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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.
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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.

Iwona Kiniorska, Patryk Brambert
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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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