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Abstract: Important and essential factor her own activity is in this human person’s universal development motive 
activity also. Is enough the tourism the specifi c kind of recreational activity. It is activity undertaken fi rst of all in aims 
cognitive, recreational or wholesome. One in last years could notice the tendency to passive in the sense of motive 
activity of model rest characterizing the present Polish society, in this also the youth environments.
Tendency that is the result of changes of system value, needs and called out by constitutional transformation style of 
Poles’ life also the and connected with her economic transformations as well as cultural. The conducted diagnostic 
investigations among students of Kielce universities they confi rm, the need of development of tourism on protected 
areas. Students participate in fi eld occupations willingly( trips) to geological parks. Their sentence this just geological 
parks create chance on survival the regional values of geological heritage and unique sceneries assure. The geological 
parks beside their ecological values give the possibility of development of academical education in this direction. 
Conducted questionnaire investigations among students showed interest development geoturystyki and education on 
protected areas. Interest this manifests with desire of investing in development of tourism, the creating of different type 
of touristic products as well as the didactic paths and the touristic routs. Occupations in geological parks play essential 
part in education. They make possible the meeting of the closest neighbourhood and region. The educations in range of 
geology make up effective the and emotional road, the geography, ecology as well as the formation and the protection 
of natural environment.
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Wstęp

Ochrona przyrody nieożywionej odgrywa we współczesnym świecie dużą rolę, czego przykładem jest 
inicjatywa tworzenia geoparków podjęta przez UNESCO w 1997 r., które zadeklarowało wsparcie i podję-
cie współpracy z państwami w powoływaniu geoparków. 

W Europie powstają tzw. Europejskie Geoparki, które charakteryzują się szczególnym znaczeniem 
naukowym, rzadko spotykanymi walorami turystycznymi oraz edukacyjnymi. Wpisanie Kielc do sieci Eu-
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ropejskich Geoparków byłoby istotnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność turystyczną miasta, a tak-
że umożliwiłoby lepszą współpracę międzynarodową i wymianę doświadczeń w tej dziedzinie. Geoparki 
stanowiłyby miejsce szczególnie ważne dla rozwijania ekologicznej funkcji miasta poprzez promowanie 
działań z zakresu ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a ich odpowiednia promocja 
przyczyniłaby się do powstania nowego produktu Kielc i otaczającego go regionu jakim jest geoturystyka. 

Unikalne na skalę światową rezerwaty geologiczne, które stanowią dużą wartość turystyczną i krajo-
znawczą regionu stwarzają możliwość kształcenia na różnych poziomach, przede wszystkim akademic-
kiego. 

W ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na nasilającą się tendencję do biernego w sensie 
aktywności ruchowej modelu wypoczynku charakteryzującego współczesne społeczeństwo polskie, w tym 
także środowiska młodzieżowe (Winiarski 1997, Wojnarowska 1997, Fenczyn 1998). Tendencja ta jest 
rezultatem zmian systemu wartości, potrzeb a także stylu życia Polaków wywołanych przez transforma-
cję społeczno-ustrojową i związane z nią przemiany ekonomiczne oraz kulturowe. Oprócz niewątpliwych 
korzyści, postęp techniczny niesie ze sobą również wiele niebezpiecznych skutków ubocznych. Nie licząc 
degradacji środowiska naturalnego (tak celowej, jak i zupełnie nieświadomej), do tych szkodliwych aspek-
tów należy również zjawisko postępującej hipokinezy, czyli niedoboru ruchu. Organizm człowieka został 
genetycznie zaprogramowany tak, by prowadzić aktywny tryb życia, a sam człowiek tworząc współczesną 
cywilizację jakby zapomniał o tej fundamentalnej zasadzie. Na przekór potrzebom swego organizmu za-
czął prowadzić siedzący tryb życia. Hipokinezy charakterystyczne dla współczesnych społeczeństw wyso-
ko uprzemysłowionych sprzyjają wzmożonemu występowaniu chorób cywilizacyjnych oraz powstawaniu 
wśród młodzieży i studentów zaburzeń rozwojowych.

Jednym z istotnych czynników wszechstronnego rozwoju osoby ludzkiej jest jej aktywność własna 
(M. Żebrowska, [red.] 1976), w tym także aktywność ruchowa.

Turystyka jest dosyć specyfi cznym rodzajem aktywności rekreacyjnej. W piśmiennictwie defi niowana 
jest zwykle jako czasowa i dobrowolna zmiana miejsca stałego pobytu nie wynikająca z obowiązków za-
wodowych, rodzinnych lub społecznych (J. Zdebski, R. Winiarski 1990). Jest aktywnością podejmowaną 
przede wszystkim w celach: poznawczym, rekreacyjnym lub zdrowotnym.

Cele badań 

Głównym celem badawczym było uzyskanie informacji na temat znajomości geoparków i możliwości 
ich wykorzystania w rozwoju geoturystyki i rekreacji na terenie miasta Kielc i regionu. Na przełomie maja 
i czerwca 2009 roku. przeprowadzono badania ankietowo- sondażowe wśród studentów UJK Kielce. Kwe-
stionariusz ankiety zawierał 29 pytań w tym 18 zamkniętych i 11 otwartych, co pozwoliło autorce na doko-
nanie analizy ilościowo-jakościowej.

Badania ankietowo-sondażowe, dotyczyły czterech grup zagadnień:
a) stosunku studentów wobec rozwoju turystyki na terenach geoparków, ze szczególnym uwzględnie-

niem zjawiska postępującej hipokinezy, 
b) motywów sterujących aktywnością rekreacyjną studentów,
c) wiedzy na temat istniejących geoparków na terenie miasta Kielc i regionu świętokrzyskiego.
d) roli geoparków w edukacji i turystyce oraz rozwoju regionalnym.
Pytania zawarte w metryczce kwestionariusza ankiety dotyczyły płci badanych, kierunku studiów, roku 

studiów, rodzaju studiów i miejsca zamieszkania. W przypadku pytania o miejsce zamieszkania respondent 
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mógł zaznaczyć wieś – miasto ( podano przedziały wielkościowe) i wpisać nazwę miejsca zamieszkania 
i województwa. Badaniom poddano 250 studentów UJK w Kielcach kierunku geografi i i ochrony środowi-
ska. Geografowie byli grupą znacznie liczniejszą, gdzie ogółem ankietowaniem poddano 203 osoby. W tej 
grupie znaleźli się studenci 2 i 3 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjat) oraz studenci 
I roku studiów uzupełniających magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych. Również w badaniach brali 
udział studenci 2 roku studiów stacjonarnych kierunku ochrona środowiska. Wśród wszystkich ankieto-
wanych studentów przeważały kobiety, które stanowiły 53%, zaś mężczyźni 47%. Najwięcej studentów 
zadeklarowało jako miejsce swojego zamieszkania wieś – 46%, w grupie badanych 22% pochodzi z ma-
łych miasteczek liczących od 20-50tyś mieszkańców, 14 % respondentów wskazało miejscowości do 20 
tyś oraz większe miasta od 100-200 tyś. mieszkańców. Tylko 4% badanych, jako miejsce swojego stałego 
zamieszkania podało miasta liczące powyżej 200 tyś. Zdecydowanie przeważają studenci z województwa 
świętokrzyskiego (78%), a pozostali z województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskie-
go, łódzkiego.

Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło znajomości geoparków. Zapytano ankietowanych czy wiedzą 
co to są geoparki i czy potrafi ą podać ich defi nicje lub znaczenie. Na to pytanie, 66% udzieliło odpowiedzi 
twierdzącej, 31% negatywnej a 3% nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Znajomość defi nicji geoparku zade-
klarowało tylko 40% ankietowanych, z czego odpowiedź twierdzącą podało 11%, a odpowiedź raczej tak 
podało 29 % . 45% studentów uważa, że raczej nie potrafi  zdefi niować geoparku,( w tej wypowiedzi prze-
ważali studenci ochrony środowiska) a 15% z nich nie udzieliło na to pytanie żadnej odpowiedzi (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Znajomość defi nicji geoparku w opinii studentów
Fig. 1. The knowledge of the geopark defi nition concerning the opinions of the students

Większość defi nicji geoparków podanych przez studentów była poprawna. Oto niektóre z nich: ,,Miejsce 
w którym można podziwiać wychodnie skalne, rzeźbę terenu, powstałe w wyniku procesów geologicz-
nych”( studentka 3 rok geografi i studia stacjonarne), ,,Park , który posiada specyfi czne walory krajoznaw-
cze i geologiczne.” ( student SUM ), ,, Jest to obszar chroniący cenne skały”( student 2 roku ochrony 
środowiska). 
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Kolejne pytanie korespondowało z wcześniejszym, poproszono badanych, o to czy kiedykolwiek byli w geo-
parku, jeśli byli, to należało podać: kto był inicjatorem ich pobytu? Przeszło 67% studentów było w geoparku, 
31% nigdy nie było w geoparku (najwięcej z kierunku ochrona środowiska), a 3% nie udzieliło na to pytanie 
odpowiedzi. Głównym inicjatorem pobytu studentów w geoparku była szkoła (44% ) oraz rówieśnicy 26%. Popro-
szono również respondentów o ocenę swojej pierwszej wycieczki do geoparku. Ponad 63% oceniło wycieczkę 
do geoparku pozytywnie (46%) i bardzo pozytywnie (17%), a 14% nie miało zdania. Następne pytanie dotyczyło 
motywów odwiedzania geoparków i osób z którymi badani najczęściej się do nich udają. Prawie wszyscy stu-
denci deklarują, że odwiedzają geoparki ( 96%) najczęściej z grupą przyjaciół ( 49% badanych) oraz z kolegami 
i koleżankami ze studiów( 23%), samotnie 6% a z rodzicami tylko 4%. Do najważniejszych motywów uprawia-
nia geoturystyki przez studentów należą: motywy poznawcze (46%), zdrowotne (21%), aktywnościowe (22%), 
emocjonalne (4%). Niestety tyko 1% badanych podało motyw katarytyczny (ryc. 2). Świadczyć, to może o nie-
znajomości tego motywu, ponieważ studenci deklarowali rozwój turystyki aktywnościowej, niestety nie wiemy 
jak rozumieli tę aktywność o czym mogą świadczyć inne odpowiedzi świadczące o tym, że studenci tylko kilka 
razy (2-3) w ciągu 3-4 lat studiów byli w geoparkach w ramach praktyk terenowych, co nie musiało być związane 
z aktywnym ruchem. Studenci na zajęciach stosunkowo długo prowadzą siedzący tryb życia, do tego dochodzi 
spędzanie znacznego czasu przy Internecie, co sprzyja występowaniu chorób cywilizacyjnych i powstawaniu 
zaburzeń rozwojowych.
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Ryc. 2. Motywy uprawiania geoturystyki przez studentów
Fig. 2 The motives of the geo-tourism development according to the students opinions

Kolejne pytania dotyczyły edukacji. Pytano głównie o to, czy w czasie studiów respondenci uczestniczyli 
w zajęciach w geoparkach ( lub w rezerwatach przyrody), jak często i jakie były to formy zajęć. Prawie wszy-
scy respondenci uczestniczyli w zajęciach na terenie geoparków (96%), ponad 85 % była od 2-3 razy,10 
% więcej niż 3 razy, a tylko 5% jeden raz. Wśród organizowanych dla studentów zajęć przeważały praktyki 
terenowe(80%) pozostałe, to wycieczki(8%), rajdy(4%) i warsztaty terenowe(8%). Poproszono również 
o podanie nazw geoparków, które stanowią główny cel wycieczek oraz rodzaj bazy noclegowej i środek 
transportu, jaki jest przez badanych studentów najczęściej wykorzystywany. Do najczęściej odwiedzanych 
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geoparków należą: Kadzielnia (26%), Ślichowice (26%), Wietrznia (21%) oraz Kielecko –Chęciński Park 
Krajobrazowy, Miedziana Góra itp. Studenci jako główny środek transportu podali: samochód (35%) , po-
ciąg (31%) , rower (22%) piesze wycieczki ( 12%), zaś miejsce noclegowe stanowiły głównie: Schroniska 
młodzieżowe (50%), kwatery prywatne (25%) i inne. Kolejne pytanie dotyczyło znajomości geoparków 
w Kielcach i regionie oraz podania ich nazwy. Studenci nie są przekonani co do znajomości geoparków, 
stąd przeważały odpowiedzi ,,raczej nie”(46%) dla regionu i 44% odpowiedzi ,,raczej tak” i raczej nie” 
(30%) dla miasta. Najczęściej wymieniano nazwy następujących rezerwatów: Kadzielnia, Wietrznia, Kar-
czówka , Ślichowice.

Pytanie kolejne miało za zadanie uzyskanie odpowiedzi z jakich źródeł ankietowani czerpią wiedzę na 
temat geoparków i jakie widzą możliwości wykorzystania geoparków jako czynnika rozwoju miasta i regio-
nu. Pytania te obejmowały wskazanie ulubionych miejsc wypoczynku i wycieczek oraz wskazania kryteriów 
jakimi się kierują przy ich wyborze. Respondenci jako podstawowe źródło informacji związanej z geopar-
kami wymienili Internet (46%), przewodniki (25%) i publikacje naukowe (25%)oraz uczelnie (4%).Zda-
niem studentów geoturystyka, stanowi korzystny czynnik rozwoju gospodarczego miasta i regionu(96%).
Najchętniej odwiedzanymi miejscami przez studentów są rezerwaty przyrody takie jak: Karczówka (30%), 
Kadzielnia (25%) oraz miejsca rekreacji: park miejski (13%) i stadion leśny (15%), a głównym kryterium 
ich wyboru są: dogodne warunki wypoczynku (26%), miejsca warte obejrzenia w tym zabytki (21%), moż-
liwości obcowania z naturą (18%) i dziedzictwem geologicznym (17%). Pytano respondentów również 
o możliwości rozwoju geoturystyki na badanym obszarze, promocji miasta i regionu w rozwoju turystyki 
oraz roli i znaczenia geoparków dla mieszkańców miasta i regionu. Za najważniejsze uznano zachowanie 
i wzmacnianie dziedzictwa geologicznego (24%) oraz wykorzystanie go w ruchu turystycznym i edukacyj-
nym (poprzez stworzenie ośrodka nauk o Ziemi (15%), promowanie działań z zakresu ochrony środowiska 
(33%). Młodzi ludzie jednak nie dostrzegają możliwości tworzenia nowych miejsc pracy (2%), czy wzrost 
rozwoju gospodarczego regionu (7%) poprzez tworzenie nowego produktu turystycznego (9%) – ryc. 3.
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Ryc. 3. Cele rozwoju geoturystyki w opinii studentów
Fig. 3. The aims of the geo-tourism development according to the students opinions
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Pytania zawarte w kwestionariuszu odnosiły się także do postrzegania geoparku, jako obiektu sprzy-
jającego rozwojowi aktywności rekreacyjnej wśród respondentów. Studenci za główny walor geoparków 
uznali aspekt poznawczy 37% i ochroniarski w geoparkach 32%, w mniejszym stopniu wypoczynkowy 13% 
i zdrowotny (9%), a rozwój turystyki aktywnej dostrzega tylko około 7% badanych (ryc. 4).
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Ryc. 4. Rola geoparków w opinii badanych
Fig. 4. The role of the geoparks according to the respondents opinions

Zwrócono również szczególną uwagę na wpływ ruchu turystycznego w geoparkach na środowisko 
przyrodnicze i zrównoważony rozwój (63%), uprawianie różnych form turystyki(15%), prowadzenie zajęć 
dydaktycznych dla studentów i młodzieży (67% ) oraz na zjawisko postępującej hipokinezy (8%). 

Jednym z istotnych problemów podjętych w badaniach było dokonanie oceny atrakcyjności walorów 
turystycznych rezerwatów przyrody (geoparków) dla miasta i regionu w rozwoju geoturystyki. Studenci 
bardzo wysoko ocenili atrakcyjność turystyczną geoparków na terenie Kielc, gdzie przeszło 60% respon-
dentów oceniło w skali 6-cio stopniowej na 5-6 a w regionie ponad 50% na pięć. (ryc. 5)
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Ryc. 5. Ocena atrakcyjności geoparków
Fig. 5. The evaluation of geoparks with regard to their attractiveness
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Ważnym problemem badawczym było również dokonanie oceny wiedzy studentów na temat istnie-
jących geoparków w mieście i w regionie. Studenci stosunkowo nisko ocenili swoją wiedzę dotyczącą 
geoparków (ryc.6).
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Ryc. 6. Wiedza o geoparkach w opini studentów
Fig, 6. The knowledge of the geoparks according to the students’ opinions

 
Przeszło 79% z nich jest zdania, że posiada małą i bardzo małą wiedzę na temat geoparków w Kielcach 

a o geoparkach w regionie ich wiedza jest również bardzo niska (94% ).

Wnioski

Przeprowadzone badania ankietowe wśród studentów wykazały zainteresowanie rozwojem geoturysty-
ki i edukacji na obszarach chronionych. Zainteresowanie to przejawia się chęcią inwestowania w rozwój 
turystyki, tworzenia różnego typu produktów turystycznych oraz ścieżek dydaktycznych i tras turystycz-
nych. Zajęcia w geoparkach odgrywają istotną rolę w edukacji umożliwiając poznanie najbliższej okolicy 
i regionu. Stanowią efektywny i emocjonalny sposób kształcenia w zakresie geologii, geografi i, ekologii 
oraz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Zajęcia w geoparkach dotyczą roli środowiska 
geografi cznego w rozwoju społecznym i gospodarczym człowieka oraz wpływu gospodarczej działalności 
społeczeństwa na środowisko naturalne, dlatego też są nieodzownym miejscem prowadzenia edukacji 
geologicznej, geografi cznej, ekologicznej, zarówno formalnej jak i nieformalnej. Następuje zintegrowanie 
wiedzy z różnych dziedzin naukowych m. in. biologii, chemii, historii, geologii, a także geografi i (np. róż-
norodność form geomorfologicznych). (Wójtowicz, Dybska 2002). Żywy kontakt studentów z poznawanym 
przedmiotem i osobista konfrontacja zdobytej wiedzy podręcznikowej z otaczającą rzeczywistością uczy 
spostrzegawczości i praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. Wyzwala emocje i budzi 
zainteresowanie stanem i przeszłością najbliższej okolicy. Uczy patrzeć, widzieć i wiązać ze sobą poszcze-
gólne elementy (rośliny w zespołach ) zagadnienia (erozja, zjawiska krasowe, sukcesja, ) czy problemy 
(górnictwo, degradacja, antropopresja).
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