
Barbara Sierecka-Nowakowska ∗ M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju 
regionu w świetle badań krajobrazowych 
Problemy Ekologii Krajobrazu PAEK,  
2004, Kielce, s. 165 - 169  
ISBN  83-919881-8-X 

 

 
Badania krajobrazowe podstawą rozwoju regionu  
w europejskim procesie metropolizacji na przykła-
dzie województwa świętokrzyskiego 

 
 
Perspektywy włączenia naszego kraju w system metropolizacji europejskiej, nakazu-

je przygotowanie polskiej przestrzeni do przekształceń według nowych zasad. 
Kilka polskich miast może tworzyć sieć regionów metropolitarnych, integrujących 

się w przestrzeni europejskiej. Są to potencjalne korytarze, które będą podlegać przy-
spieszonemu rozwojowi poprzez modernizację, rozbudowę i budowę systemów infra-
struktury technicznej o znaczeniu europejskim (autostrady, lotniska). 

Polityka kształtowania polskich metropolii, w procesie konkurencyjności, będzie ste-
rowana głównie możliwością lokalizacji kapitału, przedsiębiorczości i usług. 

Wskazuje to na nadrzędność renty położenia w systemie uwarunkowań. 
Największe szanse włączenia w europejski system metropolitarny ma Poznań i War-

szawa, jako odcinek korytarza: Paryż – Berlin – Moskwa. Ewentualnie można mówić o 
włączeniu w system Łodzi jako Duopolis z Warszawą. I to będą więzy twardych sieci 
informatycznych, które nabiorą dynamiki (istnieje tutaj zasada przymusu bliskości). Bo 
w systemach informatycznych tylko miejsca już dynamiczne nabierają dynamiki. 

Proces metropolizacji stworzy zjawiska przeciwstawne, a mianowicie peryferyzację i 
marginalizację przestrzeni. Jednym z regionów, który głównie z racji położenia, (ryc. 1) 
skazany jest na funkcję obszaru peryferyjnego w europejskim systemie metropolizacji, 
jest województwo świętokrzyskie. 

Otoczone od północy korytarzem transportowym Łódź – Warszawa – tereny 
wschodnie i kraje sąsiedzkie, od zachodu zamknięty trasą ruchu ekspresowego przebie-
gającą od węzła łódzkiego na południe Europy przez Katowice, oraz trasą południową 
Katowice – Kraków- Rzeszów – Kijów, tworzy zamknięty obszar funkcjonalno- prze-
strzenny. 
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Pojęcie obszaru peryferyjnego w systemie metropolizacji, nie jest ani określeniem 
negatywnym, ani drugorzędnym, a wskazuje jedynie potrzebę włączenia się w odpo-
wiednią strukturę gospodarczą. Ujawnienie zjawiska ewidentnego i dostosowanie do 
niego przedsięwzięć, daje szanse wygrania odpowiedniej pozycji w strukturze całościo-
wej, konkurencyjnej w ujęciu szerokim, a komplementarnej w stosunku do regionów 
sąsiednich. 

Województwo Świętokrzyskie ma ogromne szanse przejęcia właśnie tej roli w zakre-
sie funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnych. Badania krajobrazowe, jakie zostały prze-
prowadzone do „projektu planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Świę-
tokrzyskiego”1 potwierdzają tę tezę. Region posiada (ryc.2) wysoki stopień zalesienia. 
Istnieją tu węzły i korytarze ekologiczne o randze międzynarodowej oraz węzły i koryta-
rze ekologiczne o randze krajowej. Również w zakresie bogactwa wartości przyrodni-
czych istnieją obszary, które z racji swego potencjału objęte są ochroną prawną. Do nich 
zaliczamy:” 

− Świętokrzyski Park Narodowy z otuliną, 
− Parki Krajobrazowe w raz z otulinami, 
− obszary chronionego krajobrazu, 
− strefy ochrony uzdrowisk, 
oraz projektowany Park Kulturowy Doliny rz. Kamiennej2. 
Obok ogromnego potencjału przyrodniczego, Region jest równie zasobny w dobra 

kultury materialnej i niematerialnej. Do nich zaliczamy: 
− zachowane zabytkowe układy urbanistyczne i neralistyczne, 
− historyczne osadnictwo holenderskie i niemieckie, 
− zabytkowe osiedla pracownicze, 
− grody objęte rejestrem dóbr kultury, 
− liczne grodziska, w tym tzw. protomiasta, 
− kilkadziesiąt zabytkowych obiektów architektury , 
− ośrodki pielgrzymkowe, 
− miejsca pamięci narodowej, 
Istniejące już zainwestowanie rekreacyjno – turystyczne jest trwałe i ma swoje trady-

cje. Poza formami poszczególnymi jak: piesze szlaki turystyczne czy kajakowe, istnieją 
formy tak unikatowe jak: samochodowe trasy turystyczne, kolejowy szlak turystyczny, 
czy monastyczny szlak Cystersów. 

Poza tradycyjnymi ośrodkami sportu i rekreacji, ośrodkami wczasowo – wypoczyn-
kowymi, kształtującymi się centrami turystyki i rekreacji istnieją rozwinięte formy wy-
poczynkowo – turystyczne: 

                                                 
1 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego wykonany w Biurze 

Rozwoju Regionalnego w Kielcach na Zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, generalny proj. Je-
rzy Wójcik, Kielce, 2000- 2002 

2 Dane pochodzą z materiałów do planu, op. cit. Autorka art. była opiniodawcą planu 
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− forma turystyczno – krajoznawcza, 
− funkcja uzdrowiskowa, 
− formy sportowe: lotnicze, konne, narciarskie, samochodowe, oraz ośrodki pre-

dysponowane do rozwoju funkcji rekreacyjno – turystycznych: 
− zbiorniki wodne objęte programem „młodej rekreacji” oraz te objęte koncepcją 

przestrzennego zagospodarowania kraju, obszary koncentracji rozwoju agrotury-
styki, 

− obszary rolnicze o średnich warunkach agroekologicznych, predysponowane do 
uzupełnienia funkcjami komplementarnymi, 

− obszary rolno – leśne o najsłabszych warunkach rozwoju rolnictwa predyspono-
wane do rozwoju wielofunkcyjnego opartego o funkcje nierolnicze. 

Przyrodniczo – kulturowe bogactwo regionu jest wzbogacone walorami gospodar-
czymi, które jako Staropolski Okręg Przemysłowy wpisały się gospodarczo krajobraz tej 
ziemi3. 

 
Wnioski 
 

Wobec faktu istnienia niekwestionowanego potencjału przyrodniczo-kulturowych 
wartości regionu nasuwają się wnioski i wytyczne. 
Region Świętokrzyski może pełnić rolę wielofunkcyjnego i wielkoobszarowego centrum 
turystyki krajowej – w obsłudze trzech silnych aglomeracji, przyszłych metropolii;  
 Istnieją również możliwości uaktywnienia międzynarodowego ruchu turystycz-
nego w regionie. W tym celu należy: 
− definiować istniejące zasoby i możliwości ich eksploatacji jako produktu dla ruchu 

turystycznego 
− badanie fizjonomicznych wartości środowiska 
− europejskie, ponadregionalne rynki docelowe (a takimi jest również turystyka) dają 

większe możliwości realizacji i rozbudowy infrastruktury - drogi, lotnisko, gdyż 
bez sprawnego transportu żadna funkcja nie przyjmuje się. 

Krajobraz, czyli zewnętrzne odbicie, fizjonomia środowiska geograficznego, w któ-
rym to zawierają się elementy przyrodnicze i antropogeniczne, jest nieprzemijającą war-
tością. Chyba jedyną, ponadczasową, którą ani globalizacja, metropolizacja, miasta 
cyber- przestrzeni, ani techno-parki, nie powinno się eliminować i zagubić. 

 
3 H. Stawicki, Architektura Krajobrazu w Problematyce rozwoju zrównoważonego na przykładzie 

rezerwatu “Wietrznia” w Kielcach oraz innych obszarów Pokopalnianych”. Wyd. KTN, Kielce, 
2002. Autor prezentuje konkretne przykłady opracowań krajobrazowych wskazujących rozwią-
zania kolizji, jaki wywołują działania wydobywcze w stosunku do istniejących naturalnych 
wielko przestrzennych kompozycji krajobrazowych. Autor wskazuje jak może być realizowany 
proces współzależności gospodarczego działania z kształtowaniem krajobrazu, spójności działań 
projektowych w zakresie i skali krajobrazu z działalnością gospodarczą. 
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Badania krajobrazowe, czyli analiza i waloryzacja zespołu zjawisk przyrodniczo-
krajobrazowych, to obowiązek i cel w trosce o ład przestrzenny, o otoczenie człowieka, 
w którym żyje, o przestrzeń, która poza świadomością człowieka oddziaływuje na niego 
i kształtuje go.  

Badania krajobrazowe powinny stworzyć taki system aplikacyjny, aby przeszłość 
(tożsamość) stanowiła integralną część naszej przyszłości, tworząc komplementarny 
układ struktury przestrzennej. 
Badania krajobrazowe winny być procesem ciągłym  we wszystkich jego aspektach, nie 
jako okresowe, związane np. z planem zagospodarowania, i co potem ?    
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