, „Lud” 1991, t. 74; Z. Jasiewicz, Etnologia polska. Między etnografią a antropologią 
kulturową, „Nauka” 2006, nr 2; L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Inst. Wydaw. Pax, Warszawa 
1986.
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_ludowa [28.03.2017].
5 W.A. Brzezińska, Specjaliści od kultury ludowej, „Nauka” 2009, 3, s. 159.
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ograniczają jej zakres w codziennym życiu wsi. Czas, w którym folklor we wszystkich 
swoich formach był scalony z życiem wsi, już przeminął6. 

Z pojęciem „kultura ludowa” był związany termin „tradycja”. Tradycja to przekazywane 
z pokolenia na pokolenie treści kultury, takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby 
myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie donios-
łe dla jej współczesności i przyszłości itd.7 Tradycja była jednym z głównych sposobów 
włączania przeszłości i jej treści kulturowych do aktualnej świadomości społecznej i sta-
nowiła podstawowy element procesów świadomościowych, przez które historia wpływała 
i współkształtowała losy społeczeństw. Powoływanie się na określone tradycje stanowi 
istotny czynnik samookreślenia się grup, klas i warstw społeczeństw8.

Wiele zwyczajów z zakorzenionej kultury ludowej przetrwało do dziś, w tym podstawowe 
zajęcia ludności wiejskiej – działalność rolnicza, obchody świąt kościelnych np. odpusty, 
pielgrzymki, procesje, nabożeństwa majowe przy przydrożnych kapliczkach itd. Obecna 
społeczność lokalna odziedziczyła majątek kulturowy wielu grup etnograficznych na 
przestrzeni wieków w wyniku uwarunkowań historyczno-politycznych, gospodarczych 
oraz geograficznych. Zróżnicowanie to przejawia się m.in. w stroju, gwarze, sposobie 
gospodarowania, mentalności, charakterze zabudowy zagród i wsi. By ocalić dziedzictwo 
kulturowe od zapomnienia, wiele społeczności kultywuje folklor, sztukę i tradycję rodzimą 
poprzez np. tworzenie ruchu amatorskich zespołów regionalnych. Potencjał tych zaso-
bów to zarówno materialne walory krajobrazowo-przyrodnicze, kulturowe i społeczne, 
jak i duchowe, które są wykorzystywane dla rozwoju aktywności gospodarczej, inicjatyw 
lokalnych oraz edukacji.

W turystyce ważną rolę odgrywają miejsce i przestrzeń. Atrakcyjny turystycznie obszar 
(miejsce) o koncentracji ruchu turystycznego, zróżnicowanej strukturze gospodarczej, 
dogodnej dostępności komunikacyjnej wraz z potencjałem kulturowym oraz właściwym za-
gospodarowaniem turystycznym nadaje mu wyjątkowy charakter, przesądzający o stopniu 
jego konkurencyjności wobec innych regionów. Z kolei atrakcją określa się każdy obiekt 
(miejsce), każdy produkt (także usługę, wydarzenie sportowe, artystyczne itp.), który bu-
dzi zainteresowanie, przyciąga turystów i wywołuje pozytywne emocje zwiedzających9. 
Rozwijający się prężnie sektor turystyczny stanowi siłę napędową regionu, a w innym 
przypadku może być uznany za jedną z dziedzin wkomponowaną w rozwój danego 
regionu10. Za region turystyczny uważa się obszar pełniący funkcję turystyczną dzięki 
jednorodności cech środowiska naturalnego i społeczno-kulturowego oraz wewnętrznych 
powiązań usługowych11. Funkcja turystyczna to wszelka działalność społeczno-ekono-
miczna w regionie lub miejscowości skierowana na obsługę turystów, z której wynika jej 

6 Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, ISNS, Warszawa 2014, s. 32.
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja [26.04.2017].
8 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 1997, s. 205.
9 J. Czerwiński, Podstawy turystyki, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław–Poznań 2011, s. 116–117.
10 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 31. 
11 Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 27.
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zdolność do zaspokajania potrzeb turystycznych12. Obszary recepcji turystycznej są więc 
istotnym elementem gospodarki turystycznej, ponieważ w nich odbywa się większość 
konsumpcji turystycznej, a zachodzące tu procesy decydują o perspektywach rozwoju 
gospodarki turystycznej w kraju13. Oceny atrakcyjności turystycznej regionu dokonuje 
się m.in. w trakcie bezpośredniej konsumpcji turystycznej, a więc w trakcie pobytów oraz 
imprez turystycznych. 

Z wachlarza motywów podróży turystycznych wyłania się także chęć, a nawet potrzeba 
obcowania z szeroko rozumianą kulturą, przyczyniając się tym samym do rozwoju tzw. 
turystyki kulturowej. Należy ona do jednej z odmian turystyki, która skupia się na zwiedzaniu 
i poznawaniu zabytków, miejscowości i miejsc ściśle związanych z kulturą. W literaturze 
przedmiotu spotyka się wiele definicji turystyki kulturowej. Np. według B. Marciszewskiej 

turystyka kulturowa stanowi aktywność osób w ich miejscach pobytu turystycznego 
oraz podczas podróży z miejsca stałego zamieszkania, która pozwala na poznanie 
lub doświadczenie różnych sposobów życia innych ludzi – sposobów odzwiercie-
dlających obyczaje społeczne, tradycje religijne, myśl intelektualną, dziedzictwo 
kulturowe i mających na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb, pragnień oraz oczekiwań 
w zakresie kultury14. 

Ta forma turystyki określa zainteresowanie na bazie przeszłości ludzi bądź obszarów 
zachowaną w zabytkach i historycznych okolicach tradycyjną architekturą i rękodziełem. 
Głównym celem podróży w turystyce kulturowej jest zapoznanie się z żywą kulturą lub 
reliktami dawnej kultury. Natomiast jej przedmiotem są walory antropogeniczne, powstałe 
w rezultacie działalności człowieka, świadczące o kulturze dawnych i obecnych pokoleń. 
Zasobami walorów kulturowych są: skanseny, placówki muzealne o tematyce etnogra-
ficznej, imprezy folklorystyczne, sanktuaria religijne, gwara, ludowe święta oraz związane 
z nimi obrzędy i zwyczaje, tradycje kulinarne, wiejskie szlaki tematyczne, wszelkie prace 
twórców ludowych itd. 

Zasoby kultury i tradycji ludowej, kiedyś uznawane za coś archaicznego i utożsamiane 
z niższymi warstwami, dzisiaj nabierają coraz większego znaczenia. Ludzie częściej po 
nie sięgają, chcąc ich doświadczać, bo sprawia im to radość i daje możliwość bycia jed-
nością z „tubylcami” na czas uczestnictwa. Dzięki turystyce następuje potrzeba zarówno 
poznania dziedzictwa kulturowego, jak i jego kultywowania poprzez odbudowę, konser-
wację i stałą promocję. Zdaniem W. Alejziaka15 turystyka popularyzuje kulturę, chroni ją 
i wzbogaca, sprawiając tym samym, że staje się ona „oknem na świat” turysty i uczy go 
wychodzić poza stereotypy myślenia. 

12 A. Niezgoda, Uwarunkowania konkurencyjności w regionach turystycznych, [w:] Konkurencyjność regionalna. 
Koncepcje – strategie – przykłady, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, PWN, Warszawa 2012, s. 52–57. 
13 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, AE w Poznaniu, Poznań 
2006, s. 38.
14 B. Marciszewska, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, „Problemy 
Turystyki i Hotelarstwa” 2002, nr 3, s. 76.
15 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków 2000, s. 46–47.
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Ogólna charakterystyka obszaru badań 

Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części regionu świętokrzyskiego, 
w sercu Gór Świętokrzyskich. Znajduje się u stóp Łysej Góry – drugiego co do wysoko-
ści wzniesienia Łysogór. Graniczy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, znajdując 
się w jego otulinie. Gmina Nowa Słupia jest lokalnym węzłem drogowym, stąd też nie ma 
kłopotu, aby do niej dotrzeć. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie: nr 751 z Suchedniowa 
do Ostrowca Świętokrzyskiego, nr 756 ze Starachowic do Stopnicy i nr 753 z Nowej Słu-
pi do Woli Jachowej i dalej drogą nr 74 do Kielc. Turyści, którzy w Góry Świętokrzyskie 
przyjeżdżają z daleka pociągiem, mogą do celu dotrzeć autobusami PKS lub prywatnymi 
busami z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego lub Starachowic16 (rys.1).

Rys. 1. Mapa turystyczna gminy Nowa Słupia
Źródło: www.nowaslupia.com.pl [26.04.2017].

Powierzchnia gminy, którą zamieszkuje ponad 9,6 tys. osób, zajmuje 8594 ha, a średnia 
gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 112 osób (GUS 2016). Podstawową funkcją gospo-
darczą gminy jest rolnictwo. Na ogólną powierzchnię gminy przypada 5479 ha użytków 
rolnych, co stanowi 64 % terenu gminy. W strukturze użytkowania ziemi przeważa włas-
ność prywatna indywidualnych gospodarstw rolnych. Większość właścicieli gospodaruje 
na małych obszarowo gospodarstwach od 1 ha do 5 ha, które stanowią 66,3% ogólnej 
powierzchni użytków rolnych. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych na tym obszarze 
sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego, którego właściciele przeznaczają płody rolne 
na potrzeby własne i rodziny. 

Przemiany w rolnictwie pod koniec XX w. spowodowały, że mieszkańcy wsi zaczęli 
szukać nowych źródeł dochodu poza działalnością rolniczą. Alternatywą, z której chętnie 

16  R. Garus, H. Trepka, Przewodnik turystyczny po gminie Nowa Słupia, Agencja JP, Kielce 2013, s. 5.
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korzystali, była i nadal jest turystyka wiejska i agroturystyka. Dowodzą tego wzrastający 
ruch turystyczny (o czym, na przykładzie obszaru badań, będzie mowa w dalszej części 
tego opracowania), dobrze przygotowana infrastruktura paraturystyczna oraz zróżni-
cowana i bogata oferta turystyczna, w tym bogactwo zasobów kultury i tradycji ludowej 
(tab. 1). Wśród produktów turystycznych, tworzonych w oparciu o jej zasoby, można wy-
mienić: placówki muzealne o tematyce etnograficznej; imprezy folklorystyczne; pracownie 
i warsztaty twórców ludowych oraz wystawy i galerie sztuki ludowej; szlaki turystyczne 
o tematyce etnograficznej, karczmy regionalne; obszary lub miejscowości etnograficzne. 
Rejon ten poszczycić się może swoistą gwarą, strojem, muzyką, charakterystycznymi 
dla tej społeczności zawodami, twórczością czy architekturą. Czynniki te stanowią cenny 
potencjał, który wykorzystywany jest w kreowaniu produktu turystycznego i agroturystycz-
nego decydującego o atrakcyjności turystycznej tego miejsca, obszaru, a także i regionu.

Góry Świętokrzyskie to niewątpliwie jeden z ciekawszych terenów w kraju. Od daw-
na cieszą się dużym zainteresowaniem turystów, w tym także zwolenników aktywnego 
wypoczynku, którzy odnajdują tutaj zarówno przepiękne krajobrazy, poznają ciekawą 
budowę geologiczną, różnorodność skał i minerałów, bogatą florę i faunę, jak i zabytki 
kultury i sztuki, miejsca historyczne i pomniki pamięci narodowej, a także wiele przykładów 
osiągnięć gospodarczych i kulturowych. Naturalna różnorodność przyrodnicza i walory 
dziedzictwa kulturowego są istotnym elementem do uprawiania różnych form turystyki. 
Przez tereny gminy biegną liczne szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz tematyczne. 
Nowa Słupia jest głównym węzłem szlaków pieszych w Górach Świętokrzyskich, a także 
długodystansowych szlaków rowerowych. Bogactwo walorów i atrakcji turystycznych na 
terenie obszaru gminy prezentuje tabela 1.

Tab. 1. Walory i atrakcje turystyczne na terenie gminy Nowa Słupia

Wyszczegól-
nienie Charakterystyka

Walory 
przyrodnicze

Rezerwaty przyrody: Góra Jeleniowska, Wąwóz w skałach; Obszar chronionego 
krajobrazu: Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu; Parki krajobrazowe: Jele-
niowski Park Krajobrazowy z otuliną; Specjalny obszar ochrony (SOO): Łysogóry; 

Ostoja Jeleniowska; Park Narodowy: Świętokrzyski Park Narodowy.

Walory
antropoge-

niczne

Kościół: z XVII w.; Cmentarz kościelny: nagrobki z XIX w., figura św. Floriana 
z 1929 r., pomniki poległych w czasie II wojny światowej i powstania styczniowego. 
Kuta brama ze Świętego Krzyża po kasacie opactwa; Cmentarz parafialny: zespół 

figur i płyt nagrobnych, kwatery mogił żołnierzy z czasu I wojny światowej, powstań-
ców z 1863 r. i partyzantów AK; Kapliczki i figury: drewniane stacje drogi krzyżowej 
w typie ludowym; kapliczki: z pocz. XX w., z I poł. XIX w. oraz przy „Drodze Królew-
skiej”; krzyże i figury z XIX w. i I poł. XX w., figura „Pielgrzyma Świętokrzyskiego”; 
Obiekty historyczne: Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. M. Radwana.; Szkoła 

benedyktyńska, tzw. „Opatówka”. 
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Imprezy
kulturalne

Dymarki świętokrzyskie: impreza, której celem jest prezentacja dziedzictwa kultu-
rowego środkowej części Gór Świętokrzyskich, gminy oraz województwa. Festyn 

Archeologiczny, pokazujący proces wytopu żelaza w starożytnych piecach, zwanych 
dymarkami. Prezentacje wyrobów ginących zawodów (kowali, rudników, bednarzy, 
rymarzy, garncarzy) kiermasze kulinarne, połączone z występami zespołów ludo-

wych. Polskie Święto Ognia: celem imprezy jest rozpalanie prażaka żelaza, któremu 
towarzyszy komentarz historyczny nt. znaczenia ognia w wierzeniach, religiach, 

w różnych okresach historii, a także prezentacja lokalnych grup folklorystycznych. 

Szlaki
turystyczne

piesze: 
Trasa 1. Święta Katarzyna – Nowa Słupia (szlaki czerwony i niebieski); 

Trasa 2. Bieliny – Nowa Słupia (szlaki niebieski i czerwony); Trasa 3. Łagów – Nowa 
Słupia (szlak zielony); Trasa 4. Gołoszyce – Nowa Słupia (szlaki czerwony i zielo-

ny); Trasa 5. Kałków –Godów – Nowa Słupia (szlaki niebieski i czerwony);
Trasa 6. Bodzentyn – Nowa Słupia(szlak zielony).

rowerowe:
Trasa 1. Nowa Słupia – Góra Chełmowa – Nowa Słupia; 

Trasa 2. Nowa Słupia – Stara Słupia (szkoła, zakład) – Grzegorzowice (dwór) – Za-
gaje Grzegorzowickie – Kamieniołom w Skałach – Włochy – Pokrzywianka Dolna – 

Cząstków – Rudki –Nowa Słupia; 
Trasa 3. Nowa Słupia – Góra Chełmowa – Pokrzywianka Górna – Cząstków – Rud-

ki – Serwis – Baszowice – Hucisko – Nowa Słupia; 
Trasa 4. Nowa Słupia – Trzcianka – Bartoszowiny – Huta Szklana – Święty Krzyż – 

Nowa Słupia;
Trasa 5. Nowa Słupia – Stara Słupia – Jeleniów – Skoszyn – Szczytniak – Góra 

Jeleniowska – Paprocice – Kobyla Góra – Wólka Milanowska – Nowa Słupia. 
Trasa 6. Nowa Słupia – Święty Krzyż – Trzcianka – Kobyla Góra – Wólka Milanow-

ska – Nowa Słupia.

Źródło: www.nowaslupia.com.pl, zmienione [26.04.2017]. 

Początki osadnictwa u podnóża Łysej Góry (Łyśca) sięgają II w. p.n.e. i są związane 
z wydobyciem i wytopem rud żelaza17. Najstarsza wzmianka o wsi znajduje się w przywileju 
lokacyjnym nadanym przez Bolesława Wstydliwego w 1269 r. Między II a IX w. n.e. powstał 
ośrodek sakralny, który był otoczony kręgiem kamiennym, zwanym kręgiem kulturowym. 
O średniowiecznym rozwoju osadnictwa na tym terenie świadczy budowla wału kultowe-
go na Łysej Górze, o obwodzie 2 km, stworzonego z bloków skał kambryjskich, których 
fragmenty istnieją do dzisiaj. W okresie rozprzestrzeniania się terytorialnego chrześcijań-
stwa w Polsce w tradycyjnych miejscach kultu religijnego powstawały świątynie. Na Łysej 
Górze wybudowano murowany kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. Opat poliglota Jan 
Katarzynka opracował w języku czeskim w XIV w. monografię o Świętym Krzyżu (Powiest 
Rzeczy Istnej). Podawał w niej, że fundatorem kościoła był Bolesław Chrobry w 1006 r., 
co potwierdził Jan Długosz (Dzieje Polski). Współcześnie uważa się, że dobroczyńcą 
opactwa był Bolesław Krzywousty. 

Wokół opactwa rozwinęła się osada, która w XIII w. należała do ojców benedyktynów 
ze Świętego Krzyża. Nosiła wówczas nazwę Słup. Nową Słupię, obok starej wsi Słup, 
założyli opaci świętokrzyscy w 1351 r. Ówczesny rozwój miasta był związany z obsługą 

17 J. Zimny, Świętokrzyskie starożytne hutnictwo żelaza, „Wyd. Hutnik” 1965, nr 32/3, s. 69–76.
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pielgrzymek na Święty Krzyż. W 1405 r. Słupia otrzymała przywilej organizowania coty-
godniowych targów. Miasto w 1665 r. zostało zniszczone przez wojska księcia Jerzego 
Rakoczego. Po kasacji klasztoru w 1819 r. miejscowość podupadła, a w 1869 r. utraciła 
prawa miejskie. Do XIX w. osada zaspokajała potrzeby pielgrzymów udających do Sank-
tuarium, którzy otrzymywali tam nocleg, pożywienie, a także możliwość nabycia wyrobów 
miejscowych rzemieślników. Zwyczaj pielgrzymowania zachował się do dzisiaj i związany 
był i jest z obchodami wielu świąt religijnych, w tym np. z uroczystością drogi krzyżowej 
w Wielki Piątek na Kalwarię Świętokrzyską. 

Pamięć o istnieniu kultu religijnego w czasach prehistorycznych była zawsze żywa 
i wiązała się z miejscem składania ofiar pod gołym niebem. Kultywowano tu różne obrzę-
dy i zwyczaje, takie jak np.: Święto Wiosny, Zielone Świątki, Stado zwane później Sobótką 
lub Kupałą. Większość z nich miała charakter erotyczny, co widoczne było w pieśniach 
i tańcach18. Do obecnych czasów zachowało się wiele ciekawych obrzędów, np.: palenie 
sobótek. W noc św. Jana ognie sobótkowe palono najczęściej na wzniesieniach poza 
wsią. Starsza młodzież siedziała na kłodach drzew, młodsi układali z długiego drewna 
pionowe stosy, które po podpaleniu dawały wysoki słup ognia. Przy ogniskach zbierała się 
młodzież, która tańczyła wokół ognia, śpiewała piosenki ludowe, żołnierskie i patriotyczne. 
Kiedy palący się stos przygasał, chłopcy skakali przez niego, popisując się sprawnością 
fizyczną, a ich wyczyny były nagradzane oklaskami. Panny, śpiewając, puszczały na wodę 
wianki z palącą się świecą. Chłopcy wchodzili do wody i starali się złapać wianki swoich 
dziewczyn, licząc na nagrodę.

Zachowało się wiele legend związanych z Łysą Górą, które odnoszą się do dawnych 
bóstw. W opracowaniu pt. Powiest Rzeczy Istnej Jan Katarzynka przedstawia kult bóstw 
słowiańskich, nazywanych: Łada, Boda i Leli, do których prości ludzie modlili się i którym 
składali ofiary. Według innej legendy na Łysej Górze mieszkała Łada, która po pokonaniu 
Aleksandra Macedońskiego uniosła się pychą i kazała się czcić jako Diana. Próżność 
Łady została ukarana zesłaniem pioruna, który zniszczył zamek i przeistoczył go w zwa-
liska skał, zwane gołoborzem. Znana jest legenda związana z herbem gminy, na którym 
widnieje jeleń z krzyżem w porożu, czy opowieści o czarownicach na Łysej Góry albo 
o próżnym pielgrzymie Emeryku.

W średniowieczu ludność spotykała się podczas jarmarków, które wówczas prze-
żywały okres swojej świetności, ponieważ odbywały się przy okazji uroczystości świąt 
kościelnych. Umożliwiało to wymianę towarów z najodleglejszych zakątków świata. Na 
czas ich trwania ogłaszano pokój jarmarczny, pokój królewski, co oznaczało ochronę 
osobistą dla kupców, ochronę mienia itd. Rozkwitały miejscowości znane z jarmarków 
i bogaciła się lokalna społeczność. Ze Świętego Krzyża jarmarki przeniesiono do Nowej 
Słupi (4 grudnia 1468 r.) i funkcjonują one tu do dzisiaj. W średniowieczu odbywały się 
raz w roku i trwały od jednego dnia do dwóch tygodni. Obecny Jarmark Świętokrzyski 
ma całkiem inny charakter i formę. Nie ma tu wymiany handlowej, jest za to wymiana 

18  R. Garus, H. Trępka, op. cit., s. 6–7.
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kulturalna, prezentacja kultury, dorobku dziedzictwa narodowego oraz umiejętności 
nabytych przez tutejszych mieszkańców. Systematycznie jarmark ten organizują Za-
rząd Powiatu w Kielecach i władze gminy, a jego głównym celem jest promocja gminy 
z hasłem przewodnim: „Z tradycją przez wieki”. Przybywający tutaj turysta może poznać 
różne zwyczaje, takie jak np.: przepędzanie czarownic przez mnichów, skosztować 
potraw kuchni lokalnej, podziwiać sztukę ludową (np. wyroby kowalskie, bednarskie, 
garncarskie, zielarskie, rzeźbiarskie). Starannie pielęgnowana jest gwara świętokrzyska, 
rozpowszechniana przez lokalne zespoły ludowe i koła gospodyń wiejskich jak np.: Cheł-
mianki. Gospodynie z kół wiejskich wykonują m.in.: ozdoby związane z uroczystościami 
roku kościelnego i świeckiego. Atrakcje uzupełniają liczne występy ludowych zespołów 
muzycznych i tanecznych. Zespoły folklorystyczne, takie jak: Sabbaton, Echo Łysicy, 
Śpiwoki Świętokrzyskie, Świętokrzyskie Diabliki, Makoszyńskie Przepióreczki, prezen-
tują tańce regionu w strojach ludowych. Miniony świat można podziwiać też w Centrum 
Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi. Znajdują się tu dawne obiekty wiejskie, np.: 
ziemianki, chaty, stodoły, które powstały zgodnie z techniką stosowaną przed 2000 lat 
bez użycia gwoździ. Od 1967 r. w kalendarz stałych wydarzeń kulturalnych wpisał się 
festyn archeologiczny Dymarki Świętokrzyskie, podczas którego prezentowane są 
standardowe techniki wykonywania odlewów z żelaza, brązu i srebra, mają miejsce 
warsztaty garncarskie, można także zobaczyć, na czym polegały tkactwo oraz produk-
cja dziegciu i paciorków szklanych. Wydarzeniu towarzyszą także pokazy uzbrojenia 
i metod walki mieszkających tu w zamierzchłych czasach Rzymian. Gmina zachwyca 
pięknymi walorami przyrodniczymi oraz bogactwem zasobów kultury ludowej i tradycji. 
Przybywający turyści znajdują tutaj także wiele miejsc do wypoczynku i regeneracji sił 
fizycznych i psychicznych z dala od wielkich miast.

Na terenie gminy żyło wiele wybitnych postaci, które rozsławiły swą małą ojczyznę. 
Należą do nich między innymi ks. biskup Franciszek Jop, ks. płk Antoni Gołębski ps. 
Powiślak, Stefan Żeromski, Antoni Radziszewski czy Jerzy Surdel, pierwszy Polak, który 
wspiął się na Mount Everest. Z piękna ziemi ojczystej natchnienie czerpią tutejsi twórcy 
kultury ludowej, którzy swój talent i pasję przekazują spadkobiercom. Większość twórców 
ludowych posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe, a głównym źródłem ich 
utrzymania jest dochód z pracy w gospodarstwie rolnym. Natchnienie do tworzenia piękna 
płynie z duszy i serca artystów. Powstające dzieła są związane z bliskim otoczeniem 
autorów – ich życiem, pracą, przyrodą. Wielu z nich, posługuje się językiem charakte-
rystycznym dla regionu, jak np.: Cecylia Słapek z Baszowic, znana ze śpiewu, gwary, 
poezji i gawęd ludowych, która na dymarkach, festiwalach folklorystycznych i imprezach 
okolicznościowych prezentowała wielokrotnie swoją twórczość (w konkursie gawędziarzy 
„XXXII Sabałowe Bajanie” w Bukowinie Tatrzańskiej zdobyła Złotą Spinkę). Ważną i liczną 
grupę stanowią rzeźbiarze ludowi, jak np. Jan Gawryś, rzeźbiący w drewnie i w kamie-
niu od 1977 r. Stworzył on m. in.: kompozycje o tematyce świeckiej – Klepanie kosy, 
Orka, sakralnej – Pieta, Pan Jezus skazany, Św. Piotr, oraz demonologiczne. Pasję 
ojca kontynuują synowie: Piotr, Krzysztof i Grzegorz Gawrysiowie. Do grona artystów 
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należy także Waldemar Kucharski, który z braćmi Grzegorzem i Leszkiem tworzy rzeź-
by o tematyce sakralnej i świeckiej, a natchnienie czerpie z lokalnych podań i legend. 
Barwne, wyszukane opracowania diabłów i czarownic zaskakują ekspresją, wykonaniem 
i doborem polichromii. 

Ruch turystyczny wczoraj i dzisiaj

Turystyka stanowi istotne źródło dochodu ludności, wpływa na standard i jakość życia, 
rozwój regionów i zmianę ich wizerunku oraz uaktywnia szereg przemian o charakterze 
społecznym, kulturowym i gospodarczym. Obok znanych już standardowych motywów 
uprawiania turystyki, takich jak: wypoczynkowe, poznawcze, sentymentalne, zdrowotne 
pojawiają się inne, niekonwencjonalne, jak np.: chęć rozładowania emocji, rozwoju du-
chowego, realizacji hobby czy poznania lokalnej kultury ludowej. Pragnienie obcowania 
z szeroko rozumianymi kulturą i tradycją nabiera obecnie coraz większego znaczenia, 
przyczyniając się do rozwoju turystyki kulturowej.

Gmina Nowa Słupia posiada cenne zasoby dziedzictwa kulturowego, które istotnie 
wpływają na atrakcyjność turystyczną regionu. Początki ruchu turystycznego na tym terenie 
datuje się od końca XII w. Obecność klasztoru na Świętym Krzyżu zapoczątkowała rozwój 
ruchu pielgrzymkowego. Celem przybywających do tego miejsca pielgrzymów było odda-
nie hołdu relikwiom Drzewa Krzyża Świętego. Ruch pielgrzymkowy wzrastał zwłaszcza 
w trakcie świąt i odpustów. Do relikwii pielgrzymowali także władcy, np. Władysław Jagiełło. 
Bliski związek z klasztorem na Świętym Krzyżu mieli także synowie i wnukowie Zygmunta 
Starego, którzy regularnie odwiedzali to miejsce. Największy rozkwit pielgrzymek przypadł 
na wiek XV, kiedy to klasztor świętokrzyski stał się rodowym sanktuarium Jagiellonów. 
Za czasów trwania tej dynastii było to sanktuarium dynastyczne i państwowe – miejsce, 
gdzie królowie i ich poddani udawali się na pielgrzymki, modląc się o pomyślność dla 
siebie, dynastii i państwa. 

Z czasem zaczęli przybywać tutaj także turyści, zwłaszcza w czasach, kiedy rodziła się 
turystyka, i to turystyka poznawcza, tj. na przełomie XVIII i XIX w. Według C. Jastrzębskie-
go17 pierwsze informacje na temat Świętego Krzyża w kontekście niereligijnym przypisuje 
się T. Czackiemu, a także Ł. Gołębiowskiemu. Ruch pielgrzymkowy jednak trwał nadal. 
Na przykład w 1860 r. odwiedziło klasztor ok. 200 duchownych i 40 zorganizowanych 
grup pątników oraz indywidualnie 30 tys. osób19. Nieco później, jak podaje J. Gacki, 
autor pierwszej monografii opactwa z 1873 r., klasztor odwiedzało nawet do 12 tys. osób 
z okolic Stopnicy, Kielc i Radomia. W II połowie XIX w. na Święty Krzyż coraz częściej 
przybywali także artyści i dziennikarze, do czego przyczyniły się liczne relacje w prasie 
centralnej. Sanktuarium stało się znanym miejscem rodzącego się ruchu turystycznego 
oraz obiektem zainteresowania ludzi nauki i krajoznawców. 14 września 1861 r., z oka-
zji 30. rocznicy upadku powstania listopadowego, odpust na Świętym Krzyżu zamienił 

19 C. Jastrzębski, Początki turystyki na terenie Łysogór, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, z. 34 (4), 
s. 151–152.
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się w wielką demonstrację patriotyczną z udziałem 30 tys. zebranych, którzy modlili się 
o zbawienie ojczyzny20.

Rejestrowany ruch turystyczny z terenu Łysogór sięga roku 1911, kiedy to udzielono 
noclegów 41 wycieczkom w schronisku turystycznym w Świętej Katarzynie. Rok później 
z noclegu skorzystało 98 osób, a w 1913 r. już 167. Najwięcej turystów przybyło z War-
szawy, Krakowa i Lwowa21. W latach 30. XX w. ruch turystyczny koncentrował się w Świę-
tej Katarzynie i na Świętym Krzyżu. Natomiast w 1933 r. Puszczę Jodłową odwiedziło 
1561 osób w 96 grupach, a w 1936 r. 5042 turystów. W połowie lat 50. XX w. szacowano 
przybycie 300–500 tys. turystów rocznie22. Ruch turystyczny z obszaru Łysogór w 1971 r. 
liczył 516 tys. osób. W turystyce wędrówkowej najwięcej osób odwiedzało Nową Słupię – 
150 tys., Święty Krzyż – 92 tys. oraz Świętą Katarzynę – 80 tys., a w turystyce świątecznej 
Świętą Katarzynę – 86 tys. i Nową Słupię – 60 tys.23

W latach 1988–1998 rocznie przybywało do sanktuarium średnio ok. 165 tys. 
osób. W grupach pielgrzymkowych przybyło 27529 osób, a grupy turystyczne liczyły 
68 988 uczestników24. Kolejne badania nad ruchem turystycznym w Świętokrzyskim Par-
ku Narodowym zbiegły się z obchodami Milenium Świętokrzyskiego w dniu 11 czerwca 
2006 r. Wówczas trzykrotnie w ciągu roku w godz. od 8.00 do 18.00 przeprowadzono 
badania ruchu turystycznego. Badania prowadzano w powszedni dzień – ze względu 
na kumulację ruchu wycieczek szkolnych, oraz w sobotę i niedzielę. Liczono turystów 
poruszających się pieszo i zmotoryzowanych. Ogółem 16 maja 2006 r. odwiedziły Święty 
Krzyż 1184 osoby, a 11 czerwca 2006 r. blisko 15 tys. Pielgrzymów wędrujących pieszo 
zanotowano 6548. Liczba odwiedzających pieszych od strony Przełęczy Huckiej i Nowej 
Słupi była porównywalna. Spośród trzech dróg wejściowych najczęściej wybierano Drogę 
Królewską od strony Nowej Słupi. Skorzystała z niej przeszło połowa turystów. Drogę od 
Trzcianki wybrały tylko dwie osoby i tylko jedna grupa zorganizowana. Większość turystów 
(80,5%) stanowiły osoby do 25. roku życia, które częściej (59,7%) wybierały trudniejszą 
drogę od Nowej Słupi, a osoby powyżej 25. roku życia częściej (61%) korzystały trasy od 
strony Przełęczy Huckiej (tab. 2).

20 http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-jako-osrodek-pielgrzymkowy-w-xix-xx-wieku/ [28.03.2017].
21 I. Janowski, Natężenie ruchu turystycznego na szlakach w Świętokrzyskim Parku Narodowym, [w:] Między 
ochroną przyrody a gospodarką. Bliżej ochrony. Konflikty człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych 
w Polsce, red. A. Hibszer, J. Partyka, PTG Oddział w Katowicach, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec–Ojców 
2005, s. 96–107. 
22 E. Krzysztofik, Świętokrzyski Park Narodowy jako teren turystyczny, [w:] Świętokrzyski Park Narodowy, PAN 
Zakład Ochrony, Kraków 1954.
23 M. Koziej, Zmiany użytkowania ziemi a rozwój rekreacji w Regionie Świętokrzyskim, [w:] Problemy Zagospo-
darowania Ziem Górskich, „KZZG” 1975, z. 15, s. 34–36.
24 K. Lipiński, Sanktuarium na Świętym Krzyżu, „Peregrinus Cracoviensis” 2000, z. 8, s. 235. 
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Tab. 2. Liczba turystów odwiedzających Święty Krzyż w latach 2006–2009

Wyszczególnienie 
2006
rok

(wtorek)

2007
rok

(środa)

2008 rok 
(niedziela)

Jarmark Św.

2009
rok

(niedziela)

2009
 rok

(sobota)

Turyści indywidualni 56 33 ok. 3800 536 294

Grupy 6 15 730 1593 102

Grupy zorganizowane 1122 1159 ok. 530 159 468

Razem 1184 1207 ok. 5060 2288 864

Źródło: C. Jastrzębski, Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, „Studia i Materiały Cen-
trum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2009, R. II, z. 4 (23), s. 203.

W dni powszednie liczba turystów na Świętym Krzyżu szacowana jest na ok. 1200 osób. W sezonie 
turystycznym dominują wycieczki szkolne, natomiast zdecydowanie mniej jest dorosłych turystów indy-
widualnych i grup. W weekendy – przeciwnie; najczęściej są to turyści indywidualni i w zorganizowa-
nych grupach. Zwykle jest ich ok. tysiąca, zaś podczas mszy liczba ta podwaja się lub w okresie trwania 
imprez, np. jarmarku, ich liczebność wzrasta pięciokrotnie25.

W regionie świętokrzyskim w 2016 r. zarejestrowanych było 245 turystycznych obiektów 
noclegowych, spośród których 210 oferowało wypoczynek całoroczny. Bazę turystyczną 
tworzyło 138 obiektów hotelowych i 107 pozostałych obiektów. W grupie pozostałych 
obiektów noclegowych dominowały turystyczne obiekty indywidualnego zakwaterowania, 
tj. kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne. Działalność prowadziło 38 kwater agrotury-
stycznych i 11 pokoi gościnnych, w tym 34 to obiekty całoroczne. Z usług noclegowych na 
terenie województwa skorzystało 574,7 tys. turystów (5,5% stanowili turyści zagraniczni), 
którym udzielono 1601,2 tys. noclegów. Większość turystów – 467,2 tys. (81,3% ogólnej ich 
liczby) nocowała w obiektach hotelowych, a w pozostałych obiektach – 107,5 tys. (18,7%). 
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w regionie wyniósł 31,4%. Największa liczba 
miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych znajdowała się w powiecie 
kieleckim (25,1% ich ogółu). Pod względem liczby udzielonych noclegów wyróżniało się 
miasto Kielce (15,8% ogółu udzielonych noclegów w regionie) i powiat kielecki (12,8% 
ogółu; BDL 2016 26). Stan wyposażenia w infrastrukturę turystyczną stwarza wiele możli-
wości do organizacji dłuższych lub krótszych pobytów. Standard wyposażenia obiektów 
noclegowych i gastronomicznych jest wysoki, a dobrze przygotowana baza uzupełniająca 
oraz zróżnicowane ceny świadczonych usług mogą zapewnić płynność ruchu turystycz-
nego na rynku ponadregionalnym. 

Ruch turystyczny na terenie gminy Nowej Słupi wzrasta, co potwierdzają dane staty-
styczne zawarte w tabeli 3.

25 C. Jastrzębski, Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, „Studia i Materiały Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej” 2009, R. II, z. 4 (23), s. 203.
26 Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Urzędu Statystycznego w Kielcach za 2016 r.
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Tab. 3. Baza noclegowa oraz stopnień wykorzystania miejsc noclegowych w gminie Nowa Słupia w la-
tach 2010–2015 (bez kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych)

Rok

Obiekty Miejsca
noclegowe

Korzystający 
z noclegów

Udzielone
noclegi

Stopień  
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2010 3 3 189 189 6956 41 11936 47 17,30

2012 7 5 266 236 5580 199 10134 456 11,76

2013 9 7 316 286 7783 293 13672 853 13,10

2014 9 8 330 320 10134 78 14942 133 12,79

2015 13 10 409 369 * 138 * 771 -

* Brak danych

Źródło: dane Banku Danych Lokalnych.

W badanych latach (2010–2015) nastąpił czterokrotny wzrost liczby obiektów bazy 
noclegowej i ponad dwukrotny liczby miejsc noclegowych. Rozwój usług agroturystycznych 
na terenie województwa zwiększa się z roku na rok. Z badań E. Gąsiorowskiej-Mącznik27 
wynika, że w regionie od 2007 do 2014 r. liczba gospodarstw agroturystycznych wzrosła 
z 434 do 493 (w tym liczba miejsc noclegowych wzrosła z 3908 do 4781). Największy 
wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych z 204 do 266, tj. o 13,6% (w tym liczba miejsc 
noclegowych wzrosła z 1923 do 2674, tj. 39,0%) notowano w powiecie kieleckim. Ponad 
100 gospodarstw agroturystycznych położonych jest na obszarze Gór Świętokrzyskich, 
głównie w gminach: Nowa Słupia, Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Górno, Daleszyce. Szcze-
gólnie aktywni w prowadzeniu działalności agroturystycznych byli mieszkańcy położonej 
u podnóża Łysicy gminy Nowa Słupia (28 gospodarstw agroturystycznych)28. 

Racjonalne wykorzystanie centralnego położenia nader atrakcyjnego krajobrazu przy-
rodniczego, potencjału dziedzictwa kulturowego oraz pozarolniczej aktywności gospodar-
czej ludności wpływa korzystnie na rozwój turystyki w regionie świętokrzyskim. Profity pły-
nące z prowadzonej polityki turystycznej przekładają się zarówno na wzmocnienie poczucia 
własnej wartości, lokalnego patriotyzmu, dbałości o dziedzictwo kulturowe, propagowania 
zwyczajów i tradycji ludowej, umacniających tożsamość kulturową wsi, jak i większą 
dbałość o czystość środowiska naturalnego, a także polepszenie warunków życia jego 
mieszkańców.

27 E. Gąsiorowska-Mącznik, Agroturystyka jako forma pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego, „Zesz. Nauk. WSES w Ostrołęce” 4/2016 (23), s. 102.
28 Ibidem.
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Podsumowanie

Kultura i tradycja ludowa powoli odchodzą w zapomnienie. W dobie globalizacji, unifi-
kacji i postępujących procesów cywilizacyjnych nie mają one szans na przetrwanie w swej 
dawnej, naturalnej formie, służąc zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych czło-
wieka. „Ostatnią deską ratunku” dla wielu ludowych tradycji jest turystyka, której masowa 
forma stanowi ważne źródło dochodów miejscowej ludności. Dzięki jej obecności wiele 
miejsc „odradza się”, zaś elementy dziedzictwa są kultywowane i proponowane turystom 
w postaci produktu kulturowego29. Odziedziczone kultura i tradycja ludowa z wielką sta-
rannością kultywowane są przez społeczność lokalną gminy Nowa Słupia. Propagowanie 
lokalnej kultury i tradycji ludowej z szerokim wachlarzem oryginalnych ofert i usług tury-
stycznych połączonych z licznymi atrakcjami turystycznymi budzi duże zainteresowanie 
wśród turystów. Przeszłość regionu zachowana i odzwierciedlona w kulturze, tradycji 
ludowej, zabytkach, bogatej historii, wpływa na dalszy rozwój turystyki, w tym zwłaszcza 
turystyki kulturowej. 

Na podstawie badań, materiałów źródłowych i literatury przedmiotu można wysunąć 
następujące wnioski:
 – kultura i tradycja ludowa na terenie gminy Nowa Słupia stanową istotny element atrak-

cyjności turystycznej regionu, który zwiększa znaczenie wypoczynku na wsi z aktywnym 
uczestnictwem turystów w poznawaniu dziedzictwa kulturowego;

 – w procesie przeobrażeń zasobów kultury i tradycji ludowej w atrakcje i produkty tury-
styczne najważniejsze musi być zachowanie autentyczności dziedzictwa kulturowego 
zgodnie z tożsamością mieszkańców tego regionu. Będzie to możliwe tylko dzięki tury-
styce alternatywnej, której założenia nie wprowadzają dysharmonii w lokalnej kulturze;

 – dzięki wsparciu unijnych dotacji dokonano wielu inwestycji w zakresie renowacji za-
bytków, np. Domu Opata, kościoła parafialnego, drogi krzyżowej na Świętym Krzyżu, 
a także remontów (m.in. przebudowa centrum). Dalsze wsparcie funduszami struktu-
ralnymi dla gminy i regionu będzie zwiększać jego atrakcyjność turystyczną;

 – zainteresowanie turystów kulturą i tradycją ludową wzrasta, co powinno mobilizować 
zarówno władze lokalne, jak i organizatorów turystyki wiejskiej do ochrony i kultywo-
wania dziedzictwa kulturowego tego rejonu, a także do opracowania własnej strategii 
promocji walorów kulturowych oraz edukowania na ten temat lokalnej społeczności;

 – dalszy rozwój turystyki na obszarach wiejskich w znacznym stopniu daje możliwość 
eksponowania i upowszechniania wiedzy w zakresie kultury i tradycji ludowej. Rozpo-
wszechnianie dziedzictwa kulturowego i jego ochrona stają się produktem rynkowym, 
który niesie korzyści materialne mieszkańcom wsi i podnosi rangę tego miejsca na 
rynku lokalnym i ponadlokalnym.

29 J. Mokras-Grabowska, Wykorzystanie kultury ludowej w turystyce, [w:] Kultura i turystyka: razem, ale jak?, 
red. A. Stasiak, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2009, s. 160–161.



Tradycja i kultura ludowa Nowej Słupi jako istotny element atrakcyjności turystycznej… 105

Bibliografia
Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków 2000.
Brzezińska W.A., Specjaliści od kultury ludowej, „Nauka” 2009, 3.
Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985. 
Czerwiński J., Podstawy turystyki, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław–Poznań 2011.
Dziekański P., Konkurencyjność turystyczna regionu województwa świętokrzyskiego (wybrane 

zagadnienia), „Modern Management Review”, vol. XIX, 21 (2/2014).
Garus R., Trepka H., Przewodnik turystyczny po gminie Nowa Słupia, Agencja JP, Kielce 2013.
Gąsiorowska-Mącznik E., Agroturystyka jako forma pozarolniczej działalności gospodarczej na ob-

szarach wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego, „Zesz. Nauk. WSES w Ostro-
łęce” 4/2016 (23).

Jackowski A., Kultura ludowa – sztuka ludowa, „Lud” 1991, t. 7. 
Janowski I., Natężenie ruchu turystycznego na szlakach w Świętokrzyskim Parku Narodowym, 

[w:] Między ochroną przyrody a gospodarką. Bliżej ochrony. Konflikty człowiek – przyroda na 
obszarach prawnie chronionych w Polsce, red. A. Hibszer, J. Partyka, PTG Oddział w Katowicach, 
Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec–Ojców 2005. 

Jasiewicz Z., Etnologia polska. Między etnografią a antropologią kulturową, „Nauka” 2006, nr 2.
Jastrzębski C., Początki turystyki na terenie Łysogór, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrod-

niczo-Leśnej” 2013, R.15, z. 34 (4).
Jastrzębski C., Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, „Studia i Materiały Centrum 

Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2009, R. II, z. 4 (23).
Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, 

pieśni, muzyka i tańce, Sandomierskie, t. II, Warszawa 1865.
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.
Koziej M., Zmiany użytkowania ziemi a rozwój rekreacji w Regionie Świętokrzyskim, [w:] Problemy 

zagospodarowania Ziem Górskich, „KZZG” 1975, z. 15.
Krzysztofik E., Świętokrzyski Park Narodowy jako teren turystyczny, [w:] Świętokrzyski Park Naro-

dowy, PAN Zakład Ochrony, Kraków 1954. 
Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, ISNS, Warszawa 2014.
Lipiński. K, Sanktuarium na Świętym Krzyżu, „Peregrinus Cracoviensis” 2000, z. 8.
Majewski J., Agroturystka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000.
Marciszewska B., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, 

„Problemy Turystyki i Hotelarstwa” 2002, nr 3.
Mokras-Grabowska J., Wykorzystanie kultury ludowej w turystyce, [w:] Kultura turystyka: razem, ale 

jak?, red. A. Stasiak, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2009.
Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, AE w Poznaniu, 

Poznań 2006.
Niezgoda A. Uwarunkowania konkurencyjności w regionach turystycznych, [w:] Konkurencyjność regio-

nalna. Koncepcje – strategie – przykłady, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, PWN, Warszawa 2012.
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 1997.
Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Inst. Wydaw. Pax, Warszawa 1986.
Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978. 
Zimny J., Świętokrzyskie starożytne hutnictwo żelaza, „Wyd. Hutnik” 1965, nr 32/3.



Janina Wrońska-Kiczor106

Strony internetowe

www.portalinformacjikulturalnej.pl [26.04.2017].
www.nowaslupia.com.pl [26.04.2017].
http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-jako-osrodek-pielgrzymkowy-w-xix-xx-wieku/ [28.03.2017].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_ludowa [28.04.2017].

Streszczenie

Celem opracowania jest próba prezentacji zasobów kultury i tradycji ludowej gminy Nowa Słupia 
jako istotnego elementu atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja celu pracy objęła charak-
terystykę walorów turystycznych, ocenę stanu zagospodarowania turystycznego oraz analizę 
ruchu turystycznego w oparciu o dane ze statystyki masowej. Z badań wynika, że odziedziczone 
zasoby kultury i tradycji ludowej są kultywowanie na terenie gminy Nowa Słupia. Ich obecność 
budzi duże zainteresowanie wśród odwiedzających rejon gości, a także odpowiada za wysoki 
stopień nasycenia obszaru walorami turystycznymi. Charakter owych obszarów stanowią główne 
elementy, które warunkują atrakcyjność turystyczną regionu.

Słowa kluczowe: tradycja i kultura ludowa, turystyka kulturowa, atrakcyjność turystyczna, 
produkt turystyczny

Abstract

The aim of this paper is an attempt to present the cultural and folk traditions of the Nowa Słupia 
community as an important element of the tourist attractiveness of the region. Realization of 
the purpose of the work covered the characteristics of tourist values, the assessment of the state 
of tourism development and the analysis of tourism based on data from mass statistics. The 
research shows that the inherited resources of culture and folk tradition are cultivating in Nowa 
Słupia commune. Their presence raises a lot of interest among visitor visitors, as well as the high 
degree of tourist area’s saturation and their character are the main elements that determine the 
attractiveness of the region’s tourism.

Key words: tradition and folk culture, cultural tourism, tourist attractiveness, tourist product
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ZNACZENIE WYCIECZEK W SZKOLNEJ EDUKACJI 
GEOGRAFICZNEJ

THE INFLUENCE OF SCHOOL TRIPS ON GEOGRAPHY EDUCATION

Wprowadzenie

O kształcących i wychowawczych funkcjach turystyki można mówić w zasadzie w od-
niesieniu do każdego etapu życia człowieka. Jednak bez wątpienia największe znaczenie 
odgrywa ona w wychowywaniu i kształtowaniu osobowości ludzi młodych. Rolę turystyki 
w procesie edukacji już w XVII wieku dostrzegał J.A. Komeński, uważany za ojca geografii 
szkolnej. Podkreślał on ogromne znaczenie miejsca wycieczek szkolnych w procesie 
kształcenia geograficznego. Pisał: „Trzeba uczyć… nie z książek, ale z nieba, ziemi, 
z dębów i buków; to jest znać i badać rzeczy same, a nie wyłącznie cudze spostrzeże-
nia1. Nawiązując do idei Komeńskiego, W. Nałkowski domagał się nauczania opartego 
na obserwacjach: 

Punktem wyjścia i podstawą nauki geograficznej są wycieczki, z początku w najbliższą 
okolicę (…); jest to żywe źródło, wciąż zasilające naukę teoretyczną, wciąż dające 
podstawę do analogij, porównań, aby zjawisko dalekie zrozumieć przez analogię 
z bliskiem, znanem…2. 

Nadrzędnym celem edukacji XXI w. jest odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie kre-
atywnego potencjału ucznia, co wymaga odejścia od tradycyjnego przekazywania „goto-
wej” wiedzy na rzecz wszechstronnego rozwoju osobowości oraz „uczenia się dla życia”3. 
Istotnym i bardzo cennym środkiem do realizacji tego celu jest turystyka szkolna. Jak 

1 J.A. Komeński, Wielka dydaktyka, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław 1956, s. 161–162.
2 W. Nałkowski, Zarys metodyki geografii, Wyd. M. ARCTA, Warszawa 1925, s. 29.
3 W. Alejziak, Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społe-
czeństwa wiedzy, [w:] O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, red. K. Denek, L. Drożdżyński, A. Gordon 
Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa–Poznań 2009, s. 75.
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podkreśla I. Janowski4, znaczenie wycieczek szkolnych w systemie dydaktyczno-wy-
chowawczym wynika z ich humanistycznych walorów. Organizacja wycieczek umożliwia 
lepsze poznanie przez uczniów środowiska przyrodniczego z jego uwarunkowaniami 
i walorami historyczno-kulturowymi. Zdaniem tego autora wycieczka stwarza uczniowi 
warunki rozwoju zdolności postrzegania, konfrontacji zdobytej wiedzy z rzeczywistością, 
kształtowania wyobraźni i myślenia oraz utrwaleniu zdobytej wiedzy. Wycieczki szkolne 
odgrywają rolę czynnika integrującego proces zdobywania wiedzy, stają się istotnymi 
elementami kształcenia wielostronnego, równoległego i interdyscyplinarnego. 

Głównym celem niniejszej pracy jest określenie tożsamości regionalnej młodzieży 
gimnazjalnej ze szkół województwa świętokrzyskiego. Autorka prezentuje również próbę 
analizy sposobu realizacji edukacji regionalnej na lekcjach geografii oraz ocenę jej wpływu 
na wyobrażenia „własnego regionu” przez uczniów. 

Analiza przeprowadzona została w oparciu o badania zrealizowane w grupie uczniów 
i nauczycieli szkół gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim, w dwóch przekrojach 
czasowych. Pierwszy etap odbył się w latach 2005–2007, drugi zaś w 2015 r. Szkoły, w któ-
rych przeprowadzono sondaż, zlokalizowane były w miejscowościach różnej wielkości: 
w mieście wojewódzkim (Kielce), w średniej wielkości miastach powiatowych, w małych 
miastach oraz wsiach gminnych. W przedsięwzięciu badawczym wzięli udział uczniowie 
gimnazjum z klas I–III, w wieku od 13 do 15 lat. Łącznie w badaniu wzięło udział 2116 
uczniów i 58 nauczycieli. Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta. 

Turystyka szkolna a percepcja „własnego regionu” ucznia

Zasięg przestrzenny obszaru, który można uznać za znany uczniom, wyznaczono na 
podstawie odpowiedzi uczniów na pytanie: „Jakie znasz ciekawe miejsca w regionie, w któ-
rym mieszkasz? Wymień je”. Wyniki uzyskane w obydwu etapach badań (lata 2005–2007 
i 2015) umożliwiły opracowanie map prezentujących lokalizację miejsc w województwie 
świętokrzyskim, które uczniowie uznają za najbardziej interesujące. 

Uczniowie prawie 200-tysięcznego miasta Kielce, niezależnie od etapu badań, najwięcej 
interesujących miejsc wskazywali na terenie tego miasta, czyli w najbliższym otoczeniu 
(rys. 1).

4 I. Janowski, Wycieczki szkolne, Wyd. Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, s. 19.
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Rys. 1. Miejscowości wskazywane przez uczniów kieleckich gimnazjów
Źródło: opracowanie właśnie na podstawie badań ankietowych.

W promieniu 10 km od centrum miasta, jednak poza jego granicami, uczniowie w 2015 r. 
wymieniali tylko dwie miejscowości. Wiele obiektów wymienianych przez uczniów było 
położonych w odległości ponad 10 km od Kielc. Należały do nich te, odwiedzane podczas 
wycieczek szkolnych: Dąb Bartek w Zagnańsku, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Ob-
lęgorku, zamek w Chęcinach, Jaskinia Raj, skansen w Tokarni oraz, we wskazaniach 
z 2015 r., Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Na obszarze 
położonym powyżej 25 km od Kielc respondenci uznali za interesujące: Święty Krzyż (głów-
nie w 2015 r.), najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę (głównie lata 2005–2007) 
oraz w pojedynczych wskazaniach: Muzeum Zegarów w Jędrzejowie i Muzeum Mikołaja 
Reja w Nagłowicach. W strefie powyżej 50 km uczniowie wymieniali głównie miejscowości 
(Opatów, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Krzemionki Opatowskie) odwiedzane na 
początku XXI w. Analiza treści mapy pozwala stwierdzić, że grupa ankietowana w pierw-
szym okresie badań odbyła wycieczkę w Łysogóry z wejściem na Łysicę od Świętej Katarzy-
ny, a ankietowana w 2015 r. – wycieczkę w Łysogóry z pieszym wejściem na Święty Krzyż, 
przedłużoną o przejazd autokarem do Krzemionek Opatowskich i/lub do Sandomierza. 
Natomiast w 2015 r. respondenci uznali za interesujący Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. 

Miejscowości wskazane przez uczniów gimnazjum ze Starachowic (rys. 2) były dość 
rozproszone, przy czym najwięcej z nich znajdowało się w odległości do 25 km od mia-
sta. Liczba miejscowości w województwie świętokrzyskim wskazanych przez uczniów 
starachowickiego gimnazjum była znaczna, przy czym odnotować można dwa rejony ich 
koncentracji tych miejsc – Łysogóry i miejscowości położone w gminie Chęciny. 
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Rys. 2. Miejscowości wskazywane przez uczniów gimnazjum w Starachowicach
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Uczniowie szkół gimnazjalnych zlokalizowanych we wsiach najwięcej miejsc, które 
uważają za interesujące, wskazują w miejscowości, w której prowadzone były badania, 
oraz w jej najbliższym sąsiedztwie. Przykładowo, uczniowie gimnazjum w Sobkowie (rys. 3) 
za najbardziej interesujące w swoim regionie uznali miejsca leżące w samym Sobkowie 
lub nieodległej okolicy (np. zamek w Sobkowie, Wzgórza Sobkowskie) oraz miejscowości 
położone przy drodze krajowej nr 77 prowadzącej do Kielc (np. Tokarnia, Podzamcze 
Chęcińskie, Chęciny), a także obiekty Kielc. Pojedyncze wskazania dotyczyły Jędrzejowa, 
Zagnańska, Samsonowa oraz Świętego Krzyża i Łysicy. 



Znaczenie wycieczek w szkolnej edukacji geograficznej 111

Rys. 3. Miejscowości wskazywane przez uczniów gimnazjum w Sobkowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wszystkie wskazywane przez uczniów miejscowości to typowe miejsca na trasie 
wycieczek szkolnych. Wyraźnie występują tutaj dwa obszary koncentracji interesujących 
miejsc we „własnym” regionie: Łysogóry oraz obiekty położone w wąskim pasie w gminie 
Chęciny (od Jaskini Raj po Tokarnię). 

Turystyka szkolna w edukacji regionalnej 

Przeprowadzone wśród świętokrzyskiej młodzieży gimnazjalnej badania wykazały, 
że turystyka i krajoznawstwo, realizowane w ramach szkolnej edukacji geograficznej, 
mają niebagatelny wpływ na kształtowanie tożsamości regionalnej młodych ludzi. Czy 
jednak nauczyciele dostrzegają tę rolę wycieczek szkolnych? W celu sprawdzenia, których 
metod nauczyciele geografii użyli, by realizować cele edukacji regionalnej, poproszono 
respondentów o wymienienie trzech najczęściej stosowanych przez nich metod nauczania. 

Wśród odpowiedzi udzielonych przez badanych nauczycieli w latach 2005–2007 
znalazły się nie tylko metody, ale również formy pracy i techniki nauczania (rys. 4). Naj-
częściej stosowaną przez pedagogów metodę stanowił wówczas projekt. Wskazało na 
nią 34% ankietowanych. Popularną wśród stosowanych w edukacji regionalnej metodą 
była także pogadanka (22%), następnie obserwacja (19%) i praca z mapą (12%). Rzadko 
stosowane metody, wybrane przez 5–10% nauczycieli, to: metoda problemowa, dyskusja, 
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praca z tekstem, metody waloryzacyjne, gry dydaktyczne. Biorąc pod uwagę formy pra-
cy wykorzystywane przez nauczycieli w edukacji regionalnej, prawie połowa badanych 
wymieniła wycieczkę (44%) i lekcję w terenie (27%). Oprócz tego nauczyciele wymieniali 
techniki nauczania ułatwiające dyskusję: mapy mentalne, analizę SWOT czy metaplan. 

Rys. 4. Metody i formy nauczania stosowane przez nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej 
(badania 2005–2007 i 2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Do metod najczęściej stosowanych przez badanych w 2015 r. nauczycieli w realizacji 
edukacji regionalnej należały prezentacje multimedialne (wymieniło je 47% responden-
tów), fi lmy edukacyjne (35%), wycieczki (35%), lekcje terenowe (24%), pogadanki (18%). 
Rzadziej stosowane metody, wybrane przez 6–12% pedagogów, to: opis, praca z mapą 
i podręcznikiem oraz konkursy. Sporadycznie stosowane w edukacji regionalnej metody, 
wskazane przez mniej niż 10% nauczycieli, to: metoda problemowa, wykład, burza mó-
zgów, dyskusja, gry dydaktyczne i postery (rys. 4).

Trudno wyobrazić sobie edukację regionalną i edukację geografi czną bez zajęć w te-
renie. Ta forma nauczania daje uczniom możliwość lepszego poznania regionu, swojego 
miejsca zamieszkania. Podczas badań prowadzonych w latach 2005–2007 niewielu 
nauczycieli (10%) przyznało się do tego, że w ciągu roku ani razu nie prowadziło zajęć 
edukacji regionalnej w terenie. Znaczny odsetek ankietowanych (37%) prowadził je 2–3 
razy w roku, 8 osób (tj. 17%) – 4–5 razy i tyle samo (17%) – 1 raz, pozostałe osoby od 
6 do 10 razy. Dziesięć lat później – w 2015 r., aż co czwarty ankietowany odpowiedział, 
że w ogóle nie prowadził zajęć w terenie. Stanowi to wyraźnie zaznaczoną, negatywną 
zmianę w porównaniu ze stanem w latach 2005–2007. Wydaje się, że nauczyciele w trosce 
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o realizację efektów kształcenia zbyt łatwo rezygnują z lekcji w terenie. Może to również 
wynikać z czasochłonności przygotowania i przewidywanych trudności wychowawczych 
podczas realizacji zajęć terenowych, jednak żadna inna forma nauczania nie zastąpi 
bezpośredniego kontaktu ucznia z przyrodą i kulturą regionu. Często zdarza się też, że 
kiedy dochodzi do takich lekcji, wielu nauczycieli traktuje je jako spełnienie programowego 
obowiązku, a nie jako najlepszy sposób uczenia się geografii. Być może jednym z powo-
dów niechęci do zajęć w terenie jest też brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli 
do tej formy zajęć.

Podsumowanie

Wycieczki szkolne odgrywają ważną rolę kształcącą, wychowującą, ale także kształ-
tującą tożsamość regionalną uczniów. 

Badania przeprowadzone wśród gimnazjalistów w województwie świętokrzyskim wy-
kazały, że wycieczki mają niewątpliwie duży wpływ na percepcję „własnego regionu”, 
a zwłaszcza na istnienie jego wyznaczników. Obiekty najczęściej wskazywane przez 
ankietowanych (Święty Krzyż, Chęciny, Dąb Bartek w Zagnańsku, Jaskinia Raj, Tokarnia, 
Łysica, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe) to główne atrakcje turystyczne regionu święto-
krzyskiego i typowe miejsca na trasie wycieczek szkolnych. 

Nauczyciele, zarówno w latach 2005–2007, jak i w 2015 r., realizowali cele edukacji 
regionalnej. Wśród najczęściej stosowanych przez nich metod i form nauczania w I eta-
pie badań dominowały zajęcia związane z terenem: wycieczka, lekcja w terenie, projekt 
(również związany z zajęciami terenowymi), natomiast w 2015 r. cele edukacji regionalnej 
realizowane były głównie na zajęciach stacjonarnych w salach lekcyjnych. Zmniejszyło 
się więc znaczenie zajęć terenowych w tym okresie. Być może wynikało to ze zmian 
w podstawie programowej i z rezygnacji ze ścieżki „Edukacja regionalna – dziedzictwo 
kulturowe w regionie”.
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Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim w latach 
2005–2015, których celem była ocena postrzegania własnego regionu przez uczniów święto-
krzyskich gimnazjów.
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Wyniki badań wskazują, że edukacja regionalna realizowana w ramach edukacji geograficznej 
oddziałuje na wyobrażenia uczniów o „własnym regionie”. Duży wpływ na percepcję „własnego 
regionu”, a zwłaszcza na istnienie jego wyznaczników, mają niewątpliwie wycieczki szkolne. 
Obiekty najczęściej wskazywane przez ankietowanych gimnazjalistów to główne atrakcje tury-
styczne regionu świętokrzyskiego i typowe miejsca na trasie wycieczek szkolnych. 
W edukacji szkolnej, a zwłaszcza geograficznej, wycieczka ma niepodważalne wartości dydak-
tyczne i wychowawcze. Odgrywa dużą rolę w procesie kształtowania tożsamości regionalnej. 
Chociaż nie występuje jako samodzielny przedmiot nauczania, powinna zajmować ważne miejsce 
w życiu każdego ucznia i należy uznać ją za jedną z najważniejszych form pracy z uczniem. 

Słowa kluczowe: wycieczka, turystyka, edukacja regionalna, edukacja geograficzna, własny 
region, percepcja

Abstract

This article presents results of the research conducted in the świętokrzyskie region, encompass-
ing the timespan 2005-2015. The goal of the research was to investigate pupils’ perception of 
their own region. 
The results of the research indicate that regional education, implemented as a component 
of geographical education, influences students’ perception of their “own region”, with school 
trips definitely impacting on the perception and awareness of the existence of the determinants 
one’s “own region”. The objects most frequently selected by the secondary school pupils sur-
veyed typically comprise the main tourist attractions of the świętokrzyskie region and the typical 
places on the route of school trips. The maps of the quantity and spatial distribution of the places 
chosen by the pupils typically included places most frequently visited during school trips in the 
świętokrzykie mountains. 
In school education, and in geography education in particular, school trip has unquestionable 
didactic and educational values. It plays an important role in the process of shaping regional 
identity. Although tourist education is not a separate school subject, it should play an important 
role in the life of every pupil, and school trips should be regarded as one of the most important 
methods of working with pupils. 

Key words: trip, tourism, regional education, geographical education, own region, perception 
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ZASOBY GEOTURYSTYCZNE PRZEDMIOTEM BADAŃ 
STUDENTÓW INSTYTUTU GEOGRAFII UJK. O TRANSFERZE 
WIEDZY, TRENDSETTERACH I NOWYCH PRODUKTACH 
TURYSTYCZNYCH

GEOTOURISTIC RESOURCES AS OBJECTS OF STUDIES OF STUDENTS 
OF THE INSTITUTE OF GEOGRAPHY OF JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY. 
SOME REMARKS ON KNOWLEDGE TRANSFER, TRENDSETTERSAND NEW 
TOURIST PRODUCTS

Wprowadzenie

W dobie silnej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami turystycznymi osiągnięcie 
przewagi nad rywalem wymaga posiadania personelu, który ma wiedzę i umiejętności 
niezbędne do obsługi ruchu turystycznego na najwyższym poziomie. Zdaniem M. Olszew-
skiego i M. Bednarskiej1 podnoszenie konkurencyjności pracowników wymaga istnienia 
zdolności i umiejętności implementacji nowej wiedzy i wykorzystania jej w praktyce. 
Zorientowane marketingowo przedsiębiorstwo zna potrzeby swych klientów, dlatego 
chce się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się oczekiwań turystów. Aby to 
osiągnąć, musi doskonalić indywidualną i organizacyjną zdolność do absorpcji nowej 
wiedzy. Badania Olszewskiego i Bednarskiej2 wskazują, że zdolność ta ma szczególnie 
duże znaczenie dla zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych. Poza 
zdolnością do absorpcji wiedzy w tworzeniu innowacji w turystyce, zdaniem A.M. Hja-
lagera i C. Coopera3 niewątpliwe znaczenie posiada sama obecność zewnętrznych 
źródeł wiedzy. 

Sukces w obsłudze ruchu turystycznego uwarunkowany jest zdolnością pracowników 
do wykorzystania informacji i wiedzy znajdujących się w otoczeniu przedsiębiorstwa. 

1 M. Olszewski, M. Bednarska, Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja 
znaczenia i możliwości pomiaru, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2012, 2 (34), s. 331–341.
2 M. Olszewski, M. Bednarska, Why don’t tourism firms use academic knowledge for innovation? A conceptual 
framework, 2016, https://www.researchgate.net/publication/304744450_Why_don%27t_tourism_firms_use_aca-
demic_knowledge_for_innovation_A_conceptual_framework [19.05.2017].
3 Podobe zagadnienia poruszają Hjalager i Cooper, por.: M. Olszewski, B. Walas, Transfer wiedzy z uczelni do 
przedsiębiorstw turystycznych – identyfikacja barier i możliwości ich niwelowania, „Folia Turistica” 2016, 41, s. 45–61.
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Pracownicy przedsiębiorstwa zdobywają wiedzę w procesie jej transferu. Transfer wiedzy 
odbywa się, zdaniem J. Berbeki i Z. Głąbińskiego4, w obrębie gospodarki turystycznej oraz 
między gospodarką turystyczną, a w szczególności jej podmiotami i innymi branżami (pod-
miotami z innych branż), w tym także między uczelniami wyższymi, a przedsiębiorstwami 
turystycznymi (wskazują na to m.in.: Th. Rhodri5, Olszewski6, Olszewski i Walas7). Transfer 
wiedzy może zostać zainicjowany przez podmioty gospodarki turystycznej w reakcji na 
zidentyfikowaną lukę wiedzy8, ale może być także zapoczątkowany przez podmiot, który 
ów zasób nowej wiedzy posiada i widzi potrzebę jego upowszechnienia. 

Celem niniejszej pracy jest ukazanie zasobów geoturystycznych jako przedmiotu badań 
studentów geografii UJK. Obiekty dziedzictwa geologicznego nie są powszechnie znane 
mieszkańcom obszaru badań. Badania studentów potwierdziły jednak, że w obiektach tych 
drzemie spory potencjał turystyczny, który warto byłoby spożytkować w celu wykreowania 
nowej marki produktów geoturystycznych ziemi świętokrzyskiej. 

Transfer wiedzy

Wraz z kontestacją dotychczasowych form masowej turystyki wypoczynkowej pojawiły 
się wyrafinowane potrzeby coraz bardziej wykształconych społeczeństw krajów rozwi-
niętych, których mieszkańcy poszukują poza wypoczynkiem także wrażeń estetycznych 
w kontakcie z przyrodą. Odpowiedzią na taki stan rzeczy jest nowa gałąź turystyki, zwana 
geoturystyką, która daje odpowiedzi na pytania: jak?, dlaczego?, kiedy? Geoturystyka jest 
rodzajem poznawczej turystyki przyrodniczo-kulturowej (wskazują na to m.in. A. Osadczuk, 
K. Osadczuk9, P. Migoń10, K. Miśkiewicz11). Wiedza jest przekazywana w taki sposób, 
aby pobudzić wyobraźnię, zajrzeć w minione epoki geologiczne i dowiedzieć się, jak 
powstały znajdujące się w zasięgu ręki formy terenu. Geoturystyka opiera się na dwóch 
podstawowych elementach: poznawaniu 4,5 mld lat historii Ziemi oraz związku człowieka 
z przyrodą nieożywioną. Ten pierwszy element nawiązuje do spektakularnych obiektów 
geologicznych, a po zagospodarowaniu – obiektów geoturystycznych. To dobrze znane 
i często odwiedzane przez turystów: jaskinie, wodospady, źródła, lodowce, skałki, wul-
kany, jeziora, przełomy rzeczne itp. Drugi zaś stanowią wytwory człowieka i dziedzictwo 

4 J. Berbeka, Z. Głąbiński, Transfer wiedzy między gospodarką turystyczną a innymi branżami, „Folia Turistica” 
2016, 41, s. 11–43. 
5 Th. Rhodri, Business elites, universities and knowledge transfer in tourism, „Tourism Management” 2012, 33 
(3), s. 553–561.
6 M. Olszewski, The determinants of knowledge transfer from universities to tourism companies – a conceptual 
model and research propositions, „Service Management” 2015, 16 (2), s. 111–118.
7 M. Olszewski, B. Walas, op. cit.
8 M. Olszewski, Współpraca przedsiębiorstw turystycznych z uczelniami wyższymi jako metoda niwelowania luki 
wiedzy. Dynamika przemian rynku turystycznego, „Zeszyty Naukowe WSTiJO Turystyka i Rekreacja” 2014, s. 249–257.
9 A. Osadczuk, K. Osadczuk, Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów 
przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych, [w:] Problemy turystyki i rekreacji, red. M. Dutkowski, 
t. 1, Wyd. Oficyna InPlus, Szczecin 2008, s. 131–140.
10 P. Migoń, Geoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
11 K. Miśkiewicz, Geoturystyka to nowe możliwości, 2013, cz. 1, http://dziennikturystyczny.pl/2013/07/geoturystyka/ 
[15.03.2017].
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kulturowe opierające się na obiektach przyrody nieożywionej: górnictwo, kamień w archi-
tekturze, symbolika skał, minerałów czy skamieniałości, jubilerstwo, dobroczynny wpływ 
wód leczniczych na zdrowie itp.

Osobami odpowiedzialnymi za przekaz/transfer wiedzy geograficznej, geologicznej 
czy geomorfologicznej są wykwalifikowani, wyspecjalizowani przewodnicy, dziś coraz 
częściej nazywani (geo)interpretatorami. Otrzymują oni specjalistyczne wykształcenie 
w kilku ośrodkach akademickich w Polsce, w tym m. in. od niedawna na Uniwersyte-
cie Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku turystyka i rekreacja, specjalność 
geoturystyka. 

Trendsetterzy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach

Zadaniem powołanej specjalności jest przed wszystkim wykształcanie młodej grupy 
pracowników, która zasilając rynek lokalny, będzie w praktyce odpowiedzialna za transfer 
nowej wiedzy do gospodarki, w tym podmiotów turystycznych. Program nowej specjal-
ności nawiązuje do „Strategii rozwoju turystyki województwa świętokrzyskiego na lata 
2015–2020” wypracowanej przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa 
Świętokrzyskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz we współpracy z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W świetle „Strategii…” wiedza zdobyta na 
specjalności geoturystyka pozwoli podnieść jakość świadczonych usług turystycznych w re-
gionie bogatym w obiekty dziedzictwa geologicznego i dostosować je do nowego trendu 
w rozwoju istotnej dziedziny gospodarki kraju, jaką jest turystyka. Program specjalizacji 
geoturystyka wpisuje się także w politykę Ministerstwa Środowiska, które w dokumencie 
„Kierunki badań w dziedzinie geologii środowiskowej (na lata 2008–2015)” zaleca ochronę 
georóżnorodności poprzez tworzenie obiektów/obszarów objętych geoochroną. Istnienie 
takich form ochrony przyrody nieożywionej może wpływać na umiarkowany, kontrolowany 
rozwój lokalnej turystyki i powinno łączyć funkcje ochrony dziedzictwa geologicznego 
z funkcją edukacyjną oraz rekreacyjną. 

Powołanie nowej specjalności było też odpowiedzią na coraz częściej wyrażane za-
interesowanie studentów UJK zagadnieniami zasobów abiotycznych w kontekście ich 
znaczenia geoturystycznego. Zainteresowanie to, poparte pracą badawczą, było i jest 
realizowane w ramach prac dyplomowych na kierunku geografia, specjalność geografia 
z turystyką, oraz na kierunku turystyka i rekreacja. 

Studenci badali, czy obiekty przyrody nieożywionej obecne w najbliższym otoczeniu 
istnieją w świadomości mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Pytali, na ile znane 
jest respondentom ich znaczenie poznawcze, kulturowe i estetyczne. Interesowały ich także 
plany respondentów związane z wykorzystaniem zasobów abiotycznych w przyszłości. 
Dociekali na przykład, czy i na ile wiążą oni z tymi zasobami swoją przyszłość poprzez 
wykorzystanie ich w geoturystyce. 
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W świetle badań, które opisali R. Musiał12, M. Pisarska13 i K. Witkowska14, można 
wskazać następujące wnioski:
 – respondenci zauważają przyrodę nieożywioną najczęściej podczas urlopu,
 – większość badanych nie zdaje sobie sprawy z obecności obiektów geoturystycznych 

w najbliższym otoczeniu, 
 – wiedza respondentów na temat znaczenia obiektów geoturystycznych jest znikoma,
 – plany ankietowanych dotyczące zasobów abiotycznych dotyczyły głównie wyjazdów 

wakacyjno-urlopowych,
 – żaden z badanych nie umiał wskazać, jak te obiekty wykorzystać dla swoich potrzeb 

i/lub powiązać z nimi swoją przyszłość. 

Tworzenie nowych produktów turystycznych

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zagadnienia dotyczące przyrody nieożywionej 
przewijają się od wielu lat w innych pracach dyplomowych studentów UJK, zwłaszcza 
tych o charakterze inwentaryzacyjnym i waloryzacyjnym środowiska przyrodniczego. 
W tym nurcie znajdują się także prace, w których główny nacisk kładzie się na prezentację 
oferty turystycznej uzdrowisk nidziańskich. Badania geoarcheologiczne mogą stanowić 
etap wstępny stworzenia nowego produktu geoturystycznego. Wielokrotnie efektem pracy 
dyplomowej studentów UJK okazywała się oferta nowego produktu turystycznego w po-
staci ścieżki dydaktycznej. Jeśli autor nawiązał do uwarunkowań geologiczno-geomorfo-
logicznych powstania ścieżki, to dotknął zagadnień, które dziś są przedmiotem odrębnej 
gałęzi – geoturystyki. Walor edukacyjny takiej pracy (lub prac) jest nie do przecenienia. 

Zaledwie w ciągu ostatnich trzech lat (2015–2017) tematyka przyrody nieożywionej była 
podejmowana w ramach 66 (na łącznie 203) prac dyplomowych studentów kierunku geogra-
fia ze specjalnością geografia z turystyką i studentów kierunku turystyka i rekreacja (tab. 1). 
Tab. 1. Liczba prac dyplomowych studentów geografii i turystyki i rekreacji w latach 2015–2017, 
w których podjęto tematykę przyrody nieożywionej

Rok Geografia I st. Geografia II st. TiR I st.
2015 11/26 8/39 -
2016 17/27 7/21 -
2017 8/14 9/15 6/61

11/26: 11 – liczba prac, w których przewija się tematyka przyrody nieożywionej, 26 – liczba wszystkich 
prac dyplomowych
Źródło: opracowanie własne.

12  R. Musiał, Wybrane geowalory południowego fragmentu Niecki Nidziańskiej w ocenie respondentów. Praca 
licencjacka, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek geografia, specjalność 
geografia z turystyką, Kielce 2017.
13 M. Pisarska, Wybrane geowalory obszaru położonego między Morawicą a Bodzentynem – czy istnieją w świa-
domości mieszkańców tego regionu? Praca licencjacka, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, kierunek geografia, specjalność geografia z turystyką, Kielce 2017.
14 K. Witkowska, Wybrane geowalory obszaru Mniowa, Smykowa i Radoszyc – czy istnieją w świadomości 
mieszkańców tego regionu? Praca licencjacka, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
kierunek geografia, specjalność geografia z turystyką, Kielce 2017.
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Poniżej znajdują się przykładowe tytuły prac dyplomowych, które podejmują wątek 
abiotyczny. Studenci geografii napisali m. in. prace pt.:
 – Produkt turystyczny rezerwatu Krzemionki Opatowskie;
 – Porównanie potencjału rekreacyjno-turystycznego przykieleckich parków krajobrazo-

wych (Chęcińsko-Kieleckiego, Cisowsko-Orłowińskiego i Suchedniowsko-Oblęgor-
skiego);

 – Koncepcja ścieżki dydaktycznej w Kielcach – Niewachlowie;
 – Ocena środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki na przykładzie powiatu piń-

czowskiego;
 – Potencjał geoturystyczny kamieniołomu Wiśniówka;
 – Waloryzacja geoturystyczna powiatu staszowskiego;
 – Wybrane geowalory obszaru Mniowa, Radoszyc i Smykowa – czy istnieją w świado-

mości mieszkańców tego regionu?;
 – Walory geoturystyczne Płaskowyżu Colorado w południowo-zachodnich Stanach 

Zjednoczonych w świadomości uczniów wybranych szkół Kielc;
 – Walory turystyczne kopalni węgla kamiennego Guido i ich wykorzystanie.

Studenci turystyki i rekreacji napisali m. in. prace pt.:
 – Rozwój geoturystyki w Kielcach;
 – Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Solcu-Zdroju 

i Busku-Zdroju;
 – Enoturystyka na przykładzie sandomierskiego szlaku winnic;
 – Koncepcja nowej ścieżki przyrodniczej w gminie Chęciny.

Wiele z wymienionych prac proponuje konkretne rozwiązania praktyczne, jak np. wy-
tyczenie nowego szlaku (geo)turystycznego czy wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 
promocyjnych oferty (geo)turystycznej. Autorzy prac pokazują nieznany dotąd potencjał 
turystyczny obszarów badawczych. Opracowane geostanowiska mogą zostać włączone 
do nowych form ochrony przyrody nieożywionej, np. geoparków. 

Aby turystyka, gałąź gospodarki miękkiej, zaczęła się rozwijać i przynosić korzyści finan-
sowe w miejscach/obszarach dotąd niekojarzonych z destynacją turystyczną, należy za-
dbać o umiejętną interpretację wartości tych obiektów, bo ani georóżnorodność, ani tym bar-
dziej dziedzictwo geologiczne, nadal nie są znane czy zrozumiałe przez mieszkańców i, co 
gorsza, także przez władze samorządowe. To powoduje, że pozostają one niewykorzystane 
zarówno w zrównoważonym rozwoju gminy i miasta, jak i w kształtowaniu wizerunku tych 
obszarów. Aż się prosi, by gospodarze regionu zagospodarowali elementy przyrody nie-
ożywionej do pełnienia funkcji turystycznych z zachowaniem zasad ochrony przyrody.

Podsumowanie

Studenci geografii i turystyki i rekreacji UJK, zarówno w niedalekiej przeszłości, jak 
i obecnie, w sposób zintensyfikowany i zamierzony wskazali w swych badaniach, że 
województwo świętokrzyskie ma duży, ale jak dotąd w niewielkim stopniu wykorzystany 
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potencjał do stworzenia unikatowych, bo regionalnych i lokalnych, produktów geotury-
stycznych. Swoimi badaniami, na razie na niewielką skalę, promują i kreują nowy trend 
w regionie, tj. oparcie sektora turystycznego gospodarki województwa świętokrzyskiego 
na jego zasobach geologicznych. Propagując zainteresowanie zasobami nieożywionymi 
w coraz szerszych kręgach potencjalnych konsumentów, pełnią rolę trendsetterów. 
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Streszczenie

W pracy podjęto zagadnienie powstania nowych produktów geoturystycznych w granicach 
województwa świętokrzyskiego. Prace przygotowawcze prowadzące do ich zaprezentowania 
realizowali studenci kierunku geografia ze specjalnością geografia z turystyką oraz studenci 
kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach 
swoich prac dyplomowych. Z jednej strony byli oni zatem odpowiedzialni za transfer wiedzy, 
a z drugiej, rozbudzając zainteresowanie zasobami nieożywionymi w coraz szerszych kręgach 
potencjalnych konsumentów, pełnili funkcję trendsetterów.

Słowa kluczowe: geoturystyka, dydaktyka, prace dyplomowe, uniwersytet, województwo świę-
tokrzyskie

Abstract

The work involves the creation of new geotouristic products within the boundaries of świętokrzyskie 
province. The preparatory work leading to their presentation was carried out by geography 
students, who specialized in tourism, at Jan Kochanowski University in Kielce, as part of their 
diploma thesis. On the one hand, therefore, the students were responsible for the transfer of 
knowledge, and, on the other, arousing interest in abiotic resources in the ever-widening range 
of potential consumers, they acted as trendsetters.

Key words: geotourism, didactics, diploma theses, university, świętokrzyskie voivodship
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JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE 
„BIAŁEGO ZAGŁĘBIA” W 2016 ROKU

THE QUALITY OF ATMOSPHERIC AIR IN THE “BIAŁE ZAGŁĘBIE” IN 2016

Wstęp

Region świętokrzyski posiada bogatą historię przemysłu wydobywczego i przetwór-
czego surowców węglanowych. Największe obiekty tego typu powstały w latach 70. 
XX w. w rejonie tzw. Białego Zagłębia. Położone na niewielkim obszarze zakłady cemen-
towo-wapiennicze (Nowiny, Małogoszcz, Bukowa, Trzuskawica) powodują różnokierun-
kowe przemiany w środowisku przyrodniczym. Obszar ten obejmuje swoim zasięgiem 
550 km2, tworząc nieregularny trójkąt, którego wierzchołki wyznaczają Kielce, Morawica 
i Krasocin1 (rys. 1). 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym zaproponowanym przez J. Kondrackiego2 
teren badań położony jest w południowo-zachodniej części mezoregionu Gór Świętokrzy-
skich na obszarze makroregionu Wyżyny Kieleckiej. 

Wieloletni okres funkcjonowania zakładów w rejonie „Białego Zagłębia” w regionie 
świętokrzyskim spowodował różnokierunkowe zmiany w środowisku przyrodniczym3. 
Przekształceniu uległy zarówno rzeźba terenu, warunki wodne4, szata roślinna5, jak i jakość 
powietrza atmosferycznego6. Wyemitowane do atmosfery pyły, a wraz z nimi dwutlenek 
siarki, tlenki azotu oraz dwutlenek węgla, powstałe w trakcie procesu technologicznego 

1 E. Kosik, A. Malczak, W Białym Zagłębiu, Ekspres Druk, Kielce 1998, s. 8–18.
2 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.
3  R. Kozłowski, Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej antropopresji 
na przykładzie gór niskich i pogórza, „Landform Analysis” 2013, vol. 23.
4 T. Biernat, T. Ciupa, Denudacja mechaniczna i chemiczna w zlewniach wyżynnych środkowej Polski, [w:]  
System denudacyjny Polski, red. A. Kotarba, „Prace Geograficzne PAN” 1992, s. 133–148.
5 A. Świercz, Wpływ emisji alkalicznej na gleby i bory sosnowe w „Białym Zagłębiu”, KTN, Kielce 1997.
6  R. Kozłowski, K. Jarzyna, M. Jóźwiak, M. Szwed, Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości 
fizyczno-chemiczne i chemiczne pokrywy śnieżnej na terenie „Białego Zagłębia” w lutym 2012 roku, „Monitoring 
Środowiska Przyrodniczego” 2012, s. 71–80.
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produkcji cementu i wapna, zasadniczo kształtują skład powietrza w tym obszarze oraz 
jego sąsiedztwie.

Rys. 1. Lokalizacja „Białego Zagłębia”
Źródło: R. Kozłowski, Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej 
antropopresji na przykładzie gór niskich i pogórza, „Landform Analysis” 2013, vol. 23.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są długoterminowe okresy z przekroczeniami 
dopuszczalnych norm w strefach zamieszkałych. W określonych warunkach meteoro-
logicznych, w połączeniu z emisją zanieczyszczeń, mogą one powodować smog. Negatyw-
ny wpływ na zdrowie człowieka objawia się przede wszystkim zapaleniem błony śluzowej 
drzewa oskrzelowego, wywołanym przez długotrwałą ekspozycję na pyły zawieszone 
w powietrzu, penetrujące układ oddechowy i dostające się do krwiobiegu. Jednak doleg-
liwości związane z podwyższonymi stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu dotyczą nie 
tylko układu oddechowego7, ale także bezpośrednio wpływają na zwiększoną śmiertelność 
i rozwój chorób sercowo-naczyniowych8. Korzystanie z atrakcji turystycznych na otwartym 
powietrzu, w czasie smogu, to narażenie się na działanie niebezpiecznych dla zdrowia 
substancji. Wiedza o stężeniu zanieczyszczeń w danym miejscu i czasie w takim ujęciu 
wydaje się kluczowa dla realizacji przedsięwzięć turystycznych. Celem niniejszej pracy 
jest ocena jakości powietrza na badanym terenie w ciągu roku. 

Według rankingu atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego z 2016 r. obszar 
„Białego Zagłębia” był najchętniej odwiedzanym miejscem przez turystów. Zlokalizowany 

7 WHO, Global urban ambient air pollution da tabase, www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/ 
AAP_database_summary_results_2016_v02.pdf. [15.05.2017].
8 P. Jarosz, Smog okiem lekarza – czy wszyscy jesteśmy „palaczami”, „Puls Biznesu” 2017, nr 52 (4815).
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w gminie Chęciny Zamek Królewski, Park Etnograficzny oraz Jaskinię Raj zwiedziło 
wówczas łącznie ponad 550 tys. osób9. Współistnienie funkcji gospodarczej i turystycznej 
„Białego Zagłębia” stanowi swoisty fenomen i kompromis między przeciwstawnymi formami 
korzystania ze środowiska przyrodniczego. 

Materiały i metody

Oceny jakości powietrza dokonano na podstawie danych WIOŚ w Kielcach w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

Automatyczne analizatory jakości powietrza, zastosowane do pomiaru stężenia dwu-
tlenku siarki oraz dwutlenku azotu, wykorzystywały metodę UV fluorescencji i chemi-
luminescencji. Stężenie pyłu PM10 oznaczono za pomocą neflometru oraz absorbcji 
promieniowania beta.

Kierunki napływu mas powietrza określono, wykorzystując model NOAA Hysplit (Hybrid 
Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory).

Opracowania danych meteorologicznych dokonano na podstawie dostępnej serii obser-
wacyjnej dla stacji Kielce z hiszpańskiego portalu meteorologicznego OGIMET. Wykorzy-
stano dane dobowe temperatury powietrza oraz wysokości opadów atmosferycznych. Na 
podstawie algorytmu termicznego Lorenc10 oraz klasyfikacji opadowej według Z. Kaczorow-
skiej11 dokonano klasyfikacji termiczno-opadowej poszczególnych lat z wielolecia 2000–2016.

Wyniki

Przeprowadzona analiza warunków meteorologicznych wykazała, że średnia tempe-
ratura powietrza w badanym okresie wyniosła 8,8oC, zaś średnia roczna suma opadów 
536,5 mm. Najniższą średnią miesięczną temperaturę stwierdzono w styczniu – -3,2 oC, 
najwyższą w lipcu – 18,8oC. Najwyższe temperatury dobowe powietrza występowały 
w lipcu, najniższe w styczniu. Na podstawie klasyfikacji termiczno-opadowej określono 
rok 2016 jako suchy i lekko ciepły.

Jakość powietrza atmosferycznego w „Białym Zagłębiu” kształtuje przede wszystkim 
rodzaj gospodarki prowadzonej w jego obrębie. Największym źródłem emisji jest przemysł 
wydobywczo-przetwórczy surowców skalnych, ale dodatkowo sektor komunalno-bytowy 
oraz transport kołowy. Dodatkowym obciążeniem mogą być okresowo zalegające masy 
powietrza z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a nawet czeskich Moraw12.

9 http://www.radio.kielce.pl/pl/post-51745 [15.05.2017].
10 H. Lorenc, Ocena stopnia realizacji programu „Obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w syste-
mie zintegrowanego monitoringu środowiska” oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994–1997, 
[w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów 
Polski, red. A. Kostrzewski, IX Sympozjum ZMŚP, „Biblioteka Monitoringu Środowiska” 1998, s.113–119.
11 Z. Kaczorowska, Opady w Polsce w przekroju wieloletnim, „Prace Geogr. IG PAN” 1962.
12  R. Kozłowski, Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej antropopresji 
na przykładzie gór niskich i pogórza, „Landform Analysis” 2013, s. 24–33.



Mirosław Szwed 126

Rys. 2. Wielkość emisji pyłów cementowo-wapienniczych w „Białym Zagłębiu” w latach 2002–2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

W strukturze emisji pyłów do atmosfery największy udział miały Zakłady Przemysłu 
Wapienniczego Trzuskawica zlokalizowane w centralnej części „Białego Zagłębia”, które 
średnio rocznie w latach 2002–2016 wyemitowały 136,9 Mg pyłów, oraz Cementowania 
Lafarge w Małogoszczy ze średnią 124,2 Mg. W analizowanym okresie jedynie w cemen-
towni w Bukowej zmniejszyła się wielkość emisji. W pozostałych zakładach notowane 
były zarówno spadki, jak i wzrosty wielkości emisji wynikające m.in. z wielkości produkcji 
(rys. 2). W 2016 r. łącznie do atmosfery dostało się 263,3 Mg pyłów z monitorowanych 
w „Białym Zagłębiu” cementowni.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) dopusz-
czalny poziom pyłu w powietrzu o frakcji 10 mikronów – pył (PM10), wynosi 50 µg.m-3 
(średnia dobowa), a limit dopuszczalnych przekroczeń w ciągu roku – 35 dni. Dopusz-
czalny poziom roczny wspomnianego wskaźnika osiąga 40 µg.m-3. Analiza stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 ze stacji WIOŚ w „Białym Zagłębiu”, danych meteorologicznych oraz 
modelu NOAA Hysplit wykazała, że:
 – średnie roczne stężenie pyłu PM10 za 2016 r. dla Nowin wyniosło 34,66 µg.m-3 oraz 

17µg.m-3 dla Małogoszczy;
 – odnotowano 57 dni z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu 50 µg.m-3 w Nowinach 

oraz 10 dni z przekroczeniami w Małogoszczy;
 – wartości powyżej dopuszczalnego poziomu oraz najwyższe wartości zanotowano 

w półroczu chłodnym;
 – maksymalna wartość stężenia pyłu PM10 na obu stacjach (180,2 µg.m-3 w Nowinach 

i 94,92 µg.m-3 w Małogoszczy) przypadła na 23 i 24 stycznia 2016 r., z temperaturą 
minimalną w tych dniach odpowiednio: -19oC oraz -19,7oC (rys. 3);

 – negatywna sytuacja polegająca na zaleganiu maksymalnych ilości zanieczyszczeń 
w „Białym Zagłębiu” wystąpiła w okresie napływu powietrza z kierunku południowo-za-
chodniego (rys. 4).
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Wartości godzinowe dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w całym analizowanym okresie 
nie przekroczyły wartości dopuszczalnych na obu stacjach pomiarowych WIOŚ: Nowiny 
oraz Małogoszcz (rys. 3, 4). W przypadku dwutlenku siarki oraz pyłu zaznacza się wy-
raźny podział na półrocze zimne z wyższymi oraz półrocze ciepłe z niższymi wartościami 
stężeń. Podwyższone wartości w okresie zimowym mogą być związane z uwalnianiem 
zanieczyszczeń z domowych instalacji grzewczych (niska emisja) oraz napływem powietrza 
z lokalnych oraz dalszych źródeł emisji przemysłowych.

Rys.3. Stężenie pyłu PM10 w „Białym Zagłębiu” w 2016 r. na tle temperatury powietrza
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

Rys. 4. Wykres trajektorii wstecznych dla „Białego Zagłębia” wyznaczonych za pomocą modelu Hysplit 
w dniu najwyższego stężenia pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym
Źródło: https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php [15.05.2017].
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Rys. 5. Średnie godzinowe wartości stężeń dwutlenku siarki na stacjach w Nowinach i Małogoszczy 
w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

Dla dwutlenku siarki godzinowy poziom dopuszczalny wynosi 350 µg.m-3, poziom 
alarmowy 500 µg.m-3, zaś dla dwutlenku azotu odpowiednio 200 µg.m-3 i 400 µg.m-3.

Rys. 6. Średnie godzinowe wartości stężeń dwutlenku azotu na stacjach w Nowinach i Małogoszczy 
w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

Średnie roczne stężenie zanieczyszczeń wraz z wartościami minimalnymi i maksymal-
nymi odnotowanymi na stacjach Nowiny i Małogoszcz prezentuje tabela 1. Zanotowane 
na stacji w Nowinach wartości (zarówno średnie, jak i maksymalne) są wyraźnie wyższe 
(w przypadku pyłu i dwutlenku azotu o ok. 50%) od tych zarejestrowanych w tym samym 
czasie w Małogoszczy. Wyznaczona trajektoria wsteczna (ryc. 4) potwierdza obecność 
nad „Białym Zagłębiem” mas powietrza z kierunku południowo-zachodniego, mogącego 
zawierać zanieczyszczenia z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Moraw, przyczynia-
jąc się do osiągnięcia maksymalnych stężeń w ciągu roku. Wyniki te pozostają w zgodzie 
z obserwacjami R. Kozłowskiego13.

13 Ibidem.
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Tab.1. Stężenia zanieczyszczeń powietrza w „Białym Zagłębiu” w 2016 r.

Stacja  
pomiarowa

Nowiny
Φ 50,823108  
λ 20,533506

Małogoszcz
Φ 50,808305  
λ 20,271141

SO2 NO2 PM10 SO2 NO2 PM10

µg.m-3 µg.m-3

Min. 1 2 0 0 0 0

Max. 60,0 91,0 180,0 54,8 55,9 94,9

Średnia 8,3 17,6 34,7 5,37 8,5 17,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

Podsumowanie

Jakość powietrza w obrębie „Białego Zagłębia” w 2016 r. ulegała sezonowym zmianom 
uwarunkowanym zmienną presją antropogeniczną w ciągu roku. Zlokalizowane tu zakłady 
cementowo-wapiennicze znacznie przyczyniły się do obniżenia jakości powietrza i stanowiły 
główne źródło emisji pyłów do atmosfery, powodując przekroczenia dopuszczalnych norm. 
Negatywną sytuację w okresie maksymalnych stężeń w okresie zimowym dodatkowo pogarszał 
napływ mas powietrza z sektora południowo-zachodniego, stwierdzonego na podstawie wyzna-
czonych trajektorii wstecznych. Pasmowy przebieg wzniesień i obniżeń Gór Świętokrzyskich, 
przebiegających na kierunku NWN-ESE, sprzyja tu depozycji zanieczyszczeń z atmosfery.

Ruch turystyczny w największych atrakcjach turystycznych województwa świętokrzy-
skiego (Zamek Królewski w Chęcinach, Park Etnograficzny w Tokarni, Jaskinia Raj) wy-
kazywał się dużą sezonowością w ciągu roku, z największym natężeniem przypadającym 
na okres letni, kiedy, na szczęście, nie notowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń powietrza.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono podstawowe charakterystyki zanieczyszczeń powietrza w obrębie funk-
cjonowania przemysłu cementowo-wapienniczego w Górach Świętokrzyskich, na tle warunków 
meteorologicznych. Badany obszar, wyróżniający się koncentracją zakładów tworzących „Białe Za-
głębie”, posiada na swoim terenie największe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego.

Słowa kluczowe: „Białe Zagłębie”, zanieczyszczenie powietrza, atrakcje turystyczne

Abstract

This paper presents the basic characteristics of air pollution within the cement-lime industry in 
the Świętokrzyskie Mountains, against meteorological conditions. The area of interest, distin-
guished by the concentration of establishments forming the “Białe Zagłębie”, has in its territory 
the region’s greatest tourist attractions. The author tries to evaluate the coexistence of both 
functions: economic and touristic of the region.

Key words: “Białe Zagłębie”, air pollution, tourist attractions
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Studenckie Koło Naukowe Turystyki „Bez Nazwy”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIAST W OPINII TURYSTÓW 

TOURIST ATTRACTIVENESS OF CITIES IN THE OPINION OF TOURISTS

Wstęp

Turystyka jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki mogącą generować 
znaczące dochody. Stanowi przedmiot zainteresowania szerokiego grona różnych bada-
czy, którzy wnikliwie monitorują i analizują ruch turystyczny, a także starają się poznać 
preferencje i oczekiwania turystów. Podejmowanie takich studiów ma bardzo istotne zna-
czenie, umożliwia bowiem lepsze prognozowanie tendencji i zmian w turystycznej sferze.

W 2016 r. w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, który jest jedną z ważniejszych 
atrakcji turystycznych w regionie świętokrzyskim, przeprowadzono badania kwestiona-
riuszowe, którymi objęto 2863 osoby. 

Istotą badań było uzyskanie opinii turystów na temat atrakcyjności turystycznej miast 
w skali europejskiej, polskiej i w regionie świętokrzyskim.

Cel badań i zastosowane metody

Każdy z turystów ma własną subiektywną opinię na temat atrakcyjności turystycznej 
różnych regionów, obiektów turystycznych czy miast. Niewątpliwie wypadkowa takich 
ocen może mieć istotne odzwierciedlenie np. w turystycznych statystykach monitorują-
cych wielkość ruchu turystycznego. W pewien sposób może też być widoczna w różnych 
ofertach biur turystycznych. Poza tym poznanie aktualnych opinii i preferencji turystów 
jest niezwykle cenne np. w wyłanianiu nowych miejsc, które mogą stać się przestrzenią 
coraz większego zainteresowania turystycznego.

Z tego powodu autorzy postanowili wykorzystać znaczący potencjał turystyczny Zespołu 
Pałacowego w Kurozwękach Sp. z o.o. Jako główny cel pracy określono zidentyfikowa-
nie najatrakcyjniejszych turystycznie miast w skali europejskiej, polskiej i województwa 
świętokrzyskiego. 

W tym celu przeprowadzono badania kwestionariuszowe w jednej z wielu atrakcji 
Kurozwęk, cieszącej się dużym zainteresowaniem. Objęto nimi zwiedzających labirynt, 
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tworzony co rok w kukurydzy lub konopiach. Chociaż obiekt ten funkcjonuje około 3 mie-
siące w roku, może go odwiedzić nawet kilkanaście tysięcy osób. Turyści, zachęceni 
nagrodami, po przejściu labiryntu wypełniają kwestionariusz, podając jednocześnie swoje 
adresy. Są one podstawą do ustalenia miejsc, z których zwiedzający przyjeżdżają.

Pytania kwestionariusza były sformułowane z zachowaniem obiektywności. Zadbano 
o to, by nie sugerowały odpowiedzi. Uzyskane wyniki stały się dalszym źródłem informacji  
i przedmiotem analiz.

W 2016 r. zwiedzający mieli za zadanie wymienić ich zdaniem: 1) najatrakcyjniejsze 
turystycznie miasta w Europie; 2) najatrakcyjniejsze turystycznie miasta w Polsce; 3) naj-
atrakcyjniejsze miasta w regionie świętokrzyskim; 4) miasta w Polsce, które najbardziej 
chcieliby odwiedzić. 

Obiekt i charakterystyka wyników badań

Kurozwęki zlokalizowane są w południowo-wschodniej części województwa świętokrzy-
skiego, w powiecie staszowskim, 7 km na zachód od Staszowa. Chociaż w przeszłości ta 
część regionu świętokrzyskiego nie wzbudzała zainteresowania turystów, współcześnie 
chętnie odwiedzana jest przez setki tysięcy gości1, w tym sam Zespół Pałacowy w Kuro-
zwękach przez dziesiątki tysięcy osób (rys. 1). 

Powstały w Kurozwękach kompleks turystyczny już od wielu lat jest jedną z ważniej-
szych atrakcji w regionie świętokrzyskim2. Swój sukces turystyczny miejsce to zawdzięcza 
spadkobiercom pałacu. Za ich sprawą nieruchomość, której historia sięga drugiej połowy 
XIV w., przeszła generalny remont, a jej otoczenie odzyskało urok m.in. dzięki pięknemu 
parkowi. W odrestaurowanym majątku powstały inwestycje o charakterze turystycznym.

W 2016 r. do Zespołu Pałacowego w Kurozwękach turyści przyjeżdżali z różnych za-
kątków Polski (rys. 2). Wszystkich zwiedzających dla uproszczenia uznawano za turystów. 
61,2% odwiedzających ww. obiekt pochodzi spoza województwa świętokrzyskiego (rys. 2). 
Z biegiem lat udział turystów spoza regionu świętokrzyskiego się powiększa3. Przyjeżdżają 
głównie turyści z województwa małopolskiego (14,1%), podkarpackiego (12,0%), mazo-
wieckiego (8,6%) i śląskiego (8,3%). Poza tym stosunkowo duża liczba odwiedzających 
pochodzi z województw: lubelskiego (4,0%), łódzkiego (3,0%) i dolnośląskiego (32,0%). 
Odnotowano także turystów spoza Polski.

1 P. Brambert, A. Zieliński, Atrakcje a możliwości rozwoju klastra turystycznego na przykładzie południowo- 
-wschodniej części regionu świętokrzyskiego, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017 [w druku].
2 A. Zieliński, Zespół Pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny o ponadregionalnym znaczeniu, [w:] 
Popyt turystyczny, fundusze europejskie, zagadnienia regionalne, red. nauk. J. Buko, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 700, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 85, s. 305–321; A. Zieliński, Tourism 
attractiveness of Staszów according to its residents, Visnyk of the Lviv University, Series Geography, Issue 43, 
Part 2, „Scientific Journal” 2013, s. 358–365.
3 A. Zieliński, Zespół Pałacowy w Kurozwękach jako…, op. cit.; A. Zieliński, K. Janeczko, Największe atrakcje 
turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2016, nr 2 (34), s. 297–307.
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Rys. 1. Liczba turystów odwiedzających Kurozwęki w latach 2012–2016
Źródło: dane Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.

Pokaźna liczba turystów oraz spore zróżnicowanie miejsc, z których zwiedzający 
przyjeżdżają, nadają badaniom obiektywny charakter. Analiza wyników prac badawczych 
wskazuje, że turyści za najbardziej atrakcyjne miasta w skali europejskiej uważają: Pa-
ryż (59%), Rzym (37%), Barcelonę (21%), Londyn (21%), Pragę (17%) oraz Wenecję 
(12%) (rys. 3). Wartości procentowe udziałów miast nie sumują się do 100%, bowiem 
badani mogli podawać w odpowiedziach trzy nazwy miast.

Rys. 2. Procentowa struktura liczby turystów przyjeżdżających do Kurozwęk według podziału 
administracyjnego Polski na województwa
Źródło: własne wyniki badań. 



134

W wyżej wymienionym zestawieniu wyraźnie dominuje stolica Francji, mimo że na 
ocenę ogólnej atrakcyjności Paryża mogły mieć negatywny wpływ ataki terrorystyczne 
z dnia 13 listopada 2015 r. 

W wykazie najatrakcyjniejszych europejskich miast przeważają stolice państw. Inte-
resujące jednak jest, że atrakcyjność turystyczną Barcelony oceniono wyżej niż stolicy 
Hiszpanii. Poza tym warto odnotować, iż w dziesiątce najatrakcyjniejszych miast Europy 
znalazły się aż trzy miasta włoskie, natomiast nie pojawiło się żadne miasto niemieckie. 
Klarownie rysuje się też przewaga miast położonych w zachodniej i południowej Europie. 
W zestawieniu zabrakło miast wschodniej Europy, chociaż teoretycznie, zdaniem auto-
rów, np. Moskwa czy Sankt Petersburg mogłyby się w nim pojawić. Być może na ocenę 
atrakcyjności miast miały wpływ doświadczenia badanych. Z oczywistych względów miasta 
wschodnioeuropejskie są dla turystów trudniej dostępne i w związku z tym wiedza na 
temat ich atrakcyjności jest ogólnie mniejsza.

Rys. 3. Najatrakcyjniejsze turystycznie miasta w Europie
Źródło: własne wyniki badań. 

W skali Polski za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasta badani uznali: Kraków 
(71%), Warszawę (34%), Wrocław (34%), Gdańsk (28%) oraz Zakopane (12%) (rys. 4). 
Zdecydowanym liderem okazał się zatem Kraków, który też znalazł się na ósmej po-
zycji w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast europejskich. Należy 
zwrócić uwagę na bardzo wysoką pozycję Wrocławia, którego atrakcyjność wskazał 
taki sam procent badanych jak na stolicę Polski. Warto odnotować, że w zestawieniu 
10 najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast Polski nie znalazły się Lublin, Często-
chowa czy Szczecin. Na uwagę zasługuje także wysoka pozycja Zakopanego. Miasto 
to uplasowało się na piątej pozycji – najwyżej spośród wszystkich miast, które nie są 
stolicami województw.

W województwie świętokrzyskim za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasta uzna-
no (rys. 5): Kielce (65%), Sandomierz (53%), Chęciny (15%), Busko-Zdrój (9%) oraz 
Opatów (6%). Nie dziwi dominująca pozycja Kielc. Miasto to jest stolicą regionu, cechuje 
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się atrakcyjnym krajobrazowo położeniem oraz wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, 
szczególnie obiektami przyrody nieożywionej4.

Rys. 4. Najatrakcyjniejsze turystycznie miasta w Polsce
Źródło: własne wyniki badań. 

Rys. 5. Najatrakcyjniejsze turystycznie miasta w województwie świętokrzyskim
Źródło: własne wyniki badań. 

Te przyrodnicze atuty podkreśla obecność w granicach administracyjnych miasta m.in. 
pięciu ciekawych rezerwatów przyrody5.

4 Z. Kotański, Z plecakiem i młotkiem w Góry Świętokrzyskie. Przewodnik geologiczny dla turystów, Wydaw-
nictwa Geologiczne, Warszawa 1968; A.B. Kasza, B. Selerski, Piesze wycieczki geologiczne po rezerwatach 
przyrody w Kielcach, [w:] Kielce i okolice. Przewodnik, Agencja JP, Kielce 1998; Obiekty przyrody nieożywionej 
w kieleckim obszarze metropolitalnym objęte programem Geopark Kielce, red. T. Wróblewski, O.P. APLA, Kielce 
2007; J. Jędrychowski, Świętokrzyski raj geologiczny. Przewodnik dla miłośników geoturystyki, Wydawnictwo 
Perpetuum Mobile, Kielce 2008; W. Trela, S. Salwa, Ścieżki geoturystyczne Kielc, Instytut Geografi i, Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012.
5 A.B. Kasza, B. Selerski, Piesze wycieczki geologiczne po rezerwatach przyrody w Kielcach, [w:] Kielce i okolice. 
Przewodnik, Agencja JP, Kielce 1998; T. Wróblewski, Rezerwaty przyrody nieożywionej na terenie miasta Kielce, 
Urząd Miasta Kielce – Geopark Kielce, Wydawnictwo O.P. APLA, Kielce 2008.
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Za bardzo interesujące miasto w województwie świętokrzyskim badani uznali również 
Sandomierz, którego atrakcyjność gwałtownie wzrosła po emisji popularnego serialu 
telewizyjnego. Na trzecim miejscu uplasowały się Chęciny. 

Swój sukces to niewielkie miasto zawdzięcza doskonale widocznym (z często uczęsz-
czanej drogi o randze krajowej) majestatycznym ruinom średniowiecznego zamku oraz 
licznym obiektom turystycznym, które zostały wykreowane w ostatnich latach (Centrum 
Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, Europejskie Centrum Edukacji Geo-
logicznej). W opinii turystów wartość atrakcyjności turystycznej Chęcin okazała się wyższa 
niż Buska-Zdroju, uznawanego od lat uzdrowiska. Zasadniczo można stwierdzić, że poza 
wyżej wymienionymi ośrodkami atrakcyjność turystyczna miast województwa świętokrzy-
skiego oceniana jest w sposób niski. Autorzy pracy uważają, że szczególnie słabo zostały 
dostrzeżone walory Pińczowa. Miejscowość ta nie znalazła się nawet w pierwszej dzie-
siątce najatrakcyjniejszych miast w regionie świętokrzyskim. Powodem słabych notowań 
tego miasta wśród respondentów jest brak odpowiedniej promocji i niewystarczająca liczba 
różnorodnych wydarzeń, które mogłyby szerzej upowszechniać tę uroczą miejscowość.

Z polskich miast turyści najchętniej chcieliby odwiedzić Wrocław (31%), Gdańsk (29%), 
Warszawę (22%) oraz Kraków (21%) (rys. 6). 

Rys. 6. Miasta w Polsce, które badani najchętniej chcieliby odwiedzić
Źródło: własne wyniki badań. 

Należy zauważyć, że ta klasyfi kacja cechuje się istotnymi różnicami w stosunku do 
zestawienia najatrakcyjniejszych turystycznie miast. Ocena atrakcyjności miasta nie idzie 
w parze z chęcią jego odwiedzin. Kraków spadł tutaj na czwartą pozycję, a Warszawa 
na trzecie miejsce. Z pewnością wielu badanych mogło odwiedzić już te miasta i dlatego 
preferowane są inne ośrodki miejskie. Poza tym wyższy procentowy udział w tej klasyfi -
kacji uzyskały Poznań i Toruń. Miasta te wyprzedziły Zakopane. W pierwszej dziesiątce 
miast, które chcieliby odwiedzić turyści, pojawił się na dziewiątej pozycji Szczecin, którego 
z kolei brak było w zestawieniu dziesięciu najatrakcyjniejszych miast Polski. Poza tym 
deklaracje chęci odwiedzenia Sopotu wyraziło prawie dwukrotnie więcej badanych niż 
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deklaracje chęci przyjazdu do Gdyni. Jednak pod względem atrakcyjności turystycznej oba 
te miasta sklasyfikowano na tym samym poziomie. Okazuje się także, że duża aglomeracja 
łódzka nie znalazła się na ww. listach. Najwyraźniej walory turystyczne tego ośrodka nie 
są szeroko znane i w niewystarczający sposób promowane. Być może istotną rolę mogą 
odgrywać tutaj pewne skojarzenia, związane z tym miastem jako ośrodkiem głównie 
przemysłowym. Niewątpliwie z podobnych powodów w ww. klasyfikacjach nie pojawiły się 
miasta z Górnego Śląska. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że turystyka industrialna powoli 
zaczyna skupiać zainteresowanie bardziej alternatywnych turystów.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszowych i ich analizy można 
sformułować następujące wnioski:
 – Najbardziej atrakcyjnymi miastami w skali europejskiej są: Paryż (59%), Rzym (37%), 

Barcelona (21%), Londyn (21%), Praga (17%) i Wenecja (12%).
 – W skali Polski najbardziej atrakcyjnymi turystycznie miastami są: Kraków (71%), War-

szawa (34%), Wrocław (34%), Gdańsk (28%) oraz Zakopane (12%).
 – W województwie świętokrzyskim najbardziej atrakcyjne turystycznie są: Kielce (65%), 

Sandomierz (53%), Chęciny (15%), Busko-Zdrój (9%) oraz Opatów (6%).
 – Z polskich miast badani najchętniej chcieliby odwiedzić Wrocław (31%), Gdańsk (29%), 

Warszawę (22%) oraz Kraków (21%).
Badania kwestionariuszowe przeprowadzone na stosunkowo dużej liczbie turystów 

wydają się wartościowym źródłem informacji i mogą być szeroko wykorzystywane w dia-
gnozowaniu turystycznych preferencji i oczekiwań.

Podziękowania

Autorzy składają serdeczne podziękowania właścicielowi i personelowi Zespołu Pałacowego w Kuro-
zwękach Sp. z o.o. za współpracę i pomoc przy realizacji badań. Szczególnie gorąco dziękujemy 
za życzliwość panu Witoldowi Świtalskiemu – kierownikowi działu marketingu i promocji.
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Streszczenie

W 2016 r. w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, który jest jedną z ważniejszych atrakcji tu-
rystycznych w regionie świętokrzyskim, przeprowadzono badania kwestionariuszowe, którymi 
objęto 2863 osoby. Celem studiów było uzyskanie opinii turystów na temat atrakcyjności tury-
stycznej miast. Wyniki prac badawczych wskazują, że turyści za najbardziej atrakcyjne miasta 
w skali europejskiej uważają: Paryż, Rzym, Barcelonę, Londyn, Pragę oraz Wenecję. W skali 
Polski za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasta badani uznali: Kraków, Warszawę, Wrocław, 
Gdańsk i Zakopane, natomiast w województwie świętokrzyskim: Kielce, Sandomierz, Chęciny, 
Busko-Zdrój i Opatów. Interesujące jest, że turyści wskazali, iż spośród polskich miast najchętniej 
chcieliby odwiedzić Wrocław i Gdańsk.

Słowa kluczowe: turystyka, atrakcyjność turystyczna, miasta, województwo świętokrzyskie, 
Kurozwęki

Abstract

In 2016, at the Kurozwęki Palace Complex, which is one of the most important tourist attractions in 
the Świętokrzyskie Region, a questionnaire survey was conducted on 2863 tourists. The aim 
of the study was to obtain tourists’ opinions on the tourist attractiveness of European, Polish 
and local cities. The research results show that, according to tourists, the most attractive cities 
on a European scale are: Paris, Rome, Barcelona, London, Prague and Venice. In Poland, 
the most attractive tourist destinations are Kraków, Warsaw, Wrocław, Gdańsk and Zakopane. 
However, in the Świętokrzyskie Region these are: Kielce, Sandomierz, Chęciny, Busko-Zdrój 
and Opatów. It is interesting that the surveyed tourists would like to visit Polish cities the most 
are: Wrocław and Gdańsk.

Key words: tourism, tourist attractiveness, towns, Świętokrzyskie Voivodeship, Kurozwęki
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AN EXPLORATION OF THE ROLE OF AGRITOURISM IN 
REVITALIZING RURAL AREAS – THE CASE STUDY OF SOUTH-
EAST POLAND 

Introduction

At present times tourism is becoming one of major branches of the world’s economy. 
It provides substantial revenue in budgets of many countries and regions. 

Different problems of rural areas are becoming very popular in scientific researches1. 
The main reason of that is fact that 56% of population in 27 EU countries live in rural areas. 
Besides, rural areas concern 91% of total territory of all EU countries. 

Rural development can be defined in general terms as an overall increase in the welfare 
of the residents of rural areas and, more generally, as the contribution that rural resources 
offer to the welfare of the entire rural population2. To gain sustainable development, farm-
ers and other organizations have started organizing themselves spontaneously in rural 
networks in order to solve their problems and those of rural areas. New and alternative 
business have been developed to improve farms revenue streams and to develop new 
consumer market3. One of the branches of development in rural areas is tourism. Tourism 
in rural areas is perceived an important option as it provides farmers with an additional 
source of income. Polish rural areas have a high potential for the development of new 
forms of tourism. One of them is agritourism. It is regarded as an alternative form of tour-
ism, closely connected with agriculture and operating in active farms, thus mainly in rural 
areas4. Agritourism business activities are performed mostly by farmers themselves or in 
collaboration with other village residents. Local, regional and central governments support 
agritourism by implementing rural areas development policies. 

The main aim of this paper is an analysis of the agritourist phenomenon in Poland and 
evaluating of its potential for village renewal and revitalization. The author presents the 
results of research and implementation works, concerning the possibility of introduction 

1 N.O. Iyilikci, The suggestion of an economic growth model: the analysis of production in ancient rural settlement, 
„European Scientific Journal” 2016, special edition.
2 I.D. Hodge, The scope and context of rural development, „European Review of Agricultural Economics” 1986, 
13(3), p. 271–282.
3 A.P. Volpentesta, S. Ammirato, Networking agrifood SMEs and consumer groups in local agribusiness, 
Pro-VE´08: Pervasive Collaborative Networks, „IFIP International Federation for Information Processing” 2008, 
283, p. 33–40.
4 N.G. McGehee, An agritourism systems model: a weberian perspective, „Journal of Sustainable Tourism” 
2007, 15(2), p. 111–124. 



Ewa Pałka-Łebek 142

in Polish conditions of village renewal programs. The paper is of a theoretical-application 
nature, using results of empirical identification. In details, the paper is organized as follows. 
In section 2 the theoretical background of the study is summarized in order to have a fully 
understanding of the survey. Survey results and discussion are presented in section 3 
followed by conclusion in section 4. 

Theoretical background

The concept of revitalization of rural areas is linked back to individual cultural features 
of the village, its customs and local history. In addition to rural renewal programmes, re-
vitalization of rural space is related to the restoration and presentation of traditional rural 
buildings. 

In that paper special attention was paid to Polish rural areas. The development of rural 
areas is becoming more and more important key problem, because these areas concern 
93,2% of Polish territory and nearly 14 810 thousand of total number of inhabitants, which 
is 38,8% of population in this country.

Thanks to the membership in the EU, the model of multifunctional development of rural 
areas became established in Poland. Its implementation was reduced to the diversification 
of economic activity. The first step is process of recognition of the value in rural area and 
creating the need for revitalization. The essence of village renewal is the inclusion of the 
local community for the implementation of projects for the benefit of their village. The Pro-
gramme of the Village Renewal (PoVR) is a popular well-known tool of rural development 
in European countries like: Austria, Germany (especially Bavaria), Ireland, Netherlands, 
later in Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia5. 

The main objective of the Programme of Village Renewal is to retain life in the village, 
to increase its standard with the preservation of its identity. Participation of village citizens 
in the process of PoVR targets implementation is an important part of PoVR. 

The agritourist phenomenon is often discussed by different scientists who represent 
various scientific disciplines. The scale of operation of the enterprises that provide agritour-
ism is very important in assessing their economic, social and environmental impacts at the 
area level. Two main aspects are often considered. One of them is the issue of economic 
success in the individual agritourism enterprises. The other one is the scale of operation. 

The success of the enterprises that provide the product can vary from the unsuccessful 
to successful and competitive ones. Success is relative, as it may refer to different enter-
prises while taking into account the particularities of the sector or the area. It can involve 
viable or competitive and profitable processing or marketing enterprises, but can also 
involve enterprises that are not viable as separate enterprises, but provide their owners 
with additional income in pluri-active farm households6. The scale of operation can vary 

5 B. Bramwell, Sustainability and rural tourism policy in Britain, „Tourism Recreation Research” 1991, 16(2). 
6 T. Kizos, A. Dalaka, T. Petanidou, Farmers’ attitudes and landscape change: evidence from the abandonment 
of terraced cultivations on Lesvos, Greece, „Agriculture and Values” 2010, 27(2), p. 199–212. 
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from the very small to the very large and is again relative and related to the size of the 
sector locally, as large scale for one area may be small for another. The combination yields 
a number of diff erent cases with a range of scales of operation and relative successes. 
Mapping the enterprises in an area provides a fi rst rough estimation of the impacts at the 
area level (fi g. 1). Adaptation of this approach to specifi c localities with specifi c ways to 
measure success and scale of operation can off er a more complete picture. 

The revitalization of rural areas programmes include diff erent scope of actions7. The 
most important are: 
 – shaping of public space, 
 – projects related to the objects of cultural functions, 
 – supporting the development of infrastructure, 
 – improving local conditions of life, 
 – protection of cultural heritage, 
 – improving economic development and environmental protection. 

Village renewal in all EU countries is based on an article 20 of the Regulation EU No 
1305/2013 adopted by the European Parliament and the Council on Support for Rural 
Development by the European Agricultural Funds for Rural Development. 

Fig. 1. Theoretical categories of the impact of agritourism enterprises on the area based on the 
economic success of enterprises and scale of operation 

Source: adapted from T. Kizos, H. Vakoufaris, Alternative agri-food geographies? Geographic indica-
tions in Greece, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografi e” 2011, 102(2), p. 707. 

Local authorities and inhabitants have a large role in the realization of village renewal 
and revitalization programmes. Local government provide support in diff erent forms. The 

7 A. Gilg, Introduction to rural geography, Edward Arnold, London–New York, 1991. 
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most popular are: employment of specialists for the development and realization of pro-
jects, animation of formulating the main vision of village renewal and provision of subsidies 
from the different sources. 

The exploration of definitions and conceptualizations provides a rough guide to the 
type of approach taken to map agritourism as an economic activity, a social practice and 
a growing industry8. Relevant studies tend to focus on agritourism supply (e.g. Flanigan 
et al.9, Flanigan et al.10, McGehee11, McGehee, Kim12, McGehee et al.13, Nickerson et al.14, 
Tew, Barbieri15, McGehee4). In general, most of the available research is related to the 
types of farms and the services and products offered. Less research considers agritourism 
demand16. These authors discuss the expectations of rural tourists in order to suggest 
strategies for hosts to meet these expectations. Even fewer studies address both supply 
and demand, a notable exception being the work of Flanigan et al.17 and Flanigan et al.18 
They adapt a typology offered by Philips et al.19 for defining agritourism with the use of 
three main criteria: 
 – the nature of contact between tourists and agricultural activity (the tangibility of agri-

culture in the context of visitor experiences of agritourism), 
 – whether or not the product is based on a “working farm” (the most frequently cited 

requirement for agritourism for both North American and European studies, 
 – the degree of authenticity in the tourism experience. 

With the use of these criteria, five different types of agritourism emerge (fig. 2). 

8 C. Gil Arroyo, C. Barbieri, S.R. Rich, Defining agritourism: a comparative study of stakeholders’ perceptions 
in Missouri and North Carolina, „Tourism Management” 2013, 37(1), p. 39–47. 
9 S. Flanigan, K. Blackstock, C. Hunter, Agritourism from the perspective of providers and visitors: a typology 
based study, „Tourism Management” 2014, vol. 40. 
10 S. Flanigan, K. Blackstock, C. Hunter, Generating public and private benefits through understanding what 
drives different types of agritourism, „Journal of Rural Studies” 2015, 41(1) , p. 129–141. 
11 N.G. McGehee, An agritourism systems model: a weberian perspective, „Journal of Sustainable Tourism” 
2007, 15(2), p. 111–126. 
12 N.G. McGehee, K. Kim, Motivation for agri-tourism enterpreneurship, „Journal of Travel Research” 2004, 43(2), 
p. 161–170. 
13 N.G. McGehee, K. Kyungmi, G.R. Jennings, Gender and motivation for agritourism entrepreneurship, „Tourism 
Management” 2007, 28(1), p. 280–289.
14 N.P. Nickerson, R.J. Black, S.F. McCool, Agritourism: Motivations behind farm/ranch business diversification, 
„Journal of Travel Research” 2001, 40(1), p. 19–26. 
15 C. Tew, C. Barbieri, The perceived benefits of agritourism: the providers´ perspectives, „Tourism Management” 
2012, 33(1), p. 215–224. 
16 A. Fotiadis, C. Vassiliadis, Rural tourism service quality in Greece, „e-Review of Tourism Research (e-RTR)” 
2010, 8(4), p. 69–84. 
17 S. Flanigan, K. Blackstock, C. Hunter, Agritourism from the perspective of providers and visitors: a typology 
based study, „Tourism Management” 2014, vol. 40. 
18 S. Flanigan, K. Blackstock, C. Hunter, Generating public and private benefits through understanding what 
drives different types of agritourism, „Journal of Rural Studies” 2015, 41(1), p. 129–141. 
19 S. Phillip, C. Hunter, K. Blackstock, A typology for defining agritourism, „Tourism Management” 2010, 31(6), 
p. 754–758. 
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Fig. 2. A typology for defi ning agritourism 

Source: adapted from S. Flanigan, K. Blackstock, C. Hunter, Agritourism from the perspective of provid-
ers and visitors: a typology based study, „Tourism Management” 2014, vol. 40; S. Flanigan, K. Black-
stock, C. Hunter, Generating public and private benefi ts through understanding what drives diff erent 
types of agritourism, „Journal of Rural Studies” 2015, 41(1).

In this article some results of an exploratory survey conducted among farms of south-
east rural region in Poland are proposed20. The main aim of an exploratory researches 
was to understand if and how farmers and rural actors exploit agritourism potential as 
a mean to revitalize the rural areas. The aim is also to highlight the presence of agritourism 
rural networks in the surveyed region where rural actors operate together with agritourism 
farms for the sustainable development of rural areas. 

The research questions were defi ned as follow: 
Research Question 1: Do farmers understand the importance of setting agritourism 

activities within their farms? 
Research Question 2: Is it possible to highlight the presence of an agritourism rural 

network in supporting the activities of the agritourism farms? 
The methodology was designed to address the research questions to the farmers in 

all south-east region of Poland. It is one of the less developed regions, not only in Poland, 
but also in all European Union. The methodology was made up of the following steps: 

20 The similar research was proposed by Ammirato and Felicetti (2017) in 2012 in Calabria (Italy).
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1. Determine the overall number of agritourist farms in the region and how many 
of these businesses are currently active and offer an agritourism experience. 

2. Definition of a questionnaire to be delivered to the owners of the agritourism 
farms. Responses to the questionnaire were analyzed to answer the research 
questions. 

3. Delivery of the questionnaire to the owners of the farms and gathering of their 
filled forms. 

4. Analysis of the owners’ responses of the sample in order to answer the research 
questions and discussion. 

Survey results and discussion 

The proposed methodology has applied to the agritourism farms located in the south- 
-east part of Poland. The researches have been carried out in summer in 2015. The 
south-east Poland is “lagging region” (i.e. a European Union region with measured per 
capita GDP, one of the lowest in whole EU). 

In step 1 of the methodology, an official agritourism database was used from GUS 
(General, official agritourism farms registry). The number of Polish farms offering some 
forms of agritourism experience was rapidly increasing at the beginning of XXI century 
(mainly to 2005). The researches in 110 communes in the south-east Poland (the pod-
karpackie, małopolskie, lubelskie and świętokrzyskie voivodeship) made up 607 active, 
agritourism farms. 

According to step 2, a questionnaire was set up containing 25 questions. The ques-
tionnaire was designed to answer many interesting questions. Only some of them could 
answer the research questions. For each farms belonging to measured group a person 
taking part in the researches tried to have a phone meeting or e-mail contact with the 
owner of the farm to deliver the questionnaire. On 940 agritourism farms 607 of them 
(nearly 65%) agreed to answer the questionnaire. 

At the end of step 3 the final sample was made up. According to step 4, for each of the 
farms in the sample, the gathered responses and statistical results were analyzed. They 
are reported in the next section of this paper. 

To answer Research Question 1, the quantitative results from official statistical data 
and qualitative results from made survey can be put in contrast. First data point out that 
few are the agritourism farms in the south-east part of Poland. Looking at the statistical 
analysis of questionnaires in the sample, 59% of respondents affirmed that over half of the 
overall farm´s yearly turnover come from the agritourism activities. Looking at the costs 
side, 27% of respondents declared that more than 50% of the farm´s costs come from 
the agritourism activities. Moreover, 56% of respondents affirm that they will increase the 
investments in the agritourism activities in the following year, with respect to the previous 
year, while only 6% of them want to reduce the investments. The small number of agritour-
ism farms suggests that answer to RQ 1 cannot be positively. 
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To answer Research Question 2, it is important to note that statistical analysis of re-
sponses of the sample point out that: 
 – 52% of respondents declared they have some kinds of cooperation with other actors 

of the rural network, 
 – 41% of respondents declared that more than 30% of the agrifood products utilized in 

their agritourism activities come from other actors of the rural network. Only 36% stated 
they utilized only agrifood products self-produced. 

 – 52% of respondents who utilize products supplied from the rural network, affirmed to 
have long-term contracts with the other actors of the rural networks. 
The researched data show the emergence of real agritourism rural networks in Poland. 

The rural communities have benefits from the agritourism presence mainly for agrifood 
producers, which received direct benefits from long-term contract. Also local workers are 
engaged for the agritourism services offered to tourists. 

Conclusions

The agritourism activities are taken only by some Polish farms. The tourist services 
give owners of farms an alternative way for selling farms’ products and getting different 
benefits. At present rural communities understand the benefits from direct connection with 
agritourism customers. Contacts between agritourists and rural community actors can give 
benefits both to the agritourism farms and the rural communities. Stable rural networks 
exist within the orbit of the Polish agritourism farms. 

The analysis of database show the picture of the most agritourism rural network model 
in Poland. It is characterized by following features: 
 – the agritourism farms represents the hub of the rural network, 
 – the direct contact between elements of rural network creates tourist demand, 
 – thanks to long-term contacts between the farms and local suppliers, it is offered to the 

customers/tourists different goods and services, 
 – such connections and provisions contribute to enrich and complete the variety of rural 

offer to the tourists, 
 – local workers benefit from employment opportunities at the farm site. 

The results are encouraging in supporting agritourism activities because of the im-
portance of setting agritourism farms. The agritourism activity can give benefits both for 
farms and for the rural community. Because of that the agritourist phenomenon can be 
treated as a mean to revitalize the rural areas. 

The similar research should be done in different rural areas in Poland. 
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Abstract

The article is an analysis of the agritourist phenomenon in Poland and evaluating of its potential 
for village renewal and revitalization. The process of revitalization in rural areas is linked back 
to individual cultural features of the village, its customs and local history. In addition to rural 
renewal programmes, revitalization of rural space is related to the restoration and presentation 
of traditional rural buildings. 
The author presents the results of research and implementation works, concerning the possibility 
of introduction in Polish conditions of village renewal programs. The paper is of a theoretical-
application nature, using results of empirical identification. Some results of an exploratory survey 
conducted among farms of south-east rural region in Poland are proposed in this article. The 
main aim of the exploratory researches was to understand if and how farmers and rural actors 
exploit agritourism potential as a mean to revitalize the rural areas. The author also highlights 
the presence of agritourism rural networks in the surveyed region where rural actors operate 
together with agritourism farms for the sustainable development of rural areas. 
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INFORMATION OF THE AUTHOR:

Dr Ewa Pałka-Łebek, Jan Kochanowski University in Kielce; specialty: social-economic geog-
raphy, scientific interests: multifunctional development of rural areas, non-agricultural activity in 
rural areas, agritourism.





STANISŁAW SALA 
Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU RUCHU TURYSTYCZNEGO 
W REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI W WARUNKACH 
GLOBALIZACJI

SELECTED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM TRAVEL 
IN SOUTH AFRICA CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Wstęp

Procesy zmierzające do usunięcia wszelkich barier funkcjonujących między poszcze-
gólnymi państwami Afryki sprzyjają przemieszczaniu się ludności nie tylko w ramach po-
szczególnych krajów, ale także między różnymi krajami. Jednym z ostatnich do niedawna 
izolowanych krajów na płaszczyźnie międzynarodowej była Republika Południowej Afryki 
(RPA). Dopiero po zniesieniu apartheidu 10 maja 1994 r., kiedy Nelson Mandela został 
zaprzysiężony na prezydenta RPA, kraj dołączył do społeczności międzynarodowej. Re-
publika Południowej Afryki w czasach, kiedy wskutek procesów globalizacji świat staje się 
„globalną wioską”, pomimo odległego położenia od krajów wysoko rozwiniętych, zyskuje 
na atrakcyjności turystycznej, oferując liczne atrakcje turystyczne, w tym 9 miejsc wyróż-
nionych na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Obok 
Polski RPA została wyróżniona przez Ethical Travel zakwalifikowaniem do najbardziej 
etycznych destynacji światowych1.

 W pracy podjęto próbę analizy ruchu turystycznego RPA. W tym celu przedstawiono 
jego uwarunkowania, zbadano wielkość ruchu turystycznego (stosując wskaźnik Deferta) 
oraz zbadano intensywność ruchu turystycznego (za pomocą wskaźnika Schneidera).

W literaturze polskojęzycznej występuje bardzo mała liczba publikacji na temat Repu-
bliki Południowej Afryki2, również anglojęzyczna literatura nie jest zbyt bogata3, dlatego 
istnieje potrzeba podjęcia zaprezentowanego tematu.

1 Turism Reviev, 10 najbardziej atrakcyjnych destynacji turystycznych na świecie, https://www.tourism-review.
pl/10-tka-najbardziej-etycznych-destynacji-turystycznych-na-wiecie-news2291 [13.12.2017].
2 W. Kurek, Turystyka w Afryce – szanse i zagrożenia, [w:] Człowiek i rolnictwo, red. Z. Górka, A. Zborowski, 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009, s. 321–331; M. Olczyk, 
Analiza rynku turystycznego Republiki Południowej Afryki, AWF, Kraków 2009.
3 I. Christie, E. Fernandes, H. Messerli, L. Twining-Ward, Tourism in Africa: Harnessing tourism for growth and im-
proved livelihoods, The World Bank, Washington 2013; S. Cornelissen, Producing and imaging ‘place’ and ‘pe-
ople’: the political economy of South African international tourist representation, „Review of International Political 
Economy” 2005, 12(4); F. Ferrario, Black and white holidays: the future of the local tourist industry in South Africa, 
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Ogólna charakterystyka RPA

Republika Południowej Afryki leży w południowej części kontynentu afrykańskiego. 
Z trzech stron tj. od wschodu, południa i zachodu, oblewana jest przez wody Oceanu 
Indyjskiego i Atlantyckiego, natomiast od północy, północnego wschodu i północnego 
zachodu posiada granice lądowe. Obszar kraju rozciąga się między 22o07` a 31o52` sze-
rokości geograficznej południowej oraz 16o39` a 32o56` długości geograficznej wschod-
niej. Powierzchnia RPA jest około cztery razy większa od powierzchni Polski i wynosi 
1,2 mln km2. Pod względem powierzchni RPA zajmuje 24 pozycję na świecie. Doskonałe 
warunki do uprawiania sportów wodnych zapewnia linia brzegowa o długości 2798 km.

Geologicznie RPA budują stare struktury liczące do 2,4 mld lat, będące wielką atrakcją 
geoturystyczną. Pod względem rzeźby większość kraju położona jest na rozległym płasko-
wyżu sięgającym ok. 1800 m. n.p.m. Na południu występują fałdowe góry przylądkowe, 
a od południowego wschodu Góry Smocze, będące progiem erozyjnym ciągnącym się na 
długości ok. 2000 km oraz wznoszącym się do wysokości 3482 m. n.p.m. 

Republika Południowej Afryki jest bardzo zróżnicowanym krajem pod względem etnicz-
nym i społecznym, a co za tym idzie również historycznym, kulturowym oraz kulinarnym. 
W 1994 r. na terenie kraju uznano 12 języków urzędowych (angielski, afrikaans i 10 języków 
z grupy Bantu). Najliczniejsza grupa Południowoafrykańczyków to Nguni, w jej skład wcho-
dzą: Xhosa, Zulu, Suazi i Ndebele. Kolejną grupę tworzą Sotho-Tswana, w jej skład 
wchodzą: południowi, zachodni i północni Sotho (Tswana) oraz Venda, Tsonga, Afryka-
nerzy (biali), angielskojęzyczni, Mulaci, Hindusi i emigranci z innych krajów Afryki. Taka 
mozaika grup etnicznych stanowi wielką atrakcję turystyczną. W RPA wyraźnie dominuje 
czarna ludność stanowiąca 79,2%, biali i koloredzi – po 7,9%, natomiast Azjaci stanowią 
2,5% ludności (rys. 1). W związku z przejęciem władzy przez czarną, źle wykształconą 
większość mieszkańców kraju, obserwuje się ciągły spadek liczby białej ludności, który 
jest konsekwencją nakładania się na siebie dwóch tendencji. Z jednej strony biała ludność, 
wskutek złego zarządzania krajem prowadzącego do piętrzenia się różnych problemów 
ekonomicznych, powoli zaczyna opuszczać terytorium RPA, natomiast z drugiej strony 
zdecydowanie szybciej rośnie liczba czarnej i kolorowej ludności. 

„Annals of Tourism Research” 1986, 13(3); F. Ferrario, Emerging leisure market among the South African black 
population, „Tourism Management” 1988, 9(1); Ch.M. Rogerson, Restructuring the geography of domestic tourism 
in South Africa, „Bulletin of Geography: Socio-Economic Series” 2015, 29.
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Rys. 1. Zróżnicowanie rasowe ludności Republiki Południowej Afryki
Źródło: Grupy etniczne. Demografia RPA, http://www.africangamesafari.com, zmienione [25.03.2017]. 

Zróżnicowanie kulturowe i fizyczno-geograficzne sprawia, że RPA jest jedną z popu-
larniejszych destynacji turystycznych. Według podziału Światowej Organizacji Turystyki 
(UNWTO) Republika Południowej Afryki należy do regionu afrykańskiego, a dokładnie 
subregionu Południowa Afryka. Do RPA przyjeżdża rocznie ponad dziesięć milionów 
turystów zagranicznych, z tego około jedna czwarta spoza kontynentu afrykańskiego. 
Nadal jednak większość zagranicznych odwiedzających RPA stanowią przyjezdni z krajów 
ościennych poszukujący pracy. 

Dostępność Republiki Południowej Afryki dla turystów

Dostępność danego kraju ma istotne znaczenie dla turystów. Ogólnie rzecz ujmu-
jąc, można wyróżnić dostępność zewnętrzną i wewnętrzną. Na dostępność zewnętrzną 
turystyczną RPA składa się kilka elementów. Pierwszym jest polityka wizowa kraju, utrud-
niająca swobodny dostęp turystów do RPA. W zależności od kraju pochodzenia turyści 
mogą starać się o uzyskanie jednej z czterech wiz, na podstawie której możliwy jest wjazd 
na terytorium RPA. Obywatele m.in. Kanady, USA, Europy Zachodniej, Brazylii, Argentyny, 
Chile, Australii mogą uzyskać wizę upoważniającą do darmowego 90-dniowego pobytu. 
Turyści m.in. z Polski, Węgier, Turcji, Mozambiku, Peru czy Boliwii mogą aplikować o dar-
mową wizę 30-dniową, natomiast obywatele krajów Afryki Środkowej i Północnej oraz 
większości krajów Azji praktycznie pozbawieni są możliwości wjazdu na teren RPA. Mogą 
jedynie starać się o wizę dyplomatyczną lub tranzytową (rys. 2). Drugim elementem jest 
oddalenie kraju od grupy państw bogatych, położonych na półkuli północnej. Do RPA moż-
na praktycznie dostać się tylko samolotem, a i tak lot z Europy trwa powyżej 10 godzin, 
co znacznie podraża koszt dostępu. Ruch turystyczny obsługuje kilka portów lotniczych 
położonych na peryferiach największych miast RPA, takich jak: Johannesburg, Pretoria, 

 
czarni biali kolorowi Azjaci
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Kapsztad czy Durban, będących bramami do wnętrza kraju. Dostępność wewnętrzna jest 
zróżnicowana w zależności od środków komunikacji. Uwzględniając komunikację kole-
jową i autobusową, najlepsza jest dostępność obszarów położonych między i w pobliżu 
największych wymienionych miast oraz wzdłuż wybrzeża oceanicznego. W przypadku 
komunikacji prywatnej cały obszar RPA jest dobrze dostępny.

Rys. 2. Polityka wizowa RPA
 RPA Visa  
 90-dniowa Visa  
 30-dniowa Visa  
 dyplomatyczna oraz  
 służbowa Visa tranzytowa

Źródło: https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Visa_poli-
cy_of_South_Africa.html [15.12.2017].

Warunki do uprawiania turystyki

Na uwagę zasługują przede wszystkim dobrze zorganizowane rezerwaty zwierząt 
i liczne parki narodowe (np. Krugera, Karru, Pilanesberg, Augrabies, Hluhluwe-Imfolozi, 
Kgalagadi, MalaMala, Zebr Górskich czy Tsitsikamma) oraz dobrze zagospodarowane 
plaże rozciągające się w okolicach Kapsztadu, Durbanu, Port Elizabeth czy zatoki Kosi Bay. 
Ruch turystyczny skoncentrowany jest głównie na obszarach Johannesburga, Kapsztadu, 
Pretorii, Durbanu, Port Elizabeth i East London. Na terenie RPA dynamicznie rozwijają 
się zarówno turystyka biznesowa, jak i wypoczynkowa.

RPA oferuje zróżnicowane atrakcje turystyczne w zależności od zasobności portfeli 
gości. Na najzamożniejszych czekają liczne pięciogwiazdkowe hotele, a dla turystów 
dysponującymi mniejszymi środkami dostępne są hotele niższych kategorii. Trwająca od 
wielu lat recesja, będąca konsekwencją dojścia czarnej ludności do władzy po upadku 
apartheidu, sprzyja wymianie walutowej, co zachęca do odwiedzin turystów zagranicznych.
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Na terenie RPA można podziwiać bardzo zróżnicowane krajobrazy naturalne, począw-
szy od wspaniałych wybrzeży poprzez sawanny, suche i wilgotne pustynie, aż po wysokie 
góry oraz krajobrazy antropogeniczne, będące mozaiką kultury zachodniej, hinduskiej 
i licznych kultur lokalnych tzw. Czarnej Afryki.

Turyści są przez tubylców traktowani bardzo przyjaźnie. Zakwalifikowanie RPA przez 
Ethical Travel do grupy dziesięciu najbardziej etycznych destynacji turystycznych świad-
czy o dużej życzliwości, jaką gospodarze darzą gości. Ponadto władze RPA intensywnie 
promują bezpieczną i zrównoważoną turystykę. Jedynie na obszarach dużych miast, 
a w szczególności na terenie Johannesburga, należy uważać na liczne grupy przestępcze 
wywodzące się z obszaru państw afrykańskich. Unikanie miejsc potencjalnie niebezpiecz-
nych pozwala na bezpieczne uprawianie turystyki na terenie RPA.

Również warunki atmosferyczne sprzyjają turystyce. W zachodniej części RPA zimny 
Prąd Benguelski jest przyczyną występowania suchego i ciepłego klimatu, natomiast 
ciepły Prąd Mozambicki odpowiada za występowanie klimatu podzwrotnikowego na 
południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze obserwuje się stopniowe przejście od 
klimatu ciepłego i suchego na północnym zachodzie do klimatu ciepłego i wilgotnego wy-
stępującego na południowym wschodzie. Położenie RPA na półkuli południowej powoduje, 
że pory roku występują odwrotnie w stosunku do półkuli północnej. 

W przemyśle turystycznym RPA zatrudnionych było w 2015 r. 711 746 osób, w tym 29% 
w transporcie drogowym, 20% w gastronomii, 19% w zakwaterowaniu, 16% w sprzedaży 
detalicznej i 16% w pozostałych branżach. Ogółem w turystyce pracuje więcej osób niż 
w przemyśle wydobywczym, z czego znana jest RPA4.

Zarys ruchu turystycznego RPA

Na obszarze RPA mamy do czynienia z międzynarodowym oraz krajowym ruchem 
turystycznym. Od zakończenia II wojny światowej obserwujemy wzrost międzynarodowego 
ruchu turystycznego. Według UNWTO w 2015 r. liczba przyjazdów zagranicznych wzro-
sła o 4,4% w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęła 1, 184 mln osób. We wszyst-
kich regionach świata obserwujemy wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego, 
z wyjątkiem regionu afrykańskiego, gdzie obserwujemy spadek o 3,3%, w tym w Afryce 
Północnej o 7,8%. Na przedstawionym tle również występuje spadek zainteresowania 
turystów zagranicznych RPA, jednak jest on minimalny i w 2015 r. wyniósł 0,26%. Jed-
nak w dłuższym przedziale czasu widać dynamiczny wzrost zainteresowania turystów 
zagranicznych RPA (tab. 1).

4 Statistic South Africa, Domestic tourism survey 2015, www: ststsa.gov.za [1.04.2017].
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Tab. 1. Przyjazdy turystów zagranicznych do RPA w latach 2000–2015

Zagraniczne przyjazdy

Rok Zagraniczni turyści
(w tys.) Rok Zagraniczni turyści

(w tys.)
2000 6 001 2008 9 729

2001 5 908 2009 10 098

2002 6 550 2010 11 575

2003 6 640 2011 12 496

2004 6 815 2012 13 796

2005 7 518 2013 15 155

2006 8 509 2014 15 092

2007 9 208 2015 15 052

Źródło: Statistic of South Africa: www: statssa.gov.za [2.02.2017].

Upadek apartheidu, poprawa bezpieczeństwa oraz zorganizowanie mistrzostw świata 
w piłce nożnej przyczyniły się do poprawy reputacji RPA na arenie międzynarodowej. Kibice 
oglądający mistrzostwa w piłce nożnej przekonali się, że kraj jest względnie bezpieczny 
i bogaty w liczne atrakcje turystyczne. 

Na przełomie dwóch tysiącleci państwo to było odwiedzone przez ok. 6 mln osób (tab. 1). 
Od tego czasu notuje się ciągły wzrost liczby odwiedzających do ok. 15 mln osób w 2015 r., 
co stanowi wzrost o 250% w stosunku do 2000 r. Od 2013 r. obserwuje się mały spadek 
liczby przyjazdów do RPA, co wynika ze skomplikowanej sytuacji politycznej kraju. Ukon-
stytuowany większościowy rząd czarnej ludności wprowadza zarządzenia niekorzystnie 
odbijające się na gospodarce, czego wyrazem jest m.in. spadek wartości lokalnej waluty – 
randa. Ponadto w badanym okresie panuje niekorzystna sytuacja polityczna w regionie 
i na świecie.
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Tab. 2. Przyjazdy turystów zagranicznych do RPA

Przyjazdy turystów do RPA
z krajów SADC

Przyjazdy turystów do RPA
z krajów pozaafrykańskich

Lp. Nazwa kraju Liczba % Lp. Nazwa kraju Liczba %
1 Zimbabwe 1 900 791 28,9 1 Wielka Brytania 407 486 19,0

2 Lesotho 1 394 913 21,2 2 USA 297 226 13,9

3 Mozambik 1 200 335 18,3 3 Niemcy 256 646 112,0

4 Suazi 838 006 12,7 4 Francja 128 438 6,0

5 Botswana 593 514 9,0 5 Holandia 121 883 5,7

6 Namibia 212 514 3,2 6 Australia 99 205 4,6

7 Zambia 161 259 2,5 7 Chiny 84 691 3,9

8 Malawi 135 260 2,1 8 Indie 78 385 3,7

9 Angola 48 416 0,7 9 Kanada 56 224 2,6

10 Tanzania 35 817 0,5 10 Włochy 52 377 2,4

Źródło: Tourism 2015, www. statssa.gov.za [10.04.2017].

Turystów zagranicznych odwiedzających RPA można podzielić na dwie główne grupy ze 
względu na liczbę odwiedzin. Do pierwszej zaliczamy turystów z krajów SADC (Wspólnota 
Rozwoju Afryki Południowej), natomiast do drugiej grupy – przybyszów z pozostałych części 
świata. Jak wynika z tabeli 2, wyraźnie dominują przybysze z pięciu krajów, tj.: Zimbabwe, 
Lesotho, Mozambiku, Suazi i Botswany, czyli turyści pochodzący z krajów bezpośrednio 
graniczących z RPA. Stanowią oni 90,1 % ogółu przyjezdnych z krajów SADC. Pośród 
turystów z pozostałych części świata wyraźnie dominują przyjezdni z Wielkiej Brytanii, 
USA i Niemiec – w sumie stanowią 44,9% przyjezdnych.

Turystyka krajowa w latach 2013–2015 przeżywała mały kryzys. Łączna liczba po-
dróży dziennych zmniejszyła się z 54,4 mln w 2013 r. do 48 mln w 2014 r., a w 2015 r. 
do 44,3 mln. Systematycznie maleje również liczba wycieczek wielodniowych z 50,8 mln 
w 2013 r. do 47,3 mln w 2014r. oraz do 45,4 miliona w 2015 r. Jak wynika z tabeli 4, naj-
większa liczba wycieczek przypada na grudzień i styczeń, czyli w okresie afrykańskiego 
lata, kiedy suche trawy pozwalają na swobodne obcowanie z dziką przyrodą w licznych 
parkach tematycznych. 

Tab. 3. Liczba wycieczek jedno- i wielodniowych na terenie RPA w latach 2013–2015

Rodzaj wycieczki
Liczba wycieczek

2013 2014 2015

Jednodniowe wycieczki 54 372 48 007 44 261

Wielodniowe wycieczki 50 767 47 263 45 441

Źródło: Statistic South Africa, Domestic tourism survey 2015, www: ststsa.gov.za [10.04.2017].
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Tab. 4. Liczba wycieczek jednodniowych na obszarze RPA w latach 2013–2015

Wycieczki jednodniowe
2013 2014 2015

Liczba
(w tys.) % Liczba

(w tys.) % Liczba
(w tys.) %

Styczeń 5 546 10,2 4 213 8,8 4 033 9,1
Luty 4 801 8,8 4 360 9,1 4 032 9,1

Marzec 4 980 9,2 4 437 9,2 3 838 8,7
Kwiecień 4 639 8,5 4 196 8,7 3 664 8,3

Maj 4 660 8,6 3 488 7,3 3 804 8,6
Czerwiec 4 315 7,9 3 375 7,0 3 782 8,5

Lipiec 4 374 8,0 3 693 7,7 3 059 6,9
Sierpień 4 210 7,7 3 927 8,2 3 498 7,9
Wrzesień 3 915 7,2 3 843 8,0 3 157 7,1

Październik 3 994 7,3 3 915 8,2 3 113 7,0
Listopad 3 118 5,7 3 200 6,7 3 069 6,9
Grudzień 5 820 10,7 6 361 11,2 5 212 11,8
Ogółem 54 372 100,0 48 007 100,0 44 261 100,0

Źródło: Statistic South Africa, Domestic tourism survey 2015, www: ststsa.gov.za [10.04.2017].

Tab. 5. Liczba wycieczek wielodniowych na obszarze RPA w latach 2013–2015

Wycieczki z noclegiem
2013 2014 2015

Liczba
(w tys.) % Liczba

(w tys.) % Liczba
(w tys.) %

Styczeń 5 012 9,9 5 183 11,0 4 541 10,0
Luty 2 718 5,4 3 298 7,0 3 001 6,6

Marzec 4 585 9,0 3 734 7,9 3 115 6,9
Kwiecień 4 275 8,4 4 729 10,0 4 169 9,2

Maj 3 591 7,1 2 928 6,2 3 120 6,9
Czerwiec 4 148 8,2 3 442 7,3 4 090 9,0

Lipiec 3 945 7,8 3 918 8,3 3 475 7,6
Sierpień 3 373 6,6 2 949 6,2 3 349 7,4
Wrzesień 4 284 8,4 3 506 7,4 3 626 8,0

Październik 3 488 6,9 3 411 7,2 3 063 6,7
Listopad 3 045 6,0 2 995 6,3 2 764 6,1
Grudzień 8 304 16,4 7 169 15,2 7 127 15,7
Ogółem 50 767 100,0 47 263 100,0 45 441 100,0

Źródło: Statistic South Africa, Domestic tourism survey 2015, www: ststsa.gov.za [10.04.2017].

Wielodniowe wycieczki są bardzo popularne na terenie RPA. Szczególnie przyczy-
niła się do tego walka z dyskryminacją rasową oraz prace związane z poprawą sytuacji 
społeczno-ekonomicznej. Prowincja jest bardzo bezpieczna, a ludzie są tam bardzo 
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życzliwi. Jedynie wielkie metropolie, a w szczególności Johannesburg, mają problemy 
z przestępczością. Wycieczkom wielodniowym sprzyja także obszar kraju wynoszący 
ok. 1,2 mln km2. Analizując tabelę 5, widzimy, że w 2015 r. wystąpił spadek liczby wy-
cieczek wielodniowych o 2,8% w stosunku do 2014 r. i w 2014 r. o 6,9% w stosunku do 
roku 2013. Do analizy intensywności ruchu turystycznego na terenie RPA wykorzystano 
wskaźnik Deferta oraz Schneidera5.

Uwzględniając dane, wyliczono wskaźnik Deferta Wd = 371,2 oraz wskaźnik Schneidera 
WSch = 8,56. Na podstawie wymienionych wskaźników można stwierdzić, że w 2015 r. 
stopień rozwoju funkcji turystycznej według wskaźnika Deferta wynosił 2, a według wskaź-
nika Schneidera 1 w 5-stopniowej skali6. Niski stopień rozwoju funkcji turystycznej RPA jest 
konsekwencją niedawnych zdarzeń politycznych. Przed 1994 r. turystyka w RPA miała cha-
rakter elitarny. Duża część kraju była niedostępna dla turystów (np. bantustany). W 1994 r. 
upadł apartheid, a władzę przejął w kraju Afrykański Kongres Narodowy. Wprowadzenie 
demokratycznych przemian umożliwiło rozwój turystyki. 

Spadek liczby wycieczek nie odbija się na wydatkach turystów, którzy zwiększyli swoje 
wydatki z 68,5 mld randów w 2013 r. do 71 mld randów w 2014 r. W trakcie wycieczek 
turyści ponieśli największe wydatki na zakupy, transport krajowy oraz żywność. W przy-
padku wycieczek wielodniowych dodatkowym kosztem było zakwaterowanie, natomiast 
w przypadku wycieczek jednodniowych najwięcej pieniędzy wydano w prowincji central-
nej – Gauteng (z miastami Johannesburg oraz Pretoria), a w KwaZulu Natal najwięcej 
pieniędzy wydano w trakcie pobytów wielodniowych. 

Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, że RPA należy do grona bardzo atrakcyjnych tury-
stycznie krajów. Na wyjątkową atrakcyjność turystyczną składają się zarówno walory 
przyrodnicze, bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe, jak i dobrze rozwinięty przemysł 
turystyczny. Pomimo położenia z dala od grupy krajów rozwiniętych RPA jest krajem chętnie 
odwiedzanym przez Europejczyków. Spośród turystów europejskich najliczniej do RPA 

5 A.R. Szromek, Wskaźniki funkcji turystycznej obszarów recepcji turystycznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 2012; A.R. Szromek, Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na 
przykładzie obszarów państw europejskich, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach” 2013, 131, s. 91–103.
6 A.R. Szromek, Pomiar funkcji turystycznej…, op. cit.; Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat polskich, 
„Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica” 1985, Vol. XVIII, s. 88; J. Warszyńska, A. Jackowski, 
Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979.
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przybywają obywatele z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Dużą grupę stanowią także turyści 
z USA. Jednak zdecydowanie większa liczba turystów zagranicznych pochodzi z krajów 
sąsiadujących z RPA oraz bliskich sąsiadów, takich jak: Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, 
Suazi, Botswana, Namibia, Zambia, Malawi, Angola i Tanzania. Można przypuszczać, 
że chociaż są posiadaczami wiz turystycznych, to przybywają do kraju różniącego się 
pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego od ich ojczyzn głównie z uwagi na 
możliwość zarobku. 

 Na terenie RPA dynamicznie rozwija się ruch turystyczny krajowy jedno- i wielodniowy. 
Minimalny spadek liczby lokalnych podróży należy interpretować trudnościami wynikają-
cymi z nierozwiązanych problemów społeczno-gospodarczych.
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Streszczenie

Praca prezentuje analizę ruchu turystycznego RPA. W tym celu przedstawiono jego uwarun-
kowania, zbadano wielkość ruchu turystycznego (stosując wskaźnik Deferta) oraz zbadano 
intensywność ruchu turystycznego (za pomocą wskaźnika Schneidera).
RPA jest krajem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Na wyjątkową atrakcyjność turystyczną skła-
dają się zarówno walory przyrodnicze, bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe jak i dobrze 
rozwinięty przemysł turystyczny. Pomimo położenia z dala od grupy krajów rozwiniętych RPA 
jest krajem chętnie odwiedzanym przez Europejczyków. Spośród turystów europejskich najlicz-
niej do RPA przybywają obywatele z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Dużą grupę stanowią także 
turyści z USA. Jednak zdecydowanie większa liczba turystów zagranicznych pochodzi z krajów 
sąsiadujących z RPA. 

Słowa kluczowe: Republika Południowej Afryki, ruch turystyczny

Abstract

The work presents an analysis of South African tourism. To illustrate its determinants, the volume 
of tourist traffic (using the Defert index) and the intensity of tourist traffic (using the Schneider 
index) were examined.
South Africa is a very attractive tourist destination. The unique attractiveness of tourism consists 
of both natural values, rich and varied cultural heritage as well as a well-developed tourism in-
dustry. Despite its location away from the group of developed countries, it is a country frequented 
by Europeans. Out of the European tourists, most of the tourists come to South Africa from the 
United Kingdom and Germany. There is also a large group of tourists from the US. However, a sig-
nificantly larger number of foreign tourists come from the neighboring countries of South Africa.

Key words: Republic of South Africa, tourism
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