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Wstęp
Geopark Geoland Świętokrzyski to obszar o wyjątkowych walorach przyrody
nieożywionej i ożywionej oraz niezwykłym dziedzictwie kulturowym, zlokalizowany w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Ten urokliwy zakątek ziemi
świętokrzyskiej obejmujący terytorium pięciu gmin (Kielce, Chęciny, Morawica,
Sitkówka-Nowiny i Piekoszów) ma do zaoferowania turystom niezapomnianą
podróż w dzieje Ziemi i człowieka zapisaną w lokalnym krajobrazie oraz zabytkach przyrody i architektury. Wgląd w geologiczną przeszłość sięgającą ponad
pół miliarda lat umożliwiają liczne nieczynne kamieniołomy i skałki budujące
wierzchołki niewysokich wzniesień przedzielonych rozległymi dolinami. Krajobraz rzeźbiony ręką natury i człowieka urozmaicają wspaniałe zabytki architektury, z Zamkiem Królewskim w Chęcinach oraz Karczówką i Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach, na czele. Turystów zainteresowanych lokalnym
dziedzictwem kulturowym i tradycjami ludowymi nie zawiedzie wizyta w Parku
Etnograficznym w Tokarni oraz Ośrodku Tradycji Garncarskich w Chałupkach.
Geopark Geoland Świętokrzyski to jedyny zakątek na świecie, gdzie z Raju
do Piekła jest tylko kilka kilometrów J. Mowa oczywiście o nazwach jaskiń,
w tym najpiękniejszej jaskini w Polsce. Podążając tropami podziemnego świata
nie sposób pominąć jaskiń na kieleckiej Kadzielni, gdzie poza podziemnymi
wędrówkami można zakosztować wspaniałych widoków lub stać się uczestnikiem jednego z widowisk odbywających się w najpiękniej położonym amfiteatrze w Polsce. Z Kadzielni niedaleko na Wietrznię, a tam czeka na turystów
niezapomniana wycieczka do głównego centrum edukacyjnego i informacyjnego
Geoparku – Centrum Geoedukacji. To miejsce gdzie poprzez przygodę i zabawę
można poznać geologiczne dzieje regionu. Podziwiając dewońską rafę, stając
oko w oko z wielką rybą pancerną czy podróżując do wnętrza Ziemi w specjalnej
kapsule 5D doświadczymy niezapomnianych emocji zdobywając wiedzę!

Zapraszamy do Geoparku Geoland Świętokrzyski!
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Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i krajobraz
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
Region świętokrzyski, którego trzon stanowią Góry Świętokrzyskie, to kraina
będąca częścią pasa wyżyn środkowej Polski, wyróżniająca się na tle innych
regionów Polski i Europy wyjątkową budową geologiczną. Geopark Geoland
Świętokrzyski położony w zachodniej części regionu odzwierciedla jego‑ najważniejsze cechy. Zróżnicowanie występujących w podłożu skał osadowych reprezentujących wszystkie okresy geologiczne od kambru do czwartorzędu, oraz
powiązanych z nimi surowców mineralnych, gleb i roślinności wykorzystywanych przez człowieka od ponad 50 tysięcy lat zadecydowało o wyjątkowości
przyrodniczej, kulturowej i krajobrazowej tego zakątka Gór Świętokrzyskich.
Na obszarze Geoparku obejmującym powierzchnię 526 km2 zlokalizowanych
jest blisko 80 stanowisk geologicznych w postaci nieczynnych kamieniołomów,
naturalnych form skałkowych i jaskiń, skarp dolin rzecznych oraz źródeł i pojedynczych głazów narzutowych. Najcenniejsze z nich chronione są jako rezerwaty i pomniki przyrody oraz stanowiska dokumentacyjne. Kompleksową ochronę przyrody nieożywionej, ożywionej oraz krajobrazu z cennymi elementami
dziedzictwa kulturowego zapewnia Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, który
stanowi swoisty trzon Geoparku.
Obszar Geoparku ,,Geoland Świętokrzyski’’ z uwagi na unikalną georóżnorodność, jest również obszarem o wyjątkowej bioróżnorodności. Znaczne bogactwo
roślin wynika z dużej zmienności warunków podłoża, o których decyduje w dużej
mierze rodzaj skał, a także związany z nimi rodzaj gleb, rzeźba terenu czy nawet
historia jego użytkowania przez człowieka. Najważniejszą cechą obszaru Geoparku
jest obecność różnego typu zbiorowisk na stosunkowo małej powierzchni. Bogactwo flory i fauny zaznacza się szczególnie mocno w części Geoparku objętej ochroną
w ramach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Na jego terenie występuje
ok. 1117 gatunków roślin naczyniowych (ponad 46% flory Polski), z czego aż 264
należy do szczególnie cennych – chronionych, rzadkich i/lub zagrożonych. Świat
przyrody ożywionej uzupełniają liczne gatunki zwierząt, z których część wpisana
jest na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych.
Powiązania człowieka z geologią dokumentują liczne stanowiska archeologiczne, ślady górnictwa kruszcowego i skalnego, dawne obiekty przemysłowe
oraz zabytki architektury zbudowane z lokalnych skał. Udokumentowana historia pobytu człowieka na obszarze objętym granicami Geoparku sięga ponad 50
tysięcy lat wstecz, do epoki plejstocenu. Najważniejszym wątkiem który łączy
historię aktywności człowieka na obszarze Geoparku w różnych epokach historycznych, jest poszukiwanie, wydobywanie i wykorzystanie lokalnych surowców
mineralnych: kruszców metali i surowców skalnych. Wątek ten pojawia się od
początku obecności człowieka na obszarze objętym granicami Geoparku i trwa
do dzisiaj, kontynuowany przez działalność lokalnych zakładów górniczych, cementowo-wapienniczych i kamieniarskich.
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Ryc. 1. Mapa hipsometryczna obszaru Geoparku z zaznaczonymi geostanowiskami

Krajobraz
Niewysokie malownicze wzniesienia układające się w pasma rozdzielone rozległymi dolinami to najważniejszy rys krajobrazu obszaru Geoparku. Aby w pełni
zrozumieć otaczający nas krajobraz musimy poznać budowę geologiczną podłoża dostępną w licznych naturalnych i sztucznych odsłonięciach. Dzięki temu
dowiemy się, że pasma najwyższych wzniesień na obszarze Geoparku zbudowane są ze skał najbardziej odpornych na procesy wietrzenia i erozji: piaskowców
kambryjskich i ordowickich (Pasmo Dymińskie, Posłowickie i Zgórskie), zwięzłych odmian wapieni i dolomitów dewońskich (Pasmo Zelejowskie, Skibskie,
Kadzielniańskie, Bolechowickie i masyw Miedzianki) oraz wapieni górnojurajskich (Grzywy Korzeckowskie i Grząby Bolmińskie oraz Góra Milechowska). Wędrując po wymienionych pasmach możemy napotkać naturalne formy skałkowe
w postaci skalnych grzebieni, grani czy urwisk urozmaicających krajobraz. Skoro
znamy budowę podłoża nie zdziwi nas fakt, że wszelkie doliny i obniżenia terenu, jak np. Dolina Chęcińska uformowały się na wychodniach skał miękkich
i mało odpornych na niszczenie: łupkach, mułowcach czy marglach.
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Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i krajobraz
Idąc dalej tropem geologii możemy odczytać zagadkę występowania i rozmieszczenia jaskiń, które na obszarze Geoparku, związane są niemal wyłącznie
z obszarami występowania krasowiejących skał wapiennych dewonu i jury. Znając tę prawidłowość nie będziemy zaskoczeni faktem, iż słynna Jaskinia Raj czy
pobliska Jaskinia Piekło uformowały się właśnie wapieniach dewonu.
Krajobraz Geoparku to także przyroda ożywiona i działalność człowieka.
Wszechobecne lasy, zarośla i murawy porastające niektóre zbocza oraz dawne
i współczesne wyrobiska górnicze rozcinające wzniesienia to nieodłączne elementy tego krajobrazu. Historyczna i współczesna zabudowa uzupełnia ten pejzaż dodając mu miejscami uroku i wyjątkowości, której próżno szukać w innych
zakątkach Polski czy Europy.

Fot. 1. Widok z góry Miedzianki na Dolinę Chęcińską (fot. Ł. Zarzycki)
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Fot. 2. Widok z Zamku Królewskiego w Chęcinach (fot. G. Pierzak)
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Biesak-Białogon
Skały sprzed pół miliarda lat i zapis zdarzeń geologicznych
z początków ,,ery życia’’
Stary kamieniołom ukryty wśród gęstego lasu porastającego północnowschodnie zbocze Kamiennej Góry w Paśmie Posłowickim kryje w sobie kilka
ciekawostek. Zalesiony teren wraz z kamieniołomem chroniony jest od 1981
roku jako rezerwat przyrody ,,Biesak-Białogon’’. Działalność górnicza prowadzona do 1961 roku pozostawiła po sobie niewielkie wyrobisko odsłaniające skały
należące do dwóch okresów geologicznych ery paleozoicznej: kambru i ordowiku. Skały te stanowią pamiątkę
dawnych mórz, w których tworzyły
się jako luźne osady piasku, mułu
i iłu. Starsze (kambryjskie) mułowce i iłowce widoczne w północnej
części wyrobiska (fot. 3) to jedne
z najstarszych skał widocznych na
terenie Geoparku, liczące sobie
ponad pół miliarda lat! Młodsze
od nich skały ordowiku to przede
wszystkim piaskowce, które były
głównym przedmiotem eksploatacji prowadzonej w kamieniołomie.
Geologiczny przekładaniec który
tworzą skały kambru i zalegające
na nich skały ordowiku, jest miejscami odwrócony, w ten sposób, że
starsze (kambryjskie) skały leżą na
młodszych (ordowickich), (fot….).
Zaburzone położenie warstw skalnych, obecnie już niewidoczne
w ścianach wyrobiska, to efekt
przemieszczania się mas skalnych,
podczas ruchów górotwórczych
zwanych kaledońskimi, które miały
miejsce od ordowiku do wczesnego
dewonu. Geologiczną ciekawostkę rezerwatu stanowią warstewki
bentonitu – morskiej skały osadowej pochodzenia wulkanicznego.
Bentonity tworzyły się w wyniku
wietrzenia materiału wulkaniczne-
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go gromadzącego się na dnie morskim i są zapisem lądowej aktywności wulkanicznej, która miała miejsce w sąsiedztwie zbiornika morskiego, w ordowiku.

Fot. 3. Rezerwat Biesak-Białogon (fot. Ł. Zarzycki)
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Wietrznia
Historia dewońskiego morza i procesów geologicznych na wystawie i w terenie
Wietrznia to kompleks trzech połączonych wyrobisk dawnego kamieniołomu,
w których do 1974 roku wydobywano skały wapienne dewonu. Od 1999 roku
teren dawnych wyrobisk jest objęty ochroną jako rezerwat przyrody Wietrznia,
noszący imię znakomitego geologa, alpinisty i himalaisty Zbigniewa Rubinowskiego. Ściany dawnych wyrobisk: Wietrznia, Międzygórz i Międzygórz Wschodni
odsłaniają profil morskich skał osadowych dewonu górnego, będących geologiczną pamiątką tropikalnego morza sprzed 359 milionów lat.
Wędrując oznakowaną trasą geoturystyczną przez rezerwat możemy odnaleźć
w wapiennych rumoszu skamieniałe szczątki dawnych morskich organizmów:
gąbek, koralowców, ramienionogów, ślimaków, liliowców oraz trylobitów. Rarytas wśród skamieniałości stanowią szczątki ryb pancernych. Do geologicznych
atrakcji Wietrzni można zaliczyć także skupienia minerałów (głównie kalcytu)
wypełniające liczne spękania i pustki w wapieniach i dolomitach. W czasie wędrówki warto zwrócić uwagę na wszechobecne czerwonawo zabarwione osady
wypełniające pustki w zwięzłych wapieniach i dolomitach dewonu. To tak zwany
kras kopalny, czyli dawne jaskinie, które zostały wtórnie wypełnione osadami
lądowymi.
Jeżeli chcemy poznać niezwykłą historię dewońskiego morza i zamieszkujących je organizmów oraz dowiedzieć się jakie procesy zmieniały skały dewońskie przez miliony lat, warto odwiedzić Centrum Geoedukacji zlokalizowane
w południowo-wschodniej części rezerwatu. Ekspozycja stała wraz z seansem
w kinie 5D przeniosą nas w daleką geologiczną przeszłość, w której nie było
jeszcze Gór Świętokrzyskich, a warsztaty edukacyjne w Klubie Miłośników Geologii dostarczą satysfakcji z własnoręcznie wyszlifowanych skalnych pamiątek.
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Fot. 4. Rezerwat Wietrznia – profil skał dewonu górnego (fot. K. Pęczalski)

Fot. 6. Skamieniały szkielet koralowca dewońskiego
(fot. J. Jędrychowski)

Fot. 7. Warstwy wapieni ze skamieniałościami
(fot. J. Jędrychowski)

Fot. 5. Jedna z form krasowych na Wietrzni
(fot. J. Jędrychowski)

Fot. 8. Wystawa w Centrum Geoedukacji
(fot. P. Menducki)
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Kadzielnia
3 w 1, czyli rezerwat, park i amfiteatr w dawnym kamieniołomie
Na mapie turystycznej Gór Świętokrzyskich jest to jedyne miejsce, w którym
poza poznaniem dziejów Ziemi i podziwianiem pięknego krajobrazu, możemy
stać się widzami niezwykłych widowisk muzycznych oraz uczestnikami nie mniej
wyjątkowej podziemnej wycieczki.
Kadzielnia to rozległe wyrobisko dawnego kamieniołomu, w którym do lat
60-tych XX wieku wydobywano skały wapienne stanowiące geologiczną pamiątkę późnodewońskiego morza, sprzed 359 milionów lat. Pozostałością po działalności górniczej jest górujący nad wyrobiskiem ogromny monolit skalny zwany
Skałką Geologów (Fot. 9). Od 1962 roku najwyższa część Skałki jest objęta
ochroną jako rezerwat przyrody ,,Kadzielnia’’. Pozostała część wyrobiska i jego
najbliższe otoczenia zagospodarowane są jako Park oraz Amfiteatr Kadzielnia
mieszący ponad 5 tysięcy widzów. Wędrując znakowanymi ścieżkami turystycznymi Parku Kadzielnia warto zajrzeć na punkty widokowe, z których rozpościera
się niezwykły widok na Skałkę Geologów, oraz okoliczne wzniesienia, z Karczówką na czele (fot. 9).
Dla spragnionych mocniejszych wrażeń przygotowana została Podziemna
Trasa Turystyczna w połączonych jaskiniach: Odkrywców, Prochowni i Szczelinie,
zlokalizowanych u podnóża wschodniej ściany wyrobiska, przy drodze dojazdo-

Fot. 9. Dawny kamieniołom Kadzielnia ze Skałką Geologów na pierwszym planie (fot. P. Ptak)
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Fot. 10. Podziemna trasa turystyczna w jaskiniach na Kadzielni (fot. P. Ptak)

wej do Amfiteatru Kadzielnia. Wygodny parking od strony ulicy Krakowskiej oraz
lokalizacja niemalże w centrum Kielc, sprawiają, że Kadzielnia jest doskonałym
punktem dla wycieczek grupowych i turystów indywidualnych pragnących poznać wyjątkowe dziedzictwo geologiczne i kulturowe miasta.

Fot. 11. Amfiteatr Kadzielnia (fot. S. Pawlak)
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Ślichowice
Siły wnętrza Ziemi, ,,skalna plastelina’’ i pierwszy rezerwat geologiczny w Polsce
Czy twarde i zwięzłe skały mogą zostać pozginane niczym plastelina? Jakie
niezwykłe pamiątki pozostały po ruchach górotwórczych, które kształtowały
fragment powierzchni naszej planety przeszło 300 milionów lat temu? Odpowiedzi na te pytania możemy poszukać udając się na geologiczny spacer do ,,Rezerwatu skalnego im. Jana Czarnockiego’’, położonego na kieleckim osiedlu ,,Ślichowice’’. Rezerwat został utworzony w 1952 roku z inicjatywy znanego kieleckiego geologa i regionalisty Jana Czarnockiego. Powodem objęcia tego miejsca
ochroną był unikatowy profil sfałdowanych skał wapiennych dewonu górnego,
odsłonięty podczas eksploatacji górniczej w wyrobisku rozcinającym wschodnie
zbocze wzniesienia Ślichowicy (303 m n.p.m.). Po utworzeniu rezerwatu przeniesiono wydobycie na zachodnią stronę wzniesienia, gdzie odsłonięto jeszcze
bardziej widowiskowy przykład fałdu skalnego. Listwa skalna rozdzielająca oba
wyrobiska (wschodnie i zachodnie) wraz ze ścianami odsłaniającymi sfałdowane
skały, została objęta ochroną jako rezerwat przyrody o powierzchni 0,5 ha.
Rezerwat i jego najbliższe otoczenie stanowią obecnie teren spacerowy,
jak również miejsce turystyki i edukacji geologicznej. Jaką historię ,,opowiadają’’ nam skały odsłonięte w wyrobiskach? Wapienie, margle i łupki ilaste to

Fot. 12. Dawny kamieniołom Ślichowice
(fot. W. Wesołowski)
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Fot. 13. Fałd tektoniczny odsłonięty w ścianie wyrobiska zachodniego (fot. M. Poros)

osady dawnego tropikalnego morza, które pod koniec okresu dewońskiego (od
380 do 359 milionów lat temu) uległo stopniowemu pogłębieniu i ochłodzeniu. Spękania, uskoki i fałdy widoczne w wapieniach dewonu stanowią z kolei
pamiątkę waryscyjskich ruchów górotwórczych, które przeszło 300 milionów lat
temu kształtowały fragment skorupy ziemskiej, na którym obecnie rozciągają
się Góry Świętokrzyskie.

Fot. 14. Fałdy tektoniczne odsłonięte w wyrobisku wschodnim (fot. A. Mochoń)
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Karczówka – Dalnia – Grabina
Śladami dewońskiego morza i kieleckich gwarków
Ten zagadkowy podtytuł zaczerpnięty z publikacji znanego kieleckiego geologa i regionalisty Tymoteusza Wróblewskiego najlepiej oddaje wyjątkowość
dziedzictwa geologiczno-kulturowego Karczówki i jej najbliższego otoczenia.
Karczówka, Dalnia i Grabina wchodzące w skład zachodniej części Pasma Kadzielniańskiego, nazywane były w dawnych wiekach Górami Kruszcowymi.
Przypuszcza się, że już od średniowiecza rejon ten był areną intensywnego
górnictwa kruszców ołowiu i srebra, odbywającego się pod zarządem biskupów
krakowskich – dawnych właścicieli tych terenów. Kilkaset lat aktywności górniczej pozostawiło po sobie pamiątki w postaci ponad 3000 śladów dawnych
wyrobisk, szybów i otaczających je hałd. Unikatowym świadectwem tradycji
górniczych jest XVII-wieczna figura Świętej Barbary umieszczona w barokowym
kościele p.w. Św. Karola Boromeusza, który wraz z dawnym klasztorem bernardynów (obecnie pallotynów) stanowi obecnie Pallotyńskie Centrum Dialogu,
Wychowania i Promocji Karczówka. Święta Barbara wykonana została z największej, z trzech brył rudy ołowiu – galeny, co dobitnie podkreśla waga rzeźby wynosząca aż 1800 kg! Niezwykła historia odkrycia trzech „gran’’ czyli brył ołowiu
została utrwalona w formie legendy o górniku Hilarym Mali.
Spacer śladami dewońskiego morza i kieleckich gwarków umożliwia specjalnie oznakowana ścieżka geologiczno-kruszcowo-górnicza wiodąca przez

Fot. 15. Nieczynny kamieniołom ,,Czarnów’’ na Grabinie Dużej (fot. Ł. Zarzycki)
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rezerwat krajobrazowy Karczówka i zespół przyrodniczo-krajobrazowy
DalniaGrabina. Poza pamiątkami
dawnego górnictwa i perłą
barokowej architektury, możemy zapoznać się na niej
z wapieniami dewońskimi
budującymi zachodnią część
Pasma
Kadzielniańskiego.
Uważny obserwator wypatrzy
w tych skałach skamieniałe
szkielety gąbek, koralowców
i ramienionogów świadczące
o ich morskim pochodzeniu.

Fot. 16. Figura Św. Barbary w kościele
na Karczówce (fot. J. Jędrychowski)

Fot. 17. Kościół i klasztor na Karczówce (fot. S. Pawlak)
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Chęciny – Góra Zelejowa
Śladami królów polskich i geologicznych zagadek doliny chęcińskiej
Dolina chęcińska obrzeżona od południowej strony Górą Zamkową z majestatycznymi ruinami średniowiecznego Zamku Królewskiego i położonym u jego
stóp miastem Chęciny, to najbardziej charakterystyczny motyw krajobrazowy
Geoparku Geoland Świętokrzyski i zarazem raj dla miłośników geoturystyki. Jakie geologiczne i historyczne zagadki kryje w sobie ten zakątek regionu?
Górujący nad miastem i doliną Zamek Królewski w Chęcinach, stanowi piękne
połączenie wątków geologicznych z historią zapisaną przez człowieka. Wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku na grzbiecie skalistego wzgórza zbudowanego z wapieni i dolomitów dewonu, był przez długi czas niezdobytą warownią,
pełniącą ważne funkcje. Za Władysława Łokietka pełnił funkcję ośrodka administracji książęcej i życia politycznego kraju, a także miejsca przechowywania
skarbca koronnego i archidiecezji gnieźnieńskiej. Za Jagiellonów zyskał sławę
ciężkiego więzienia, w którym przetrzymywano znamienite osobistości. Obecnie
pełni funkcję głównej atrakcji turystycznej i znakomitego punktu widokowego na zachodnią część Gór Świętokrzyskich. Obserwując panoramę najbliższej
okolicy ze wschodniej wieży tzw. zamku górnego możemy podziwiać krajobraz,
który jest mocno związany z budową geologiczną podłoża.
Z geologicznego punktu widzenia skały budujące dolinę chęcińską i obrzeżające
ją pasma: Chęcińskie i Zelejowskie, uformowane są w rozległą, wypukłą strukturę

Ryc. 2. Przekrój geologiczny przez Dolinę Chęcińską ukazujący strukturę antykliny chęcińskiej
(na podstawie Stupnicka E, Stępień-Sałek M., 2001)
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Fot. 18. Kamieniołom zachodni na G. Zamkowej (fot. M. Poros)

fałdową zwaną przez geologów antykliną chęcińską. Jej wnętrze zbudowane jest
z miękkich, mało odpornych na niszczenie skał kambryjskich liczących sobie ponad
500 milionów lat. Góra Zamkowa i położona po przeciwnej stronie doliny Góra Zelejowa zbudowane są ze znacznie młodszych wapieni i dolomitów dewońskich liczących przeszło 380 milionów lat. Skały te zostały wypiętrzone przeszło 300 milionów
lat temu w trakcie waryscyjskich ruchów górotwórczych. Wapienne skały podlegały

Fot. 19. Kamieniołom zachodni na G. Zelejowej (fot. J. Jędrychowski)
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Chęciny – Góra Zelejowa
wielokrotnie niszczeniu i usuwaniu, co sprawiło, że z czasem erozja dotarła do
starszych, zalegających pod nimi miękkich skał kambru. Postępujące coraz szybciej
niszczenie spowodowało, że w mało odpornych skałach kambru uformowało się
obniżenie (Dolina Chęcińska), a na wychodniach nieco bardziej odpornych wapieni
i dolomitów dewońskich Góra Zamkowa i Zelejowa.
Historia, którą zapisał na tym terenie człowiek jest nie mniej ciekawa. Od
średniowiecza był to teren poszukiwań cennych kruszców ołowiu i srebra. Ślady dawnych robót górniczych możemy oglądać obecnie na północno-zachod-
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nim zboczu Góry Zamkowej. Od XV wieku na obszarze chęcińskim wydobywano
ozdobne odmiany lokalnych wapieni, brekcji kalcytowo-wapiennych i zlepieńców zwane ,,marmurami’’ chęcińskimi i mające szerokie zastosowanie w architekturze. Ważne pamiątki po tym okresie stanowią dawne kamieniołomy zlokalizowane na Górze Zelejowej (fot. 19). Rozwijające się przez wieki górnictwo
kruszcowe i skalne oraz handel i rzemiosło doprowadziły do rozkwitu miasta
Chęciny, czego świadectwem są liczne, zachowane do chwili obecnej zabytki
architektury.

Fot. 20. Zamek Królewski w Chęcinach (fot. S. Pawlak)
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Jaskinia Raj
Z wizytą w krainie ,,makaronów’’, nietoperzy i neandertalczyka
Jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce, obfitująca w różnorodne formy
naciekowe o fantazyjnych kształtach a przy tym miejsce odkrycia najstarszych
śladów pobytu człowieka w regionie świętokrzyskim oraz szczątków zwierząt
z ,,epoki lodowcowej’’. To tylko wybrane ciekawostki czekające na odwiedzających to niezwykłe miejsce.
Jaskinia została przypadkowo odkryta w 1963 roku, przez miejscową ludność, wydobywającą wapienie dewońskie na wzgórzu Malik w Paśmie Bolechowickim. W 1964 roku jaskinia została oficjalnie nazwana i odkryta dla świata nauki przez nauczycielkę z grupą uczniów z Technikum Geologicznego z Krakowa.
Niezwykła obfitość i różnorodność występujących w jaskini form naciekowych
w postaci stalaktytów (w tym ich odmiany zwanej makaronami), stalagmitów,
kolumn, draperii, mis i ,,pereł jaskiniowych’’ spowodowała, że dla odróżnienia
od pobliskiej Jaskini Piekło, nazwano ją Rajem. W całej jaskini doliczono się
niemal 48 000 nacieków! Wśród nich makarony stanowią najliczniejsze formy,
o czym można się przekonać wędrując przez Salę Stalaktytową (fot. 21).
Zwiedzając trasę turystyczną o długości 180 metrów w jaskini oraz pobliskie
Centrum Neandertalczyka możemy odbyć niezwykłą podróż w czasie. Korytarze jaskini rozwinięte są w wapieniach dewonu, które powstały w tropikalnym
zbiorniku morskim ponad 380 milionów lat temu. Sama jaskinia powstała nieco

Fot. 21 Jaskinia Raj – Sala Stalaktytowa (fot. Ł. Zarzycki)
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Fot. 22. Jeden z mieszkańców jaskini (fot. Ł. Zarzycki)

ponad 2,5 miliona lat temu w warunkach lądowych. Przeszło 50 000 lat temu
w czasie „epoki lodowcowej’’ w jaskini obozowały w różnym czasie dwie grupy neandertalczyków. W tej samej epoce po lądzie przechadzały się mamuty
i nosorożce włochate, a jaskinię ,,odwiedzały’’ hieny i niedźwiedzie jaskiniowe.
Współcześnie jaskinia również tętni życiem. W sezonie letnim opanowują ją
turyści, ale sezon zimowy należy już tylko do drobnych bezkręgowców i hibernujących tu nietoperzy.

Fot. 23. Rekonstrukcja mamuta i neandertalczyka w Centrum Neandertalczyka (fot. Ł. Zarzycki)
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Miedzianka
Tajemnice górnictwa miedziowego i świętokrzyskie krajobrazy
Nazwa Miedzianki mówi sama za siebie. Ten przepiękny, skalisty masyw
zwieńczony trzema wierzchołkami jest jednym z najlepszych punktów widokowych w Górach Świętokrzyskich i najważniejszym miejscem związanym z historycznym górnictwem rud miedzi w regionie.
Góra Miedzianka (354 m n.p.m.) chroniona od 1954 roku jako rezerwat
przyrody, jest ostatnim, wysuniętym na zachód wzniesieniem Pasma Chęcińskiego, zamykającym perspektywę Doliny Chęcińskiej. Widoczna z zachodniego
wierzchołka panorama Doliny Chęcińskiej z wyraźnym zarysem konturów Zamku
Królewskiego w Chęcinach, to jeden z najpiękniejszych motywów krajobrazowych na terenie Geoparku. Masyw zbudowany jest jasnych wapieni dewońskich,
sąsiadujących od północny ze skałami kambryjskimi, a od południa z osadami
permu i triasu. Ta mieszanka skał z różnych okresów geologicznych i występujących w nich zjawisk geologicznych to jeden z największych naukowych walorów tego miejsca. Z punktu widzenia geoturystyki najciekawszym z lokalnych
zjawisk jest mineralizacja, które przejawia się w występowaniu kilkudziesięciu
minerałów z zielonym malachitem i niebieskim azurytem na czele. Do częstych
znalezisk należy również kalcyt tworzący różnokolorowe żyły przecinające wapienie dewońskie oraz tlenek żelaza czyli hematyt nadający tym skałom czerwonawe zabarwienie.

Fot. 24. Miedzianka – ślady górnictwa kruszcowego i grań wapienna (fot. M. Poros)
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Fot. 25. Typowe minerały miedzi: malachit i azuryt (fot. J. Jędrychowski)

Wędrując oznaczonymi ścieżkami i szlakami przez Rezerwat Góra Miedzianka
nie sposób nie dostrzec licznych zagłębień i hałd. Uważny obserwator dostrzeże
także wyloty sztolni prowadzących do wnętrza góry. To wszystko pozostałości
dawnego górnictwa miedziowego, którego udokumentowane początki sięgają
XV wieku, choć przypuszcza się, że historia miejscowego górnictwa zaczęła się
znacznie wcześniej. Z historią i walorami przyrodniczymi Miedzianki najlepiej
zapoznać się w pobliskiej Izbie Muzealnej Górnictwa Kruszcowego udostępnionej dla turystów przez cały rok.

Fot. 26. Grań G. Miedzianki z widokiem na Dolinę Chęcińską (fot. Ł. Zarzycki)
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Szewce
Od dewońskiego morza do ozdobnego ,,marmuru’’
Nieczynny kamieniołom ,,Szewce’’ ukryty wśród gęstego lasu porastającego
wschodnie zboczy Góry Okrąglicy, w gminie Sitkówka-Nowiny to miejsce z niezwykłą historią.
Pierwszy, najstarszy rozdział tej historii rozpoczął się około 380 milionów lat
temu w ciepłym, tropikalnym morzu rozciągającym się u wybrzeży kontynentu
zwanego Laurosją, w rejonie ówczesnego równika. W takich warunkach u schyłku okresu geologicznego zwanego dewonem tworzyły się wapienie widoczne
w wyrobisku. Świadectwem morskiego pochodzenia i tropikalnego klimatu są
liczne skamieniałe szczątki szkieletów gąbek, koralowców, ramienionogów i liliowców – dawnych mieszkańców tropikalnego morza.
Kolejny, ważny rozdział historii został już zapisany ręką człowieka. W pierwszej połowie XVII wieku pozyskiwano z tego miejsca ozdobną odmianę wapieni dewońskich znaną jako ,,marmur’’ typu Szewce. Masywne, zwięzłe wapienie
o zabarwieniu piaskowo-różowym wydobywane były w postaci dużych bloków,
które transportowano do lokalnych zakładów kamieniarskich. Tam, w procesie
obróbki uzyskiwano lustrzany poler, który nadawał skale charakter ,,marmuru’’ technicznego. Tak przygotowane wapienie alias ,,marmury’’ wędrowały jako
ozdobny materiał do kościołów, pałaców czy jako galanteria kamienna do reprezentacyjnych wnętrz.

Fot. 26. Dawny kamieniołom ,,Szewce’’ (fot. Ł. Zarzycki)
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Fot. 27. Wypolerowany wapień typu ,,szewce’’ (fot. J. Jędrychowski)

Oglądając współcześnie ściany dawnego kamieniołomu pełne śladów dawnych technik górniczych możemy sobie wyobrazić dawnych skalników z trudem
wydobywających twardą skałę. Warto uwzględnić kamieniołom Szewce w planach geoturystycznej wycieczki po Geoparku. Miejsce jest dobrze udostępnione
i oznaczone w ramach Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego. Wyjątkowe sąsiedztwo Jaskini Raj i Piekło, kamieniołomu Zygmuntówka czy samej
Góry Okrąglicy sprawia, że możemy zaplanować dłuższą całodzienną wycieczkę.
A zatem do zobaczenia na geoturystycznym szlaku!

Fot. 28. Ślady robót górniczych
w kamieniołomie (fot. Ł. Zarzycki)

Fot. 29. Skamieniałe szkielety bezkręgowców morskich
(fot. Ł. Zarzycki)
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Jaworznia
Na granicy dwóch er i najdłuższa świętokrzyska jaskinia
Jaworznia to miejsce znane niemal wszystkim polskim grotołazom. Niewielka
miejscowość położona 17 km na zachód od Kielc, na terenie Gminy Piekoszów,
sąsiaduje z rozległymi wyrobiskami nieczynnego kamieniołomu rozcinającymi
południowe zbocze Gór Kopaczowej. Wewnątrz masywu wapieni i dolomitów dewonu odsłoniętych w ścianach wyrobisk kryje się najdłuższy system jaskiniowy
w Górach Świętokrzyskich: Chelosiowa Jama – Jaskinia Jaworznicka, o łącznej
długości korytarzy dochodzącej do 3 670 metrów. Po 9 jaskiniach tatrzańskich
i Jaskini Niedźwiedziej w Sudetach jest to najdłuższa jaskinia w Polsce. Z uwagi
na znaczną wartość naukową i duże trudności techniczne jaskinia jest niedostępna dla turystów i chroniona jako rezerwat przyrody Chelosiowa Jama. Rezerwat obejmuje masyw wapienny, w których zlokalizowane są jaskinie.
Labirynt korytarzy Chelosiowej Jamy kryje między innymi malowniczą Salę
z Jeziorkiem i Salę z Kominem, a także interesujące formy naciekowe, jak kaszka
kalcytowa czy heliktyty – nieregularne formy naciekowe rosnące wbrew prawu
grawitacji w różnych kierunkach.
Jaworznia to nie tylko świat podziemnych korytarzy. To także monumentalna północna ściana kamieniołomu odsłaniająca ciekawy profil skał należących
do dwóch er geologicznych: paleozoicznej i mezozoicznej. Do pierwszej z wymienionych należą jasne, masywne wapienie i dolomity dewonu, który były
głównym przedmiotem wydobycia w kamieniołomie. Skały te tworzyły się ponad

Fot. 30. Pozostałości pieca wapienniczego w Jaworzni (fot. Ł. Zarzycki)
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Fot. 31. Nieczynny kamieniołom na G. Kopaczowej (fot. Ł. Zarzycki)

380 milionów lat temu w płytkim, tropikalnym zbiorniku morskim. Widoczne
ponad nimi skały o czerwonej kolorystyce to piaskowce i mułowce – dawne osady lądowe powstałe około 250 milionów w pierwszym okresie ery mezozoicznej,
zwanym triasem. W ten oto sposób odbyliśmy szybką podróż z dewońskiego
tropikalnego morza do „ery dinozaurów”.

Fot. 32. Jeden z korytarzy jaskini Chelosiowa Jama (fot. P. Suchanek)
29

Chałupki
Od ceramicznej gliny do ,,chałupkowych garcynków’’
Chałupki to niewielka miejscowość położona 18 km od Kielc, na terenie
gminy Morawica, jest prawdziwą kulturową perełkową na turystycznej mapie
Geoparku ,,Geoland Świętokrzyski’’. Wioska słynie nie tylko w Polsce, lecz także
w całej Europie z wielkowiekowych tradycji garncarskich, których początki sięgają połowy XVI wieku. Garncarstwo związane było z występującymi w okolicy
złożami glin, które stanowiły surowiec niezbędny dla tego rzemiosła. W 1935
roku w Chałupkach istniało aż 69 warsztatów garncarskich, a umiejętności toczenia garnków przekazywano z pokolenia na pokolenie.
Ta piękna tradycja przetrwała do dzisiaj. Odwiedzając Ośrodek Tradycji Garncarskich w Chałupkach mamy wyjątkową okazję do obejrzenia oryginalnego
warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania wyrobów glinianych oraz wystawy samych wyrobów prezentowanych przez opiekuna Ośrodka, Pana Józefa
Głuszka. Jeżeli samo oglądanie pozostawia w nas niedosyt możemy zakasać
rękawy i wcielić się w rolę garncarza. Dopomoże nam w tym Pani Elżbieta Klimczak, która od wielu lat prowadzi w pobliskim gospodarstwie warsztaty edukacyjne i z lokalnej gliny potrafi zrobić niemal każdą ozdobę.
Aby na dobre zanurzyć się w świecie lokalnego folkloru, kolorowych glinianych ozdób oraz regionalnych smaków i dźwięków warto przyjechać do Chałupek na jedyną w swoim rodzaju imprezę – Chałupkowe Garcynki! Organizowany
co roku, w ostatnią niedzielę lipca festiwal folklorystyczny, to przede wszystkim
pokaz technik garncarskich i kiermasz wyrobów glinianych.

Fot. 33. Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (fot. Ł. Zarzycki)
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Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej
w Kielcach
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Egzemplarz bezpłatny

