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Problematyka badań naukowych regionu  
świętokrzyskiego w literaturze turystycznej 
 
 
Wprowadzenie 
 

Region świętokrzyski ze względu na walory, którymi dysponuje, jest interesującym 
terenem dla badaczy. To powodowało, że obszar ten już w średniowieczu budził 
zainteresowanie. Pisał o Górach Świętokrzyskich Jan Długosz w „Kronikach Królestwa 
Polskiego”. 

 Funkcje regionu zmieniały się w ciągu wieków, ale przez długie okresy czasu 
zawsze związane były z wydobywaniem surowców mineralnych. Na obrzeżu Gór 
Świętokrzyskich już przed 4000 lat temu, w neolicie w okolicach Krzemionek 
Opatowskich wydobywano krzemień pasiasty. Na początku nowej ery w centrum Gór 
Świętokrzyskich w okolicach Nowej Słupi, funkcjonowały piece dymarkowe 
przetapiając żelazo z miejscowych rud. Od XIII wieku w wielu miejscach zaczęto 
wydobywać rudy metali nieżelaznych. Rozkwit budownictwa renesansowego 
spowodował zapotrzebowanie na surowce skalne. Na początku XVII wieku z Czerwonej 
Góry koło Chęcin pobrano kolumny pod pomnik Zygmunta III Wazy. Dla potrzeb 
miejscowego górnictwa i hutnictwa powstała w Kielcach z inicjatywy Stanisława 
Staszica w 1816 r. Szkoła Akademiczno-Górnicza. Stanisław Staszic był inicjatorem 
rozbudowy Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. 

Poza sferą działalności gospodarczej człowieka, pozostała w regionie 
świętokrzyskim udokumentowana sfera historyczno-kulturowa. W Kielcach w 1794 r. 
stacjonował ze swoimi oddziałami Tadeusz Kościuszko. Tu toczył walki w okresie 
powstania styczniowego Marian Langiewicz. W 1914 r. do Kielc przybyły oddziały 
legionów Józefa Piłsudskiego. W okresie II wojny światowej walczyły oddziały Wojska 
Polskiego mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” i oddziały partyzanckie AK J. Piwnika 
„Ponurego”. 

W ciągu wieków region świętokrzyski był miejscem urodzenia i działalności 
sławnych Polaków. Tu urodzili się, 4 żyli, lub spędzili część swego życia m.in.: A. 
Dygasiński W. Gombrowicz, G. Herling-Grudziński H. Kołątaj, S. Konarski, H. 
Sienkiewicz, P. Ściegienny, S. Żeromski i wiele innych (red. Okła, 2002) 
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Ze sfery urbanistycznej na uwagę zasługują gotycki układ zabudowy przestrzennej w 
Bodzentynie, Chęcinach i Małogoszczu. Z pierwszymi wiekami chrześcijaństwa na 
ziemiach polskich wiążą się zachowane do dziś zabytkowe kościoły w Kielcach, 
Tarczku i Wąchocku. Z okresu średniowiecza zachowały się ruiny zamków w 
Bodzentynie i Chęcinach. Ważnym miejscem początkowo kultu pogańskiego, a potem 
chrześcijańskiego był Św. Krzyż. 

 Sfera kultury materialnej zarejestrowana w licznych budowlach a występująca w 
naturalnym i urozmaiconym środowisku przyrodniczym, uczyniły z regionu 
świętokrzyskiego jeden z bardziej interesujących regionów turystycznych w Polsce. 
Funkcja turystyczna tego obszaru zaczęła zaznaczać się z chwilą utworzenia w 1950 r. 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pod koniec XX wieku wraz z zapotrzebowaniem 
na nowe formy turystyki, w tym kwalifikowanej i agroturystyki, zaistniała konieczność 
zainteresowania się problemami turystyki przez specjalistów.  

Artykuł jest przeglądem piśmiennictwa w ujęciu chronologicznym o tematyce 
turystycznej. Nawiązano do początków piśmiennictwa o charakterze krajoznawczo-
opisowym, dokonano krótkiego przeglądu literatury okresu międzywojennego, by 
położyć główny nacisk na opracowania specjalistyczne ostatnich lat. Głównym 
zadaniem piszącego jest ukazanie kierunków badań, ze szczególnym uwzględnieniem 
badań zapoczątkowanych przez pracowników Instytutu Geografii Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej i kontynuowanych aktualnie w strukturze Akademii Świętokrzyskiej. 
Stosunkowo dużo miejsca poświęcono skali ruchu turystycznego, ponieważ jest on 
wyznacznikiem określonych form turystyki.  

Piśmiennictwo krajoznawczo-turystyczne  
Za prekursora ruchu naukowo-badawczego z akcentami turystycznymi, uznać należy 

Stanisława Staszica, wędrownika, miłośnika ziemi ojczystej. To on jako jeden z 
pierwszych propagował idee szeroko pojętej turystyki. Wynikiem jego licznych 
wycieczek po kraju, w tym również po Górach Świętokrzyskich, była publikacja z 1815 
roku pt. „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski”. W pierwszym 
rozdziale tej publikacji jest właśnie opis Łysogór (Kowalczewski, 1982). 

Historią zabytków z przeszłości i życiem gospodarczym regionu świętokrzyskiego, 
zajmował się J. U. Niemcewicz w swych „Podróżach historycznych po ziemiach 
polskich od 1816 do 1826 roku”. Inna publikacja, fragmentarycznie dotycząca tego 
obszaru, to „Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej”, wydana 
przez F. M. Sobieszczańskiego w roku 1852. W trzy lata później, w 1855 roku, ukazała 
się książka J. N. Chądzyńskiego „Historyczno-statyczne opisy miast w ziemi 
sandomierskiej”. W niej znajdują się informacje dotyczące wielu miejscowości regionu 
świętokrzyskiego. Ponadto dużo artykułów o charakterze krajoznawczym zamieszczano 
na łamach takich czasopism, jak: „Kłosy”, „Wisła” i „Tygodnik Ilustrowany”. Ogromną 
wartość turystyczną przedstawiał 15-tomowy „Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego”, wydawany w latach 1880-1902. 

W roku 1900 ukazał się pierwszy przewodnik po Górach Świętokrzyskich, którego 
autorem był Aleksander Janowski. Pierwsza część tego przewodnika zawiera opis 
wycieczki na trasie: Kielce – Karczówka – Chęciny – Św. Krzyż – Bodzentyn – 
Wąchock – Iłża – Radom (Kowalczewski 1982).  
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Ożywioną działalność pisarską na początku XX w. prowadził dr Tadeusz 
Dybczyński. W latach 1909-1924 opublikował on następujące prace z krajoznawstwa: 
„Z teki turysty” (1909), „Przewodnik po Górach Świętokrzyskich” (1911), „Góry 
Świętokrzyskie” (1920, wznowione wydanie w 1923 r.) „Przewodnik po Łysogórach” 
(1924). Ten sam autor wydał jeszcze w 1939 roku „Krainę Puszczy Jodłowej”.  

Długi czas ogromny wpływ na kieleckie środowisko krajoznawcze wywarł Stefan 
Żeromski, który twierdził, ze regionalizm w literaturze powinien iść w parze z 
prowadzeniem regionalnych badań naukowych. Po śmierci pisarza wybitny krajoznawca  
J. Kołodziejczyk, który powołując się na wolę pisarza, po raz pierwszy zaproponował 
utworzenie parku narodowego w Łysogórach. Poparł go Władysław Szafer, zakładając 
Kielecką Radę Ochrony Przyrody, na której czele stanął członek Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego K. Kaznowski. Idea utworzenia parku została zrealizowana dopiero w 
1950 roku.  

W okresie międzywojennym z inicjatywy PTK wydawano dwa wydawnictwa ciągłe, 
oddział kielecki wydał „Tekę Świętokrzyską”, a oddział sandomierski wydał 5 pozycji 
dotyczących Sandomierza i okolic. W ramach pierwszego cyklu ukazały się prace 
dotyczące obszaru świętokrzyskiego. Były to pozycje: M. Hubickiej i E. Massalskiego 
„Kraina Żeromskiego” oraz K. Kaznowskiego i E. Massalskiego „Bukowa Góra”. W 
tym cyklu ukazał się też w 1937 r. przewodnik krajoznawczy – „Łysogóry” Sylwestra 
Kowalczewskiego. Pozycja ta tuż przed wojną ma drugie wydanie, a po II wojnie 
światowej jest wznawiana jeszcze pięciokrotnie. S. Kowalczewski, jeden z najbardziej 
zasłużonych krajoznawców regionu wydaje w 1934 „Marmury Kieleckie - dawniej i 
dziś” oraz przewodniki „Chęciny i okolice”(1934 r.) oraz „Kielce i okolice” (I wydanie 
w 1935 r., II – w 1938). Kompleksowe, geograficzne opracowanie całego regionu 
świętokrzyskiego jako pierwszy dał Stanisław Lencewicz w pracy pt. „Wyżyna 
Kielecko-Sandomierska”. Praca ta była drukowana w odcinkach rocznika 1914 „Ziemia” 
(Kowalczewski 1982). 

Należy jeszcze zaznaczyć, że oddział kielecki Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego wydał w latach 1923 – 26 serię kart krajoznawczych z widokami Gór 
Świętokrzyskich, wykonanych według fotografii J. Czarnockiego, E. Massalskiego i J. 
Ziembińskiego. Oddział PTK w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1927 roku wydał mapę 
świętokrzyskich tras turystycznych, która była dodana do broszurki Reginy Danysz-
Fleszarowej pt. „Piesze szlaki turystyczne w Górach Świętokrzyskich”. 

W okresie międzywojennym wiele publikacji o charakterze krajoznawczym 
dotyczących regionu świętokrzyskiego ukazało się na łamach „Pamiętnika 
Świętokrzyskiego”, „Rocznika PTK”, „Ziemi”, a nawet lokalnej prasy „Gazecie 
Kieleckiej”, „Głosie Kieleckim”, „Radostowej” i innych (Kowalczewski 1982). 

Z okresu okupacji na uwagę zasługuje opracowanie z 1942 r. J. Kłodawskiego pt. 
„Przyszłe Kielce”, w którym autor przedstawił swą wizję rozwoju miasta. Kielce miały 
być miastem-ogrodem, rozciągającym się od Suchedniowa po Św. Katarzynę i Chęciny.  

Działalność krajoznawcza po wojnie była kontynuowana w szerokim zakresie przez 
wielu wybitnych krajoznawców. Publikacje powojennego okresu są zróżnicowane, co do 
formy i treści. W początkowym okresie czasu na wyróżnienie zasługują: S. 
Kowalczewski publikujący w dalszym ciągu przewodniki turystyczne oraz E. Massalski, 
J. Pazdur i S. Czarnocki. W późniejszym okresie intensywną działalnością krajoznawczą 
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wyróżniali się m.in. bracia Kłodawscy i bracia Gierowscy oraz B. Bełdowski, E. 
Padechowicz, St. Jeżewski i inni (Rembalski, 1992). W latach 80. i 90. ukazało się 
bardzo dużo przewodników turystycznych, głównie nastawionych na opisy 
miejscowości, tras i szlaków turystycznych. Z autorów przewodników turystyczno-
krajoznawczych czasów współczesnych wymienić należy m.in. R. Garusa, C. 
Jastrzębskiego, M. Paszkowskiego A, Ręmbalskiego, T. Wągrowskiego, i T. 
Wróblewskiego i wielu innych. Dużo interesujących publikacji spotykamy początkowo 
na łamach krajoznawczych miesięczników „Poznaj swój kraj” i „Na szlaku”, lokalnych 
wydawnictw „Jedle” i „Ikar” oraz na łamach miejscowych dzienników „Echa Dnia”, 
„Gazety Wyborczej” i „Słowa Ludu”. Szczególnie na uwagę zasługuje cykl artykułów 
krajoznawczych C. Jastrzębskiego na łamach „Słowa Ludu” w rubryce pt. „Turystyka” i 
„Z Urzędu Wojewódzkiego”. Ta sama gazeta przed dłuższy okres czasu pod koniec lat 
90. wydawała dodatek „Zielony Stop”. Ostatnio również w czasopismach turystycznych 
można spotkać opracowania krajoznawcze o Górach Świętokrzyskich. Przykładem jest 
ilustrowany „Magazyn o podróżach Voyage” (nr 2 z 2003 r.). W ostatnich latach na 
rynku wydawniczym przybył jeszcze jeden konkurent, wydawnictwo Pascala. W 
latach 90. zaczęły ukazywać się bardziej specjalistyczne opracowania z elementami 
dydaktyki. Były to propozycje tras wycieczek szkolnych (red. A. Massalski, R. Garus) i 
opracowania różnych ścieżek; przyrodniczych, sozologicznych, geologicznych, 
historycznych i krajoznawczych. Autorami ich są z reguły pracownicy naukowi 
Akademii Świętokrzyskiej m.in.: Huruk, Zieliński (1997), Janowski i inni (1996), 
Janowski, Kozłowski (2000), Kapuściński (1998), Nowek i inni (2000), Wójtowicz i inni 
(1993, 1995, 1999).  

 
Współczesne kierunki badań turystycznych w regionie  
świętokrzyskim 
 

Pierwsze badania naukowe w regionie świętokrzyskim zainicjowane zostały przez 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które od początku swej działalności kładło nacisk 
na prace naukowo-badawcze oraz na ochronę przyrody i zabytków naszej przeszłości. 
Zarząd Oddziału wspierał prace naukowe. W roku 1909, „w związku z rozpoczętymi 
badaniami przez Centralne Towarzystwo Krajoznawcze w okolicach Łysogór, często 
przejeżdżający przez Kielce badacze z Warszawy lub z zagranicy byli szczegółowo 
informowani przez członków Zarządu, co do różnych kwestii” (za Kowalczewskim, 
1982). W 1909 r. na terenie Gór Świętokrzyskich powstały pierwsze stacje deszczowe, 
m.in. w Kielcach, Suchedniowie, Nowej Słupi i na Św. Krzyżu. W tym samym roku A. 
Janowski opracował plan zbadania Gór Świętokrzyskich i ich podgórza, w celu wydania 
monografii. W ramach zleconych prac, przedstawiciele Komisji Fizjograficznej 
Akademii Umiejętności podjęli badania w zakresie m.in.: gleboznawstwa, geologii, 
klimatologii, flory i fauny (Kowalczewski, 1982). Szczególnie na uwagę zasługiwały 
badania geologiczne prowadzone w regionie przez Jana Czarnockiego i Jana 
Samsonowicza oraz wykopaliska archeologiczne prowadzone przez Stefana 
Krukowskiego. Literatura nie podaje przykładów badań z okresu międzywojennego w 
zakresie turystyki. Syntetyczne ujęcie działalności PTK autorstwa S. Kowalczewskiego 
(1982) podaje jedynie ilość organizowanych i obsługiwanych wycieczek przez Oddział 
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w regionie świętokrzyskim. To samo źródło podaje ilości uczestników wycieczek w 
poszczególnych latach.  

Do roku 1990 w literaturze nie odnotowano specjalistycznych badań z zakresu 
turystyki odnoszących się do regionu świętokrzyskiego. Po utworzeniu 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzono zakrojone na szeroka skalę badania 
przez Pracownię Nukowo-Badawczą na Św. Krzyżu, ale dotyczyły one innej 
problematyki, głównie florystycznej, faunistycznej i zagadnień ochrony przyrody. W 
odniesieniu do zagadnień turystycznych przyjmowano liczbę turystów odwiedzających 
park na podstawie sprzedanych biletów do muzeum Przyrodniczo-Leśnego na Św. 
Krzyżu, a później na podstawie sprzedanych biletów do parku.  Liczbę turystów 
odwiedzających ten obszar można było też spotkać w opracowaniach E. Krzysztofika 
(Szafer, 1959), M. Mileską (1963) i Kozieja (1975). Pierwsze udokumentowane badania 
w zakresie ruchu turystycznego przeprowadził na terenie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego w sierpniu 1989 B. Włodarczyk (1993).  

Ożywienie badań naukowych w zakresie problematyki turystycznej nastąpiło w 
latach 90. ubiegłego wieku. Problematykę turystyczna podjęli pracownicy Instytutu 
Geografii WSP w Kielcach. Było to skutkiem podjęcia tej problematyki w ramach 
seminariów prowadzonych w zakładach: Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Geografii 
Regionalnej oraz Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa. Problematykę badawczą 
prowadzono w zakresie: waloryzacji turystycznej, agroturystyki i ruchu turystycznego. 

Pierwszy kierunek badań w zakresie waloryzacji turystycznej podjął w ramach pracy 
doktorskiej niżej piszący na początku lat 80. (Janowski, 1983). Pierwsza publikowana 
praca z tego zakresu to publikacja J. Mityka (1993) pt.: „Tereny rekreacyjne w rejonie 
Kielc”. Z wymienionych 14 mikrorejonów w skali województwa przez tego autora, kilka 
z nich występuje w obszarze Gór Świętokrzyskich, m.in.: Kielecki, Łysogórski, 
Cisowski, Klonowski, Chęciński i Oblęgorski. Analizę przestrzenną obszaru J. Mityk 
oparł na podstawach klasyfikacji typologicznej indukcyjnej z wykorzystaniem 
taksonomii numerycznej. Obszar badań został podzielony na 1005 jednostek 
taksonomicznych o powierzchni 4 km2, przyporządkowując im 27 cech diagnostycznych 
odnoszących się do środowiska rekreacji. Najcenniejszą stroną tej publikacji jest próba 
podjęcia wyliczenia pojemności rekreacyjnej opisywanych terenów przy zastosowaniu 
metody geobotanicznej według wzoru Kostrowickiego. Przykładowo autor wyliczył 
pojemność całkowitą jednorazową dla mikrorejonów: Kieleckiego na 135 414 osób, 
Klonowskiego – 29 085, Łysogórskiego – 21 600 osób, a dla tych samych mikrorejonów 
pojemność rekreacyjna naturalna jednorazowa wynosi dla mikrorejonu: Kieleckiego – 
26 550, Klonowskiego – 9695, i Łysogórskiego – 7 200 osób. Wymienione mikrorejony 
należą do najbardziej atrakcyjnych i najliczniej odwiedzanych przez turystów.  

Z innych opracowań dotyczących waloryzacji tego obszaru wymienić należy 
publikacje Ignacego Janowskiego (1997a, 1997b, 2000). Autor dokonał waloryzacji 
turystycznej w odniesieniu do całego regionu świętokrzyskiego i oddzielnie do 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. W waloryzacji autor posłużył się 
metodami matematyczno-statystycznymi, a za podstawową jednostką oceny przyjął 
sołectwo lub gminę. W ocenie uwzględniono cechy diagnostyczne, a ich ilość i dobór 
były warunkowane celem opracowania. Cechy te najczęściej przyporządkowano do 
grupy: walorów przyrodniczych, antropogenicznych, infrastruktury i turystycznych 



Ignacy Janowski 

łącznie. W waloryzacji turystycznej kompleksowej obszaru Gór Świętokrzyskich 
najwyższe wartości względne walorów turystycznych uzyskały gminy i sołectwa 
zlokalizowane na obszarze Gór Świętokrzyskich. Wśród gmin były to w kolejności: 
Daleszyce, Nowa Słupia, Zagnańsk, Sitkówka i Masłów, zaś wśród sołectw: Nowa 
Słupia, Cisów, Szewce, Raków i Św. Katarzyna (Janowski 1997). Natomiast w 
waloryzacji obszaru Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego najwyższe wartości 
walorów względnych uzyskały jednostki miejskie Chęciny i Małogoszcz, a z sołectw: 
Bolmin, Tokarnia, Szewce i Brzegi (Janowski 2000).  

W innej publikacji, dotyczącej waloryzacji należy uwzględnić opracowanie H. 
Guzik, B. Ostrowskiej (1993), które wprawdzie dotyczyło szerszego obszaru, 
południowo-wschodniej Polski, ale zostały w nim wymienione gminy z regionu 
świętokrzyskiego. W rankingu walorów środowiska najwyższe pozycje zajęły: 
Bodzentyn –20, Bieliny – 48 i Nowa Słupia –52 (na 361 uwzględnione w rankingu), zaś 
w waloryzacji łącznej najwyżej znalazł się Bodzentyn – 40 miejsce, a następnie, Górno – 
56, Bieliny – 68 i Nowa Słupia – 69. 

  W ostatnich latach waloryzację turystyczną podjęła E. Nowak (2002). Autorka 
dokonała analizy atrakcyjności turystycznej powiatów woj. świętokrzyskiego za pomocą 
metody PROMETHEE (Preference Ranking Organization Methods of Enrichment 
Evaluations). Prezentowana metoda należy do metod analiz wielokryteryjnych, opartych 
o teorię grafów oraz teorię preferencji. Zaletą proponowanej metody jest możliwość 
graficznej ilustracji wyników za pomocą metody GAIA, pozwalającej na przedstawienie 
analizowanych powiatów, kryteriów oceny i ich wag na jednej płaszczyźnie, dającej 
możliwość wnioskowania o atrakcyjności powiatów. W przyjętych 7 klasach 
atrakcyjności do I klasy przyporządkowano Kielce i powiat kielecki, zaś II klasę 
atrakcyjności uzyskały powiaty skarżyski, starachowicki i sandomierski.  

Drugim kierunkiem badań są opracowania z zakresu agroturystyki. Problematyka ta 
jest prowadzona na szeroka skalę przez pracowników Zakładu Geografii Społeczno-
Ekonomicznej, głównie przez prof. Mariana Kozieja i dr Ewę Pałkę. Problematyką agro- 
i ekoturystyki zajmuje się też częściowo autor artykułu. Wyniki badań są publikowane w 
różnych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Dużym wkładem w tą tematykę 
są opublikowane materiały z konferencji organizowanej przez Instytut Geografii AŚ we 
wrześniu 2002 roku. Konferencja ta poświecona była dorobkowi naukowemu prof. 
Mariana Kozieja, który wniósł największy wkład w problematyką turystyczną regionu 
świętokrzyskiego. W materiałach konferencyjnych opublikowanych pod red. W. 
Kamińskiej (2002) znajdują się m.in. opracowania: M. Kozieja i innych, E. Pałki, oraz 
Janowskiego i Kamińskiej. Problematyka agroturystyki została zapoczątkowana i jest 
kontynuowana przez E. Pałkę i autora artykułu. Dr E. Pałka wspólnie z prof. M. 
Koziejem jest autorem wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych i materiałach 
konferencyjnych. Wymienieni autorzy już w 1995 roku opublikowali wstępne badania 
nad rozwojem agroturystyki w woj. kieleckim (Koziej, Pałka, 1995). Piszący zaś 
dokonał waloryzacji wsi kieleckich w aspekcie wykorzystania w agroturystyce 
(Janowski, 1997), a ostatnio dokonał analizy stanu agroturystyki i ekoturystyki i 
uwarunkowań ich rozwoju (Janowski, 2002).  

Trzeci kierunek badań w regionie świętokrzyskim dotyczy ruchu turystycznego, jego 
wielkości, natężenia, struktury i rozkładu przestrzennego. Kierunek ten oparto na 
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badaniach ankietowych. Pierwsze z tego zakresu badania przeprowadził autor na 
turystach odwiedzających jaskinię Raj (Janowski, 1993). Kolejne badania ankietowe 
przeprowadzono na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego w latach 1996 – 
1998 na potrzeby operatu przestrzennego zagospodarowania ŚPN (Janowski, 
Kozłowska, 1998). Od 1998 roku do badań włączono studentów Instytutu Geografii AŚ, 
którzy w ramach ćwiczeń z geografii społeczno-ekonomicznej w sferze usług mogli pod 
kierunkiem autora, podjąć ankietowanie turystów, nie tylko na obszarze parku, ale 
innych obszarów (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, zbiorniki sztuczne) i 
placówek muzealnych. Wprawdzie nie były to badania całoroczne, ankietowano 
turystów w maju, w miesiącu, w którym występuje największe nasilenie ruchu 
turystycznego, ze względu na przeważającą formę ruchu krajoznawczego, 
wycieczkowego. Badania te uzupełniano ankietowaniem prowadzonym przez studentów 
w różnych miejscach i w różnych okresach czasowych na potrzeby prac magisterskich. 
W efekcie w ciągu minionych lat zebrano bogaty materiał dokumentacyjny, pozwalający 
w miarę dokładnie określić ruch turystyczny nie tylko na obszarach kontrolowanych 
(sprzedaż biletów), ale w terenach otwartych (parki krajobrazowe, szlaki turystyczne, 
zbiorniki wodne, parkingi), gdzie na organizację tych badań wymagana jest duża liczba 
ankieterów.  

Prowadzone badania ankietowe pozwoliły na dokładne określenie jego skali, 
struktury i przestrzennego zróżnicowania. Ze względu na rozbudowane ankiety zebrano 
interesujący materiał z zakresu cech osobowych i osobowości turysty, motywacji w 
zakresie podejmowanych decyzji, wieku, wykształcenia oraz korzystania ze świadczeń, 
wielkości wydatków i oceny respondentów względem wielu elementów, z którymi 
przyszło się zetknąć turyście w czasie pobytu na Kielecczyźnie.  

Uzyskane wyniki potwierdzają, że największy udział w tym ruchu ma region 
świętokrzyski. Ruch ten koncentruje się w dwóch obszarach, Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego i jego otuliny oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego z 
Kielcami włącznie. W pierwszym obszarze prawie wszystkie wycieczki zwiedzają na 
Św. Krzyżu: gołoborza, obiekty klasztorne z kaplicą Oleśnickich i Muzeum Misjonarzy 
Oblatów oraz Muzeum Przyrodniczo-Leśne. Drugim rejonem odwiedzanym przez 
turystów na terenie ŚPN jest źródełko i kapliczka św. Franciszka w Św. Katarzynie. W 
Chęcińsko-Kieleckim PK główne miejsca dla turystów to: jaskinia Raj, skansen w 
Tokarni, Chęciny z piastowskim zamkiem, a w Kielcach głównymi obiektami 
zwiedzanymi przez uczniów są: Kadzielnia, Wzgórze Zamkowe i rzadziej Karczówka. 
Regionalnie najwięcej wycieczek szkolnych pochodzi z woj. świętokrzyskiego (25,6%). 
Duży jest też udział wycieczek szkolnych z woj. mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego 
(ponad 15,0%). Czas pobytu wycieczek szkolnych na obszarze ŚPN wynosi średnio 4 – 
6 godziny, a średni czas trwania wycieczki szkolnej w regionie wynosi 1,4 dnia. Cechą 
charakterystyczną ruchu turystycznego jest jego sezonowość i duży udział w nim 
wycieczek szkolnych. I tak udział wycieczek szkolnych stanowił: w Świętokrzyskim 
Parku Narodowym – 55,6%, jaskini Raj – 54,9%, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni – 
57,2%, na Zamku w Chęcinach – 58,4%, i Muzeum Archeologicznym w Krzemionkach 
Opatowskich – 67,8%. 

Przejawem prowadzonych badań naukowych przez pracowników Instytutu Geografii 
AŚ (dawnej WSP) były organizowane konferencje i sesje naukowe. Pierwsze akcenty 
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turystyczne zostały zasygnalizowane w czasie 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, organizowanego przez Oddział Kielecki PTG w dniach 26 – 29. 06. 
1993 r. Tematykę turystyczną uwzględniano w sesjach terenowych, m.in. przez 
prowadzącego w czasie realizacji problematyki dydaktyczno-krajoznawczej w 
Chęcinach i na Zelejowej. Pierwszą sesją tematyczną poświęconą agroturystyce o 
zasięgu ogólnopolskim była zorganizowana w dniach 21 – 22. 09 1995 r. sesja pt.: 
„Agroturyzm Świętokrzyski”. W czasie tej sesji, po pierwszym dniu referatowym, w 
drugim - uczestnicy w terenie mogli zwiedzić pionierskie gospodarstwa agroturystyczne. 
Kolejną sesją typową turystyczną, była zorganizowana w Chęcinach w dniach 22 – 
24.05.1998 r. ogólnopolska nt.: „Uwarunkowania i funkcje turystyki na obszarze 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego”. W sesji tej uczestniczyło 102 osoby z 
różnych ośrodków naukowych Polski i przedstawiciele jednostek administracyjnych 
ówczesnego woj. kieleckiego. Akcenty turystyczne uwzględniające problemy 
agroturystyki wystąpiły we wspomnianej już uprzednio konferencji organizowanej w 
dniach 23 – 24.09.2002 r. pt.: „Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich”. 
Kolejną konferencję turystyczną zorganizowali wspólnie w dniach 28 – 29.09.2002 
Instytut Geografii AŚ, Wszechnica Świętokrzyska i Kielecki Oddział PTG. 
Organizatorom tej konferencji udało się sprowadzić wielu znanych specjalistów z 
zakresu turystyki, m.in. prof. prof. A. Matczaka z Uniwersytetu Łódzkiego i A. 
Kowalczyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Z wszystkich wymienionych sesji i 
konferencji wydano materiały (wykaz w załączeniu). 

W najbliższym czasie w dniach 26 – 27 września 2003 roku Instytut Geografii 
Akademii Świętokrzyskiej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach organizują 
konferencję nt.: „Funkcja turystyki w strategii rozwoju regionów w Polsce”. Honorowy 
patronat nad konferencją przyjął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Franciszek 
Wołodźko. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele różnych ośrodków 
naukowych z Polski (zaproszono też naukowców zza granicy) i przedstawiciele gmin, 
stowarzyszeń i organizacji turystycznych z woj. świętokrzyskiego. Głównym celem 
konferencji jest omówienie strategii rozwoju turystyki woj. świętokrzyskiego w świetle 
wymagań Unii Europejskiej. Sesja terenowa odbędzie się na terenie gmin, Nowa Słupia i 
Chęciny.  

 
Podsumowanie 
 

Region świętokrzyski ze względu na walory, którymi dysponuje był w sferze 
zainteresowań wielu badaczy. Za prekursora badań naukowych w regionie 
świętokrzyskim uznaje się Stanisława Staszica. Po powstaniu Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego w roku 1906 duży wkład w piśmiennictwo o charakterze 
krajoznawczym regionu świętokrzyskiego wniósł Aleksander Janowski, a w 
późniejszym okresie czasu Sylwester Kowalczewski. W okresie międzywojennym i w 
pierwszych latach po II wojnie światowej rejestrowano jedynie liczby wycieczek i 
turystów pochodzą, głównie w obszarze Gór Świętokrzyskim, a od 1950 roku w 
Świętokrzyskim Parku Narodowym..  

 Zorganizowane badania naukowe w zakresie turystyki zostały podjęte przez 
pracowników Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (aktualnie Akademii 
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Świętokrzyskiej na początku lat 90. Badania te prowadzone są w trzech kierunkach: 
waloryzacji turystycznej, agroturystyki i ruchu turystycznego. Przejawem prowadzony 
badań są organizowane tematycznie sesje i konferencje naukowe z udziałem wielu 
specjalistów z zakresu turystyki z kraju. Z konferencji są redagowane materiały 
konferencyjne pod kierunkiem ich inicjatorów. Problematyka turystyczna jest 
prowadzona w trzech zakładach Instytutu Geografii, w których powstaje najwięcej prac 
licencjackich i magisterskich o tematyce turystycznej. Pracownicy tych zakładów, 
głownie, E. Nowak, E. Pałka i autor, czynnie uczestniczą w ogólnopolskich 
konferencjach o tematyce turystycznej.  

 
 
Various aspects of tourism in the Świętokrzyskie Mountains as 
highlighted by scientific research 
 
Summary 
 
This article is a brief summary of literary output concerning the subject of tourism. The directions 
of contemporary research undertaken by the scientists of the Institute of Geography of the 
Świętokrzyska Academy mainly concern the folio wing subjects: touristic values, agrotourism, and 
touristic industry. The author mentions the names of people who deal with the above stated 
problems, gives some examples of critical studies, and presents subjects concerning tourism from 
the conferences organized by the Institute of Geography of the Świętokrzyska Academy. 
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