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Abstract: The Świętokrzyski Geopark is the budget institution established eight years ago on the basis of the Kielce 
City Council Resolution (XV/268/2003) and it was called Kielce Geopark. Such institution was brought  into existence 
to propagate the education and geological values as well as to create the appropriate conditions for the specifi c 
tourism development, especially geotourism. The geopark includes, the following areas: Kadzielnia Reserve, Wietrznia 
Reserve, Ślichowice Reserve and the Botanic Gardens, which are created in Kielce.
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Wstęp

Przedmiotem badań krajobrazowych i regionalnych jest środowisko geografi czne. obejmujące zróżnico-
waną problematykę środowiska przyrodniczego, kulturowego i antropogenicznego. 

Badania te dają kompleksową informację o systemie badanego środowiska geografi cznego, która 
powinna być gromadzona w bazach informacji GIS realizowanych według zaleceń Dyrektywy INSPIRE 
(2007). Dysponowanie pełną wiedzą o potencjale środowiska danego obszaru daje możliwość podejmo-
wania   właściwych decyzji związanych z jego zrównoważonym zarządzaniem. Natomiast proces zarzą-
dzania odgrywa kluczową rolę przy planowaniu rozwoju regionu w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 
Tworzenie geoparków w oparciu o wykorzystanie potencjału środowiska geografi cznego jest jednym z roz-
wiązań stymulujących rozwój regionu przy jednoczesnej ochronie jego zasobów.

Geopark Świętokrzyski jest instytucją budżetową, którą powołano osiem lat temu na mocy Uchwały 
Rady Miasta Kielce nr XV/268/2003 pod nazwą Geopark Kielce. Obiekt ten został powołany  dla potrzeb 
propagowania edukacji, walorów geologicznych oraz tworzenia warunków do rozwoju turystyki specjaliza-
cyjnej a w szczególności geoturystyki. W skład obiektu wchodzi: Rezerwat Kadzielnia, Wietrznia, Karczów-
ka, Ślichowice i projektowany Ogród Botaniczny u podnóży góry Karczówki.
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Istnieje potrzeba zmiany nazwy Geopark Świętokrzyski a ostatnio Geopark Chęcińsko- Kielecki na 
Geopark Kielecki lub Kielecko-Chęciński (Malec 2005).

Geopark Kielce

Geopark Kielce jako jednostka budżetowa został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kiel-
cach – nr XV/268/2003. Działalność swoją rozpoczął 1.10.2003 r. pod nazwą Centrum Geoedukacji Kielce. 
Przystąpienie do realizacji celów określonych przez statut Centrum Geoedukacji Kielce, zmierzających 
w szczególności do promowania walorów geologicznych Miasta Kielce oraz tworzenia w nim warunków 
sprzyjających do rozwoju turystyki, stworzyło potrzebę zmiany nazwy jednostki z „Centrum Geoedukacji 
Kielce” na „Geopark Kielce”. Nazwa została zmieniona z powodów mylnego wskazania funkcji edukacyjnej 
jako wiodącego celu organizacji działalności Geoparku. Istota Geoparku zwiera się w bardziej rozbudowa-
nym zakresie jego funkcjonowania oprócz funkcji edukacyjnej jednostka ta winna praktycznie stymulować 
ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego, które obejmuje swoim zasięgiem. Jak również powinna 
dążyć do popularyzacji wiedzy o środowisku wraz z możliwością korzystania z jego zasobów m.in. dla 
potrzeb turystyczno-rekreacyjnych.

Projektowanie funkcji nieuciążliwych w obrębie Geoparku daje możliwość pozyskiwania określonych 
środków z jego wykorzystania, a to wpływa na stymulująco na rozwój ekonomiczny regionu. Przykładem 
jest zrewitalizowany Amfi teatr Kadzielnia, który prowadzi szeroko zakrojoną obsługę imprez masowych, 
głównie o charakterze rozrywkowym. 

Wprowadzane zmiany przekształceniowe w Geoparku Świętokrzyskim zmierzają do włączenia go w 
sieć Europejskich Geoparków, co daje możliwość wsparcia fi nansowego w cyklach pięcioletnich, przezna-
czonego na funkcjonowanie tego obiektu . 

Fakt uczestnictwa w Europejskiej Sieci Geoparków jest jednocześnie bezpośrednią promocją dla Kielc 
w europie i na świecie. Kielce mają szansę stać się pierwszym ośrodkiem w Polsce, który będzie posiadał 
certyfi kowany Geopark.  

Koncepcja  Geoparku Kielecko-Chęcińskiego (Kieleckiego)

Najcenniejsze obiekty abiotyczne do wykorzystania w tworzeniu kompleksu Geoparku Kielecko-Chę-
cińskiego (Kieleckiego) znajdują się w granicach administracyjnych Kielc. Ich stan zagospodarowania jest 
jednak zróżnicowany. największe zainwestowanie dla potrzeb realizacji projektu Geoparku  posiada Re-
zerwat Kadzielnia, Wietrznia, Karczówka i Ślichowice. Pozostałe obiekty wymagają dużego wsparcia w 
zakresie stworzenia infrastruktury towarzyszącej uzupełniającej możliwość ich udostępniania dla potrzeb 
funkcjonowania Geoparku (Trela, Złonkiewicz 2009, Wójtowicz 2009). 

Dodatkowo obiekty te wpisane są w realizowany,  świętokrzyski projekt  „Szlak Archeo-Geologiczny”.
Najcenniejsze obiekty Geoparku Kielecko-Chęcińskiego (Kieleckiego) zawarto w  tabeli 1. Natomiast 

pozostałe obiekty wymagają szczegółowego opracowania koncepcyjnego w zakresie udostępnienia. Zda-
niem autorek szczególnie cenne dla potrzeb rozwoju Geoparku jest Rezerwat Miedzianka i kamieniołom 
w Mogiłkach.
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Tabela 1. Obiekty Geoparku Kielecko-Chęcińskiego (Kieleckiego) w Kielcach
Table 1. Objects Geopark Kielce of Checiny in Kielce

Lp. Diagnoza zasobów potencjału środowiska 
przyrodniczego obiektu

Możliwości wykorzystania na potrzeby geoparku

1. 

Rezerwat geologiczny Kadzielnia (295 m 
n.p.m.) – SW część Kielc utworzony w 1962 
r. na pow. 0,6 ha z malowniczym ostańcem – 
Skałka Geologów. Obiekt posiada profi l litolo-
giczny kadzielniański, formy krasu powierzch-
niowego i podziemnego, formy tektoniczne np. 
lustro tektoniczne.

Obiekt posiada: platformy widokowe z ławeczkami, wyrobi-
sko po dawnym kamieniołomie z naturalnym jeziorkiem, 
zrewitalizowany amfi teatr, Park Kadzielnia, parking dla sa-
mochodów (w budowie),
jaskiniową trasę podziemną (częściowo oddaną do użytku), 
oświetlenie, kanalizację, ścieżkę edukacyjną z tablicami, 
ścieżkę rowerową.
Wskazania: rozszerzenie rezerwatu do pow. 2 ha, utworze-
nie jego otuliny, zwiększenie promocji obiektu. 

2.

Rezerwat geologiczny Wietrznia im. Zbignie-
wa Rubinowskiego – SE  część Kielc. Powstał 
w wyrobisku kamieniołomu: Wietrznia, Mię-
dzygórze, Międzygórze Wschodnie w dawnym 
wzniesiniu Wietrznia (312 m n.p.m.). Zajmuje 
pow. 17,95 ha. Zbudowany z wapieni dewonu 
zawierającymi liczne skamieniałości: liliowców, 
ra-mienionogów, koralowców, mułowców dol-
nego triasu i brekcji wietrzeniowych permu i in. 

Wykorzystanie dla potrzeb edukacyjnych, naukowych, tury-
styki i rekreacji (Sawicki 2002, Wójtowicz 2009).
Wskazania do rozwoju funkcji  geoeduka-cyjnej (otwarcie 
Centrum Geoedukacji w Kielcach) – ryc. 1, fot. 2-3, wysta-
wienniczej – rzeźba, naukowej, turystyczno-rekreacyjnej. 
Obiekt ten będzie przykładem żywego muzeum geologicz-
nego w terenie. 

3.

Rezerwat Krajobrazowy Karczówka – część 
Pasma Kadzielniańskiego – Karczówka 340 
m n.p.m. Rezerwat o pow. 26,55 ha powstał w 
1953 r.. W podłożu wstępują wapienie dewonu 
okruszcowane galeną i ołowiem. W sąsiednim 
wzniesieniu  Dalni-Grabiny występują wapienie 
orga-nodetrytyczne z głowonogami, ramienio-
nogami, koralowcami, zlepieńce permskie. 

Doskonały punkt widokowy osi architektonicznej Kielc. 
Obiekt kulturowy – klasztor księży Pallotynów z fi gurką św. 
Barbary (samorodek galeny) – XVII w.
Infrastruktura – ścieżki
Wskazania do przeglądu i wycinki sukcesji roślinności lasu 
iglasto-liściastego w celu lepszego udostępnienia widoko-
wego.
Wykorzystanie dla: turystyki pieszej (czerwony szlak, ścież-
ka spacerowa).
Udostępnienie śladów eksploatacji kruszcowej

4.

Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego – po-
zostałość po kamieniołomie w wzgórzu Ślicho-
wice – 303 m n.p.m. będących częścią Czar-
nowskich Górek (Kielce-Czarnów). Rezerwat 
częściowy o pow. 0,55 ha. chroniący obalony 
fałd hercyński w skałach wapiennych dewonu o 
grubości od 8-10 m. Jaskinia – 11 m długości, 
5 m głębokość. Skamieniałości: liliowce, kora-
le, małże, ramienionogi, trylobity (Czarnocki 
1949).

Panorama krajobrazowa na Łysogóry, Pasmo Tumlińskie, 
Oblęgorskie, Kadzielniańskie, Zgórskie, Posłowickie, Dy-
mińskie.
Infrastruktura: barierki zabezpieczeniowe, ogrodzenie, 
schody spacerowe, punkty widokowe z ławeczkami, oświe-
tlenie, kanalizację, tablice informacyjne. Wykorzystanie dla 
turystyki pieszej (żółty szlak) i rowerowej. Brak parkingu dla 
samochodów. Wskazania rozwoju funkcji: rekreacyjnej, tu-
rystycznej, edukacyjnej (Świercz, Strzyż 2009). 

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.
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Poza obiektami zawartymi w tabeli 1 w Geoparku Kielecko-Chęcińskim (Kieleckim) powinny znaleźć się 
m.in. następujące obiekty:

- rezerwat geologiczny Góra Miedzianka (gmina Chęciny), Jaskinia Piekło (Piekło Skibskie), Rezerwat 
Góra Zelejowa, rezerwat Jaskinia Raj, Rezerwat Góra Rzepka, Rezerwat Wolica, Rezerwat Góra Żakowa, 
Góra Stokówka, Osłonięcie skał permu w Gałęziach, kamieniołom Piekoszów, rezerwat Moczydło, rezer-
wat Chelosiowa Jama, kamieniołom Promnik, Strawczynem (dawna kopalnia barytu), riuny pieca hutnicze-
go w Kuźniakach, zakład wielkopiecowy w Bobrzy, rezerwat Kamienne Kręgi na Grodowej, kamieniołom 
Wymień, kamieniołom Ciosowa, Piekło na górze Kamień, Miedziana Góra, Mogiłki, Samsonów- Huta Jó-
zefa, Skałki Wielkie Kamień, Skałki Kamieńczyk, Kamieniołom Górno, Kamieniołom Słopiec, Kamieniołom 
Łabędzików, Kamieniołom Dębska Wola, Kamieniołom Chałupki (Rubinowski, Wójcik 1978, Urban 1990, 
Wróblewski 2007). 

Ryc. 1. Projekt Centrum Geoedukacji wkomponowany w stok Wietrzni
Fig. 1. The project Geoeduakcja Centre integrated into the slope Wietrznia
Źródło: http://www.inwestycje.kielce.pl/wietrznia_centrum_geoedukacji.htm

Fot.1-2. Budowa Centrum Geoedukacji na Wietrzni Foto.: M. Strzyż, 2011
Photo. 1-2. The construction Geoedukacja Centr in Wietrznia        Photo.: M. Strzyż, 2011
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Stan zagospodarowania stanowisk rezerwatów abiotycznych Gór Świętokrzyskich stanowi problem w 
aspekcie prawidłowego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego dla potrzeb wielofunkcyjnego 
wykorzystania. Do obiektów, które winny być właściwie zagospodarowane dla powyższych potrzeb należy 
m.in.obszar rezerwatu Góra Miedzianka i dawny kamieniołom Mogiłki. Obiekty te są różne pod względem 
reprezentowanej problematyki geologicznej, ale oba są  prawie niezagospodarowane. 

Istnieje w nich poważny problem dzikiego, niekontrolowanego wywozu odpadów komunalnych i innych 
odpadów dużogabarytowych, nielegalne wypalanie traw i innych gatunków fl ory. 

Na dzień dzisiejszy jedynym elementem zagospodarowania są szlaki turystyczne piesze i rowerowe 
(żółty szlak turystyczny). Istnieje pilna potrzeba zaprojektowania właściwych tablic informacyjnych do tych 
obiektów. W przypadku Rezerwatu Góra Miedzianka należy również podjąć skuteczne działania związane 
z przystosowaniem rezerwatu dla zwiedzania turystyczno-rekreacyjnego i edukacyjnego. Tablice informa-
cyjne, parkingi, kosze na śmieci to  podstawowe elementy doposażenia tych obiektów. 

Istniejąca od prawie 40 lat koncepcja utworzenia  podziemnej trasy turystycznej wzgdłuż calego masy-
wu Miedzianki z wykorzystaniem dawnych szybów eksploatacyjnych w celu prezentacji żadkich minerałów 
, zjawisk i procesów geologicznych.  Podobnie mogłoby być udostępnione wyrobisko w Mogiłkach, które 
nadaje się na zorganizowanie „żywego” muzeum geologicznego pod gołym niebem. Aktualnie obiekt ten 
nie posiada żadnego zagospodarowania turystycznego, a jego część stanowi dzikie wysypisko śmieci. 
Pomimo dużej wartości naukowej i edukacyjnej odsłonięć obiekt nie jest objety  prawną ochroną. Istnieje 
propozycja utworzenia rezerwatu przyrody Mogiłki, gdzie ochronie podlegałyby m.in.  wapienie, dolomity 
i margle dewonu górnego. 

Podsumowanie

Wybrane obiekty klasyfi kowane do ochrony  geologicznej w większości posiadają status chronionych 
prawem najczęściej w postaci rezerwatu. W przypadku braku wskazań ochronnych wymagają one diagno-
zy i decyzji konserwatora przyrody, co do ich dalszego losu w tym zakresie. Zachodnia część Gór Świę-
tokrzyskich stwarza doskonale możliwości do utworzenia spójnego obiektu w postaci Geoparku Kielecko-
-Chęcińskiego (Kieleckiego). Konecpcja tworzenia systemu geoparku na bazie tak silnego zróżnicowania 
geologicznego potencjału środowiska przyrodniczego tego obszaru gwarantuje podstawy do niniejszych 
działań.
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