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TRADYCJA I KULTURA LUDOWA NOWEJ SŁUPI JAKO ISTOTNY 
ELEMENT ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU

TRADITION AND FOLK CULTURE OF THE NEW SŁUPIA AS AN IMPORTANT 
ELEMENT OF THE TOURIST ATRACTIVENESS OF THE AREA

Wstęp

Turystyka staje się coraz ważniejszym sektorem zarówno poszczególnych gospodarek 
krajowych, jak i gospodarki globalnej. Jej dynamiczny rozwój wynika z rosnącego popytu na 
produkty i usługi turystyczne. Jednocześnie trendowi temu towarzyszy wzrost świadomości, 
potrzeb i oczekiwań odbiorców tych usług. Turyści pragną poznawać walory przyrodnicze 
i kulturowe nie tylko poprzez zmysły: słuchu, wzroku, dotyku czy smaku, ale także poprzez 
czynne uczestnictwo. Oczekują więc takich ofert, usług, które stworzą im warunki stania się 
„tubylcem” na czas bytności w obranym, regionie, miejscu itd. Dlatego oryginalność oraz ja-
kość ofert i usług zadecydują o ich wyborze. W ofertach turystycznych regionów znajdują się 
informacje, które wzbogacają turystę w wiedzę historyczną, kulturową i tradycję ludową. Jest to 
ważne źródło wiedzy, ale nie zaspokaja ono w pełni oczekiwań dzisiejszego turysty, który po-
szukuje egzotyki, miejscowej kultury i tradycji ludowej, czegoś wyjątkowego i niepowtarzalnego. 

W województwie świętokrzyskim z roku na rok rośnie natężenie ruchu turystycznego, 
co jest efektem bogatej i urozmaiconej oferty turystycznej, dobrego stanu infrastruktury 
turystycznej oraz promocji regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Potencjał 
walorów turystycznych regionu, zarówno tych naturalnych, jak i antropogenicznych, był 
zalążkiem kreowania ciekawych produktów turystycznych, które przy umiejętnym ich 
wykorzystaniu konkurują z produktami z innych regionów. W rozwoju turystyki istotną 
rolę odgrywa polityka, jej założenia oraz cele, które realizowane są przez władze lokalne 
i regionalne. Produkty regionu turystycznego stanowią zasoby dóbr i usług tworzonych 
przez podmioty skupione w regionie turystycznym, które zaspokajają niemal wszystkie 
potrzeby turystów w miejscu ich pobytu. Korzyści ekonomiczne z rozwoju turystyki wiejskiej, 
w tym zwłaszcza agroturystyki na zasadzie efektu mnożnikowego, generują pozytywne 
zjawiska dla lokalnej gospodarki, co wpływa na ożywienie gospodarki regionu, a ponadto 
sprawia, że następuje zróżnicowanie lokalnej gospodarki, która staje się mniej podatna na 
niestabilność rynku, co ma szczególne znaczenie w rejonach typowo rolniczych1. 

1 J. Majewski, Agroturystka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000, s. 12.
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Celem opracowania jest próba prezentacji zasobów kultury i tradycji ludowej gminy 
Nowa Słupia jako istotnego elementu wpływającego na atrakcyjność turystyczną regionu. 
Realizacja celu pracy objęła charakterystykę obszaru badań, zasoby walorów turystycz-
nych, w tym kultury i tradycji ludowej, analizę ruchu turystycznego i ocenę stanu zago-
spodarowania turystycznego. Wyniki badań, materiały źródłowe oraz literatura przedmiotu 
umożliwiły podjęcie próby oceny potencjału kulturowego gminy Nowa Słupia, który istotnie 
wpływa na atrakcyjność turystyczną regionu. 

Tradycja i kultura ludowa w literaturze przedmiotu 

W literaturze przedmiotu kultura ludowa uważana jest za pewną odmianę kultury 
odniesioną do specyficznej grupy społecznej – społeczności wiejskiej. Kultura ludowa 
kształtowała się i kształtuje nadal, mając ścisły związek z prowadzeniem gospodarstwa, 
pracą na roli i życiem zgodnym z rytmem przyrody. Próby opracowania i klasyfikowania 
definicji kultury ludowej oddaje najpełniej tytuł pierwszej monografii O. Kolberga (1865) 
Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, 
pieśni, muzyka i tańce2. Autor przytoczył wszystko to, czym przez następne lata, a także 
i dzisiaj, zajmują się badacze tego, co związane jest z kulturą polskiej wsi. W zaintere-
sowaniach etnologów i antropologów (m.in. J. Burszty, A. Jackowskiego, Z. Jasiewicza, 
L. Stommy3) nadal znajduje się wszystko to, co Kolberg umieścił w tytule swojego dzieła.

Polska kultura ludowa ukształtowała się w rezultacie wpływu kultury warstw wyż-
szych oraz kultury innych grup etnicznych na oryginalny (etniczny) zasób kulturowy 
ludu. Proces ten zapoczątkowany został w okresie feudalnym, jednak największy rozkwit 
kultury ludowej przypadł na wiek XIX, co na ziemiach polskich miało związek m.in. ze 
zniesieniem pańszczyzny. Kultura ludowa, w odróżnieniu od kultury elitarnej, wykazuje 
zróżnicowanie regionalne, co jest następstwem izolacji przestrzennej, w jakiej znajdowa-
ły się lokalne wspólnoty4. Kształtowała się ona, mając ścisły związek z prowadzeniem 
gospodarstwa, pracą na roli, stabilnością osiedlania się wioskowych społeczności (małe 
migracje terytorialne oraz społeczne). Na przekazywanie kultury ludowej i jej trwanie mia-
ła wpływ społeczność, stosunkowo zamknięta, z jasno określonymi rolami społecznymi 
(rola autorytetów, starszych osób oraz patriarchalny model rodziny5). Kształtowana przez 
warstwę chłopską była ogniwem wiążącym pokolenia w poczuciu tożsamości lokalnej, 
regionalnej i narodowej. Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-kulturowa oraz wpływ 
urbanizacji i industrializacji na kształtowanie się współczesnego obrazu kultury ludowej 

2 O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
muzyka i tańce, Sandomierskie, t. II, Warszawa 1865.
3 J. Burszta, Chłopskie źródła kultury, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985; A. Jackowski, Kul-
tura ludowa – sztuka ludowa, „Lud” 1991, t. 74; Z. Jasiewicz, Etnologia polska. Między etnografią a antropologią 
kulturową, „Nauka” 2006, nr 2; L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Inst. Wydaw. Pax, Warszawa 
1986.
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_ludowa [28.03.2017].
5 W.A. Brzezińska, Specjaliści od kultury ludowej, „Nauka” 2009, 3, s. 159.
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ograniczają jej zakres w codziennym życiu wsi. Czas, w którym folklor we wszystkich 
swoich formach był scalony z życiem wsi, już przeminął6. 

Z pojęciem „kultura ludowa” był związany termin „tradycja”. Tradycja to przekazywane 
z pokolenia na pokolenie treści kultury, takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby 
myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie donios-
łe dla jej współczesności i przyszłości itd.7 Tradycja była jednym z głównych sposobów 
włączania przeszłości i jej treści kulturowych do aktualnej świadomości społecznej i sta-
nowiła podstawowy element procesów świadomościowych, przez które historia wpływała 
i współkształtowała losy społeczeństw. Powoływanie się na określone tradycje stanowi 
istotny czynnik samookreślenia się grup, klas i warstw społeczeństw8.

Wiele zwyczajów z zakorzenionej kultury ludowej przetrwało do dziś, w tym podstawowe 
zajęcia ludności wiejskiej – działalność rolnicza, obchody świąt kościelnych np. odpusty, 
pielgrzymki, procesje, nabożeństwa majowe przy przydrożnych kapliczkach itd. Obecna 
społeczność lokalna odziedziczyła majątek kulturowy wielu grup etnograficznych na 
przestrzeni wieków w wyniku uwarunkowań historyczno-politycznych, gospodarczych 
oraz geograficznych. Zróżnicowanie to przejawia się m.in. w stroju, gwarze, sposobie 
gospodarowania, mentalności, charakterze zabudowy zagród i wsi. By ocalić dziedzictwo 
kulturowe od zapomnienia, wiele społeczności kultywuje folklor, sztukę i tradycję rodzimą 
poprzez np. tworzenie ruchu amatorskich zespołów regionalnych. Potencjał tych zaso-
bów to zarówno materialne walory krajobrazowo-przyrodnicze, kulturowe i społeczne, 
jak i duchowe, które są wykorzystywane dla rozwoju aktywności gospodarczej, inicjatyw 
lokalnych oraz edukacji.

W turystyce ważną rolę odgrywają miejsce i przestrzeń. Atrakcyjny turystycznie obszar 
(miejsce) o koncentracji ruchu turystycznego, zróżnicowanej strukturze gospodarczej, 
dogodnej dostępności komunikacyjnej wraz z potencjałem kulturowym oraz właściwym za-
gospodarowaniem turystycznym nadaje mu wyjątkowy charakter, przesądzający o stopniu 
jego konkurencyjności wobec innych regionów. Z kolei atrakcją określa się każdy obiekt 
(miejsce), każdy produkt (także usługę, wydarzenie sportowe, artystyczne itp.), który bu-
dzi zainteresowanie, przyciąga turystów i wywołuje pozytywne emocje zwiedzających9. 
Rozwijający się prężnie sektor turystyczny stanowi siłę napędową regionu, a w innym 
przypadku może być uznany za jedną z dziedzin wkomponowaną w rozwój danego 
regionu10. Za region turystyczny uważa się obszar pełniący funkcję turystyczną dzięki 
jednorodności cech środowiska naturalnego i społeczno-kulturowego oraz wewnętrznych 
powiązań usługowych11. Funkcja turystyczna to wszelka działalność społeczno-ekono-
miczna w regionie lub miejscowości skierowana na obsługę turystów, z której wynika jej 

6 Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, ISNS, Warszawa 2014, s. 32.
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja [26.04.2017].
8 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 1997, s. 205.
9 J. Czerwiński, Podstawy turystyki, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław–Poznań 2011, s. 116–117.
10 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 31. 
11 Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 27.
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zdolność do zaspokajania potrzeb turystycznych12. Obszary recepcji turystycznej są więc 
istotnym elementem gospodarki turystycznej, ponieważ w nich odbywa się większość 
konsumpcji turystycznej, a zachodzące tu procesy decydują o perspektywach rozwoju 
gospodarki turystycznej w kraju13. Oceny atrakcyjności turystycznej regionu dokonuje 
się m.in. w trakcie bezpośredniej konsumpcji turystycznej, a więc w trakcie pobytów oraz 
imprez turystycznych. 

Z wachlarza motywów podróży turystycznych wyłania się także chęć, a nawet potrzeba 
obcowania z szeroko rozumianą kulturą, przyczyniając się tym samym do rozwoju tzw. 
turystyki kulturowej. Należy ona do jednej z odmian turystyki, która skupia się na zwiedzaniu 
i poznawaniu zabytków, miejscowości i miejsc ściśle związanych z kulturą. W literaturze 
przedmiotu spotyka się wiele definicji turystyki kulturowej. Np. według B. Marciszewskiej 

turystyka kulturowa stanowi aktywność osób w ich miejscach pobytu turystycznego 
oraz podczas podróży z miejsca stałego zamieszkania, która pozwala na poznanie 
lub doświadczenie różnych sposobów życia innych ludzi – sposobów odzwiercie-
dlających obyczaje społeczne, tradycje religijne, myśl intelektualną, dziedzictwo 
kulturowe i mających na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb, pragnień oraz oczekiwań 
w zakresie kultury14. 

Ta forma turystyki określa zainteresowanie na bazie przeszłości ludzi bądź obszarów 
zachowaną w zabytkach i historycznych okolicach tradycyjną architekturą i rękodziełem. 
Głównym celem podróży w turystyce kulturowej jest zapoznanie się z żywą kulturą lub 
reliktami dawnej kultury. Natomiast jej przedmiotem są walory antropogeniczne, powstałe 
w rezultacie działalności człowieka, świadczące o kulturze dawnych i obecnych pokoleń. 
Zasobami walorów kulturowych są: skanseny, placówki muzealne o tematyce etnogra-
ficznej, imprezy folklorystyczne, sanktuaria religijne, gwara, ludowe święta oraz związane 
z nimi obrzędy i zwyczaje, tradycje kulinarne, wiejskie szlaki tematyczne, wszelkie prace 
twórców ludowych itd. 

Zasoby kultury i tradycji ludowej, kiedyś uznawane za coś archaicznego i utożsamiane 
z niższymi warstwami, dzisiaj nabierają coraz większego znaczenia. Ludzie częściej po 
nie sięgają, chcąc ich doświadczać, bo sprawia im to radość i daje możliwość bycia jed-
nością z „tubylcami” na czas uczestnictwa. Dzięki turystyce następuje potrzeba zarówno 
poznania dziedzictwa kulturowego, jak i jego kultywowania poprzez odbudowę, konser-
wację i stałą promocję. Zdaniem W. Alejziaka15 turystyka popularyzuje kulturę, chroni ją 
i wzbogaca, sprawiając tym samym, że staje się ona „oknem na świat” turysty i uczy go 
wychodzić poza stereotypy myślenia. 

12 A. Niezgoda, Uwarunkowania konkurencyjności w regionach turystycznych, [w:] Konkurencyjność regionalna. 
Koncepcje – strategie – przykłady, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, PWN, Warszawa 2012, s. 52–57. 
13 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, AE w Poznaniu, Poznań 
2006, s. 38.
14 B. Marciszewska, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, „Problemy 
Turystyki i Hotelarstwa” 2002, nr 3, s. 76.
15 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków 2000, s. 46–47.
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Ogólna charakterystyka obszaru badań 

Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części regionu świętokrzyskiego, 
w sercu Gór Świętokrzyskich. Znajduje się u stóp Łysej Góry – drugiego co do wysoko-
ści wzniesienia Łysogór. Graniczy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, znajdując 
się w jego otulinie. Gmina Nowa Słupia jest lokalnym węzłem drogowym, stąd też nie ma 
kłopotu, aby do niej dotrzeć. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie: nr 751 z Suchedniowa 
do Ostrowca Świętokrzyskiego, nr 756 ze Starachowic do Stopnicy i nr 753 z Nowej Słu-
pi do Woli Jachowej i dalej drogą nr 74 do Kielc. Turyści, którzy w Góry Świętokrzyskie 
przyjeżdżają z daleka pociągiem, mogą do celu dotrzeć autobusami PKS lub prywatnymi 
busami z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego lub Starachowic16 (rys.1).

Rys. 1. Mapa turystyczna gminy Nowa Słupia
Źródło: www.nowaslupia.com.pl [26.04.2017].

Powierzchnia gminy, którą zamieszkuje ponad 9,6 tys. osób, zajmuje 8594 ha, a średnia 
gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 112 osób (GUS 2016). Podstawową funkcją gospo-
darczą gminy jest rolnictwo. Na ogólną powierzchnię gminy przypada 5479 ha użytków 
rolnych, co stanowi 64 % terenu gminy. W strukturze użytkowania ziemi przeważa włas-
ność prywatna indywidualnych gospodarstw rolnych. Większość właścicieli gospodaruje 
na małych obszarowo gospodarstwach od 1 ha do 5 ha, które stanowią 66,3% ogólnej 
powierzchni użytków rolnych. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych na tym obszarze 
sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego, którego właściciele przeznaczają płody rolne 
na potrzeby własne i rodziny. 

Przemiany w rolnictwie pod koniec XX w. spowodowały, że mieszkańcy wsi zaczęli 
szukać nowych źródeł dochodu poza działalnością rolniczą. Alternatywą, z której chętnie 

16  R. Garus, H. Trepka, Przewodnik turystyczny po gminie Nowa Słupia, Agencja JP, Kielce 2013, s. 5.
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korzystali, była i nadal jest turystyka wiejska i agroturystyka. Dowodzą tego wzrastający 
ruch turystyczny (o czym, na przykładzie obszaru badań, będzie mowa w dalszej części 
tego opracowania), dobrze przygotowana infrastruktura paraturystyczna oraz zróżni-
cowana i bogata oferta turystyczna, w tym bogactwo zasobów kultury i tradycji ludowej 
(tab. 1). Wśród produktów turystycznych, tworzonych w oparciu o jej zasoby, można wy-
mienić: placówki muzealne o tematyce etnograficznej; imprezy folklorystyczne; pracownie 
i warsztaty twórców ludowych oraz wystawy i galerie sztuki ludowej; szlaki turystyczne 
o tematyce etnograficznej, karczmy regionalne; obszary lub miejscowości etnograficzne. 
Rejon ten poszczycić się może swoistą gwarą, strojem, muzyką, charakterystycznymi 
dla tej społeczności zawodami, twórczością czy architekturą. Czynniki te stanowią cenny 
potencjał, który wykorzystywany jest w kreowaniu produktu turystycznego i agroturystycz-
nego decydującego o atrakcyjności turystycznej tego miejsca, obszaru, a także i regionu.

Góry Świętokrzyskie to niewątpliwie jeden z ciekawszych terenów w kraju. Od daw-
na cieszą się dużym zainteresowaniem turystów, w tym także zwolenników aktywnego 
wypoczynku, którzy odnajdują tutaj zarówno przepiękne krajobrazy, poznają ciekawą 
budowę geologiczną, różnorodność skał i minerałów, bogatą florę i faunę, jak i zabytki 
kultury i sztuki, miejsca historyczne i pomniki pamięci narodowej, a także wiele przykładów 
osiągnięć gospodarczych i kulturowych. Naturalna różnorodność przyrodnicza i walory 
dziedzictwa kulturowego są istotnym elementem do uprawiania różnych form turystyki. 
Przez tereny gminy biegną liczne szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz tematyczne. 
Nowa Słupia jest głównym węzłem szlaków pieszych w Górach Świętokrzyskich, a także 
długodystansowych szlaków rowerowych. Bogactwo walorów i atrakcji turystycznych na 
terenie obszaru gminy prezentuje tabela 1.

Tab. 1. Walory i atrakcje turystyczne na terenie gminy Nowa Słupia

Wyszczegól-
nienie Charakterystyka

Walory 
przyrodnicze

Rezerwaty przyrody: Góra Jeleniowska, Wąwóz w skałach; Obszar chronionego 
krajobrazu: Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu; Parki krajobrazowe: Jele-
niowski Park Krajobrazowy z otuliną; Specjalny obszar ochrony (SOO): Łysogóry; 

Ostoja Jeleniowska; Park Narodowy: Świętokrzyski Park Narodowy.

Walory
antropoge-

niczne

Kościół: z XVII w.; Cmentarz kościelny: nagrobki z XIX w., figura św. Floriana 
z 1929 r., pomniki poległych w czasie II wojny światowej i powstania styczniowego. 
Kuta brama ze Świętego Krzyża po kasacie opactwa; Cmentarz parafialny: zespół 

figur i płyt nagrobnych, kwatery mogił żołnierzy z czasu I wojny światowej, powstań-
ców z 1863 r. i partyzantów AK; Kapliczki i figury: drewniane stacje drogi krzyżowej 
w typie ludowym; kapliczki: z pocz. XX w., z I poł. XIX w. oraz przy „Drodze Królew-
skiej”; krzyże i figury z XIX w. i I poł. XX w., figura „Pielgrzyma Świętokrzyskiego”; 
Obiekty historyczne: Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. M. Radwana.; Szkoła 

benedyktyńska, tzw. „Opatówka”. 
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Imprezy
kulturalne

Dymarki świętokrzyskie: impreza, której celem jest prezentacja dziedzictwa kultu-
rowego środkowej części Gór Świętokrzyskich, gminy oraz województwa. Festyn 

Archeologiczny, pokazujący proces wytopu żelaza w starożytnych piecach, zwanych 
dymarkami. Prezentacje wyrobów ginących zawodów (kowali, rudników, bednarzy, 
rymarzy, garncarzy) kiermasze kulinarne, połączone z występami zespołów ludo-

wych. Polskie Święto Ognia: celem imprezy jest rozpalanie prażaka żelaza, któremu 
towarzyszy komentarz historyczny nt. znaczenia ognia w wierzeniach, religiach, 

w różnych okresach historii, a także prezentacja lokalnych grup folklorystycznych. 

Szlaki
turystyczne

piesze: 
Trasa 1. Święta Katarzyna – Nowa Słupia (szlaki czerwony i niebieski); 

Trasa 2. Bieliny – Nowa Słupia (szlaki niebieski i czerwony); Trasa 3. Łagów – Nowa 
Słupia (szlak zielony); Trasa 4. Gołoszyce – Nowa Słupia (szlaki czerwony i zielo-

ny); Trasa 5. Kałków –Godów – Nowa Słupia (szlaki niebieski i czerwony);
Trasa 6. Bodzentyn – Nowa Słupia(szlak zielony).

rowerowe:
Trasa 1. Nowa Słupia – Góra Chełmowa – Nowa Słupia; 

Trasa 2. Nowa Słupia – Stara Słupia (szkoła, zakład) – Grzegorzowice (dwór) – Za-
gaje Grzegorzowickie – Kamieniołom w Skałach – Włochy – Pokrzywianka Dolna – 

Cząstków – Rudki –Nowa Słupia; 
Trasa 3. Nowa Słupia – Góra Chełmowa – Pokrzywianka Górna – Cząstków – Rud-

ki – Serwis – Baszowice – Hucisko – Nowa Słupia; 
Trasa 4. Nowa Słupia – Trzcianka – Bartoszowiny – Huta Szklana – Święty Krzyż – 

Nowa Słupia;
Trasa 5. Nowa Słupia – Stara Słupia – Jeleniów – Skoszyn – Szczytniak – Góra 

Jeleniowska – Paprocice – Kobyla Góra – Wólka Milanowska – Nowa Słupia. 
Trasa 6. Nowa Słupia – Święty Krzyż – Trzcianka – Kobyla Góra – Wólka Milanow-

ska – Nowa Słupia.

Źródło: www.nowaslupia.com.pl, zmienione [26.04.2017]. 

Początki osadnictwa u podnóża Łysej Góry (Łyśca) sięgają II w. p.n.e. i są związane 
z wydobyciem i wytopem rud żelaza17. Najstarsza wzmianka o wsi znajduje się w przywileju 
lokacyjnym nadanym przez Bolesława Wstydliwego w 1269 r. Między II a IX w. n.e. powstał 
ośrodek sakralny, który był otoczony kręgiem kamiennym, zwanym kręgiem kulturowym. 
O średniowiecznym rozwoju osadnictwa na tym terenie świadczy budowla wału kultowe-
go na Łysej Górze, o obwodzie 2 km, stworzonego z bloków skał kambryjskich, których 
fragmenty istnieją do dzisiaj. W okresie rozprzestrzeniania się terytorialnego chrześcijań-
stwa w Polsce w tradycyjnych miejscach kultu religijnego powstawały świątynie. Na Łysej 
Górze wybudowano murowany kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. Opat poliglota Jan 
Katarzynka opracował w języku czeskim w XIV w. monografię o Świętym Krzyżu (Powiest 
Rzeczy Istnej). Podawał w niej, że fundatorem kościoła był Bolesław Chrobry w 1006 r., 
co potwierdził Jan Długosz (Dzieje Polski). Współcześnie uważa się, że dobroczyńcą 
opactwa był Bolesław Krzywousty. 

Wokół opactwa rozwinęła się osada, która w XIII w. należała do ojców benedyktynów 
ze Świętego Krzyża. Nosiła wówczas nazwę Słup. Nową Słupię, obok starej wsi Słup, 
założyli opaci świętokrzyscy w 1351 r. Ówczesny rozwój miasta był związany z obsługą 

17 J. Zimny, Świętokrzyskie starożytne hutnictwo żelaza, „Wyd. Hutnik” 1965, nr 32/3, s. 69–76.
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pielgrzymek na Święty Krzyż. W 1405 r. Słupia otrzymała przywilej organizowania coty-
godniowych targów. Miasto w 1665 r. zostało zniszczone przez wojska księcia Jerzego 
Rakoczego. Po kasacji klasztoru w 1819 r. miejscowość podupadła, a w 1869 r. utraciła 
prawa miejskie. Do XIX w. osada zaspokajała potrzeby pielgrzymów udających do Sank-
tuarium, którzy otrzymywali tam nocleg, pożywienie, a także możliwość nabycia wyrobów 
miejscowych rzemieślników. Zwyczaj pielgrzymowania zachował się do dzisiaj i związany 
był i jest z obchodami wielu świąt religijnych, w tym np. z uroczystością drogi krzyżowej 
w Wielki Piątek na Kalwarię Świętokrzyską. 

Pamięć o istnieniu kultu religijnego w czasach prehistorycznych była zawsze żywa 
i wiązała się z miejscem składania ofiar pod gołym niebem. Kultywowano tu różne obrzę-
dy i zwyczaje, takie jak np.: Święto Wiosny, Zielone Świątki, Stado zwane później Sobótką 
lub Kupałą. Większość z nich miała charakter erotyczny, co widoczne było w pieśniach 
i tańcach18. Do obecnych czasów zachowało się wiele ciekawych obrzędów, np.: palenie 
sobótek. W noc św. Jana ognie sobótkowe palono najczęściej na wzniesieniach poza 
wsią. Starsza młodzież siedziała na kłodach drzew, młodsi układali z długiego drewna 
pionowe stosy, które po podpaleniu dawały wysoki słup ognia. Przy ogniskach zbierała się 
młodzież, która tańczyła wokół ognia, śpiewała piosenki ludowe, żołnierskie i patriotyczne. 
Kiedy palący się stos przygasał, chłopcy skakali przez niego, popisując się sprawnością 
fizyczną, a ich wyczyny były nagradzane oklaskami. Panny, śpiewając, puszczały na wodę 
wianki z palącą się świecą. Chłopcy wchodzili do wody i starali się złapać wianki swoich 
dziewczyn, licząc na nagrodę.

Zachowało się wiele legend związanych z Łysą Górą, które odnoszą się do dawnych 
bóstw. W opracowaniu pt. Powiest Rzeczy Istnej Jan Katarzynka przedstawia kult bóstw 
słowiańskich, nazywanych: Łada, Boda i Leli, do których prości ludzie modlili się i którym 
składali ofiary. Według innej legendy na Łysej Górze mieszkała Łada, która po pokonaniu 
Aleksandra Macedońskiego uniosła się pychą i kazała się czcić jako Diana. Próżność 
Łady została ukarana zesłaniem pioruna, który zniszczył zamek i przeistoczył go w zwa-
liska skał, zwane gołoborzem. Znana jest legenda związana z herbem gminy, na którym 
widnieje jeleń z krzyżem w porożu, czy opowieści o czarownicach na Łysej Góry albo 
o próżnym pielgrzymie Emeryku.

W średniowieczu ludność spotykała się podczas jarmarków, które wówczas prze-
żywały okres swojej świetności, ponieważ odbywały się przy okazji uroczystości świąt 
kościelnych. Umożliwiało to wymianę towarów z najodleglejszych zakątków świata. Na 
czas ich trwania ogłaszano pokój jarmarczny, pokój królewski, co oznaczało ochronę 
osobistą dla kupców, ochronę mienia itd. Rozkwitały miejscowości znane z jarmarków 
i bogaciła się lokalna społeczność. Ze Świętego Krzyża jarmarki przeniesiono do Nowej 
Słupi (4 grudnia 1468 r.) i funkcjonują one tu do dzisiaj. W średniowieczu odbywały się 
raz w roku i trwały od jednego dnia do dwóch tygodni. Obecny Jarmark Świętokrzyski 
ma całkiem inny charakter i formę. Nie ma tu wymiany handlowej, jest za to wymiana 

18  R. Garus, H. Trępka, op. cit., s. 6–7.
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kulturalna, prezentacja kultury, dorobku dziedzictwa narodowego oraz umiejętności 
nabytych przez tutejszych mieszkańców. Systematycznie jarmark ten organizują Za-
rząd Powiatu w Kielecach i władze gminy, a jego głównym celem jest promocja gminy 
z hasłem przewodnim: „Z tradycją przez wieki”. Przybywający tutaj turysta może poznać 
różne zwyczaje, takie jak np.: przepędzanie czarownic przez mnichów, skosztować 
potraw kuchni lokalnej, podziwiać sztukę ludową (np. wyroby kowalskie, bednarskie, 
garncarskie, zielarskie, rzeźbiarskie). Starannie pielęgnowana jest gwara świętokrzyska, 
rozpowszechniana przez lokalne zespoły ludowe i koła gospodyń wiejskich jak np.: Cheł-
mianki. Gospodynie z kół wiejskich wykonują m.in.: ozdoby związane z uroczystościami 
roku kościelnego i świeckiego. Atrakcje uzupełniają liczne występy ludowych zespołów 
muzycznych i tanecznych. Zespoły folklorystyczne, takie jak: Sabbaton, Echo Łysicy, 
Śpiwoki Świętokrzyskie, Świętokrzyskie Diabliki, Makoszyńskie Przepióreczki, prezen-
tują tańce regionu w strojach ludowych. Miniony świat można podziwiać też w Centrum 
Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi. Znajdują się tu dawne obiekty wiejskie, np.: 
ziemianki, chaty, stodoły, które powstały zgodnie z techniką stosowaną przed 2000 lat 
bez użycia gwoździ. Od 1967 r. w kalendarz stałych wydarzeń kulturalnych wpisał się 
festyn archeologiczny Dymarki Świętokrzyskie, podczas którego prezentowane są 
standardowe techniki wykonywania odlewów z żelaza, brązu i srebra, mają miejsce 
warsztaty garncarskie, można także zobaczyć, na czym polegały tkactwo oraz produk-
cja dziegciu i paciorków szklanych. Wydarzeniu towarzyszą także pokazy uzbrojenia 
i metod walki mieszkających tu w zamierzchłych czasach Rzymian. Gmina zachwyca 
pięknymi walorami przyrodniczymi oraz bogactwem zasobów kultury ludowej i tradycji. 
Przybywający turyści znajdują tutaj także wiele miejsc do wypoczynku i regeneracji sił 
fizycznych i psychicznych z dala od wielkich miast.

Na terenie gminy żyło wiele wybitnych postaci, które rozsławiły swą małą ojczyznę. 
Należą do nich między innymi ks. biskup Franciszek Jop, ks. płk Antoni Gołębski ps. 
Powiślak, Stefan Żeromski, Antoni Radziszewski czy Jerzy Surdel, pierwszy Polak, który 
wspiął się na Mount Everest. Z piękna ziemi ojczystej natchnienie czerpią tutejsi twórcy 
kultury ludowej, którzy swój talent i pasję przekazują spadkobiercom. Większość twórców 
ludowych posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe, a głównym źródłem ich 
utrzymania jest dochód z pracy w gospodarstwie rolnym. Natchnienie do tworzenia piękna 
płynie z duszy i serca artystów. Powstające dzieła są związane z bliskim otoczeniem 
autorów – ich życiem, pracą, przyrodą. Wielu z nich, posługuje się językiem charakte-
rystycznym dla regionu, jak np.: Cecylia Słapek z Baszowic, znana ze śpiewu, gwary, 
poezji i gawęd ludowych, która na dymarkach, festiwalach folklorystycznych i imprezach 
okolicznościowych prezentowała wielokrotnie swoją twórczość (w konkursie gawędziarzy 
„XXXII Sabałowe Bajanie” w Bukowinie Tatrzańskiej zdobyła Złotą Spinkę). Ważną i liczną 
grupę stanowią rzeźbiarze ludowi, jak np. Jan Gawryś, rzeźbiący w drewnie i w kamie-
niu od 1977 r. Stworzył on m. in.: kompozycje o tematyce świeckiej – Klepanie kosy, 
Orka, sakralnej – Pieta, Pan Jezus skazany, Św. Piotr, oraz demonologiczne. Pasję 
ojca kontynuują synowie: Piotr, Krzysztof i Grzegorz Gawrysiowie. Do grona artystów 
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należy także Waldemar Kucharski, który z braćmi Grzegorzem i Leszkiem tworzy rzeź-
by o tematyce sakralnej i świeckiej, a natchnienie czerpie z lokalnych podań i legend. 
Barwne, wyszukane opracowania diabłów i czarownic zaskakują ekspresją, wykonaniem 
i doborem polichromii. 

Ruch turystyczny wczoraj i dzisiaj

Turystyka stanowi istotne źródło dochodu ludności, wpływa na standard i jakość życia, 
rozwój regionów i zmianę ich wizerunku oraz uaktywnia szereg przemian o charakterze 
społecznym, kulturowym i gospodarczym. Obok znanych już standardowych motywów 
uprawiania turystyki, takich jak: wypoczynkowe, poznawcze, sentymentalne, zdrowotne 
pojawiają się inne, niekonwencjonalne, jak np.: chęć rozładowania emocji, rozwoju du-
chowego, realizacji hobby czy poznania lokalnej kultury ludowej. Pragnienie obcowania 
z szeroko rozumianymi kulturą i tradycją nabiera obecnie coraz większego znaczenia, 
przyczyniając się do rozwoju turystyki kulturowej.

Gmina Nowa Słupia posiada cenne zasoby dziedzictwa kulturowego, które istotnie 
wpływają na atrakcyjność turystyczną regionu. Początki ruchu turystycznego na tym terenie 
datuje się od końca XII w. Obecność klasztoru na Świętym Krzyżu zapoczątkowała rozwój 
ruchu pielgrzymkowego. Celem przybywających do tego miejsca pielgrzymów było odda-
nie hołdu relikwiom Drzewa Krzyża Świętego. Ruch pielgrzymkowy wzrastał zwłaszcza 
w trakcie świąt i odpustów. Do relikwii pielgrzymowali także władcy, np. Władysław Jagiełło. 
Bliski związek z klasztorem na Świętym Krzyżu mieli także synowie i wnukowie Zygmunta 
Starego, którzy regularnie odwiedzali to miejsce. Największy rozkwit pielgrzymek przypadł 
na wiek XV, kiedy to klasztor świętokrzyski stał się rodowym sanktuarium Jagiellonów. 
Za czasów trwania tej dynastii było to sanktuarium dynastyczne i państwowe – miejsce, 
gdzie królowie i ich poddani udawali się na pielgrzymki, modląc się o pomyślność dla 
siebie, dynastii i państwa. 

Z czasem zaczęli przybywać tutaj także turyści, zwłaszcza w czasach, kiedy rodziła się 
turystyka, i to turystyka poznawcza, tj. na przełomie XVIII i XIX w. Według C. Jastrzębskie-
go17 pierwsze informacje na temat Świętego Krzyża w kontekście niereligijnym przypisuje 
się T. Czackiemu, a także Ł. Gołębiowskiemu. Ruch pielgrzymkowy jednak trwał nadal. 
Na przykład w 1860 r. odwiedziło klasztor ok. 200 duchownych i 40 zorganizowanych 
grup pątników oraz indywidualnie 30 tys. osób19. Nieco później, jak podaje J. Gacki, 
autor pierwszej monografii opactwa z 1873 r., klasztor odwiedzało nawet do 12 tys. osób 
z okolic Stopnicy, Kielc i Radomia. W II połowie XIX w. na Święty Krzyż coraz częściej 
przybywali także artyści i dziennikarze, do czego przyczyniły się liczne relacje w prasie 
centralnej. Sanktuarium stało się znanym miejscem rodzącego się ruchu turystycznego 
oraz obiektem zainteresowania ludzi nauki i krajoznawców. 14 września 1861 r., z oka-
zji 30. rocznicy upadku powstania listopadowego, odpust na Świętym Krzyżu zamienił 

19 C. Jastrzębski, Początki turystyki na terenie Łysogór, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, z. 34 (4), 
s. 151–152.
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się w wielką demonstrację patriotyczną z udziałem 30 tys. zebranych, którzy modlili się 
o zbawienie ojczyzny20.

Rejestrowany ruch turystyczny z terenu Łysogór sięga roku 1911, kiedy to udzielono 
noclegów 41 wycieczkom w schronisku turystycznym w Świętej Katarzynie. Rok później 
z noclegu skorzystało 98 osób, a w 1913 r. już 167. Najwięcej turystów przybyło z War-
szawy, Krakowa i Lwowa21. W latach 30. XX w. ruch turystyczny koncentrował się w Świę-
tej Katarzynie i na Świętym Krzyżu. Natomiast w 1933 r. Puszczę Jodłową odwiedziło 
1561 osób w 96 grupach, a w 1936 r. 5042 turystów. W połowie lat 50. XX w. szacowano 
przybycie 300–500 tys. turystów rocznie22. Ruch turystyczny z obszaru Łysogór w 1971 r. 
liczył 516 tys. osób. W turystyce wędrówkowej najwięcej osób odwiedzało Nową Słupię – 
150 tys., Święty Krzyż – 92 tys. oraz Świętą Katarzynę – 80 tys., a w turystyce świątecznej 
Świętą Katarzynę – 86 tys. i Nową Słupię – 60 tys.23

W latach 1988–1998 rocznie przybywało do sanktuarium średnio ok. 165 tys. 
osób. W grupach pielgrzymkowych przybyło 27529 osób, a grupy turystyczne liczyły 
68 988 uczestników24. Kolejne badania nad ruchem turystycznym w Świętokrzyskim Par-
ku Narodowym zbiegły się z obchodami Milenium Świętokrzyskiego w dniu 11 czerwca 
2006 r. Wówczas trzykrotnie w ciągu roku w godz. od 8.00 do 18.00 przeprowadzono 
badania ruchu turystycznego. Badania prowadzano w powszedni dzień – ze względu 
na kumulację ruchu wycieczek szkolnych, oraz w sobotę i niedzielę. Liczono turystów 
poruszających się pieszo i zmotoryzowanych. Ogółem 16 maja 2006 r. odwiedziły Święty 
Krzyż 1184 osoby, a 11 czerwca 2006 r. blisko 15 tys. Pielgrzymów wędrujących pieszo 
zanotowano 6548. Liczba odwiedzających pieszych od strony Przełęczy Huckiej i Nowej 
Słupi była porównywalna. Spośród trzech dróg wejściowych najczęściej wybierano Drogę 
Królewską od strony Nowej Słupi. Skorzystała z niej przeszło połowa turystów. Drogę od 
Trzcianki wybrały tylko dwie osoby i tylko jedna grupa zorganizowana. Większość turystów 
(80,5%) stanowiły osoby do 25. roku życia, które częściej (59,7%) wybierały trudniejszą 
drogę od Nowej Słupi, a osoby powyżej 25. roku życia częściej (61%) korzystały trasy od 
strony Przełęczy Huckiej (tab. 2).

20 http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-jako-osrodek-pielgrzymkowy-w-xix-xx-wieku/ [28.03.2017].
21 I. Janowski, Natężenie ruchu turystycznego na szlakach w Świętokrzyskim Parku Narodowym, [w:] Między 
ochroną przyrody a gospodarką. Bliżej ochrony. Konflikty człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych 
w Polsce, red. A. Hibszer, J. Partyka, PTG Oddział w Katowicach, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec–Ojców 
2005, s. 96–107. 
22 E. Krzysztofik, Świętokrzyski Park Narodowy jako teren turystyczny, [w:] Świętokrzyski Park Narodowy, PAN 
Zakład Ochrony, Kraków 1954.
23 M. Koziej, Zmiany użytkowania ziemi a rozwój rekreacji w Regionie Świętokrzyskim, [w:] Problemy Zagospo-
darowania Ziem Górskich, „KZZG” 1975, z. 15, s. 34–36.
24 K. Lipiński, Sanktuarium na Świętym Krzyżu, „Peregrinus Cracoviensis” 2000, z. 8, s. 235. 
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Tab. 2. Liczba turystów odwiedzających Święty Krzyż w latach 2006–2009

Wyszczególnienie 
2006
rok

(wtorek)

2007
rok

(środa)

2008 rok 
(niedziela)

Jarmark Św.

2009
rok

(niedziela)

2009
 rok

(sobota)

Turyści indywidualni 56 33 ok. 3800 536 294

Grupy 6 15 730 1593 102

Grupy zorganizowane 1122 1159 ok. 530 159 468

Razem 1184 1207 ok. 5060 2288 864

Źródło: C. Jastrzębski, Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, „Studia i Materiały Cen-
trum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2009, R. II, z. 4 (23), s. 203.

W dni powszednie liczba turystów na Świętym Krzyżu szacowana jest na ok. 1200 osób. W sezonie 
turystycznym dominują wycieczki szkolne, natomiast zdecydowanie mniej jest dorosłych turystów indy-
widualnych i grup. W weekendy – przeciwnie; najczęściej są to turyści indywidualni i w zorganizowa-
nych grupach. Zwykle jest ich ok. tysiąca, zaś podczas mszy liczba ta podwaja się lub w okresie trwania 
imprez, np. jarmarku, ich liczebność wzrasta pięciokrotnie25.

W regionie świętokrzyskim w 2016 r. zarejestrowanych było 245 turystycznych obiektów 
noclegowych, spośród których 210 oferowało wypoczynek całoroczny. Bazę turystyczną 
tworzyło 138 obiektów hotelowych i 107 pozostałych obiektów. W grupie pozostałych 
obiektów noclegowych dominowały turystyczne obiekty indywidualnego zakwaterowania, 
tj. kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne. Działalność prowadziło 38 kwater agrotury-
stycznych i 11 pokoi gościnnych, w tym 34 to obiekty całoroczne. Z usług noclegowych na 
terenie województwa skorzystało 574,7 tys. turystów (5,5% stanowili turyści zagraniczni), 
którym udzielono 1601,2 tys. noclegów. Większość turystów – 467,2 tys. (81,3% ogólnej ich 
liczby) nocowała w obiektach hotelowych, a w pozostałych obiektach – 107,5 tys. (18,7%). 
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w regionie wyniósł 31,4%. Największa liczba 
miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych znajdowała się w powiecie 
kieleckim (25,1% ich ogółu). Pod względem liczby udzielonych noclegów wyróżniało się 
miasto Kielce (15,8% ogółu udzielonych noclegów w regionie) i powiat kielecki (12,8% 
ogółu; BDL 2016 26). Stan wyposażenia w infrastrukturę turystyczną stwarza wiele możli-
wości do organizacji dłuższych lub krótszych pobytów. Standard wyposażenia obiektów 
noclegowych i gastronomicznych jest wysoki, a dobrze przygotowana baza uzupełniająca 
oraz zróżnicowane ceny świadczonych usług mogą zapewnić płynność ruchu turystycz-
nego na rynku ponadregionalnym. 

Ruch turystyczny na terenie gminy Nowej Słupi wzrasta, co potwierdzają dane staty-
styczne zawarte w tabeli 3.

25 C. Jastrzębski, Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, „Studia i Materiały Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej” 2009, R. II, z. 4 (23), s. 203.
26 Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Urzędu Statystycznego w Kielcach za 2016 r.
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Tab. 3. Baza noclegowa oraz stopnień wykorzystania miejsc noclegowych w gminie Nowa Słupia w la-
tach 2010–2015 (bez kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych)

Rok

Obiekty Miejsca
noclegowe

Korzystający 
z noclegów

Udzielone
noclegi

Stopień  
wykorzystania 

miejsc  
noclegowych [%]
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2010 3 3 189 189 6956 41 11936 47 17,30

2012 7 5 266 236 5580 199 10134 456 11,76

2013 9 7 316 286 7783 293 13672 853 13,10

2014 9 8 330 320 10134 78 14942 133 12,79

2015 13 10 409 369 * 138 * 771 -

* Brak danych

Źródło: dane Banku Danych Lokalnych.

W badanych latach (2010–2015) nastąpił czterokrotny wzrost liczby obiektów bazy 
noclegowej i ponad dwukrotny liczby miejsc noclegowych. Rozwój usług agroturystycznych 
na terenie województwa zwiększa się z roku na rok. Z badań E. Gąsiorowskiej-Mącznik27 
wynika, że w regionie od 2007 do 2014 r. liczba gospodarstw agroturystycznych wzrosła 
z 434 do 493 (w tym liczba miejsc noclegowych wzrosła z 3908 do 4781). Największy 
wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych z 204 do 266, tj. o 13,6% (w tym liczba miejsc 
noclegowych wzrosła z 1923 do 2674, tj. 39,0%) notowano w powiecie kieleckim. Ponad 
100 gospodarstw agroturystycznych położonych jest na obszarze Gór Świętokrzyskich, 
głównie w gminach: Nowa Słupia, Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Górno, Daleszyce. Szcze-
gólnie aktywni w prowadzeniu działalności agroturystycznych byli mieszkańcy położonej 
u podnóża Łysicy gminy Nowa Słupia (28 gospodarstw agroturystycznych)28. 

Racjonalne wykorzystanie centralnego położenia nader atrakcyjnego krajobrazu przy-
rodniczego, potencjału dziedzictwa kulturowego oraz pozarolniczej aktywności gospodar-
czej ludności wpływa korzystnie na rozwój turystyki w regionie świętokrzyskim. Profity pły-
nące z prowadzonej polityki turystycznej przekładają się zarówno na wzmocnienie poczucia 
własnej wartości, lokalnego patriotyzmu, dbałości o dziedzictwo kulturowe, propagowania 
zwyczajów i tradycji ludowej, umacniających tożsamość kulturową wsi, jak i większą 
dbałość o czystość środowiska naturalnego, a także polepszenie warunków życia jego 
mieszkańców.

27 E. Gąsiorowska-Mącznik, Agroturystyka jako forma pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego, „Zesz. Nauk. WSES w Ostrołęce” 4/2016 (23), s. 102.
28 Ibidem.
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Podsumowanie

Kultura i tradycja ludowa powoli odchodzą w zapomnienie. W dobie globalizacji, unifi-
kacji i postępujących procesów cywilizacyjnych nie mają one szans na przetrwanie w swej 
dawnej, naturalnej formie, służąc zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych czło-
wieka. „Ostatnią deską ratunku” dla wielu ludowych tradycji jest turystyka, której masowa 
forma stanowi ważne źródło dochodów miejscowej ludności. Dzięki jej obecności wiele 
miejsc „odradza się”, zaś elementy dziedzictwa są kultywowane i proponowane turystom 
w postaci produktu kulturowego29. Odziedziczone kultura i tradycja ludowa z wielką sta-
rannością kultywowane są przez społeczność lokalną gminy Nowa Słupia. Propagowanie 
lokalnej kultury i tradycji ludowej z szerokim wachlarzem oryginalnych ofert i usług tury-
stycznych połączonych z licznymi atrakcjami turystycznymi budzi duże zainteresowanie 
wśród turystów. Przeszłość regionu zachowana i odzwierciedlona w kulturze, tradycji 
ludowej, zabytkach, bogatej historii, wpływa na dalszy rozwój turystyki, w tym zwłaszcza 
turystyki kulturowej. 

Na podstawie badań, materiałów źródłowych i literatury przedmiotu można wysunąć 
następujące wnioski:
 – kultura i tradycja ludowa na terenie gminy Nowa Słupia stanową istotny element atrak-

cyjności turystycznej regionu, który zwiększa znaczenie wypoczynku na wsi z aktywnym 
uczestnictwem turystów w poznawaniu dziedzictwa kulturowego;

 – w procesie przeobrażeń zasobów kultury i tradycji ludowej w atrakcje i produkty tury-
styczne najważniejsze musi być zachowanie autentyczności dziedzictwa kulturowego 
zgodnie z tożsamością mieszkańców tego regionu. Będzie to możliwe tylko dzięki tury-
styce alternatywnej, której założenia nie wprowadzają dysharmonii w lokalnej kulturze;

 – dzięki wsparciu unijnych dotacji dokonano wielu inwestycji w zakresie renowacji za-
bytków, np. Domu Opata, kościoła parafialnego, drogi krzyżowej na Świętym Krzyżu, 
a także remontów (m.in. przebudowa centrum). Dalsze wsparcie funduszami struktu-
ralnymi dla gminy i regionu będzie zwiększać jego atrakcyjność turystyczną;

 – zainteresowanie turystów kulturą i tradycją ludową wzrasta, co powinno mobilizować 
zarówno władze lokalne, jak i organizatorów turystyki wiejskiej do ochrony i kultywo-
wania dziedzictwa kulturowego tego rejonu, a także do opracowania własnej strategii 
promocji walorów kulturowych oraz edukowania na ten temat lokalnej społeczności;

 – dalszy rozwój turystyki na obszarach wiejskich w znacznym stopniu daje możliwość 
eksponowania i upowszechniania wiedzy w zakresie kultury i tradycji ludowej. Rozpo-
wszechnianie dziedzictwa kulturowego i jego ochrona stają się produktem rynkowym, 
który niesie korzyści materialne mieszkańcom wsi i podnosi rangę tego miejsca na 
rynku lokalnym i ponadlokalnym.

29 J. Mokras-Grabowska, Wykorzystanie kultury ludowej w turystyce, [w:] Kultura i turystyka: razem, ale jak?, 
red. A. Stasiak, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2009, s. 160–161.
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Streszczenie

Celem opracowania jest próba prezentacji zasobów kultury i tradycji ludowej gminy Nowa Słupia 
jako istotnego elementu atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja celu pracy objęła charak-
terystykę walorów turystycznych, ocenę stanu zagospodarowania turystycznego oraz analizę 
ruchu turystycznego w oparciu o dane ze statystyki masowej. Z badań wynika, że odziedziczone 
zasoby kultury i tradycji ludowej są kultywowanie na terenie gminy Nowa Słupia. Ich obecność 
budzi duże zainteresowanie wśród odwiedzających rejon gości, a także odpowiada za wysoki 
stopień nasycenia obszaru walorami turystycznymi. Charakter owych obszarów stanowią główne 
elementy, które warunkują atrakcyjność turystyczną regionu.

Słowa kluczowe: tradycja i kultura ludowa, turystyka kulturowa, atrakcyjność turystyczna, 
produkt turystyczny

Abstract

The aim of this paper is an attempt to present the cultural and folk traditions of the Nowa Słupia 
community as an important element of the tourist attractiveness of the region. Realization of 
the purpose of the work covered the characteristics of tourist values, the assessment of the state 
of tourism development and the analysis of tourism based on data from mass statistics. The 
research shows that the inherited resources of culture and folk tradition are cultivating in Nowa 
Słupia commune. Their presence raises a lot of interest among visitor visitors, as well as the high 
degree of tourist area’s saturation and their character are the main elements that determine the 
attractiveness of the region’s tourism.

Key words: tradition and folk culture, cultural tourism, tourist attractiveness, tourist product
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