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Abstract: Kamienna Valley Geopark, outside of the dominant elements of high scientifi c value taking into account 
geodiversity, is characterized by the richness of cultural and historical values. The complex consists of architectural 
monuments and buildings, sacred objects of special interest – shrines and museums. The latter, located within the 
proposed Geopark, are of great interest to tourists, because they gather collections from various fi elds of culture, art, 
science and technology. In addition, they serve important cognitive functions, education, teaching and research. In 
turn, the shrines are in the Geopark are the aim of pilgrimage, not only from the region but also from other parts of 
Poland or even from the world. Almost all of them have a relatively short history, but they are immensely visited not only 
by pilgrims. Both museums and shrines perfectly complement the tourist offer of Kamienna Valley Geopark, especially 
during adverse weather conditions.
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Wstęp

Inicjatywą zmierzającą do propagowania edukacji w zakresie nauk o Ziemi jest rozwój geoturystyki. 
Geoturystyka wg P. Różyckiego (2006) jest odrębną i niezależną formą turystyki, mającą duży związek 
z turystyką krajoznawczą i specjalistyczną, polegającą na poznawaniu walorów i atrakcji geologicznych 
oraz aktywnym odkrywaniu różnych form skalnych, minerałów, krajobrazu oraz rzeźby terenu. W literatu-
rze spotyka się też inne określenia geoturystyki, m.in. T. Słomka i A. Kicińska-Świderska (2004) defi niują 
jako dział turystyki poznawczej, obejmujący poznanie procesów i obiektów geologicznych oraz przeżywa-
nie podczas kontaktu z nimi wrażeń estetycznych. Geoturystyka ściśle związana jest z ochroną przyrody 
i dużo obiektów geoturystycznych jest chronionych różnymi formami ochrony. Pojęcie geoparku związa-
ne jest z ochroną dziedzictwa geologicznego. Jest to stosunkowo duży obszar, z czytelnie określonymi 
granicami. Jego początki mają krótką historię i sięgają lat 90. XX wieku. Są to nowe międzynarodowe 
formy ochrony przyrody formowane pod egidą UNESCO. Na liście geoparków projektowanych w Polsce 
o statusie narodowym znajduje się 9 obszarów: Geopark Jurajski, Łuku Mużakowa, Chęcińsko-Kielecki, 
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Doliny Kamiennej, Pienin, Kopalni Soli Wieliczka, Ślęży, Śnieżnika Kłodzkiego, Niecki Śródsudeckiej (Ale-
xandrowicz 2006). 

Geopark przeważnie tworzony jest na terenach już chronionych, w którym znajduje się pewna liczba 
geostanowisk o dużej wartości naukowej oraz ciekawe i unikatowe formy morfologii terenu. Omawiany 
teren może również odznaczać się także bogactwem walorów kulturowych, historycznych i archeologicz-
nych (Alexandrowicz 2003, 2006). Poza środowiskiem naturalnym geostanowiska mogą być eksponowane 
i udostępniane turystycznie w terenie przekształconym przez człowieka (kopalnie, przekopy, kamienioło-
my), a także w obiektach kultury materialnej (kościoły, muzea, zamki, itd.) oraz muzeach przyrodniczych 
i regionalnych. Obiekty geoturystyczne tworzą pewną grupę atrakcji i często wchodzą w skład markowych 
produktów turystycznych (np. Park Jurajski w Bałtowie, skansen archeologiczny w Rydnie). Jeżeli obiekty 
te występują wzdłuż określonego szlaku wtedy tworzą trasę geoturystyczną. Często towarzyszą im inne 
antropogeniczne walory krajoznawcze, które są niejako uzupełnieniem eksponowanych w terenie obiektów 
geoturystycznych i stanowią alternatywę dla potencjalnych turystów w okresie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, uniemożliwiających pobyt na otwartym powietrzu. Do tych obiektów należą placówki mu-
zealne, zabytki architektury i budownictwa oraz obiekty sakralne o szczególnym znaczeniu – sanktuaria. 

W pracy zaprezentowano współcześnie istniejące sanktuaria i obiekty muzealne położone na terenie 
projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej oraz wskazano możliwości wykorzystania ich w turystyce. 

Obszar badań

Projektowany Geopark Dolina Kamiennej położony jest między obszarem źródłowym rzeki Kamiennej 
a okolicami Bałtowa na terenie Wyżyny Kieleckiej (ryc. 1), w obrębie kilku mezoregionów fi zycznogeografi cz-
nych (Kondracki 2002): Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego, Wyżyny Sandomierskiej, Płaskowyżu 
Suchedniowskiego oraz częściowo Gór Świętokrzyskich. Administracyjnie zlokalizowany jest na pograniczu 
województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. Idea utworzenia Geoparku pojawiła się w 2004 roku 
z inicjatywy G. Pieńkowskiego (2004), a jego granice w ciągu kilku lat ewoluowały. Pierwotnie obejmował 
on swym zasięgiem 14 geostanowisk, w 2008 roku – już 20 takich obiektów. 

Geopark Dolina Kamiennej jest unikatowym obszarem w skali europejskiej, na którym znajdują się 
obiekty geologiczne obejmujące skały począwszy od dewonu po czwartorzęd. Z nimi związane są bez-
cenne stanowiska paleontologiczne (m.in. tropy dinozaurów), mineralogiczne i tektoniczne wymagające 
objęcia ich pilną ochroną i dające możliwość wykorzystania jako walorów edukacyjnych (Pieńkowski 2008). 
Jest to także region o wyjątkowo bogatej historii, powiązanej z występującymi tu zasobami naturalnymi, 
które od tysiącleci były czynnikiem rozwoju tych ziem. Pozostały tutaj ślady działalności człowieka sprzed 
ponad 10 tys. lat. 

Omawiany teren związany jest z obozowiskami już z końcowej fazy starszej epoki kamienia (rezer-
wat archeologiczny Rydno). W schyłkowym paleolicie przebywają tu grupy łowców, którzy wydobywają 
i obrabiają krzemień oraz zajmują się także pozyskiwaniem hematytu (orchy) używanego jako barwnik. 
W okresie neolitu (kultura pucharów lejkowatych, ok. 3700–2900 p.n.e.) eksploatowano tu krzemień pa-
siasty (Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego). Początki hutnictwa świętokrzyskiego nawiązują do koń-
cowego stadium starożytności i pierwszych wieków nowożytnych. Zwłaszcza między I i III w n.e. powstało 
tu tysiące pieców dymarskich, opartych na wytopie limonitowych i sederytowych rud żelaza. Na bazie 
tych surowców rozwinęło się później Staropolskie Zagłębie Przemysłowe związane z hutnictwem żelaza, 
sięgającym XVI w. 
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Ryc. 1. Lokalizacja projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej na tle jednostek fi zycznogeografi cznych. 
Legenda: 1 – geostanowiska (1 – Bałtów, 2 – Krzemionki Opatowskie, 3 – Podole, 
4 – Gromadzice, 5 – Szwarszowice, 6 – Wióry, 7 – Krynki, 8 – Brody, 9 – Iłża-Błaziny, 
10 – Skałki-Adamów, 11 – Starachowice-Muzeum, 12 – Starachowice – wychodnie skał, 
13 – Rydno, 14 – Baranów, 15 – Kopulak, 16 – Skałki Piekło, 17 – Sołtyków, 18 – Gliniany Las, 19 – Kontrewers, 20 – Rezerwat 
Krasna), 2 – granica geoparku, 3 – rzeka Kamienna, 
4 – granica mezoregionu, 5 – miasto 

Fig. 1. The location of the proposed Kamienna Valley Geopark against physico-geographical regions
Legend: 1 – geosites (1 – Bałtów, 2 – Krzemionki Opatowskie, 3 – Podole, 4 – Gromadzice, 
5 – Szwarszowice, 6 – Wióry, 7 – Krynki, 8 – Brody, 9 – Iłża-Błaziny, 10 – Skałki-Adamów, 11 – Starachowice – Museum, 12 
– Starachowice – outcrops, 13 – Rydno, 14 – Baranów, 15 – Kopulak, 16 – Skałki Piekło, 17 – Sołtyków, 18 – Gliniany Las, 19 – 
Kontrewers, 20 – Krasna Reserve), 2 – Geopark boundary, 3 – Kamienna river, 4 – mesoregion boundary, 5 – urban area

Muzea i ich przestrzenne rozmieszczenie oraz zakres oferty turystycznej

Ślady przeszłości dorzecza Kamiennej zostały zgromadzone w jednostkach muzealnych położonych 
w obrębie projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej i stanowią uzupełnienie prezentowanej georóż-
norodności oraz zawierają alternatywną ofertę w stosunku do przyrodniczych walorów krajoznawczych, 
w których przebywanie jest ograniczone warunkami pogodowymi. Na obszarze analizowanego Geoparku 
występuje 5 muzeów (ryc. 2). Ze względu na charakter zbiorów muzealnych wyróżnia się wśród nich: 
archeologiczne (Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim oddział w Krzemion-
kach), historyczne (Muzeum Regionalne im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, Muzeum Regionalne 
w Iłży), specjalistyczne (Muzeum Regionalne PTTK w Starachowicach), wielodziałowe (Muzeum Przyrody 
i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach). W bezpośrednim sąsiedztwie Geoparku 
znajduje się Muzeum 
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Ryc. 2. Lokalizacja muzeów i sanktuariów na terenie projektowanego geoparku Dolina Kamiennej oraz w najbliższym 
sąsiedztwie 

Legenda: 1 – sanktuarium (A – Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, B – Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, 
C – Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie, 
D – Bożego Miłosierdzia w Ostrowcu Świętokrzyskim), 2 – muzeum archeologiczne, 
3 – muzeum historyczne, 4 – muzeum specjalistyczne, 5 – muzeum wielodziałowe, 
6 – muzeum techniki, 7 – geostanowiska (opisy jak na rys. 1). Nazwy muzeów: I – Muzeum Historyczno-Archeologiczne oddział 
w Krzemionkach (rezerwat archeologiczny), II – Muzeum Regionalne w Iłży, III – Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. 
Jana Pazdura w Starachowicach, IV – Muzeum Regionalne PTTK w Starachowicach, V – Muzeum Regionalne im. Orła Białego 
w Skarżysku-Kam., VI – Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi Wielkiej, VII – Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu, VIII – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Fig. 2. Location of museums and shrines in the proposed Kamienna Valley Geopark and in the closest neighborhood
Legend: 1 – shrine (A – Our Lady in Czarna, B – Our Lady of Ostra Brama in Skarzysko-Kamienna, C – Our Lady in Kałków-
Godów, D – God’s Mercy in Ostrowiec Świętokrzyski), 2 – archaeological museum, 3 – historical museum, 4 – specialist museum, 
5 – multiple museum, 6 – museum of technology, 7 – geosites (descriptions as in fi g. 1). Museum names: I – Historical and 
Archaeological Museum branch in Krzemionki (archaeological reserve), II – Regional Museum in Iłża, III – Museum of Nature and 
Technology, Jan Pazdur Ecomuseum in Starachowice, IV – PTTK Regional Museum in Starachowice, V – White Eagle Museum in 
Skarżysko-Kamienna, VI – Museum of Old Polish Industrial Basin in Sielpia Wielka, VII – Museum of Folk Musical Instruments in 
Szydłowiec, VIII – Mieczysław Radwan Museum of Ancient Metallurgy in Nowa Słupia

Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz dwa muzea będące oddziałami Muzeum Tech-
niki w Warszawie, mianowicie w Sielpi Wielkiej (Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego) oraz 
w Nowej Słupi (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana) (tab. 1).

Poniżej przedstawiono główne atrakcje muzeów wynikające ze zgromadzonych w nich zbiorów, które 
stanowiły zasadniczy element produktu turystycznego omawianych obiektów. 

Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach jest częścią Muzeum Historyczno-Archeologicznego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 1994 r. posiada on status pomnika historii. Obejmuje kopalnie krzemie-
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nia pasiastego z młodszej epoki kamienia (neolitu) i wczesnej epoki brązu. Kompleks ten jest jednym 
z największych w Europie pod względem wielkości pola górniczego (kształt paraboli o dł. ok. 5 km i szer. 
20–220 m) (Sałaciński, Zalewski 1987). Jest to jedna z 14 podziemnych tras turystycznych zlokalizowa-
nych w kopalniach lub sztolniach na terenie Polski oraz jedna z 4 w województwie świętokrzyskim (Mydel 
2003). W podziemiach kopalni odkryto wykonane, na ścianach i na fi larach, węglem drzewnym wizerunki 
czczonych przez górników bóstw (Bąbel 2003). Do dyspozycji zwiedzających jest także fragment zrekon-
struowanej wioski neolitycznej.

Muzeum Regionalne w Iłży, mieszczące się w zabytkowym XV-wiecznym zespole kościoła i szpitala Św. 
Ducha – rozbudowanym w wieku XVIII prezentuje eksponaty w kilku działach tematycznych. Posiada ono 
bogate zbiory etnografi czne, ceramiki ludowej i eksponatów historycznych, związanych z regionem Iłży. 
Szczególnie godne uwagi są zabytki z okresu rzymskiego z kultury przeworskiej (II w p.n.e.) z cmentarzy-
ska w Łączanach, m.in. bogato zdobione urny popielnicowe z wyposażeniem (umbo, imacz, groty, fi bule, 
klamry, ostrogi). Zbiory z okresu wczesnego średniowiecza stanowią narzędzia z metalu i kości z okresu 
IX-XI wieku znalezione na terenie osady wczesnośredniowiecznej położonej obok grodziska obronnego 
zwanego „Kopcem tatarskim” (Borkowska, Wysocki 2007).

Zakres działania Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach jest wszechstronny. Obejmuje dział 
geologiczny, archeologiczny, przyrodniczy, historii hutnictwa żelaza a nawet techniki samochodowej (Mu-
zeum…2003). Najcenniejszym obiektem na terenie jest jednak pochodzący z 1899 r. Wielki Piec z zacho-
wanym kompletnym ciągiem technologicznym.

Tabela. 1. Obiekty muzealne na obszarze projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej oraz w najbliższym sąsiedz-
twie (opracowanie własne)

Table. 1. Museum objects in the area of the proposed Kamienna Valley Geopark and in the dosest neighborhood

Lp. Nazwa
rok założenia Siedziba Rodzaj Główne atrakcje

Mu
ze

-a
lia

(2
00

4)

1 2 3 4 5 6

I.

Muzeum 
Historyczno-Arche-
ologiczne w Ostrowcu 
Swiętokrzyskim oddział 
w Krzemionkach 
1966

Pałac Wielopol-
skich (XIX w.)

Archeolo-
-giczne

Podziemna trasa turystyczna po prehi-
storycznej kopalni krzemienia pasiastego 
w Krzemionkach;
rekonstrukcja wioski neolitycznej w Krze-
mionkach

7430 

II.
Muzeum Regionalne 
(Iłża)
1974

Zabytkowy 
budynek daw-
nego przytułku 
dla ubogich 
– szpitala św. 
Ducha
 (1754 r.)

Histo-
ryczne

Zbiory ceramiki ludowej z Iłży i okolic (ok. 
1000 eksponatów);
Zabytki z okresu rzymskiego z kultury 
przeworskiej (II w p.n.e.) z cmentarzyska 
w Łączanach (bogato zdobione urny popiel-
nicowe z wyposażeniem); 
Zbiory z okresu wczesnego średniowiecza 
– ceramika oraz broń, narzędzia z metalu 
i kości (IX-XI w.)
Dokumenty, księgi cechowe, mapy, militaria 
z okresu II wojny światowej

1861
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III.

Muzeum Przyrody 
i Techniki, Ekomuzeum 
im. Jana Pazdura (Stara-
chowice) 2001

Zespół Wielko-
piecowy

Wielo-
dzia-łowe

Zespół Wielkopiecowy (I poł. XIX w.);
Archeopark – zrekonstruowana osada (I-IV w.); 
Tropy dinozaurów jurajskich;
Zabytkowe auta

1266

IV.
Muzeum Regionalne 
PTTK (Starachowice)
1973

Budynek 
dozorstwa 
wielkich pieców 
(1835-1838 r.)

Specjalis-
-tyczne

Zbiór monet (w tym greckich oraz rzymskich);
Kolekcja niemieckich bonów z II wojny 
światowej;
Wystawy czasowe prywatnych zbiorów 
kolekcjonerskich

3435

V.

Muzeum Regionalne im. 
Orła Białego
(Skarżysko-Kamienna)
1969

Budynek 
zawiadowcy 
Huty „Rejów” 
(1836 r.)

Histo-
ryczne

Ekspozycja plenerowa – sprzęt bojowy 
wszystkich formacji wojsk (w tym pojazdy 
opancerzone, samoloty, armaty);
Pozostałości zakładu wielkopiecowego;
Ekspozycja wewnętrzna – kolekcja uzbroje-
nia z II wojny świat.

6624

VI.

Muzeum Staropolskiego 
Zagłębia Przemysłowe-
go (Sielpia Wielka)
1934

Hale dawnej 
walcowni i pu-
dlingarni
(z I poł. XIX w.)

Techniki

Budynek dawnej walcowni i pudlingarni;
Urządzenia hydrotechniczne (koło wodne, 
o średnicy 8,5 m – unikat w skali europej-
skiej;
Ok. 30 maszyn z połowy XVIII w. i pocz. XIX 
w. (pokazy działania); 
Kolekcja żeliwnych odlewów artystycznych 
i użytkowych

93

VII.

Muzeum Ludowych In-
strumentów Muzycznych 
(Szydłowiec)
1975

Zamek zbudo-
wany w latach 
1470-1530 
przez rodzinę 
Szydłowieckich

Specjalis-
-tyczne

Eksponaty instrumentów zbudowanych 
przez artystów ludowych (od listków do 
grania do instrumentów o dużym stopniu 
skomplikowania, np. harmonii, skrzypiec, 
dud) z różnych regionów Polski;
Rekonstrukcje instrumentów dziś już nie 
używanych, jak: suki lubelskie, liry korbowe, 
oktawki, złóbcoki z 1705 r., basy, tarapaty i in.;
Zbiór instrumentów i narzędzi lutniczych 
warsztatu Franciszka Borówki-Borowiec-
kiego; 
Eksponaty artystyczno-historyczne (m.in. 
materiały pisane, ikonografi a, dokumenty, 
meble, przedmioty 

ok.
2000

VIII.

Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Świętokrzy-
skiego im. Mieczysława 
Radwana (Nowa Słupia)
1960

Budynek na 
drodze z rynku 
w kierunku 
Św. Krzyża

Archeolo-
-giczne

Metody i pokazy wytopu żelaza (tzw. dymar-
ki świętokrzyskie); 
Oryginalna odkrywka archeologiczna we-
wnątrz budynku (żużle sprzed 2000 lat; 
Przekrój pieca dymarskiego; 
Monety rzymskie

35

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.
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Istnieje tu także Zespół Wielkopiecowy z pierwszej połowy XIX wieku. Jest to jedyny zachowany kom-
pleks zakładów hutnictwa żelaza w Europie. Na uwagę zasługują także okazy skalne z zachowanymi tro-
pami dinozaurów (drapieżnych i roślinożernych), odkryte w II poł. XX w. w osadach rzecznych, jeziornych 
i plażowych okresu jurajskiego (datowane na ok. 205–150 mln lat). Znajduje się tu również zbiór skamie-
niałości kręgowców okresu triasowego (m.in. płazów, pierwotnych gadów). Ponadto muzeum prezentuje 
tradycje związane z produkcją samochodów ciężarowych STAR (m.in. terenowy Star 266, który ukończył 
rajd Paryż–Dakar w 2002 roku). Eksponowane są także najstarsze modele Stara 20 i 25 oraz przedwojen-
ne zabytki produkcji zbrojeniowej.

Muzeum Regionalne PTTK w Starachowicach, którego początki sięgają okresu przedwojennego jest 
jednym z 15 obiektów tego rodzaju w Polsce. Posiada ponad 3200 muzealiów z dziedziny archeologii, 
historii i numizmatyki. W dziale numizmatycznym interesujące są: unikatowa kolekcja niemieckich bonów 
wojennych zwanych „Notgeld” oraz zbiór monet, w których do najstarszych należą monety greckie z 350-
200 roku p.n.e. oraz denary rzymskie (www.pttk.pl). 

Wiodącym działem Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej jest tematyka związana z historią 
wojskowości i walki zbrojnej podczas II wojny światowej, a także z powojennym wyposażeniem Wojska 
Polskiego (Suligowski, Bartosik 2005). Nazwa placówki upamiętnia członków konspiracyjnej organizacji 
Orzeł Biały rozstrzelanych w 1940 r. Główną atrakcją dla zwiedzających jest ekspozycja plenerowa – jedna 
z najciekawszych i największych w kraju kolekcji ciężkiego sprzętu i uzbrojenia. Zgromadzono tu wiele 
rodzajów ciężkiego sprzętu bojowego – wyróżniający się wielkością kuter torpedowy ORP „Odważny”; 
samoloty myśliwskie (MIG – 21), myśliwsko-bombowe (Su-7), pasażerskie (Ił-14), śmigłowiec MI-4; czołgi 
(rosyjski T-34, niemiecki PzKpfw IV); niemieckie działa szturmowe (Sturmgeschutz IV) czy też samobieżne 
niemieckie działo pancerne StuG IV (unikatowy okaz w światowym muzealnictwie); kołowe transportery 
opancerzone (BTR, BRDM) i inne. Liczną grupę stanowi sprzęt artyleryjski. 

Najważniejszymi muzealiami Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi Wielkiej k. 
Końskich, będącej fi lią Muzeum Techniki w Warszawie, jest oryginalne żeliwne koło wodne, o średnicy 8,5 
m (unikat w skali europejskiej) oraz około 30 maszyn z połowy XVIII w. i pocz. XIX w. (tokarki, strugarki, 
wiertarki promieniowe, prasy oraz liczące 150 lat angielskie obrabiarki). Od 1995 roku pomieszczenia 
muzealne stały się też galerią malarską i fotografi czną (Biernat i in. 2005).

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, jedno z najoryginalniejszych muzeów 
w Europie, mieści się w szydłowieckim zamku, magnackiej rezydencji pochodzącej z końca XV w. Pla-
cówka muzealna funkcjonuje od 1975 r., choć zbiory zaczęto gromadzić już 7 lat wcześniej. Ekspozycja 
obejmuje ok. 2000 muzealiów, co stanowi 2/3 wszystkich zbiorów jakie posiadają polskie muzea tego typu 
(Jost-Prześlakowska 1996). Zbiory podzielone są na dwie części. Pierwsza z nich obrazuje podstawowe 
typy kapel najbardziej charakterystycznych dla polskiej muzyki ludowej, natomiast w drugiej można zo-
baczyć instrumenty usystematyzowane wg sposobu wytwarzania dźwięku: idiofony (instrumenty samo-
dźwięczne, np. kołatki, terkotki, harmonie), membranofony (z brzmiącą membraną wykonaną głównie ze 
skóry lub błony np. bębny, burczybas), chordofony (instrumenty strunowe, m.in. skrzypce, basy, mazanki, 
złóbcoki, cymbały i lira), aerofony (instrumenty dęte). W muzeum znajdują się także bardzo różnorodne 
eksponaty, począwszy od najprostszych, jak kora do grania, listki czy gwizdki ze słomy, które potrafi ą 
wykonać nawet dzieci, aż po bardzo skomplikowane – skrzypce, akordeon. Od 1978 r. muzeum gromadzi 
także eksponaty artystyczno – historyczne takie jak: materiały pisane, ikonografi ę czy meble. Od 1990 roku 
ogłaszane są konkursy na budowę ludowych instrumentów muzycznych, dzięki czemu muzeum powiększa 
swoją kolekcję. 
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W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi znaj-
duje się odkrywka archeologiczna prezentująca oryginalne żużle ze schyłkowego okresu starożytności (II 
w p.n.e. – IV w n.e.). Prezentuje się tu model dymarki ukazujący metody wytopu żelaza w jednorazowych 
piecach. W Górach Świętokrzyskich funkcjonował wówczas jeden z największych w Europie okręgów hut-
niczych. Pracowało tu ponad 400 tys. pieców dymarskich typu kotlinkowego, w których wyprodukowano wg 
szacunków ok. 8 tys. ton żelaza (Orzechowska, Orzechowski 2002). 

Muzea zaczynają odgrywać coraz większą rolę jako miejsca przyciągające turystów zainteresowanych 
szeroko pojętą kulturą. Stopniowo przekształcają się w ożywione placówki oświatowe. Są one doskonałym 
miejscem do prowadzenia działalności edukacyjnej dla dorosłych i dzieci. 

Lekcje muzealne, prelekcje czy warsztaty wyrabiają u uczestników umiejętność korzystania z nowego 
źródła wiedzy jakim jest ekspozycja. Mają oni niepowtarzalną okazję spotkania z historią, przyrodą czy 
techniką. W muzeum można realizować program nauczania w sposób niekonwencjonalny (daleki od sys-
temu klasowo-lekcyjnego), integrujący wiedzę z różnych dziedzin nauki: przyrodniczych, humanistycznych 
czy technicznych. Jak wszechstronny jest zakres oferowanych usług w tym zakresie wskazuje tabela 2, 
zawierająca propozycje przykładowych tematów zajęć, które mogą być prowadzone w Muzeum Techniki 
(Biernat i in. 2007).

Wymienione muzea charakteryzuje aktywność w zakresie organizowanych masowych imprez kultural-
nych, czego odzwierciedleniem jest znacząca ich liczba. Niektóre z tych imprez swą popularnością wykra-
czają poza granice województwa świętokrzyskiego. Coroczną imprezą plenerową przyciągającą rzesze 
turystów są Dymarki Świętokrzyskie organizowane od 1967 roku w Nowej Słupi. Początkowo doświadczal-
ne próby wytopu żelaza z czasem przekształciły się w imprezę będącą trwałym elementem kultury tego 
regionu. Jest to unikalny w skali światowej eksperyment naukowy, z szeregiem prezentacji. Lata przeło-
mu tysiącleci stały się wielkim festynem archeologicznym o dużych walorach dydaktycznych, ukazującym 
wierną rekonstrukcję pełnego cyklu produkcyjnego wytopu żelaza. Tym wydarzeniom towarzyszą również 
pokazy odlewania przedmiotów z brązu i srebra oraz tłoczenie kopii rzymskich monet. Jest to oryginalny 
świętokrzyski produkt turystyczny. Festyny tego typu z pokazami archeologii doświadczalnej odbywają się 
również w Krzemionkach Opatowskich i Starachowicach (Rybski 2006).

Sanktuaria

Miejsca kultu religijnego zwane sanktuariami zajmują wyjątkowe miejsce w dziedzictwie kulturowym. 
Mszał Rzymski (1998) defi niuje je jako: „kościół lub budowlę sakralną, przeznaczoną do publicznego spra-
wowania kultu Bożego, która ze względu na specjalne nabożeństwo (np. z powodu oznaczonego tam 
świętego wizerunku, złożenia relikwii, cudu, specjalnego odpustu, który można tam zyskać itd.) stała się 
celem pielgrzymek dla uproszenia łask lub wywiązania się ze ślubów”. 

Na obszarze projektowanego Geoparku istnieją 3 sanktuaria, z których dwa są położone w diecezji 
radomskiej, tj. w Kałkowie-Godowie (Bolesnej Królowej Polski) i w Skarżysku-Kamiennej (Matki Boskiej 
Ostrobramskiej) oraz jedno w diecezji sandomierskiej – w Ostrowcu Świętokrzyskim (Bożego Miłosierdzia) 
(rys. 2). 

W bezpośrednim sąsiedztwie granic Geoparku znajduje się sanktuarium w Czarnej pod Stąporkowem 
(Matki Bożej Wychowawczyni) należące administracyjnie do diecezji radomskiej. Sanktuaria w Kałkowie 
oraz w Skarżysku-Kamiennej są ogólnopolskimi miejscami kultu religijnego (Biernat i in. 2009). Natomiast 
sanktuaria w Czarnej oraz w Ostrowcu posiadają rangę ogólnodiecezjalną. 
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Znaczącą pozycję wśród najchętniej odwiedzanych przez pątników sanktuariów w Polsce mają sank-
tuarium w Kałkowie-Godowie oraz w Skarżysku-Kamiennej. W Kałkowie czczony jest cudowny wizerunek 
Bolesnej Królowej Polski, będący kopią obrazu z Lichenia. Jest on źródłem niezliczonych łask, obiektu czci 
religijnej milionów wiernych. Budowa świątyni trwała zaledwie 153 dni (1984 rok). W następnych latach 
wybudowano tu m.in. Drogę Krzyżową, grotę Matki Bożej z Lourdes, kapliczkę „Piety”, a także Oratorium 
Nienarodzonych Dzieci. Najokazalszym obiektem jest wznosząca się na wysokość 33 m Golgota. Została 
ona wykonana z czerwonego piaskowca i przypomina swym kształtem średniowieczną budowlę obron-
ną. Widocznym elementem są płaskorzeźby 25 orłów, wizerun ków godła Polski w jej historii. Wewnątrz 
znajduje się ponad 30 kaplic i oratoriów upamiętniających wydarzenia historyczne i życiorysy ważnych 
postaci związanych z martyrologią Narodu Polskiego. Golgotę poświęcono w 1991 roku (Ryszka 2002). 
Z niej rozta cza się panorama na okolicę, w tym na klasztor na Świętym Krzyżu. W 2007 roku odbyły się 
w sanktuarium Bolesnej Królowej Polski uroczystości koronacyjne. Godnym podkreślenia jest istnienie, na 
rozległym terenie wokół sanktuarium, licznych obiektów o charakterze religijnym, patriotycznym a także 
rekreacyjnym i turystycznym. Zagospodarowanie to wpływa na wielkość i ponadregionalny zasięg ruchu 
pielgrzymkowego. Materialna baza turystyki pozwala na organizowanie tu turnusów rekolekcyjno-rehabi-
litacyjnych. Pod względem liczby pielgrzymów sanktuarium w Kałkowie-Godowie jest znaczącym w skali 
Polski. Rocznie sanktuarium nawiedza ponad 500 tys. osób, głównie w zorganizowanych grupach piel-
grzymkowych. Jest to najliczniej odwiedzane sanktuarium w grupie analizowanych ośrodków.

Tabela. 2. Tematy proponowanych lekcji w Muzeum Techniki (źródło: (www.muzeum-techniki.waw.pl)
Table. 2. Topics of the proposed lessons in the Museum of Technology (source: www.muzeum-techniki.waw.pl)

Szkoła Podstawowa Gimnazjum i LiceumKlasa I-III Klasa IV-VI
Dlaczego należy szanować oraz 
chronić przyrodę i zwierzęta. 
Środowisko przyrodnicze, w któ-
rym żyjemy. 
Parki Narodowe w Polsce. 
Podróżowanie dawniej i dziś – 
czyli o środkach transportu. 
W krainie zaklętego dźwięku. 
Jak las zmienił się w węgiel. 
Mikołaj Kopernik i jego odkrycie. 
Podróż do gwiazd. 
Wielkie pranie. 
Dzień powszedni gospodyni. 
Halo, czy to pan Bell? – czyli 
o tym jak działa telefon. 
Od Słońca do żarówki. 
Spotkanie z wynalazkami.

Środowisko a człowiek. 
Parki Narodowe w Polsce. 
Skarby wydobyte z ziemi. 
Jak pracuje kopalnia. 
Starożytne huty. 
Od dorożki do mercedesa. 
Podróżowanie dawniej i dziś. 
Żaglowcem na podbój 
świata. 
Człowiek na Księżycu. 
Tajemnica Enigmy. 
Od korby do chipa. 
Od tamtamów do e-maila. 
Wielkie pranie. 
Dzień powszedni gospodyni. 
Spotkanie z wynalazkami. 
W krainie zaklętego dźwięku. 
Bezpiecznie w domu, bez-
piecznie w szkole. 

Ekologia – nauka o współzależnościach w śro-
dowisku. 
Parki Narodowe w Polsce. 
Skarby wydobyte z ziemi. 
Starożytne huty. 
Żelazo a stal. 
Od dorożki do mercedesa. 
Podróżowanie dawniej i dziś. 
Żaglowcem na podbój świata. 
W krainie zaklętego dźwięku. 
Człowiek na księżycu. 
Zderzenie dwóch światów. 
Od Wostoka do promu kosmicznego. 
Od tamtamów do e-maila. 
Od korby do chipa. 
Tajemnica Enigmy. 
Zanim zaświeciła żarówka

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.
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Skarżyskie sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej jest najmłodszym w diecezji radomskiej. Powstało 
na prośbę Polaków pochodzących ze Wschodu, rozproszonych po zakończeniu działań wojennych po 
całym świecie, ze względu na utrudniony kontakt z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. 
Obraz ten stał się źródłem bliźniaczych kopii, które obecnie, poza sanktuarium Ostrobramskim w Skarży-
sku Kamiennej, znajdują się m.in. w krakowskim kościele Bożego Ciała, w katedrze białostockiej, włocław-
skiej i gdańskiej Bazylice Mariackiej. Decyzję budowy sanktuarium z wierną repliką Ostrej Bramy podjął 
w połowie lat 80. ubiegłego wieku ks. bp Edward Materski, ordynariusz diecezji radomskiej – wilnianin 
z pochodzenia (Kamińska 2005). Dzięki dużemu zaan gażowaniu mieszkańców oraz środowisk polonijnych 
z całego świata wybudowano a następnie – już pod koniec 1989 roku, poświęcono świątynię i intronizo-
wano obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. W 1992 roku sprowadzono tu relikwie św. Rafała Kalinowskiego, 
osoby związanej z Ostrą Bramą w Wilnie. W 1997 roku Ostra Brama w Skarżysku-Kamiennej stała się 
sanktuarium diecezjalnym (Piasta 2003). Uroczystość nałożenia podwójnej korony papieskiej na obraz 
odbyła się w 2005 roku. W uroczystości wzięło udział wielu dostojników państwowych, wśród nich Ryszard 
Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie. W 1995 roku Papież Jan Paweł II ogłosił Matkę Bożą 
Miłosierdzia patronką miasta Skarżyska-Kamiennej. Istotnym elementem skarżyskiego kompleksu i naj-
wspanialszą jego ozdobą są znajdujące się w kościele 34 wielobarwne witraże oraz liczne wota, tworzące 
niezwykłą atmosferę wewnątrz świątyni. Najcenniejszymi są dary Ojca Świętego Jana Pawła II – złoty 
różaniec i piuska. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania, sanktuarium to cieszy się dużym zainteresowa-
niem pielgrzymów i turystów, o czym świadczy frekwencja wynosząca około 30 000 osób rocznie (Suligow-
ska, Suligowski 2006).

Sanktuarium w Czarnej w powiecie koneckim związane jest z kultem Maryi, która zgodnie z legendą 
ukazała się mieszkańcom pracującym przy wypalaniu węgla drzewnego i wytopie rudy żelaza na przeło-
mie XVI i XVII wieku. Budowa kaplicy (1763), a później kościoła była związana z obecnością wizerunku 
Matki Bożej. Czczony obraz, malowany na płótnie, jest jednym z najpiękniejszych wizerunków Matki Bożej 
wykonanych na podobieństwo rzymskiego „Salus populi romani” (Zbawienie ludu rzymskiego) i pochodzi 
z przełomu XVI i XVII w. W 1999 r. cudowny wizerunek Matki Bożej Wychowawczyni został przyozdobiony 
koronami przez Prymasa Polski, pobłogosławionymi przez Jana Pawła II, w czasie jego czwartej wizyty 
w Polsce (Młodawski 2007).

Świątynia pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia w Ostrowcu została oddana do użytku w 1983 roku. 
W 1996 roku sprowadzono do kościoła relikwie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, a w 2003 roku decyzją 
biskupa sandomierskiego ustanowiono go diecezjalnym sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przedmiotem 
kultu jest także obraz Jezusa Miłosiernego. W podpisie obrazu są umieszczone słowa: Jezu, ufam Tobie. 
Obraz nie tylko przedstawia miłosierdzie Boże, ale pełni również rolę znaku, który ma przypominać o obo-
wiązku chrześcijańskiej ufności względem Boga i czynnej miłości w stosunku do bliźnich (www.sando-
mierz.opoka.org.pl). 

Podsumowanie

Geopark Dolina Kamiennej, poza dominującymi elementami o dużej wartości naukowej uwzględnia-
jącymi georóżnorodność, odznacza się także bogactwem walorów kulturowych i historycznych. Obiekty 
geoturystyczne tworzą pewną grupę atrakcji i często wchodzą w skład markowych produktów turystycz-
nych. Towarzyszą im często inne antropogeniczne walory krajoznawcze, które stanowią alternatywę dla 
potencjalnych turystów w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dodatkowym atutem jest 
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ich bliskie sąsiedztwo z geostanowiskami oraz dogodna lokalizacja względem ciągów komunikacyjnych. 
Do tych obiektów należą placówki muzealne, zabytki architektury i budownictwa oraz obiekty sakralne 
o szczególnym znaczeniu – sanktuaria. Placówki muzealne położone w obrębie projektowanego Geoparku 
cieszą się szerokim zainteresowaniem turystów. Gromadzą one zbiory z różnych dziedzin kultury, sztuki, 
nauki i techniki. Pełnią one ważne funkcje poznawcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz naukowe. 

Uwagę geoturystów mogą przyciągać również zabytkowe obiekty sakralne, w tym sanktuaria. Są one 
celem pielgrzymek, nie tylko z regionu, ale także z innych części Polski czy nawet świata. Miejscami 
kultu religijnego o zasięgu ogólnopolskim są sanktuaria maryjne w Kałkowie-Godowie (Bolesnej Królowej 
Polski) i w Skarżysku-Kamiennej (Matki Boskiej Ostrobramskiej). Wszystkie, poza sanktuarium w Czarnej, 
posiadają stosunkowo krótką historię, są licz nie odwiedzanymi nie tylko przez pątników, ale i rzez turystów 
indywidualnych i w grupach zorganizowanych. Świadczy o tym frekwencja na poziomie 784 tys. w 2002 
roku w Kałkowie-Godowie. Wszystkie omówione sanktuaria są nie tylko miejscami kultu religijnego, ale 
znakomicie uzupełniają ofertę geoturystyczną Geoparku Dolina Kamiennej.
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