
III.2.8. TURYSTYKA I REKREACJA 
 

TURYSTYKA, REKREACJA, WYPOCZYNEK – DEFINICJA POJĘĆ 
Turystyka, jak i rekreacja, są fragmentami rozległego zjawiska, jakim jest wypoczynek. 

To fragment czasu wolnego, pozostały ze zbilansowania globalnego budżetu czasowego  
o czas przeznaczony na podstawowe potrzeby biologiczne (sen, odżywianie, higiena itp.), 
pracę zawodową oraz zobowiązania społeczne i rodzinne. W czasie wypoczynku następuje 
likwidacja zmęczenia fizycznego i psychicznego.  

Wypoczynek może być realizowany w formie pasywnej bądź aktywnej. Jest on przede 
wszystkim potrzebą środowisk silnie zurbanizowanych. Istnieje zależność między stopniem 
koncentracji zabudowy i gęstości zaludnienia a potrzebami wypoczynku: im większa 
koncentracja ludzi i zabudowy, tym większa potrzeba „ucieczki” z miasta w celach 
wypoczynkowych. W warunkach województwa śląskiego wypoczynek ma szczególne 
znaczenie, gdyż na tym obszarze koncentruje się najwięcej czynników wywołujących 
niekorzystne zmiany w organiźmie człowieka. 

Wypoczynek jest jednym z podsystemów systemu kulturowego regionu, sam też dzieli 
się na dalsze podsystemy. Biorąc pod uwagę waloryzację przestrzenną, przyjęto  
w niniejszym opracowaniu – usankcjonowany w tzw. Karcie Ateńskiej – podział wypoczynku 
wg kryteriów czasowo-przestrzennych na trzy kategorie: 

• wypoczynek codzienny ( realizowany w miejscu zamieszkania w oparciu o zieleń 
miejską i osiedlową, urządzenia sportowo-rekreacyjne i ogródki działkowe),  

• wypoczynek cotygodniowy ( wiążący się z wyjazdem w tereny wypoczynkowo 
atrakcyjne, ale niezbyt oddalone od miejsca zamieszkania; przyjmuje się izochronę 60-90 
minut), 

• wypoczynek coroczny (realizowany zdecydowanie poza miejscem i regionem 
zamieszkania, w oparciu o odpowiednie zagospodarowanie wypoczynkowe – bazę 
noclegową, infrastrukturę itp.).  

Na potrzebę niniejszego opracowania zawężono pojęcie wypoczynku do zespołu 
zachowań, związanych z rekreacją ruchową (jako czynnościami, wykonywanymi w czasie 
wolnym w celu regeneracji sił fizycznych, umysłowych i psychicznych) oraz turystyką 
(rozumianą jako przemieszczanie się poza miejsce zamieszkania w celu wypoczynkowym 
lub poznawczym).Tak pojęty wypoczynek jest więc pewnym procesem, realizowanym 
poprzez turystykę i rekreację. 

Turystyka w szerokim znaczeniu jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej, 
związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz 
wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym, 
bądź społecznym)”. Współczesna turystyka jest zjawiskiem psychologicznym (bo jest stałym 
i coraz ważniejszym elementem struktury potrzeb człowieka); jest zjawiskiem społecznym 
(bo w trakcie podróży i pobytu na imprezie turystycznej człowiek wchodzi w określone relacje 
społeczne); jest zjawiskiem przestrzennym (ponieważ środowisko zostaje przekształcane na 
potrzeby infrastruktury turystycznej); jest zjawiskiem ekonomicznym (bo dziś jest to jedna  
z ważniejszych dziedzin gospodarki); jest wreszcie zjawiskiem kulturowym. Rodzaje turystyki 
(biorąc pod uwagę kryteria celu) obejmują aż 15 dziedzin.  

Rekreacja oznacza działalność podejmowaną poza obowiązkami zawodowymi, 
domowymi i społecznymi dla odpoczynku, rozrywki lub rozwoju własnej osobowości, 
jednak można mu przypisać przynajmniej trzy znaczenia: 

• zespół zachowań, które realizuje człowiek w swoim czasie wolnym; 

• wypoczynek po pracy, a więc regeneracja sił, usuwanie skutków zmęczenia, odnowa 
organizmu; 
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• zjawisko społeczno–kulturowe, którego podstawę stanowi wzrost ilości czasu 
wolnego oraz związane z nim formy zachowań ludzi. 

Rekreacji przypisuje się wiele różnorodnych funkcji, m.in. aktywacyjną, 
homeostatyczną, regeneracyjną, zdrowotną, katartyczną, społeczno-afiliacyjną, 
kreacyjno-wychowawczą, autoekspresyjną, kompensacyjną. 

Rekreacja obejmuje te rodzaje aktywności człowieka, które mają charakter 
rozrywkowy, nieobowiązkowy, ludyczny. Ponadto cechuje ją swoisty indywidualizm, 
powodujący że rodzaje aktywności i formy rekreacji mogą być tak różne, jak różnorodne 
są zainteresowania człowieka.  
 
UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKU  
W WOJEWÓDZTWIE 

Województwo śląskie posiada urozmaiconą budowę geologiczną i niezwykle 
zróżnicowany krajobraz, który tworzą góry dochodzące do 1557 m n.p.m., wchodzące  
w skład trzech dużych grup polskich Karpat: Beskidu Żywieckiego z najwyższym na 
terenie województwa wzniesieniem – Pilskiem (1557 m n.p.m.), Beskidu Śląskiego ze 
Skrzycznem (1257 m n.p.m.) i Beskidu Małego z Czuplem (933 m n.p.m.). W dolinach 
górskich Beskidu Śląskiego rozsiadły się znane miejscowości letniskowe: Szczyrk, Wisła, 
Brenna, Istebna i uzdrowisko Ustroń, zaś analogicznie w Beskidzie Żywieckim – Milówka, 
Kamesznica, Rajcza, Ujsoły, Rycerka, Zwardoń, Korbielów i Jeleśnia. 

U podnóża Beskidów rozciąga się Kotlina Żywiecka z atrakcyjnymi miejscowościami 
wypoczynkowymi i rekreacyjnymi (Węgierska Górka, Milówka, Cisiec, Cięcina, Żabnica, 
Łodygowice i Żywiec) oraz Pogórze Śląskie z miejscowościami podbeskidzkimi (Cieszyn, 
Goleszów, Skoczów, Grodziec, Jaworze, Bielsko-Biała). 

Między pasem gór i pogórzy a wyżynnym obszarem Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rozciąga się Kotlina Raciborska, 
pokryta rozległymi lasami rudzko-gliwickimi, oraz sąsiadująca z nią Kotlina Oświęcimska, 
pokryta rozległymi obszarami stawów hodowlanych, tworzących tzw. „Żabi Kraj”.  
Tu znajduje się jedno z dwóch czynnych uzdrowisk – Goczałkowice Zdrój. 

Środkową i zachodnią część województwa tworzy Wyżyna Śląska, której naturalna 
rzeźba została przekształcona lub zatarta w wyniku wielowiekowej działalności górniczej. 
Elementami krajobrazu Wyżyny Śląskiej są: hałdy, garby, nasypy lub niecki, misy i doły 
wypełnione wodami gruntowymi oraz przekopy. Z silnie zurbanizowaną Wyżyną Śląską 
sąsiaduje unikalna pod względem rzeźby terenu Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
(nazywana też Jurą). O jej unikatowej w skali kraju rzeźbie terenu decydują białe 
wapienne skały o fantazyjnych kształtach, tzw. „ostańce”. W niektórych miejscach skały 
układają się w grupy, a nawet całe zespoły o odrębnych wnętrzach krajobrazowych.  
W okolicy Podzamcza rozciąga się wyrównana wierzchowina jurajska ze wzgórzami, 
kulminującymi wspaniałymi grupami ostańców, z najwyższą na Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej Górą Janowskiego (504 m n.p.m.) i ruinami średniowiecznego zamku 
„Ogrodzieniec”. Niektóre krajobrazy skalne tworzą jakby zamarłe miasta, jak np. na Górze 
Zborów, w Skałach Rzędowickich i Kroczyckich. Oprócz malowniczych form skalnych, 
atrakcją krajobrazu jurajskiego są liczne jaskinie, zwłaszcza w okolicy Podlesic, Kroczyc, 
Ryczowa, Smolenia i Podzamcza. 

Północną część województwa pokrywają rozległe lasy, należące do wschodniej 
części Niziny Śląskiej i Niecki Włoszczowskiej. 

Przez geografów turystyki (m. in. T. Lijewskiego, B. Mikułowskiego, J. 
Wyrzykowskiego, W. Walczaka) cały obszar Polski podzielony został na główne tereny 
turystyczne zwane strefami krajobrazowymi, które są adekwatne do przebiegu krain 
geograficznych i ich cech fizjograficznych. Strefy krajobrazowe z kolei dzielą się na 
mniejsze rejony wypoczynkowe, których rozmieszczenie uzależnione jest od położenia 
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głównych źródeł ruchu turystycznego. Rozmieszczenie to jest nierównomierne, wynika 
bowiem z koncentracji na danym terenie odpowiedniej bazy, służącej rekreacji (noclegów, 
gastronomii, urządzeń sportowych i rozrywkowych) oraz ukierunkowania na ten teren 
wyjazdów rekreacyjnych z największych ośrodków miejskich. 

Z punktu widzenia  turystyki, rekreacji i wypoczynku możemy w województwie 
śląskim wyodrębnić tereny szczególnie atrakcyjne pod względem fizjonomii krajobrazu, 
wartości przyrodniczych i kulturowych i turystycznego zagospodarowania.  
 
Beskid Śląski, Żywiecki i Mały 

Największymi i najwartościowszymi terenami turystyczno-wypoczynkowymi  
i rekreacyjnymi województwa są góry, wchodzące w skład trzech grup górskich Beskidów: 
Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. O ich popularności decyduje 
całoroczny charakter bazy noclegowej, umożliwiający zarówno turystykę kwalifikowana 
letnią (głównie pieszą i rowerową) jak i zimową (narciarską). 

Beskid Żywiecki jest najwyższą grupą górską w całym łuku polskich Karpat 
Zewnętrznych (Babia Góra 1725 m n.p.m.), na pograniczu Polski i Słowacji, między 
przełęczami Koniakowską na zachodzie a Sieniawską na wschodzie. Wzdłuż Beskidu 
Żywieckiego przebiega europejski dział wodny. Wysokość większości szczytów waha się 
w granicach 800-1200 m n.p.m. Pasmo to obejmuje następujące grupy górskie: Wielkiej 
Raczy (1236 m), Pilska (1557 m), Babiej Góry (1725 m) z grzbietami Policy (1369 m), 
Pasmo Podhalańskie (Wielki Dział i Pająków Wierch, wys. do 935 m) (w województwie 
śląskim znajdują się tylko pasma Wielkiej Raczy i Pilska). Jest to jeden z najważniejszych 
regionów turystyczno-wypoczynkowych polskich Karpat. W Beskidzie Żywieckim i jego 
bezpośrednim otoczeniu możemy wymienić takie miejscowości o charakterze turystyczno-
rekreacyjnym, jak: Zwardoń, Rajczę, Ujsoły, Górna i Dolna Rycerkę, Milówkę, 
Kamesznicę, Węgierską Górkę, Cisiec, Żabnicę, Sopotnię, Jeleśnię, Korbielów  
i Przyborów. 

Najcenniejsze partie objęte są ochroną w ramach Babiogórskiego Parku 
Narodowego (na obszarze woj. Małopolskiego) oraz  Żywieckiego Parku Krajobrazowego 
(o pow. 35 870 ha i strefie ochronnej 21 790 ha). Park rozciąga się od Zwardonia do 
Korbielowa i obejmuje najpiękniejsze partie Beskidu Żywieckiego: grupę Wielkiej Raczy 
(1236 m n.p.m.) z pasmem Zwardońskim, Rycerzowej (1226 m n.p.m.) z pasmem 
Ujsolskim oraz grupę Pilska (1557 m n.p.m.) z pasmem Romanki (1336 m n.p.m.), 
Lipowskiej, Rysianki (1324 i 1322 m n.p.m.) oraz grzbietem Pilska, wnoszącym się ponad 
górną granicę lasu. W obręb parku (w otulinie) wchodzi fragment pasma granicznego ze 
wzniesieniami Góra Zimna (935 m n.p.m.) i Weska (954 m n.p.m.). W parku znajduje się  
8 rezerwatów przyrody (Butorze, Śrubita, Oszast, Romanka, Pod Rysianką, Pilsko, 
Gawroniec i Dziobaki), które zajmują 0,87% ogólnej powierzchni Parku.  

Beskid Śląski, podobnie jak Żywiecki, jest częścią Beskidów Zachodnich. Rozciąga 
się między doliną Olzy i Przełęczą Jabłonkowską na zachodzie, Przełęczą Koniakowską 
na południu, a Kotliną Żywiecką i Bramą Wilkowicką na wschodzie. Wysokość większości 
szczytów osiąga 800-1100 m n.p.m. Do głównych pasm górskich Beskidu Śląskiego 
należą pasmo Czantorii i Stożka (Wielka Czantoria, 996 m n.p.m.) i pasmo Baraniej Góry 
(Skrzyczne, 1257 m n.p.m., Barania Góra, 1220 m n.p.m.). Beskid Śląski zbudowany jest 
z fliszu płaszczowiny śląskiej i magurskiej. Beskid Śląski porastają lasy mieszane 
świerkowo-bukowe z udziałem jodły, grabu, jesionu, jaworu i leszczyny. Doceniając ich 
urodę i wartości przyrodnicze utworzono z nich Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy 
Beskidu Śląskiego” – jeden z dziesięciu istniejących na terenie Polski Leśnych 
Kompleksów Promocyjnych. Oprócz zadań gospodarczych, w leśnym kompleksie 
promocyjnym prowadzi się szeroką edukację ekologiczną i turystyczną.  

W Beskidzie Śląskim leżą duże miejscowości wypoczynkowe: Szczyrk, Wisła, 
uzdrowisko Ustroń oraz Brenna, Górki Wielkie, Jaworze i Grodziec, Goleszów, 
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Buczkowice, Bystra, Istebna, Koniaków i Jaworzynka (te trzy ostatnie miejscowości 
tworzą tzw. „trójwieś beskidzką”). U północnego podnóża Beskidu Śląskiego leży Bielsko-
Biała.  

Najciekawsze partie górskie obejmuje Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego (pow. 
38 620 ha i otulina 22 285 ha), który tworzą dwa główne pasma: Stożka i Czantorii oraz 
Baraniej Góry. Na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry na wysokości 1100 m 
n.p.m. bierze swój początek potok Czarna Wisełka. Cały obszar źródliskowy aż do 
połączenia Białej i Czarnej Wisełki z potokiem Malinka został objęty rezerwatem „Wisła”  
o powierzchni 383,04 ha, mającym na celu między innymi ochronę pstrąga. Poza nim  
w Parku Krajobrazowym i w jego otulinie znajduje się 10 innych rezerwatów przyrody: 
Barania Góra, Czantoria, Dolina Łańskiego Potoku, Góra Tuł, Kopce, Lasek Miejski nad 
Olzą, Lasek Miejski nad Puńcówką, Morzyk, Stok Szyndzielni i Zadni Gaj. 

W Beskidzie Śląskim znajduje się najważniejsze uzdrowisko województwa śląskiego 
– Ustroń. 

Beskid Mały jest częścią Beskidów Zachodnich, położoną między Białą 
(prawobrzeżnym dopływem Wisły) i Bramą Wilkowicką na zachodzie a Skawą na 
wschodzie. Wysokość większości szczytów kształtuje się w granicach 700-900 m n.p.m. 
(najwyższy – Czupel 933m n.p.m.). Do województwa śląskiego należy połowa pasma, 
reszta do województwa małopolskiego. Obszar jest w większości zalesiony i chroniony  
w ramach Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (pow. 25 770 ha i otulina 22 253 ha,  
z czego w województwie śląskim 16 540 ha powierzchni i 10 243 ha otuliny), mający 
charakter zwartej górskiej wyspy, rozdzielonej przełomową doliną Soły na dwie nierówne 
części: od wschodu – większą grupę Łamanej Skały (929 m n.p.m.), od zachodu pasmo 
Magurki Wilkowickiej z największym szczytem Beskidu Małego – Czuplem (933 m n.p.m.). 
W dolinie Soły zbudowano zapory wodne w Tresnej, Porąbce i Czańcu, tworzące trzy 
sztuczne jeziora, tzw. „Kaskadę Soły”. Najcenniejsze fragmenty drzewostanów  
o charakterze naturalnym chronią rezerwaty Buczyna na Zasolnicy, Madohora, Szeroka. 
Do najbardziej znanych ośrodków na terenie Beskidu Małego należą: Wilkowice, 
Łodygowice, Mikuszowice, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Porąbka-Kozubnik, Rzyki, 
Kocierz oraz położone na obrzeżu Jeziora Żywieckiego: Tresna, Zarzecze, Pietrzykowice  
i Oczków. 

O największej popularności wymienionych tu górskich terenów rekreacyjnych 
decyduje ich całoroczny charakter, umożliwiający zarówno rekreację letnią (głównie 
pieszą i rowerową) jak i zimową (narciarską), i polepszająca się z roku na rok baza. 

 
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 

Drugim głównym terenem rekreacyjnym województwa śląskiego jest Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska (zwana popularnie Jurą), stanowiąca wschodnią część 
Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Rozciąga się od Krakowa w kierunku północno-zachodnim 
po Częstochowę, osiągając średnią wysokość w granicach 300-500 m n.p.m. (Skałka koło 
Jerzmanowic 513 m n.p.m.), najwyższa w części środkowej i południowo-wschodniej, 
łagodnie pochylona ku północnemu-wschodowi, na zachodzie opada stromą, ok. 100-
metrową krawędzią (kuestą). Zbudowana jest z wapieni górnojurajskich. O jej 
atrakcyjności stanowi piękno krajobrazu, korzystne warunki klimatyczne, wysoka 
lesistość, wyjątkowa różnorodność szaty roślinnej i świata zwierzęcego oraz bogate formy 
krasowe: ostańce skalne, głębokie doliny i jary oraz liczne jaskinie. Tak atrakcyjny 
krajobraz i kilkaset kilometrów znakowanych szlaków turystycznych przyciąga rzesze 
turystów pieszych, kolarzy i turystów konnych, a zimą narciarzy śladowych. Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska jest także popularnym terenem wspinaczkowym, bowiem 
efektowne ściany skalne i jaskinie przyciągają tu rzesze alpinistów i speleologów, 
traktujących „skałki” jako teren treningowy.  
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Najpopularniejsze z turystyczno-rekreacyjnego punktu widzenia grupy skał to: Skałki 
Ryczowskie, Skały Zegarowe i Grodzisko koło Smolenia, Podzamcze, Skały Podlesickie, 
Skały Rzędkowickie, Skały Kroczyckie, Góra Zborów, Góry Sokole i Towarowe Góry koło 
Olsztyna. Jura jest także znakomitym terenem rekreacyjnym dla coraz popularniejszego 
lotniarstwa i paralotniarstwa. Walorów obszaru dopełniają zabytki architektury – 
zwłaszcza ruiny zamków i sanktuaria (Częstochowa, Żarki-Leśniów, Święta Anna). 
Zawierciańska część Jury stanowi głównie cel wyjazdów mieszkańców aglomeracji 
katowickiej, zaś jej północna część − mieszkańców Częstochowy i okolic. 

Najatrakcyjniejsze partie Wyżyny chronione są w ramach parków krajobrazowych:  
- „Orlich Gniazd” (pow. 49 432 ha i otulina 59 383 ha), chroni charakterystyczne 

krajobrazy jurajskie o dużej różnorodności szaty roślinnej i świata zwierzęcego oraz 
bogactwie form krasowych. Walorów obszaru dopełniają zabytki kultury materialnej: tak 
charakterystyczne dla Jury ruiny średniowiecznych zamków i warowni, tzw. “orle gniazda” 
(z największym zamkiem „Ogrodzieniec” w Podzamczu), zespoły sakralne i założenia 
pałacowo-parkowe. Najcenniejsze krajobrazowo i przyrodniczo fragmenty objęte są 
ochroną rezerwatową (Zielona Góra, Sokole Góry, Kaliszak, Parkowe, Ostrężnik, Góra 
Zborów, Bukowa Kępa, Smoleń, Góra Chełm, Ruskie Góry).  

- „Stawki” (pow. 1745 ha, otulina wspólna z  Parkiem Krajobrazowym „Orlich 
Gniazd”) stanowi obszar przejściowy pomiędzy Wyżyną Częstochowską i Niecką 
Włoszczowską, na którym znajdują się podmokłe łąki i łęgowe lasy jesionowo-wiązowe  
z ostojami jodły, będące siedliskami rzadkich roślin i zwierząt. Najciekawsze zbiorowiska 
chroni rezerwat Wielki Las. 
 
Leśny Pas Ochronny GOP i większe obszary leśne województwa śląskiego 

Lasy stanowią 32 % powierzchni województwa śląskiego. Największy ich procent 
występuje na obszarach górskich Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego. Duże 
kompleksy leśne występują też w Kotlinie Raciborskiej (Lasy Rudzkie), Kotlinie 
Oświęcimskiej (Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie) i na Wyżynie Śląskiej (Lasy Gliwickie  
i Tarnogórsko-Lublinieckie). Z punktu widzenia turystyki i rekreacji najatrakcyjniejsze, ze 
względu na duże walory bioklimatyczne, są bory i lasy świeże i mieszane, a w dalszej 
kolejności lasy grądowe, dąbrowy i – zwłaszcza w górach – buczyny.  

Do najbardziej zniszczonych i zdegenerowanych należą lasy w Górnośląskim 
Okręgu Przemysłowym, choć i tu zdarzają się wyjątkowe fragmenty, np. objęty ochroną 
rezerwatową las Segiet w Bytomiu czy Murcki, Ochojec i Płone Bagno w Katowicach. 

Na potrzeby turystyki i rekreacji sobotnio-niedzielnej (świątecznej) powstał w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego Leśny Pas Ochronny, obejmujący pas lasów sąsiadujących z miastami: 
Bytomiem, Piekarami Śląskimi, Będzinem, Dąbrową Górniczą, Sosnowcem. Mysłowicami, 
Katowicami, Rudą Śląską, Zabrzem, Gliwicami i Tarnowskimi Górami, mający izolować 
pozostałe tereny od uciążliwości przemysłu, a zarazem mający umożliwić wypoczynek  
w bezpośrednim sąsiedztwie domu. W ramach LPO powstało kilkadziesiąt ośrodków 
wypoczynku świątecznego połączonych z sobą siecią szlaków turystycznych, z których do 
naszych czasów przetrwały tylko te najlepiej urządzone, położone z reguły nad wodą, 
posiadające dogodne połączenie z sąsiednimi miastami. Realizacji programu LPO brakło 
konsekwencji. Tereny, które miały stanowić „zielone płuca”, sukcesywnie zaczęto 
uprzemysławiać, powodując coraz większą degradację lasów LPO . Na upadek koncepcji 
LPO nałożyły się także przemiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce, które zwolniły 
zakłady pracy z roli organizatora czasu wolnego. 

Duży potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy tkwi w kompleksach leśnych oddalonych 
nieco od głównych skupisk miast, które – po Leśnym Pasie Ochronnym – można by 
nazwać „drugą strefą wypoczynku” świątecznego. Należą do nich takie kompleksy, jak: 
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Lasy Rudzko-Gliwickie, Lasy Tarnogórsko-Lublinieckie i Lasy Pszczyńskie. 
Większa część Lasów Rudzko-Gliwickich ze względu na swoje walory przyrodnicze  

i kulturowe została w 1993 r. objęta ochroną w ramach Parku Krajobrazowego „Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” (pow. 49 387 ha i otulina 14 010 ha), 
utworzonego dla ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych ziemi 
raciborskiej i rybnickiej. Charakteryzuje się atrakcyjnością przyrodniczą związaną  
z zachowaną szatą rośliną i ukształtowaniem terenu oraz dużymi wartościami 
kulturowymi. Te ostatnie zostały zapoczątkowane przez leśną i rybacką gospodarkę 
cystersów, którzy pojawili się na tym terenie w połowie XIII w. Zachował się układ 
przestrzenny Rud Wielkich i okolicy z najcenniejszym zabytkiem: zespołem klasztorno-
pałacowym i otaczającym go parkiem krajobrazowym z bogatą kolekcją dendrologiczną. 
Do cennych śladów działalności cystersów należy także kompleks stawów hodowlanych  
w Łężczoku, założonych w starorzeczu Odry. Obszar ten objęto ochroną rezerwatową  
w 1957 r.  

Lasy Tarnogórsko-Lublinieckie są najbardziej na wschód wysuniętym fragmentem 
Puszczy Śląskiej. Ten prawie zwarty obszar leśny stał się w latach siedemdziesiątych 
miejscem lokalizacji wielu ośrodków wypoczynku świątecznego hufców Związku 
Harcerstwa Polskiego z województwa katowickiego i częstochowskiego. W ciągu roku 
szkolnego ośrodki wykorzystywane były dla wyjazdów biwakowych, szkoleń i narad,  
a w okresie letnim stanowiły zaplecze zgrupowań obozowych. Mieszkańcy aglomeracji 
katowickiej traktują Lasy Tarnogórsko-Lublinieckie jako miejsce turystyki rowerowej, 
pieszej i jesiennych grzybobrań. Słabe zagospodarowanie turystyczne w gminach 
leżących na terenie Lasów Tarnogórsko-Lublinieckich doprowadziło do powstania spółki 
„Agrokomplex” z siedzibą w Krupskim Młynie, która stara się przystosować te tereny do 
celów rekreacyjnych. Powstaje sieć szlaków turystycznych, spacerowych i ścieżek 
rowerowych, powstają liczne ośrodki jazdy konnej, sportów wodnych i wędkowania  
(np. Borowiany, Kokotek, Koszęcin, Piłka). 

Trzecim, niedocenionym jeszcze obszarem rekreacyjnym są Lasy Pszczyńskie, 
tworzące duży kompleks między Katowicami, Mikołowem, doliną rzeki Wisły i Tychami.  
W opinii wielu specjalistów są one obszarem, który już od dawna powinien być objęty 
ochroną prawną. Kompleks ten łączy się z Lasami Rudzko-Gliwickimi, tworząc korytarz 
ekologiczny łączący dolinę Wisły z doliną Odry . W 1995 r. została już przygotowana 
dokumentacja Pszczyńskiego Parku Krajobrazowego, który jednak nie może się doczekać 
utworzenia. W kompleksie Lasów Pszczyńskich znajduje się jedynie Ośrodek 
Wypoczynku Świątecznego w Paprocanach, choć w planach zagospodarowania 
rekreacyjnego Leśnego Pasa Ochronnego GOP przewidywano utworzenie 11 dalszych 
ośrodków. Dla mieszkańców regionu dużą atrakcję stanowi Pszczyna z jej pałacem  
i muzeami (Muzeum Zamkowe, Muzeum Prasy Śląskiej, skansen „Zagroda Wsi 
Pszczyńskiej”), zaś walory kompleksu leśnego – podobnie jak w przypadku Lasów 
Tamogórsko-Lublinieckich – wykorzystywane są do turystyki rowerowej, turystyki pieszej, 
a jesienią – do grzybobrania. 

Lasy północnej części województwa tworzą chroniony obszar Parku 
Krajobrazowego „Lasy nad górną Liswartą” (pow. 38 701 ha i otulina 12 045 ha), 
położonego na terenie powiatów kłobuckiego i lublinieckiego. Ponad połowę jego 
powierzchni stanowią lasy sosnowe z udziałem świerka pospolitego oraz lasy bukowe  
z domieszką drzew liściastych. Część powierzchni zajmują łąki i pastwiska położone  
w dolinach rzek i potoków. Na terenie parku i jego otuliny znajdują się m.in. 3 rezerwaty 
chroniące cisa (Cisy w Łebkach, Cisy nad Liswartą, Cisy koło Sierakowa), rezerwaty 
Rajchowa Góra, Modrzewiowa Góra, Góra Grójec, Zamczysko i Jeleniak-Mikuliny. 

Wreszcie, najbardziej na północ wysuniętym obszarem leśnym jest fragment zakola 
Warty, chroniony jako Załęczański Park Krajobrazowy. Prawie w całości leży na terenie 
woj. łódzkiego – z ogólnej powierzchni 17 527 ha parku w województwie śląskim znajduje 
się zaledwie 816 ha w gminie Lipie, obejmując m.in. rezerwat „Bukowa Góra” (1,06 ha)  
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z płatem naturalnej buczyny niżowej z domieszką jodły oraz obszarem źródliskowym 
potoku Sucha Struga.  
 
Wojewódzkiego Parku Kultury I Wypoczynku 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku powstał w latach pięćdziesiątych na 
terenach dawnych nieużytków poprzemysłowych i obecnie zajmuje ok. 600 ha 
powierzchni. Ten unikalny w skali kraju obiekt, jest jednym z największych w Europie 
zespołów wypoczynkowo-rekreacyjno-rozrywkowych. 

W celu zniwelowania skutków działalności górniczej, wykorzystując naturalne 
ukształtowanie terenu, wykonano ogromne prace ziemne (przemieszczono ok. 3,5 mln m3 
ziemi dowieziono 100 tys. m3  ziemi lepszych klas i 50 tys. m3 torfu), nasadzono drzewa, 
uregulowano stawy, założono trawniki i zieleńce. W kompleksie parku zlokalizowano 
obiekty biernego i czynnego wypoczynku (obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne  
i dydaktyczne). Na najwyższym wzniesieniu parku (320 m n.p.m.) zlokalizowano 
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, popularyzujące astronomię. Część 
wschodnią parku zajmuje Śląski Ogród Zoologiczny, w którym żyje 2800 zwierząt 
reprezentujących 400 gatunków. Rokrocznie odwiedza go kilkaset tysięcy osób (np.  
w 1994 – 406 tys.). Od końca kwietnia do połowy września atrakcją parku – szczególnie 
wśród dzieci – jest Wesołe Miasteczko, sąsiadujące z ogrodem zoologicznym.  
W zachodniej części parku znajduje się, oddany do użytku w 1956 r., Stadion Śląski, 
pretendujący obecnie do roli Stadionu Narodowego, a w jego sąsiedztwie autokamping  
i hotel z zapleczem gastronomicznym. Także w pobliżu Stadionu Śląskiego ulokowano 
Górnośląski Park Etnograficzny, który na powierzchni 22 tys. ha zgromadził 52 obiekty 
dawnego budownictwa wiejskiego z Beskidu Śląskiego, Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego. 

Obiektem sportowo-rekreacyjnym jest kąpielisko „Fala”, zajmujące powierzchnię  
14 ha, w tym 8 ha terenów trawiastych. Obiekt obejmuje 5 basenów (4 tys. m2 lustra 
wody) z szerokim zapleczem rekreacyjnym. W WPKiW istnieje także możliwość 
skorzystania z Ośrodka Sportów Zimowych. obejmującego kompleks trzech sztucznych 
lodowisk, połączonych w jedną taflę z pełnym zapleczem technicznym, gastronomicznym  
i wypożyczalnią sprzętu zimowego. W okresie zimy urządzane są w ośrodku nawet kuligi. 
Z ośrodka korzysta rocznie ok. 35 tys. osób. 

W pobliżu kąpieliska znajduje się także Ośrodek Sportów Wodnych, obejmujący 
staw powierzchni 4 ha i 550-metrowy kanał regatowy.. 

Wymienione wyżej atrakcje WPKiW nie zamykają długiej listy możliwości 
rekreacyjnych, kryjących się w „zielonych płucach” Górnego Śląska. Znalazły się na niej 
także liczne boiska sportowe, place zabaw, ścieżki zdrowia, spacerowe szlaki turystyczne 
oraz ok. 100 km alejek i ścieżek spacerowych. Nic więc dziwnego, że park odwiedza 
rocznie 12-15 mln ludzi z kraju i zagranicy . Jednak przede wszystkim służy on rekreacji  
i wypoczynkowi mieszkańców sąsiadujących miast: Chorzowa, Siemianowic Śląskich  
i Katowic. 

Niezwykłość WPKiW w skali europejskiej polega głównie na tym, iż jest on jedynym 
parkiem zbudowanym od podstaw, bez opierania się na istniejącym drzewostanie 
(zadrzewienie pierwotne stanowiło zaledwie 7 %). Jego największą zaletą jest 
umożliwienie mieszkańcom regionu odpoczynku i rekreacji w różnorodnych formach, 
przede wszystkim jednak w ciszy i spokoju zielonych terenów parkowych. Zdecydowana 
większość osób wybiera bowiem spacer, bieg czy jazdę na rowerze wśród zieleni jako 
podstawową formę rekreacji, przedkładając je nad korzystanie z urządzeń parku. 
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RODZAJE TURYSTYCZNEJ AKTYWNOŚCI  
Zasoby przyrodnicze stanowią bazę różnej dziedziny turystyki – zwłaszcza tzw. 

turystyki kwalifikowanej, rekreacji, sportów rekreacyjnych i tzw. sportów ekstremalnych. 
Należą do nich: turystyka piesza nizinna i górska, turystyka kolarska, i cross rowerowy, 
turystyka i sporty narciarskie, turystyka kajakowa, motorowa, turystyka i rekreacja konna, 
wspinaczka skałkowa i jaskiniowa, lotniarstwo i paralotniarstwo, skoki na bungee, survival, 
paintball, marsze i biegi na orientację i inne. To, że zasoby przyrodnicze stanowią 
zaplecze tych dziedzin aktywności wynika z prezentowanych już wcześniej definicji, ale 
także z pewnej tradycji, ukształtowanej przez ponad sto pięćdziesiąt lat zorganizowanych 
form turystyki i sportu. Z zasobów przyrodniczych korzysta także coraz popularniejsza 
agro- i ekoturystyka, nazywana także turystyką „zrównoważonego rozwoju”, albo 
„turystyką alternatywną”. 

Strategia Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski, przewiduje wśród 
różnorakich przedsięwzięć m.in. tworzenie markowych produktów turystycznych, poprzez 
koncentrację działań wokół tych produktów turystycznych, które mają największą szansę 
na odniesienie sukcesu rynkowego. Spośród proponowanych pięciu marek turystycznych 
(turystyka biznesowa i kongresowa; turystyka w miastach i turystyka kulturowa; turystyka 
na terenach wiejskich; turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna oraz turystyka 
przygraniczna i tranzytowa) dwie – turystyka na terenach wiejskich i turystyka 
rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna – odnoszą się bezpośrednio do przyrodniczych 
zasobów kraju i naszego województwa. Obejmuje ona także pobyty wypoczynkowe  
w atrakcyjnych przyrodniczo regionach, uzdrowiskach i sanatoriach. 

Dla potrzeb wymienionych dyscyplin kształtuje się odpowiednio środowisko 
przyrodnicze, które to zjawisko nazywane jest zagospodarowaniem turystycznym. Jedną z 
najstarszych form zagospodarowania turystycznego było znakowanie szlaków 
turystycznych, budowa ścieżek, mostków, ułatwień (stopnie, drabiny, łańcuchy, 
wspinaczkowa asekuracja stała), altan, schronów i schronisk, wież i tarasów widokowych. 
Do dziś stanowią one czasem dysonans w naturalnym krajobrazie. 

Bez minimalnego zagospodarowania turystycznego uprawianie turystyki i rekreacji 
stanowiłoby o wiele większe zagrożenie dla naturalnego środowiska jak dotychczas. 

 
Agroturystyka 

Turystyka na terenach wiejskich obejmuje pobyty w gospodarstwach rolnych, 
imprezy folklorystyczne, ekoturystykę, zwiedzanie obszarów przyrodniczo cennych. Jest 
rodzajem turystyki plasującej się na pograniczu turystyki wypoczynkowej i poznawczej. Jej 
tradycje są bardzo długie i dotyczą wyjazdów wypoczynkowych zanim jeszcze powstały 
wyodrębnione miejscowości i ośrodki wypoczynkowe. Turystyka wiejska oferuje kwatery  
w typowych gospodarstwach produkcyjnych, pokazując jak wygląda codzienna praca  
w gospodarstwie, życie zwierząt hodowlanych itp. Ma to znaczenie dla turystów ze 
środowisk zurbanizowanych – zwłaszcza z małymi dziećmi, dla których często jest to 
jedyny kontakt (poza telewizją) z gospodarstwem wiejskim. Z tym rodzajem turystyki 
związana jest także tzw. turystyka „alternatywna”, alternatywna wobec masowości, 
żywiołowości i bezduszności współczesnej turystyki – zwłaszcza społeczeństw 
zachodnich. Jej głównym celem jest bezpośredni kontakt osób przybywających  
z autochtonami, korzystanie z bazy (noclegowej, sanitarnej itp.), powstałej z jak  
najmniejszą szkodą dla środowisk. Trudno tu nie zgodzić się z niektórymi opiniami, że 
dzięki „zacofaniu” naszej bazy turystycznej w stosunku to żywiołowo rozwijającej się  
w modnych ośrodkach Europy zachodniej, wpisujemy się w aktualne trendy w turystyce. 

Agroturystyczna oferta województwa śląskiego obejmuje tereny beskidzkie, Wyżynę 
Krakowsko-Częstochowską i niektóre miejscowości powiatu tarnogórskiego  
i lublinieckiego, czyli obszary najatrakcyjniejszych zasobów przyrodniczych. 
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Turystyka piesza 

Najbardziej rozpowszechnioną dziedziną turystycznej aktywności jest turystyka 
piesza, realizowana zwłaszcza na górskich szlakach. Turystyka górska łączy w sobie 
rekreacyjny wysiłek fizyczny z doznaniami estetycznymi, wynikającymi z kontemplacji 
urozmaiconego krajobrazu. Tradycja turystyki górskiej i pieszej nizinnej sięgają początków 
zorganizowanego ruchu turystycznego, tj. lat 70-tych XIX wieku. Dziś przez województwo 
biegnie ponad 4200 km znakowanych szlaków, z tego prawie 1200 km w górach, a ponad 
3100 km na pozostałym obszarze województwa. Można z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że prawie 90% szlaków przebiega przez tereny przyrodniczo cenne.  

Przez Beskid Śląski i Żywiecki biegnie odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego  
(z Ustronia do Wołosatego w Bieszczadach) oraz Mały Szlak Beskidzki (ze Straconki na 
Luboń Wielki). Ponadto wyznakowano tu kilkadziesiąt szlaków łączących 
najpopularniejsze miejscowości wypoczynkowe z beskidzkimi szczytami – zwłaszcza tymi 
najwyższymi: Pilskiem (1557 m n.p.m.), Skrzycznem (1257 m n.p.m.) i licznie odwiedzaną 
Baranią Górą (1220 m n.p.m.). Posiadacze paszportów mogą beskidzkimi szlakami 
przejść z Czantorii, Stożka i Jaworzynki-Trzycatka na teren Beskidu Śląsko-Morawskiego 
w Republice Czeskiej. Podobnie jest ze szlakami w Beskidzie Żywieckim. Tu turystyczne 
przejścia na Słowację znajdują się w Jaworzynce, na Górce Gomółce, na Wielkiej Raczy, 
przełęczy Przysłop i Pilsku.  

Nie mniej atrakcyjny od Beskidów jest teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 
przez którą przeprowadzono kilka, liczących ponad 100 km szlaków nizinnych: Szlak 
Orlich Gniazd (z Krakowa do Częstochowy), Szlak Warowni Jurajskich (z Rudawy do 
Mstowa), Szlak „Zamonitu” (z Gołonoga do Siamoszyc), Tysiąclecia (z Bytomia do 
Skarżyc) oraz kilkanaście szlaków krótszych, dojściowych. 

Liczne szlaki turystyczne pokrywają obrzeża Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego, tworząc z istniejącymi w terenie ośrodkami rekreacyjnymi zaplecze 
wypoczynkowe dla mieszkańców miast. Z Będzina do Krzanowic na Ziemi Raciborskiej 
biegnie Szlak Husarii Polskiej, z Bytomia do Gliwic przez Górę Św. Anny prowadzi Szlak 
Powstań Śląskich, z Rybnika do Tarnowskich Gór biegnie Szlak Stulecia Turystyki,  
a z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego – Szlak Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich. 
Sieć szlaków ułatwiających zwiedzenie najciekawszych atrakcji pokrywa także tereny 
Ziemi Lublinieckiej, Ziemi Pszczyńskiej i Lasy Rudzko-Gliwickie. Korzystanie ze szlaków 
ułatwia dogodny dojazd do ich punktów początkowych lub węzłowych oraz – zwłaszcza  
w górach – znakomicie rozwinięta sieć schronisk górskich. 
 
Turystyka rowerowa 

Nieco młodsza, za to z pewnością bardziej rozpowszechniona jest turystyka 
rowerowa. Na rowerze można zobaczyć więcej, dojechać dalej, stąd popularność tego 
środka transportu w turystyce. Wraz z pojawieniem się nowych rodzajów rowerów, 
wzrosła moda na turystykę rowerową w warunkach ekstremalnych: na stromych 
ścieżkach górskich i szlakach dla turystyki pieszej. Stanowi to dość spore zagrożenie dla 
wędrujących tymi samymi szlakami turystów pieszych. 

Łączna długość szlaków i ścieżek rowerowych wynosi obecnie ok. 1050 km (w tym 
160-kilometrowa wersja rowerowa Szlaku Orlich Gniazd i wspólna z Czechami trasa po 
Euroregionie „Śląsk Cieszyński”), choć zaplanowana docelowo sieć szlaków rowerowych 
w ramach programu „Rowerem po Śląsku”, obejmująca całe województwo, ma liczyć kilka 
tysięcy kilometrów. Przewiduje się, że przez najciekawsze tereny województwa 
przebiegać będą cztery międzynarodowe szlaki rowerowe EUROVELO (m.in. Chałupki –
Pszczyna – Oświęcim i Olkusz – Ogrodzieniec – Częstochowa).  
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W kontekście widocznej obecnie, dużej presji turystycznej na obszary górskie, 
należy podkreślić korzyści jakie wiązałyby się z rozwojem „łagodnej turystyki rowerowej”  
w dolinach rzecznych południowej części województwa. Najważniejsze z nich, to:  

• zwiększenie napływu turystów bez szkody dla środowiska gór i przeciążania 
górskich szlaków turystycznych; 

• wyprowadzenie znacznej części pobytów turystycznych poza największe górskie 
kurorty do miejscowości, które zwykle żyją w cieniu i są omijane, na tereny 
pogórza, a nawet dalej –  w dolinę górnej Wisły i Odry; 

• wydłużenie „letniego” sezonu turystycznego od kwietnia (Wielkanoc) do początku 
listopada; 

• pobudzenie nowych, drobnych inicjatyw gospodarczych: pensjonaty, gospody  
i sklepiki przy szlakach, wypożyczalnie i warsztaty rowerowe, usługi transportu 
bagaży, sprzedaż pamiątek i gadżetów skojarzonych z rowerami. 

„Łagodna turystyka rowerowa” powinna się rozwijać w oparciu o dobrze 
przemyślaną sieć utwardzonych ścieżek rowerowych, na płaskich, zagospodarowanych 
terenach, zarówno w obrębie miejscowości jak i na peryferiach, ale bez wjeżdżania w 
wyższe partie gór. Wskazane jest tworzenie możliwie długich ciągów przejazdowych 
omijających trasy samochodowe. Niezbędna jest współpraca między sąsiadującymi 
gminami, a w rejonach przygranicznych także międzynarodowa. Na odcinkach dolin, 
gdzie nie ma alternatywy dla jazdy główną szosą, należy uwzględnić w planach 
przebudowy dróg wydzielony pas dla rowerzystów (przynajmniej na kierunku w dół 
doliny). Taki typ turystyki uprawia w Europie 3-4 mln osób rocznie, przy czym od 15 lat 
obserwowana jest tendencja wzrostowa.     

 
Turystyka narciarska, narciarstwo zjazdowe 

Równolegle z upowszechnianiem w XIX w. turystyki górskiej narodziło się 
narciarstwo, które początkowo miało charakter wędrowny, a narty stanowiły ułatwienie 
zimowej wędrówki górskiej, później zaś – zwłaszcza narciarstwo zjazdowe – 
przekształciło się w samoistną dyscyplinę sportową i rekreacyjną. Dziś ten drugi rodzaj 
narciarstwa, bardziej agresywny dla środowiska naturalnego, oparty o liczne urządzenia 
wspomagające (wyciągi, ratraki, instalacje do sztucznego naśnieżania, elektryczne 
oświetlenie) zdecydowanie góruje. I nie pomagają protesty czy apele środowisk 
chroniących przyrodę, narciarstwo rozkwita.  

Aktualnie w Beskidach na potrzeby turystów czeka ponad 200 km tras narciarskich 
w okolicy Bielska-Białej (Klimczok, Szyndzielnia, Magurka), Jaworza (Błatnia), Szczyrku 
(Cerhla), Wisły (Kubalonka), Istebnej (Jaworzynka, Koniaków), Milówki (Kamesznica), 
Rajczy (Zwardoń, Sól, Rycerka, Ujsoły). Dla preferujących narciarstwo zjazdowe 
przygotowano ponad 150 wyciągów narciarskich i odpowiednio przygotowane stoki. 
Największa koncentracja wyciągów ma miejsce w rejonie Szczyrku, Korbielowa, Wisły, 
Ustronia, Brennej, Istebnej i Zwardonia, a najdłuższe z wyciągów liczą 900-1000 m. 
Narciarstwo zjazdowe uprawiać można także poza górami . Wyciągi i trasy zjazdowe 
funkcjonują min. w Morsku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.  

Aby odciążyć oblegane w sezonie miejscowości i stoki beskidzkie inwestuje się  
w sztuczne stoki narciarskie i wyciągi na dawnych wyrobiskach i hałdach (Bytom, 
Leszczyny, Sosnowiec) 
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Turystyka i rekreacja konna 
Bardziej przyjazna środowisku jest z pewnością turystyka i rekreacja konna. 

Niegdyś ten rodzaj sportu i rekreacji związany był ściśle ze stadninami koni, jednak  
w ostatnich czasach rozpowszechnił się  poprzez tworzenie na obrzeżach miast  
i miejscowości wczasowych ośrodków jazdy konnej, posiadających od kilku do kilkunastu 
koni pod wierzch. W ten sposób sporty konne trafiły niemal „na podwórka” wielkich miast 
(przykładem ośrodek konny na katowickim Muchowcu w sąsiedztwie Osiedla 
Paderewskiego), stanowiąc kolejną propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu.  
W województwie śląskim istnieje kilka ośrodków jazdy konnej o długoletnich tradycjach 
(Pruchna-Ochaby, Trachy, Zbrosławice) i wiele nowych.  

Przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny województwa śląskiego przebiegają 
też dwa długodystansowe szlaki konne: Jurajski Szlak Konny (Nielepice pod Krakowem – 
Zawada – Zederman – Rabsztyn – Klucze – Małobądz – Podzamcze – Karlin – Bobolice – 
Mirów – Złoty Potok – Zrębice – Olsztyn koło Częstochowy), liczący ok. 250 km oraz 
odcinek Transbeskidzkiego Szlaku Konnego: Brenna – Węgierska Górka – Korbielów – 
Zawoja – Zubrzyca Górna (cały szlak biegnie do Wołosatego w Bieszczadach licząc 
ponad 600 km). Na potrzeby turystyki konnej wyznaczono też krótkie – 
kilkunastokilometrowe szlaki jeździeckie (Szlak Jurajskiej Karawany Konnej – 15 km  
i Pętla „Wikinga” – 22 km) 

 
Rekreacja lotnicza 

W górach i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej pojawiają się kolorowe 
skrzydła lotni i paralotni. Województwo śląskie ma bogate tradycje lotnicze. Sporty 
lotnicze i szybowcowe uprawiane były tutaj już przed II wojną światową, a nazwy takich 
szybowisk jak Chełm koło Goleszowa, Aleksandrowice czy Żar weszły na stałe do historii 
polskiego lotnictwa sportowego.  

Dziś najwięcej amatorów turystycznych lotów nad Śląskiem, szybownictwa  
i motolotniarstwa przyciągają lotniska sportowe: Katowice-Muchowiec, Rybnik-
Gotartowice, Gliwice-Trynek, Aleksandrowice koło Bielska-Białej i Rudnik koło 
Częstochowy. Dużym ośrodkiem sportów szybowcowych jest góra Żar nad Porąbką. 

Cieszące się coraz większą popularnością lotniarstwo i paralotniarstwo nie wymaga 
profesjonalnego zaplecza, stąd barwne czasze lotni i paralotni coraz częściej pojawiają 
się nad Beskidami i jurajskimi ruinami. Do miejsc najpopularniejszych w tym względzie 
należą góry Żar, Skrzyczne i Ochodzita w Beskidach oraz rejon Olsztyna, Góry 
Siewierskiej i Kluczy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 
 
Rekreacja i turystyka wodna 

W województwie śląskim znajduje się kilkanaście rzek i zbiorników wodnych, 
służących rekreacji nawodnej i żeglarstwu. Najczęściej są to zbiorniki sztuczne, 
utworzone poprzez budowę zapór na ciekach wodnych, ale istnieje też kilka zbiorników 
urządzonych w dawnych wyrobiskach górniczych kopalń piasku (Dzierżno, Pławniowice, 
Sosina, Nakło-Chechło, Rogoźnik). Większość z nich wykorzystywana jest do żeglarstwa, 
także windsurfingu, kajakarstwa, wioślarstwa, do pływania i wypoczynku nad wodą. Do 
rekreacji nad wodą są przystosowane także liczne stawy, jak np. „Posmyk” w Kokotku, 
„Balaton” w Maczkach, „Ameryka” w Złotym Potoku, Dolina Trzech Stawów w Katowicach. 

Do największych akwenów żeglarskich województwa należy tzw. Kaskada Soły, 
czyli zespół trzech sztucznych jezior na rzece Sole: Żywieckiego, Międzybrodzkiego  
i Czanieckiego, nad którymi ulokowały się liczne ośrodki wodne i rozwinięta baza 
noclegowa. Podobnie dobrze zagospodarowane są trzy zbiorniki Pogoria w Dąbrowie 
Górniczej oraz zbiorniki Poraj i Blachownia w pobliżu Częstochowy, Zbiornik Przeczyce 
koło Siewierza oraz Jezioro Pławniowickie koło Gliwic oraz Zbiornik Rybnicki na rzece 
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Rudzie. W mniejszym stopniu do rekreacji nawodnej wykorzystywany jest Zbiornik 
Goczałkowicki na Wiśle (jest to przede wszystkim rezerwuar wody pitnej dla miast 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego).  

Do turystyki kajakowej wykorzystywane są odcinki większych rzek województwa,  
z których największym uznaniem cieszą się Warta, Pilica i Liswarta oraz Biała Przemsza.  
 
Wspinaczka skałkowa i jaskiniowa 

Specyficzne ukształtowanie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, liczne ostańce, 
bramy skalne i iglice, sprawiły, że teren ten stał się niezwykle atrakcyjny dla celów 
wspinaczki skałkowej. Żywiołowy rozwój tej dziedziny sportu i rekreacji spowodował 
konflikt z rzecznikami ochrony przyrody i po utworzeniu Zespołu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych tylko niewiele terenów przeznaczonych jest na działalność skałkową. 
Należą do nich: Skałki Kroczyckie, Podlesickie, Rzędkowickie, Włodowickie, rejon 
Podlesic, rejon Okiennika, i rejon Olsztyna, rejon Podzamcza i Ryczowa. 

W wyniku zjawisk krasowych powstało na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
ponad 900 jaskiń i schronisk skalnych, zgrupowanych w okolicy Olsztyna, Potoku Złotego, 
Podlesic i Smolenia, stanowiących cel przyjazdów wspinaczy jaskiniowych.  

Na Jurze znajduje się kilka ośrodków wspinaczkowych, organizujących różnego 
rodzaju szkolenia, posiadających własne wypożyczalnie sprzętu sportowego i bazę 
noclegową, zaś nad bezpieczeństwem wspinaczy skałkowych i jaskiniowych czuwa  
w Podlesicach Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Coraz 
popularniejszą formą rekreacji jest wspinaczka sportowa na sztucznych ściankach 
wspinaczkowych, na których można trenować przed wyjazdem w prawdziwe skałki. 
Funkcjonują one już w kilku miastach województwa (Chorzów, Częstochowa, Katowice). 

 
Turystyka uzdrowiskowa 

Określana jest też mianem turystyki zdrowotnej i towarzyszy rozwojowi turystyki od 
zarania. Jej cechą jest koncentracja w miejscach występowania walorów uzdrowiskowych 
(źródła mineralne i termalne, mikroklimat). Na ogół ten rodzaj turystyki ma charakter 
krajowy, jako, że w większości krajów leczenie uzdrowiskowe jest dotowane przez 
państwo lub kasy chorych, które nie refinansują pobytów zagranicznych. W województwie 
śląskim głównymi ośrodkami tego typu pobytów są Usroń w Beskidzie Śląskim  
i Goczałkowice Zdrój w Kotlinie Oświęcimskiej. Niegdyś znanym uzdrowiskiem było także 
Jastrzębie Zdrój, jednak górnicza eksploatacja węgla kamiennego spodowała zanik 
naturalnych źródeł oraz zanieczyszczenie środowiska – zwłaszcza atmosfery. 
 
Inne 

Wśród dziedzin rekreacji nie zostało uwzględnione bardzo popularne wędkarstwo, 
ze względu na dość rozległą bazę (często do łowienia służą niewielkie akweny niemożliwe 
do zaprezentowania) czy myśliwstwa (tego drugiego – ze względu na wąski krąg 
uprawiających ten rodzaj wypoczynku).  
 

BAZA NOCLEGOWA I INFRASTRUKTURA 
Najistotniejszym walorem województwa śląskiego, umożliwiającym turystykę  

i wypoczynek jest rozbudowana baza noclegowa, obejmująca kilkadziesiąt tysięcy miejsc 
noclegowych w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych i schroniskach 
turystycznych. Gros miejsc noclegowych koncentruje się w największych beskidzkich 
centrach wypoczynkowych: Ustroniu, Wiśle i Szczyrku, a wysoki standard obiektów 
wczasowych przyciąga coraz liczniejszą grupę turystów zagranicznych. Kilkanaście 
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domów wczasowych w Beskidach posiada kryte baseny i zaplecze rekreacyjne. Oprócz 
dużej ilości hoteli i domów wczasowych, Beskidy dysponują prawie 1,5 tysiącem miejsc  
w obiektach uzdrowiskowych Ustronia. Na terenie województwa rozrzuconych jest 
kilkadziesiąt zakładowych i gminnych ośrodków wypoczynku świątecznego, nastawionych 
na obsługę weekendowego ruchu turystycznego. W wyższych partiach gór już od końca 
XIX w. funkcjonuje kilkanaście schronisk, dającym schronienie wędrującym turystom. 
Większość z nich jest własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
część należy do polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, reszta do innych 
podmiotów (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, osoby prywatne, stowarzyszenia). Bazę 
noclegową uzupełniają coraz liczniejsze gospodarstwa agroturystyczne, powstające  
z reguły w regionach nasilonej turystycznej aktywności: w Beskidach, na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej, w rolniczo-leśnych terenach powiatu tarnogórskiego  
i lublinieckiego. 

 

RUCH TURYSTYCZNY 
Województwo śląskie ze swoimi zasobami przyrodniczymi stanowi cel licznych 

przyjazdów turystycznych. W 19997 r. odnotowano tu 9,2 mln. osób przyjezdnych z co 
najmniej jednym noclegiem, którzy przybyli z innych miejscowości województwa, z innych 
województw i z zagranicy (tab. III.2.8/1). Stawia to województwo śląskie na 4 miejscu w 
kraju po województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim. Pod względem 
recepcji przyjazdów turystów krajowych województwo śląskie było w 1999 r. wraz z woj. 
małopolskim drugim po woj. mazowieckim. Głównymi celami turystów przybyłych do woj. 
śląskiego na 5 i więcej dni była typowa turystyka, zwiedzanie i wypoczynek (należy wziąć 
pod uwagę, iż w statystyce turystycznej uwzględnia się też przyjazdy w celu odwiedzenia 
krewnych i przyjaciół oraz sprawy służbowe). Szacuje się, że wypoczynek, turystyka  
i rekreacja były głównym celem 2,6 mln przyjazdów. Województwo śląskie charakteryzuje 
się też drugim po dolnośląskim największym udziałem zimowych przyjazdów 
długookresowych (młodzieżowe zimowiska, wczasy itp.). Dla turystów zagranicznych 
odwiedzających województwo śląskie turystyka i rekreacja stanowiła cel 0,5 mln osób.  
W strukturze wydatków obydwu grup turystów najwyższe pozycje zajmowały noclegi  
i wyżywienie. 

 
Tabela III.2.8/1 Przyjazdy turystyczne z co najmniej 1 noclegiem 
 

Okres pobytu Ogółem w tym spoza 
województwa 

z zagranicy 

Ogółem 9,2 mln 3,9 mln 1,1 mln 

Krótkookresowe 2-4 dni 6,0 mln 2,7 mln  

Długookresowe 5 i więcej 
dni 

2,1 mln 1,2 mln  

 
Liczbę korzystających ze środowiska przyrodniczego w celach turystycznych 

charakteryzują też dane dotyczące dyscyplin tzw. turystyki kwalifikowanej, prezentowane 
przez największą polską organizację turystyczną PTTK (tab.III.2.8/2).  
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Tabela III.2.8/2 Uczestnicy imprez turystyki kwalifikowanej PTTK  w województwie śląskim 
 

ROK 1976 1980 1985 1990 1995 2000 

Uczestnicy 
imprez turystyki 
kwalifikowanej 
ogółem 

552 036 411 700 483 137 197 513 732 079 112 964 

 
Oczywiście, wszystkie te dane te nie odzwierciedlają skali zjawiska, bowiem 

niemożliwością jest monitorowanie całości ruchu turystycznego, zwłaszcza 
indywidualnego. Ruch zbiorowy oddają statystyki sprzedanych usług, uczestnictwa  
w imprezach itp. 

Specyfiką turystyki w województwie śląskim jest preferowanie – zwłaszcza  
w turystyce górskiej – wyjazdów jednodniowych, ułatwionych przez dogodne połączenia 
komunikacji publicznej, zwłaszcza kolejowej. Ta sytuacja utrzymuje się już od początku 
zorganizowanej turystyki, tj. od drugie poł. XIX w. Jednak ta specyfika powoduje, że 
bardzo duży odsetek ruchu turystycznego wymyka się spod kontroli statystycznej, 
bazującej głównie na danych pochodzących z bazy noclegowej.  
 

WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN  
Aktualne megatrendy światowej turystyki, prognozowane do roku 2020 wskazują, że 

turyści 90% swojej aktywności będą kierowali ku sferze kontaktu z przyrodą, szukając 
przy tym terenów dotychczas jeszcze nie eksplorowanych masowo. Należy więc 
spodziewać się zwiększonej presji na obszary szczególnie cenne przyrodniczo (rezerwaty 
przyrody,.parki krajobrazowe) 

Aby zagospodarowywanie turystyczne i pakietowanie usług turystycznych nie 
następowało żywiołowo, należy zwrócić baczną uwagę na podporządkowanie dalszego 
rozwoju usług turystycznych celom ochrony środowiska, związanym z programem 
zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętej edukacji ekologicznej.  

Zrównoważony rozwój sektora turystycznego został uwzględniony wśród zadań 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. 
Jedno z zadań cząstkowych mówi o: „poprawie warunków do rozwoju turystyki 
respektującej wymogi ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. 

Tendencje i kierunki uprawiania turystyki kształtuje moda. Aktualna moda, 
zwłaszcza środowisk posiadających wysoką świadomość ekologiczną to ekoturystyka, 
turystyka w środowiskach wiejskich i przyrodzie. Wychodząc naprzeciw tym trendom  
w RFN powstał program „Viabono”, lansujący właśnie takie proekologiczne rodzaje 
zachowań, inwestycje, zaplecze, rodzaje imprez itp. 

Również u nas lansowana marka agroturystyczna stanowi gwarancję wypoczynku, 
rekreacji i turystyki w takim właśnie – przyrodniczo wartościowym – środowisku. 

Wśród lansowanych zachowań pojawia się także masowe wykorzystanie roweru 
jako ekologicznego środka transportu, a jednocześnie narzędzia rekreacji. Temu m.in. ma 
służyć wspomniana wcześniej koncepcja sieci tras rowerowych województwa śląskiego. 
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