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SZLAKIEM ZABYTKÓW GÓRNICZYCH NA ZIEMIACH POLSKICH

Niniejszy artykuł jest próbą zestawienia ważniejszych zabytków górnictwa w Polsce. Źródłem
prezentowanych informacji oraz zdjęć są strony internetowe kopalń i muzeów górniczych.

I. Najstarsze zabytki górnicze
1. Krzemionki Opatowskie

Rezerwat archeologiczny, chroniący zespół neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego.
Położony jest 5 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. Na obszarze
długości kilku kilometrów zlokalizowano ponad 4 tysiące kopalń – od bardzo prostych
szybów jamowych i niszowych po skomplikowane podziemne obiekty komorowe. Są to
największe w Europie pola górnicze z podziemnymi chodnikami, szybami wydobywczymi i
wentylacyjnymi sprzed 5 tysięcy lat! Wydobywany szary krzemień pasiasty jest skałą, z
której wyrabiano na miejscu siekierki, i to na skalę przemysłową. Szacuje się, że wytworzono
tutaj kilkadziesiąt milionów sztuk kamiennych narzędzi. W Rezerwacie ArcheologicznoPrzyrodniczym utworzono turystyczną trasę podziemną. W białych wapiennych ścianach
tkwią krzemienne buły, które po rozłupaniu ukazują niezwykłą pasiastą strukturę. Dla
człowieka neolitycznego krzemienie pasiaste miały właściwości magiczne, a krzemienne
talizmany chroniły przed złem. Dzisiaj liczy się wartość ozdobna najpiękniejszej odmiany
krzemienia, występującej wyłącznie w jednym miejscu na kuli ziemskiej – na Ziemi
Sandomierskiej.
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2. Chełmskie Podziemia Kredowe

Chełmskie podziemia to możliwość poznania historii wydobycia kredy na tych ziemiach,
zobaczyć liczne ekspozycje archeologiczne oraz górnicze. Do zwiedzania przygotowana
została oświetlona i zabezpieczona trasa turystyczna o długości 2km. Zwiedzanie kopalni
trwa ok. 50 minut, a temperatura w podziemiach wynosi tylko +9°C niezależnie od
temperatury na powierzchni. Wilgotność powietrza waha się od 70 do 85%. Trasa
turystyczna rozciąga się pod chełmską starówką. W 1994 roku kopalnia została wpisana do
rejestru jako zabytek trzeciej klasy, unikatowa pozostałość górnictwa staropolskiego i
kredowego w Europie. Podziemny labirynt ma kilkadziesiąt kilometrów długości..
Wentylacja korytarzy działa na zasadzie różnicy temperatur powietrza na powierzchni i
pod ziemią. W podziemiach znajduje się też szyb starej studni miejskiej. W czasie prac
zabezpieczających na dnie tej trzydziestometrowej studni i w podziemnych korytarzach
archeolodzy odkryli m.in. dawną broń, szczątki przedmiotów użytkowych z gliny, kilka
drewnianych wiader służących do czerpania wody, kafle, monety i narzędzia z żelaza. Na
trasie turystycznej znajduje się świetnie zachowany odcinek kopalni z unikatowymi
formami kredowego krasu.

II Zabytki górnictwa rud
1. Kopalnia uranu
Podziemna Trasa Turystyczno- Edukacyjna w starej kopalni uranu znajduje się w Kletnie
na Dolnym Śląsku. Dla zwiedzających udostępniono fragment liczącej 20 sztolni oraz 3
szyby kopalni ,zwiedzać można sztolnie nr 18, najwyżej położony fragment kopalni, wlot
znajduje się na wysokości 773 m. npm oraz wyrobiska o długości około 200 metrów.
Zobaczyć tu można wiele eksponatów związanych z górnictwem, a także lokalne minerały,
które zostały specjalnie dla turystów wyeksponowane przez barwne oświetlenie.
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2. Kopalnia złota w Złotym Stoku

Pierwszy zapis o prowadzonych robotach górniczych pochodzi z 1273 r. Najstarsze prace
wydobywcze prowadzono w okolicach Złotego Stoku już około 2000 lat p.n.e. Od tego
czasu aż do lat dzisiejszych zdołano wydrążyć przeszło 300 km sztolni, szybów i
chodników rozmieszczonych aż na 21 poziomach. Część chodników Sztolni Gertruda
możemy zobaczyć płynąc 15-osobową łódką. Podziemny spływ odbywa się na odcinku ok.
200 metrów. Następnie przechodzi się do Sztolni Czarnej Górnej. Wejście do sztolni
znajduje się w górnej części Złotego Jaru, u podnóża wielkiego kamieniołomu, w Górze
Sołtysiej. Góra ta dwukrotnie była eksploatowana, raz w pogoni za żyłami złota (
średniowiecze) oraz w połowie XVII wieku w celu odzyskania rudy arsenowej. Można
tutaj na podstawie kształtu i przekroju chodników oraz rodzajów obudów, zapoznać się z
różnymi technikami górniczymi stosowanymi na przestrzeni wieków. Jest tutaj też
podziemny chodnik prowadzący do Czech, są ręcznie kute średniowieczne wyrobiska oraz
potężne komory po wybraniu złotodajnych rud. Największą jednak atrakcją Sztolni
Czarnej jest jedyny w Polsce podziemny wodospad. W małej komorze, z wysokości ośmiu
metrów, spada woda. W roku 2007 zostały ukończone prace polegające na usunięciu
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dwóch zawałów (prace górnicze trwały 4 lata). Umożliwiło to zejście na poziom niższy,
pod wodospadem. Od roku 2008 turyści z tego poziomu wyjeżdżają na zewnątrz trasą ok.
300 metrową podziemnym tramwajem.

3. Kopalnia złota w Złotoryi

Górnictwo złota w okolicach Złotoryi rozwinęło się głównie na złożach osadowych aluwialnych. Wydobycie takie prowadzono w piaskach złotonośnych odsłaniających się na
zboczu doliny Kaczawy. Złoto pozyskiwano również eksploatując żyły okruszcowane złotem
w obrębie twardych skał takich jak: diabazy, ryolity czy łupki. Przykładem takiej eksploatacji
jest Kopalnia Złota „Aurelia” wykuta pod górą Św. Mikołaja. Jedną ze sztolni wykuto około
roku 1660, natomiast inne chodniki i szyby wykuto najprawdopodobniej już w XX jako
szybiki poszukiwawcze. Długość trasy udostępnionej turystom wynosi ok. 100 m. Sztolnia
wykuta została w twardej skale diabazowej, widać nacieki rudy żelaza. Od głównego
chodnika odchodzą liczne boczne korytarze oraz szyb wentylacyjny, zamieszkały przez
nietoperze. Kopalnia Złota „Aurelia” kryje jeszcze wiele tajemnic. Z niewiadomych przyczyn
część chodników została zasypana.. Dlatego też współcześnie wielu eksploatatorów,
pracowało społecznie w kopalni odkopując i penetrują zapomniane szyby i sztolnie. W 1997
r. odkryto zasypany szyb i od imienia odkrywcy nazwano go „Szybem Karola”. Ma on 28
metrów długości i znajdują się w nim liczne boczne korytarze, jeszcze niezbadane i
niespenetrowane. W przyszłości planowana jest udostępnienie tego szybu turystom.
4. Kopalnia srebra
W Tarnowskich Górach znajduje się podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie
podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach . Od

4

2004 r. pomnik historii. Obiekt nominowany do wpisu na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO.. Od 2014 roku obiekt dołączył do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa

Przemysłowego (ERIH). Trasa została udostępniona do zwiedzania w 1976 roku. Jest częścią
podziemnego labiryntu wyrobisk górniczych, chodników i sztolni odwadniających, którego
długość wynosi ponad 150 km. Na głębokości 40 m powstał szlak turystyczny o długości
1740 m łączący trzy szyby. Zwiedza się pochodzące z XVIII i XIX w. przodki górnicze,
dawne stanowiska pracy i narzędzia. Ze szlakiem sąsiadują trzy komory o wielkości od 500
do 2000 m2. Blisko 300 metrowy fragment trasy trzeba pokonać łodzią.. W budynku
nadszybia Kopalni Srebra znajduje się multimedialne muzeum,
w którym można zapoznać się z historią, geologią, technikami wydobycia i odwadniania
tarnogórskich podziemi, oglądać można m.in. dawne narzędzia, płuczkę, lampy używane pod
ziemią, kubły do wydobywania urobku, a nawet górniczą przenośną toaletę.
5. Muzeum górnictwa rud żelaza w Bukownie
Muzeum znajduje się w Bukownie koło Olkusza i jest poświęcone historii górnictwa rud
żelaza. Muzeum powstało 1990 roku. Jego ekspozycja jest częścią zbiorów, zgromadzonych
w latach 60. i 70. XX wieku. Placówka zajmuje 13 pomieszczeń, w których eksponowane są
zbiory obrazujące historię górnictwa rud żelaza na terenach Bolesławia, począwszy od XIII
wieku po lata 80. XX wieku. Urządzona została również sztolnia, wyposażona w eksponaty
pochodzące z ZGH „Bolesław”, w tym m.in. w używane w kopalniach środki transportu
(lokomotywy akumulatorowe, wozy do przewozu ludzi i urobku). Ponadto placówka posiada
ekspozycję etnograficzną, w której znajdują się eksponaty pokazujące życie codzienne na
ziemi olkuskiej na przełomie XIX- XX wieku.
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6. Muzeum górnictwa rud żelaza w Częstochowie

Muzeum jest placówką, która pokazuje dzieje i rozwój górnictwa rudnego w Polsce. Znajduje
się w podziemnych korytarzach wydrążonych w latach 1974–1976. Stanowi ona w całości
model najbardziej charakterystycznych dla kopalnictwa rud żelaza wyrobisk podziemnych w
skali naturalnej. Na wystawie przedstawiono wyrobiska chodnikowe w obudowie drewnianej
i stalowej, komorę pomp oraz fragment „ściany” eksploatacyjnej z obudową i wyposażeniem
w maszyny i urządzenia. W chodnikach i komorach ustawiono oryginalne maszyny i środki
transportu. W sali ekspozycyjnej, podzielonej na wyodrębnione stanowiska, pokazano pełny
zestaw narzędzi i maszyn służących w przeszłości w pracy górników. Zgromadzono m.in.
liczne rodzaje obudów wyrobisk kopalnianych, lamp górniczych oraz minerałów.
Przedstawiono również historyczne narzędzia i metody wydobywania rudy żelaza.

III. Zabytki górnictwa soli kamiennej
1. Kopalnia Soli Wieliczka
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Kopalnia została wpisana w 1978 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy
od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory
eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9
poziomach, sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki
górniczej w poszczególnych epokach historycznych. Zwiedzanie trasy turystycznej, czyli 20
zabytkowych komór połączonych chodnikami o długości ok. 2 km (usytuowanych na
głębokości 64-135 m) oraz podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich (znajdującej
się na III poziomie kopalni) trwa ok. 3 godzin. Trasa obejmuje kaplicę św. Kingi i inne
podziemne komory wydrążone w soli, solne rzeźby XVII-XX w., jeziorka solankowe,
wyrobiska poeksploatacyjne, oryginalne maszyny i urządzenia górnicze. Po przejściu trasy
turystycznej można zwiedzić trasę muzeum (18 zabytkowych komór), o długości ok. 1,5 km.
Tworzy ją w sumie 15 wystaw stałych, 2 rezerwaty górnicze. Łącznie trasa turystyczna i trasa
muzeum stanowi ok. 2 % wszystkich wyrobisk kopalnianych.
2. Kopalnia Soli Bochnia

Zwiedzanie kopalni pozwala dobrze poznać sposoby dawnej techniki wydobywczej.
Specyficzny nastrój podziemi, zdaje się przenosić zwiedzającego w odległe stulecia. Stare
wyrobiska – prawdziwy podziemny labirynt pod miastem – dostarczają także niezrównanych
wrażeń estetycznych. Zwiedzanie kopalni soli odbywa się po trasie turystycznej wiodącej
przez najstarsze i najciekawsze wyrobiska i komory. Atrakcją dla zwiedzających jest
podziemna ekspozycja multimedialna, dzięki której zwiedzanie ma charakter podróży w
czasie. Prezentowany jest rozwój techniki górniczej na przestrzeni wieków, zawody górnicze
oraz podziemne żywioły, z jakimi zmagali się pracujący pod ziemią. Całość sprawia
wrażenie, jakby normalne życie kopalni toczyło się tuż obok zwiedzających.
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3. Kopalnia Soli Inowrocław

Stała Wystawa Solnictwa, nawiązująca do nieistniejącej już kopalni, powstała w styczniu
2011 roku po zakończeniu eksploatacji złóż w kopalni Solno. Wystawa składa się z dziesięciu
sal, przedstawiających różne aspekty inowrocławskiego solowarstwa na przełomie wieków.
Bogata historia związków miasta z solą rozpoczęła się już w czasach starożytnych. Pomiędzy
II a IV wiekiem naszej ery na terenie obecnego osiedla Rąbin znajdowała się osada zajmująca
się pozyskiwaniem tego cennego surowca. Wydobywano go w prosty sposób; wody
głębinowe drążyły solną skałę i wypływały w postaci słonych strumieni na powierzchnię
ziemi, ludzie zbierali solankę i wygotowywali z niej wodę. O pomysłowości ówczesnych
ludzi i popycie na sól może świadczyć to że wybudowano tu pierwszą w Europie tężnię. Tak
więc tradycja tężni uzdrowiskowej znajdującej się w Parku solankowym sięga ponad 1600 lat
wstecz.
4. Kopalnia Soli Kłodawa

Program zwiedzania podziemnej trasy turystycznej obejmuje prelekcję n/t historii powstania
złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią
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ziemi, przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi -opiekunki
górników solnych. Ogląda się wyeksploatowane komory solne oraz maszyny używane w
podziemnym górnictwie solnym a także wiele innych osobliwości górnictwa solnego.

IV. Zabytki górnictwa węgla kamiennego
1. Muzeum górnictwa węglowego w Zabrzu

Muzeum powstało w 1981 roku z połączenia zbiorów górniczych Muzeum Miejskiego w
Zabrzu i zbiorów Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu. Siedzibą muzeum jest
gmach dawnego starostwa zabrzańskiego. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu geologii i
paleobotaniki, historii górnictwa, przetwórstwa węgla oraz techniki i kultury górniczej.
Eksponaty podzielone zostały na szereg wystaw. Najnowocześniejszą oprawę otrzymały
„Dzieje techniki w polskim górnictwie węglowym”. To multimedialna podróż do wyrobisk
górniczych, której towarzyszą odgłosy podziemnej pracy. Poznaje się sposoby urabiania
węgla, jego transportu i wentylacji wyrobisk. Uzupełnieniem tej wystawy są ekspozycje
narzędzi i maszyn górniczych (na dziedzińcu umieszczono autentyczny kombajn węglowy),
techniki oświetleniowej, sprzętów i urządzeń zapewniających górnikom łączność. Wystawa
„Tajemnice lasu karbońskiego”, to spacer po lesie sprzed milionów lat. Stąd warto się udać na
ekspozycje polskich kopalin oraz sposobów wykorzystania węgla w nauce i gospodarce.
Bardzo interesujące są ekspozycje poświęcone życiu codziennemu górników. W muzeum
odtworzono tradycyjne górnicze mieszkanie, wyodrębniono też dział z pięknymi, tamtejszymi
strojami. W muzeum zgromadzono różnorodne wizerunki Św. Barbary, w tym wykonane w
czarnym węglu.
2. Muzeum Stara Kopalnia w Wałbrzychu
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Muzeum jest jednym z najbardziej wyjątkowych obiektów w Europie. Kopalnia powstała w
XVII wieku, wydobycie węgla zakończono w niej w 1996 roku.
Na jej terenie znajdują się unikatowe w skali Europy i świata zachowane obiekty architektury
przemysłowej. W 2014 roku w kompleksie jedenastu zrewitalizowanych budynków
otworzono nowoczesne centrum nauki i sztuki. W muzeum można się dowiedzieć
wszystkiego o węglu, górnictwie i górnikach pracujących w skrajnie niebezpiecznych
warunkach. Poznaje się geologię oraz oryginalne konstrukcje, rozwiązania procesów
technologicznych i bogatą ekspozycję maszyn, która pozwala prześledzić niemal dwa stulecia
przemysłowego rozwoju. Do dziś przetrwały murowane basztowe wieże wyciągowe szybów
swoim wyglądem nawiązujące do dawnych wież obronnych. Ich wystrój architektoniczny
wykonano w stylu klasyczno-renesansowym. Ten typ wież był od lat 50. XIX wieku
powszechnie stosowany w kopalniach głębinowych ze względu na masywną konstrukcję
wytrzymującą ciężar umieszczonych w niej urządzeń wyciągowych i wydobywanego urobku.
Pod koniec XIX wieku, zgodnie z panującymi wówczas trendami, wkomponowano w nie
wieże stalowe. Poza tymi obiektami na terenie byłej kopalni znajdują się również warsztaty
mechaniczne z 1872 r., sortownia węgla z 1888 r., płuczka i flotacja węgla z lat 1902–1914,
oraz zachowane maszyny i urządzenia wyciągowe szybu "Sobótka" z 1912 r. wraz z
oprzyrządowaniem.
3. Kopalnia Guido w Zabrzu
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Kopalnia Guido działała przez 70 lat. Obecnie podziemia zyskały zupełnie nową funkcję.
Odnowiono zabytkową tamę, która niegdyś zabezpieczała kopalnię przed zalaniem. Na
jednym z chodników została zainstalowana podwieszana kolejka, a podziemne komory
zyskały nowe funkcje. Renowację przeszły także poprzemysłowe budynki na powierzchni
kopalni. Rewitalizacji poddano dwa poziomy. Na poziomie 320 odnowiono trzy komory,
znajduje się tam m.in. sala kinowa. Przekształcono w nią dawny warsztat napraw i remontów.
W XIX wiecznej komorze kompresorów znajduje się przestrzeń ekspozycyjna. Wielką
atrakcją są oryginalne zabytkowe maszyny górnicze. We wszystkich pomieszczeniach króluje
surowy kopalniany wystrój. Są tu łukowate stropy i surowe ceglane ściany. Podczas
rewitalizacji nowe funkcje zyskały nie tylko komory, ale także górnicze chodniki. Na dwóch
poziomach przygotowano specjalne turystyczne trasy. Na poziomie 320 uruchomiono
podwieszaną kolejkę górniczą. Z kolei na poziomie 170 metrów przygotowano trasę
przedstawiającą wydobycie węgla, pracę górników, a także zabytkowe maszyny z przełomu
XIX i XX wieku.
4. Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu
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W skład muzeum wchodzi kopalnia Królowa Luiza oraz Główna Kluczowa Sztolnia
Dziedziczna. W sumie będzie to 5 km podziemnych tras, dwa szyby górnicze, szereg
zrewitalizowanych budynków oraz dwa parki tematyczne. Obecnie udostępniona jest strefa
naziemna Sztolni. Obejmuje ona zabytkową łaźnie łańcuszkową i 100-letnią maszynę
wyciągową. Łaźnia została wybudowana w 1890 r. i była pierwszym tego typu obiektem na
Górnym Śląsku. Maszyna parowa to urządzenie o mocy 2000 KM, które wyprodukowano w
1915 r. w Niemczech. W czerwcu oddany będzie podziemny park maszyn górniczych
zlokalizowany w dawnych wyrobiskach kopalni. Ekspozycja będzie podzielona na strefy
tematyczne: strefę tradycji, strefę legend i kultury, geostrefę, strefę techniki i strefę działań.
Będą one wypełnione multimediami i maszynami górniczymi. Dodatkową atrakcją będzie
przejazd kolejką szynową typu Karlik. Ponadto w chodniku węglowym z 1820 r. będzie
można zobaczyć ekspozycję poświęconą dawnym sposobom wydobywania węgla systemem
zabierkowym, a także prezentacje metod transportu węgla.
5. Muzeum górnictwa w Knurowie
Muzeum otwarto jako wystawę pamiątek, dokumentów ukazujących historię kopalni Knurów.
Ekspozycja prezentowana jest w pięciu salach i podziemiach Klubu NOT. Zwiedza się
gabinet dyrektora, markownię, lampownię i łaźnię. Pokazana jest ekspozycja chodnika w
obudowie drewnianej i stalowej. Zgromadzono sztandary, narzędzia, sprzęt górniczy, sprzęt
ratowniczy a także zabytkowe instrumenty orkiestry dętej. Ukazane jest także wnętrze izby
górniczej z tradycyjnym umeblowaniem z początku XX wieku i zabytkowym pianinem ze
świeczkami z XIX wieku. Jedna z sal poświęcona jest miastu Knurów.
6. Kopalnia węgla kamiennego Nowa Ruda
Podziemna Trasa Turystyczna Kopalni Węgla zlokalizowana jest na byłym polu górniczym
Piast dawnej kopalni Nowa Ruda. Turystom oferuje się 1,5-godzinną wycieczkę do
podziemnych wyrobisk o długości ponad 700 m. Zapoznać się tu można ze sposobami
zabezpieczania chodników i stosowanymi niegdyś metodami pracy górników. Można też
zobaczyć dawne maszyny górnicze i wagoniki podziemnej kolejki, służące niegdyś do
przewożenia ludzi i transportu węgla. Labiryntem chodników dochodzi się do szybu, którym
przed laty górnicy byli zwożeni do pracy na kolejnych, głębszych poziomach kopalni. Dziś
szyb ten jest całkowicie zasypany. Atrakcją są skamieniałe pnie drzew sprzed ponad 250 mln
lat. Można je zobaczyć wyeksponowane przed wejściem do sztolni oraz w naturalnej pozycji
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w dwóch miejscach na ścianach podziemnych chodników. Podziwiać można tu m.in.
skamieniałą araukarię stanowiącą ewenement na skalę światową. Dalej eksponowane są
obudowy zmechanizowane, obudowa samokrocząca, przenośnik zgrzebłowy, różnego rodzaju
wagoniki towarowe, platformy do przewozu kołowrotów i lutnie wentylacyjne. Z większych
urządzeń pracujących na ścianach zachował się kombajn węglowy i wrębiarka. Zwiedzanie
zaczyna się od budynku muzeum, gdzie w 4 salach wystawowych zgromadzono eksponaty ze
wszystkich dziedzin górnictwa podziemnego, np. modele maszyn i sprzęt zabezpieczający
wraz z rozmaitymi typami ładunków strzałowych i aparatów ucieczkowych.. Do zwiedzania
udostępniona jest także oryginalna dyspozytornia. W nadziemnym kompleksie górniczym
można także zobaczyć, unikalne na skalę światową, piece i wieże szybowe. Jest to jeden z
nielicznych zachowanych w tak doskonałym stanie XIX-wiecznych obiektów przemysłowowydobywczych.

V Zabytki górnictwa nafty i gazu
1. Bóbrka - Kolebka przemysłu naftowego

Skansen - Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce jest
obiektem unikalnym w skali światowej. Tu narodziła się gałąź przemysłu, która w II połowie
XIX w. popchnęła świat w kierunku niebywałego dotąd rozwoju cywilizacyjnego. Podwaliny
pod ten rozwój dał Polak Ignacy Łukasiewicz, a Polska stała się kolebką przemysłu
naftowego. Żyjemy w epoce dynamicznego rozwoju nauki i techniki. Skansen ma ocalić od
zniszczenia i zapomnienia, zgromadzić i otoczyć opieką rzeczowe dokumenty rozwoju
przemysłu naftowego, wyeksponować i pokazać społeczeństwu naukowy i przemysłowy
dorobek polskich nafciarzy.. Cel ten zrealizowano na terenie czynnej do dziś, najstarszej w
świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Zachowały się tam autentyczne obiekty i dokumenty
- świadectwa historii rozwoju przemysłu naftowego od jego narodzin po dzień dzisiejszy..
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Muzeum położone jest w odległości ok. 12 km od Krosna, 6 km od Dukli i 15 km od przejścia
granicznego w Barwinku. Na ok. 20 ha ogrodzonego obszaru rozlokowane są ekspozycje
górnictwa naftowego, gazownictwa, przemysłu rafineryjnego i dystrybucji produktów
naftowych, znajdują się tu autentyczne obiekty zabytkowe.
2. Szlak naftowy – 68 muzeów i skansenów
Trasa szlaku rozpoczyna się w Jaśle, a następnie ciągnie się przez Krosno, Sanok, Lesko,
Ustrzyki Dolne i za wschodnią granicą – przez Sambor, Borysław, Drohobycz, do Lwowa.
Podróżując Szlakiem Naftowym można zwiedzać muzea i skanseny, zobaczyć szyby naftowe,
kopalnie, kiwony pompowe (urządzenia służące do wydobywania ropy naftowej z szybów
wiertniczych), czynne złoża ropy, kieraty (systemy mechaniczne służące do napędzenia pomp

naftowych na terenie kopalni) oraz obiekty związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Na Szlaku Naftowym znajduje się 68 miejsc związanych z narodzinami i rozwojem
przemysłu naftowego, w których zlokalizowano i urządzono ekspozycje poświęcone historii
przemysłu naftowego, jak i miejsca, gdzie w czynnych jeszcze kopalniach napotyka się
ocalałe, stare urządzenia naftowe.
3. Muzeum nafty w Libuszy
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Na obszarze administracyjnej działalności Gorlickiego Kopalnictwa Naftowego wykonano w
ciągu stu kilkudziesięciu lat ponad 3400 otworów kopanych i wierconych, z nich 3334
pozytywnych W prywatnym muzeum ogląda się sale muzealne w dwóch obszernych
pomieszczeniach budynku gospodarczego. Jest tutaj dział naftowy z fotografiami i
życiorysami pionierów i liderów przemysłu naftowego, dyplomy, zdjęcia starych kopalń,
próbki rdzeni, skamieniałości przewodnie, ropa naftowa i produkty z ropy, narzędzia
wiertnicze, eksploatacyjne i instrumentacyjne. W ogrodzie, oprócz obelisku znajdują się
między innymi dwie wykonane w skali 1:4 kopie szybów wiertniczych systemu
kanadyjskiego i pensylwańskiego, kiwon, rampa narzędziowa.
Podsumowanie
Wymienione powyżej zabytki górnictwa są obiektami, które można zwiedzać najlepiej z
przewodnikiem. Nie ma jeszcze w Polsce organizacji, która umożliwiłaby odwiedzić kopalnie
i muzea w ramach zorganizowanej wycieczki. W praktyce należy skontaktować się z
poszczególnymi obiektami posiadającymi punkty rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu.
Wyjątkiem jest „szlak naftowy” gdzie zorganizowane wycieczki można zamówić.
Od kilku lat uruchomione zostały studia nazwane „geoturystyka”, na których studenci
Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskie zdobywają wiedzę umożliwiającą
zdobycie zawodu muzealnika – kustosza górniczego oraz przewodnika po obiektach
górniczych. Tego problemu w niniejszym artykule nie omawiamy. Mamy nadzieję, że w
przyszłości nasze stowarzyszenie (SITG) nawiąże odpowiednie kontakty i będziemy mogli
stworzyć kilka szlaków turystycznych umożliwiających odwiedzanie interesujących zabytków
górniczych.
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