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Abstract: The historical remains after exploitation of the natural resources in Kielce are result with diversity of geological 
formation (Opracowanie ekofi zjografi czne 2009). In Kielce between the 14th and 17th century developed an industry 
centre e.g. metallurgical and mining. With the developing of a city grew an interest in stony resources. At present, in 
Kielce the natural resources don’t have of the economic meaning. They have the education and recreation advantages.
The aim of this paper was description the fi ve of the excavations of the quarry ancients. They earn one’s place in the 
history of Kielce. Just enough better theirs relocation, stand much more interesting for tourists and people, who live 
in this city. 

Słowa kluczowe: kopanie, bogactwa naturalne, eksploatacja
Key words: excavation, natural resources, exploitation

Wstęp 

Z georożnorodnością regionu świętokrzyskiego i tym samym miasta Kielce wiąże się gospodarcza ak-
tywność człowieka od początku jego pobytu na tym terenie, której śladami są pozostałości historycznego 
górnictwa kruszców, rud żelaza, kopalin skalnych (piaskowców, marmurów technicznych, wapieni, iłów) 
oraz przetwórstwa tych surowców (hutnictwa, przemysłu wapienniczego itd.), stanowiące obecnie zabyt-
ki techniki. Obiekty te są specjalną grupą stanowisk, wyróżniającą region świętokrzyski jako Staropolski 
Okręg Przemysłowy i zasłu-gującą na uwagę w kontekście zagospodarowania turystycznego (Wróblewski 
1979). 

W XVI wieku i pierwszej połowie XVII w. wykształcił się w okolicach Kielc ośrodek przemysłu meta-
lurgicznego i górniczego. Z inicjatywy biskupów już w XVI wieku pojawiły się w okolicach Kielc pierwsze 
rodziny przedsiębiorców, które uruchomiły przemysł górniczo – hutniczy. Wraz z rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego i komunikacyjnego wzrastało zainteresowanie surowcami skalnymi – głównie węglano-
wymi i krzemionkowymi – występującymi na terenie miasta. Największe kopalnie surowców mineralnych 
funkcjonowały w Ślichowicach i na Kadzielni. Zachowały się liczne pozostałości eksploatacji żyłowych złóż 
rud ołowiu (galeny), wydobywanych tutaj od XVII do XIX wieku. Rudy żelaza eksploatowano w XVIII i XIX 
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wieku w Kopalni „Włodzimierz”, położonej na terenie obecnego Osiedla „Na Stoku”. W okresie od XVI do 
XIX wieku w Białogonie funkcjonowała huta przetapiająca rudy miedzi i ołowiu z okolicznych kopalń. Obec-
nie na tym miejscu znajduje się Kielecka Fabryka Pomp. 

Pozostałości historyczne po eksploatacji surowców mineralnych na terenie Kielc jak zaznaczono wcze-
śniej, wynikają z dużej różnorodności skalnych formacji geologicznych (Opracowanie ekofi zjografi czne... 
2009). Najważniejsze pozostałości po byłych kamieniołomach to Rezerwaty Kadzielnia, Biesak – Białogon, 
Wietrznia, Ślichowice oraz Grabina. W wymienionych kamieniołomach wydobywano głównie marmury, 
wapienie oraz dolomity. Natomiast na obszarze południowo – zachodnich Kielc wydobywano rudy oło-
wiu, a na Białogonie mieściły się huty ołowiu i prawdopodobnie kuźnice i dymarki (Kowalczewski 1971). 
Obecnie złoża surowców na terenie miasta nie mają znaczenia gospodarczego a ich wyrobiska posiadają 
jedynie walor rekreacyjno – edukacyjny.

Celem pracy jest scharakteryzowanie wyrobisk dawnych kamieniołomów, które na trwałe zapisały się 
w architekturze miasta Kielce.

Charakterystyka obiektów
Rezerwat Kadzielnia

Kadzielnia zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Kielc. Wapienie dewońskie na terenie 
kamieniołomu „Kadzielnia” wydobywano od roku 1770 do 1962r. Wapień ten, był wykorzystywany w prze-
myśle hutniczym, chemicznym, cukierniczym oraz w budownictwie (Mityk 1995). Od 1962r. istnieje tu ści-
sły rezerwat przyrody nieożywionej (o powierzchni 0,6 ha), obejmujący skałkowy szczyt wzgórza (Skałka 
Geologów 295 m n.p.m.), zbudowanego głównie z wapienia skalistego o pochodzeniu rafowym, z formami 
krasowymi i cennym stanowiskiem paleontologicznym. Opisywane stanowisko stanowi jedno duże od-
słonięcie geologiczne o charakterze trójwymiarowym, co wybitnie podnosi wartość naukowo-badawczą, 
a także edukacyjną terenu. Można tu obserwować wnętrze górotworu ukazującego odmienne szczegóły 
struktur i swej wewnętrznej budowy (UMK – GEOPARK KIELCE, 2007). W obrębie Kamieniołomu Kadziel-
nia znajduję się ładnie wkomponowany amfi teatr, w którym odbywają się liczne koncerty a także Jezioro 
Szmaragdowe (okalające Skałkę Geologów) oraz tzw. Wzgórze Harcerskie, które jest starą hałdą. Ściany 
kamieniołomu są prawie pionowe, dzięki czemu są bardzo malownicze. Istnieją tu liczne trasy spacero-
we oraz tarasy widokowe. Z punktów widokowych można oglądać panoramę części Kielc (z Karczów-
ką w tle), pasma: Zgórskie, Posłowickie, Dymińskie z Telegrafem, oraz inne pasma Gór Świętokrzyskich 
(UMK – Geopark Kielce, 2007). Znajduje się tu największe skupisko jaskiń w Górach Świętokrzyskich (26). 
Największe jaskinie zlokalizowane są we wschodniej ścianie kamieniołomu (Urban 1996). Ważnym przed-
sięwzięciem podjętym na Kadzielni jest próba udostępnienia jaskiń i zlokalizowanie prostej ekspozycji 
dotyczącej zjawisk krasowych (UMK – Geopark Kielce 2007).

Rezerwat Biesak-Białogon 

Rezerwat położony jest w lesie porastającym stoki Kamiennej Góry w północno –zachodniej części 
Pasma Posłowickiego. Otoczony jest rozległym kompleksem leśnym, potocznie zwanym „stadionem”. Za-
sadniczy trzon tego kompleksu stanowi fragment Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat Biesak – Białogon jest jednym z kieleckich rezerwatów geologicznych, został utworzony 
w 1981 r. i obejmuje powierzchnię 13,08 ha. Przedmiotem ochrony są wychodnie skał ordowickich i kam-
bryjskich, wykazujących wiele ciekawych zjawisk tektonicznych (złożony system uskoków, lustra i rysy 
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tektoniczne). Skały kambryjskie są reprezentowane przez: mułowce kwarcowe, piaskowce kwarcytowe, 
iłowce łupkowate. Skały dolnego ordowiku reprezentują: zlepieńce, piaskowce kwarcowe drobnoziarniste. 
W skałach tych można odnaleźć wkładki ilaste i żelaziste, liczne szczątki ramienionogów, a także wkładki 
jasnozielonego bentonitu (skały pochodzenia wulkanicznego). Na szczególną uwagę zasługuje bardzo 
ciekawy układ przestrzenny odsłoniętych skał. W ścianie północnej i u wylotu przekopu do kamieniołomu 
zachował się anormalny kontakt tektoniczny: skały kambru (starsze) leżą na ordowickich (młodszych). 
W rezerwacie znajduje się także niewielkie jeziorko o walorach krajobrazowych, powstałe w wyniku zbie-
rania się wody na dnie dawnego wyrobiska.

Rezerwat nie jest zagospodarowany turystyczne. Jedynie wyznakowano do rezerwatu zielony szlak 
ze Słowika. W okolicy rezerwatu biegnie także żółty szlak spacerowy prowadzący wokół Kielc, łączący 
niektóre rezerwaty kieleckie i inne ciekawe miejsca w granicach miasta. Aktualnie elementy geologiczne 
rezerwatu Biesak – Białogon są bardzo słabo czytelne. Sam rezerwat wymaga opracowania planu ochrony 
i systematycznej konserwacji odsłonięć (UMK – Geopark Kielce 2007).

Rezerwat Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego 

Rezerwat zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Kielc. Rezerwat przyrody nieożywionej 
Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego został utworzony w 1999 roku i obejmuje obszar 17,95 ha. Na ca-
łość rezerwatu składają się trzy połączone ze sobą wyrobiska dawnych kamieniołomów: „Wietrznia”, „Mie-
dzygórze” i „Międzygórze Wschodnie”, rozcinające wzniesienie o nazwie Wietrznia (312 m n.p.m.). Wznie-
sienie budują skały wapienne i margliste dewonu środkowego i górnego. Walory przyrodnicze Wietrzni 
podkreśla krajobraz stromych ścian skalnych i znajdujących się u ich podnóża stożków usypiskowych, 
urozmaiconych formami krasowymi i roślinnością. Wietrznia jest ważnym obiektem geologicznym nie tylko 
w skali regionu, lecz także całej Polski ze względu na walory naukowe i dydaktyczne. Na terenie rezerwatu 
obecne są zjawiska krasowe, z którymi związane są zagłębienia i leje wypełnione mułowcowo -piaszczy-
stymi osadami dolnego triasu oraz podskalne schroniska i jaskinie. Na ścianach wyrobisk obserwować 
możemy zjawiska geodynamiczne (ruchy masowe), których efektem są usypiska. 

Teren rezerwatu nie jest zagospodarowany. Znajduje się tam jedynie tablica informacyjna (przy skrzy-
żowaniu ulic Wojska Polskiego i Poniatowskiego) podająca wiadomości o rezerwacie. Przez obszar re-
zerwatu nie prowadzi żaden szlak pieszy oraz rowerowy. W oddaleniu od rezerwatu biegnie żółty szlak 
spacerowy. Problemem otoczenia Wietrzni są wysypiska śmieci, w znaczący sposób obniżające walory 
rezerwatu przyrody. Przy Wietrzni utworzony jest Ośrodek Pracy Twórczej (OPT). Na terenie OPT „Wietrz-
nia”, znajduje się sześć indywidualnych pracowni rzeźbiarskich, w których tworzą kieleccy rzeźbiarze, oraz 
mała galeria rzeźby plenerowej. Na zlecenie Geoparku Kielce opracowany został projekt budowlany, w ra-
mach którego planuje się: przebudowę istniejących ciągów pieszych i jezdnych, organizacje placów, miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, wraz z oświetleniem i uzbrojeniem, rozbudowę i przebudowę 
istniejących pracowni rzeźbiarskich, budowę nowych pracowni rzeźbiarskich, wzniesienie wiaty na ze-
wnętrzne prace rzeźbiarskie, schody terenowe, skalne bramy, ogrodzenie oraz budowę obiektów centrum 
geoedukacji. Powstanie tego ostatniego może przyczynić się w przyszłości do rozwoju geoturystyki i edu-
kacji ekologicznej w regionie (UMK – Geopark Kielce 2007).
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Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego

Rezerwat przyrody nieożywionej, ustanowiony w 1952 r. jako Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego, 
zlokalizowany jest na terenie miasta Kielce w osiedlu Czarnów, na północny zachód od centrum miasta. 
Rezerwat jest zachowanym fragmentem góry Ślichowicy (303m n.p.m.) należącej do tzw. Czarnowskich 
Górek. Ze szczytu grzędy – antropogenicznego ostańca rozdzielającego dwa dawne kamieniołomy – roz-
tacza się panorama Kielc i dużego fragmentu Gór Świętokrzyskich. Panorama ta jest niezwykle wartościo-
wym elementem walorów tego miejsca. Na wschodzie widoczne jest Pasmo Łysogórskie wraz z najwyż-
szym wierzchołkiem Gór Świętokrzyskich Łysicą (612 m n.p.m.) oraz Łyścem. Na północy i północnym 
zachodzie Wzgórza Tumlińskie i dalej na zachód od nich Pasmo Oblęgorskie. Na południu rozciągają 
się wzgórza należące do zachodniej części Pasma Kadziel-niańskiego: Karczówka (340m n.p.m.), Dalnia 
i Brusznia; rysujące się na tle południowych pasm: Zgórskiego, Posłowickiego i Dymińskiego z Telegrafem 
(406 m n.p.m.) najwyżej położonym punktem na terenie miasta Kielce, na którym widnieje wieża prze-
kaźnikowa. Rezerwat ma charakter ochrony częściowej, obejmuje powierzchnię 0,55 ha. Przedmiotem 
ochrony są odsłonięcia skał z klasycznymi formami tektonicznymi (obalony fałd z elementami antyklinal-
nymi i synklinalnymi) oraz roślinność drzewiasta i krzewiasta m. in. wisienka stepowa, dzika róża, berbe-
rys. Największą wartością rezerwatu jest fragment tektoniki hercyńskiej Gór Świętokrzyskich w postaci 
silnie przefałdowanych skał wapiennych, a częściowo margli i łupków dewonu górnego facji łysogórskiej. 
Tektonika ta ukazuje procesy zachodzące pod koniec ery paleozoicznej, kiedy został ponownie wydźwi-
gnięty i pofałdowany cały obszar Gór Świętokrzyskich. Fałd wapienny zachował się w wąskiej grzędzie 
skalnej o grubości od 8 do 10 m. Poniżej znajduje się niewielka jaskinia (długości 11 m i głębokości 5 m). 
W węglanowych skałach spotyka się skamieniałości: ramienionogów, liliowców, małży, trylobitów, niekiedy 
korali. Występujące tu łupki margliste z cienkimi warstwami wapieni wraz z wyżej wymienionymi skamie-
niałościami tworzyły się na krawędzi rafy koralowej. Rezerwat jest słabo zagospodarowany. Umieszczono 
tu jedynie zabezpieczające barierki oraz ogrodzenie. Przez teren rezerwatu biegnie żółty szlak spacerowy 
prowadzący wokół Kielc. W pobliżu rezerwatu zlokalizowane są także ławki dla turystów z widokiem na 
południową część miasta. Aktualny projekt zagospodarowania okolic rezerwatu, wykonany na zlecenie 
Geoparku Kielce, obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych z oświetleniem i kanalizacją, 
utworzenie: ścieżek turystycznych z punktami widokowymi, punktu piknikowego, schodów terenowych, 
punktów informacyjnych oraz bezpiecznego ogrodzenia.

Rezerwat Grabina

Kamieniołom w południowo – zachodnich stokach Góry Grabiny (Czarnowskiej) (306 m n.p.m). Wy-
stępują tu dwa poziomy eksploatacyjne. Jeden niższy tworzy osobną część. Do drugiego – większego, 
prowadzi droga, która w dwóch miejscach jest zabezpieczona murem skalnym. Jest tu niewiele drzew. 
Wnętrze kamieniołomu jest płaskie i uporządkowane. Ściany niezbyt wysokie, widoczna jest na nich obsu-
nięta ziemia. W bezpośrednim sąsiedztwie kamieniołomu znajdują się małe, nielegalne wysypiska śmieci. 
Kamieniołom jest niezagospodarowany. W okolicy kamieniołomu znajdują się leje zapadliskowe. Z jednej 
strony urozmaicają one krajobraz, ale jednocześnie powodują utrudnienia w antropogenicznym zagospo-
darowania tego obszaru. Działanie, które należy podjąć dla poprawy stanu zagospodarowania kamienio-
łomu powinno polegać na wykorzystaniu tego miejsca dla celów rekreacyjnych. Innym rozwiązaniem mo-
głaby być rekultywacja tego obiektu, np. poprzez zasypanie go i odtworzeniu na jego obszarze roślinności 
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występującej w sąsiedztwie. Dzięki temu teren po dawnym kamieniołomie, powróciłby do pierwotnego 
stanu (Kotwica 2005).

Podsumowanie 

Unikatowe w skali regionu i kraju walory geologiczne Kielc przyczyniły się do rozwoju na tym terenie 
górnictwa, będącego zalążkiem utworzenia miasta. Obecnie obiekty pozostałości historycznych po eks-
ploatacji surowców mineralnych na terenie Kielc stanowią bardzo cenne walory rekreacyjno – edukacyjne, 
które w miarę coraz lepszego ich zagospodarowania staję się coraz bardziej atrakcyjne turystycznie.
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