PRZEWODNIK

KIELCE

Dziś liczące ok. 200 tysięcy mieszkańców Kielce
są stolicą województwa świętokrzyskiego i zarazem dużym ośrodkiem kultury, a także uznanym
centrum targowo-wystawienniczym.
Na pewno mile spędzimy czas w licznych muzeach i galeriach, których wystawy zainteresują
najmłodszych (Muzeum Zabawek i Zabawy, Centrum Geoedukacji), młodzież (Ośrodek Myśli
Patriotycznej i Obywatelskiej) oraz całe rodziny
(Muzeum Narodowe, m.in. z wystawami wnętrz
pałacowych i galerią sztuki zdobniczej; Muzeum
Historii Kielc, Muzeum Diecezjalne, zbiory Państwowego Instytutu Geologicznego).
Spośród wielu imprez, które odbywają się w Kielcach i najbliższej okolicy, szczególnie polecamy:
Święto Kielc (czerwiec), Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej (lipiec), Zamkowe Spotkania z Muzyką (lipiec–sierpień).
Zadowoleni wrócą z pobytu w Kielcach miłośnicy
zabytków (ponad 250 obiektów) i przyrody.
Na terenie miasta występują formacje skalne od
paleozoiku po osady trzecio- i czwartorzędowe,
które tworzą „muzeum geologiczne” na świeżym
powietrzu. Znajduje się tu pięć rezerwatów przyrody – cztery geologiczne i jeden krajobrazowy,
a ponadto rozpoczyna się i kończy ponad trzydzieści tras turystycznych.
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Informacja o mieście
Początki Kielc giną w pomroce dziejów. Dziś trudno stwierdzić, czy nazwa miasta związana jest z wapiennym wzniesieniem w kształcie kolca, które górowało nad pierwotną osadą,
czy pochodzi od imienia założycieli – rodu Kiełczów, czy też,
jak w legendzie (przytaczamy ją poniżej), nadał ją Mieszko –
syn króla Bolesława Śmiałego.
Początkowo Kielce były niewielką osadą położoną na skraju
puszczy. Pełniła ona funkcję targowiska, na którym ludzie zamieszkujący lasy wymieniali swe produkty na żywność od społeczności z rolniczych terenów. Znaczenie miejscowości wzrosło
wówczas ogromnie, o czym świadczy wybudowanie w końcu
XI w. drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha.
Najpóźniej w I poł. XII w. Kielce przeszły z rąk książęcych
we władanie biskupów krakowskich, którzy stworzyli z nich
administracyjne centrum rozległych, liczących około 1600 km2
dóbr. Dokładna data nadania praw miejskich nie jest znana.
Kielce zostały nazwane miastem po raz pierwszy w 1260 r.
Przed 1295 r. nastąpiła lokacja na prawie niemieckim, potwierdzona w 1359 r. przez biskupa Bodzantę. W końcu XV w. kardynał Fryderyk Jagiellończyk nadał miastu herb, przedstawiający złotą koronę i złote litery CK (Civitas Kielcensis – Miasto
Kielce) na czerwonym tle.
Już w XII w. nastąpił podział Kielc na dwa organizmy osadnicze – miejski, znajdujący się po wschodniej stronie dzisiejszej
ulicy H. Sienkiewicza, i – zespół kościelno-rezydencjonalny biskupów krakowskich wzniesiony na Wzgórzu Zamkowym. Te dwa
ośrodki funkcjonowały niezależnie od siebie aż do czasu, gdy
upaństwowiono dobra biskupie (1789 r.), a połączyła je zabudowa
wytyczonej w latach dwudziestych XIX w. ulicy Sienkiewicza.
Do rozkwitu miasta w XVI i XVII w. przyczynił się rozwój
górnictwa oraz hutnictwa żelaza i metali kolorowych w miejscowościach je otaczających. W Kielcach mieścił się wówczas
Urząd Górniczy.
Do połowy XVIII w. miasto miało zabudowę drewnianą.
Od 1759 r. biskup Załuski zezwalał na budowę w Rynku tylko
domów murowanych. Dlatego też na kieleckiej starówce można podziwiać zabytkowe kamienice, sięgające swym rodowodem II poł. XVIII w.
Ponowny rozkwit Kielc nastąpił po 1816 r. Utworzone
w Królestwie Kongresowym województwo krakowskie mia-
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ło swą siedzibę w Kielcach. Tu także ulokowano – staraniem
Stanisława Staszica – Główną Dyrekcję Górniczą i Szkołę Akademiczno-Górniczą.
Szerokim echem odbiły się w Kielcach walki prowadzone
w obronie niepodległości Ojczyzny. W trakcie wędrówek spotkamy upamiętnione miejsca z okresu insurekcji kościuszkowskiej, powstań – listopadowego i styczniowego, spisku księdza
Piotra Ściegiennego, walk legionowych oraz II wojny światowej.
Zobaczymy też liczne pomniki i tablice upamiętniające
związki z Kielcami zasłużonych ludzi kultury i sztuki.
Dziś liczące ok. 200 tysięcy mieszkańców Kielce są stolicą
województwa świętokrzyskiego i jednocześnie dużym ośrodkiem kultury.
Na pewno mile spędzimy czas w licznych muzeach i galeriach, których wystawy zainteresują najmłodszych (Muzeum
Zabawek i Zabawy, Centrum Geoedukacji), młodzież (Ośrodek
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej) oraz całe rodziny (Muzeum Narodowe, m.in. z wystawami wnętrz pałacowych oraz
galerią malarstwa polskiego i galerią sztuki zdobniczej; Muzeum Historii Kielc, Muzeum Diecezjalne, zbiory Państwowego
Instytutu Geologicznego).
Spośród wielu imprez, które odbywają się w Kielcach
i najbliższej okolicy, szczególnie polecamy: Święto Kielc (czerwiec), Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej (lipiec),
Zamkowe Spotkania z Muzyką (lipiec–sierpień).
Na pewno zadowoleni wrócą z pobytu w Kielcach miłośnicy zabytków (ponad 250 obiektów) i przyrody.
Na terenie miasta występują formacje skalne od paleozoiku
po osady trzecio- i czwartorzędowe, które tworzą „muzeum
geologiczne” na świeżym powietrzu. Znajduje się tu 5 rezerwatów przyrody – cztery geologiczne i jeden krajobrazowy.
Dzięki odkrywkom w wyrobiskach kamieniołomów na tak niewielkim obszarze możemy poznać dzieje Ziemi na przestrzeni setek milionów lat. W rezerwacie Ślichowice odnajdujemy
przykład plastycznego fałdowania warstw skalnych, znany z fotograﬁi w podręcznikach do geograﬁi. Ciekawe zjawiska tektoniczne oraz skały pochodzenia wulkanicznego zaobserwujemy
w rezerwacie Biesak-Białogon. Przykłady zjawisk krasowych
– chemicznego oddziaływania wody na skały, zarówno krasu
powierzchniowego, podziemnego (jaskinie), jak też kopalnego
(odsłonięcia w wyrobiskach kopalni), poznamy w rezerwacie
Kadzielnia. Liczne skamieniałości bogatej fauny okresu dewońskiego, a także przykłady żyłowej mineralizacji ołowiu i barytu
występują na Wietrzni. Natomiast w rezerwacie krajobrazowym Karczówka możemy podziwiać piękne widoki na miasto
i Góry Świętokrzyskie (udostępniona wieża kościoła), a także
spotkać ślady robót górniczych prowadzonych tu przez kilka
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stuleci. Rezerwaty te oraz leżący tuż za miastem rezerwat leśny
Sufraganiec łączy licząca ok. 70 km sieć szlaków spacerowych.
Przez Kielce prowadzą także znakowane szlaki turystyczne,
którymi możemy udać się w różne części Gór Świętokrzyskich.
Będą to niezapomniane wyprawy, bowiem miasto jest wyjątkowo malowniczo położone, a jego część znajduje się na terenach
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
Kielce są znakomitym miejscem dla miłośników kolarstwa
górskiego. W leżącym na terenie miasta Paśmie Posłowicko-Dymińskim wyznaczono dla nich 3 trasy o różnej skali trudności. Tu rozgrywane są zawody w kolarstwie górskim, łącznie
z mistrzostwami Polski. Doskonałe warunki docenią miłośnicy
kolarstwa rekreacyjnego. Na terenach leśnych dzielnicy Stadion wyznakowano szlaki rowerowe. Znajdują się tam ogólnodostępne boiska sportowe, urządzenia rekreacyjne dla dzieci
i dorosłych oraz miejsca wyznaczone do grillowania, a także
park linowy.
Za niewielką opłatą można wynająć w Kielcach korty tenisowe, a w razie niepogody – sale gimnastyczne, w ośrodku MAAG i Kieleckim Klubie Jeździeckim pojeździć konno
(także pod dachem), a w graniczącym z Kielcami Masłowie
– skorzystać z przelotów turystycznych samolotami, lotów
szybowcem albo skoczyć ze spadochronem. W samych Kielcach, a także w odległości kilku lub kilkunastu kilometrów od
miasta, znajdują się zbiorniki wodne w: Borkowie, Cedzynie,
Ciekotach, Lipowicy, Morawicy, Kaniowie, Umrze i Wilkowie.
Żeby zobaczyć wszystkie atrakcje Kielc, potrzeba kilku dni.
Tak różnorodną ofertę trudno będzie Państwu znaleźć gdzie
indziej. U nas pierwszego dnia można wznieść się w przestworza, drugiego – pocwałować konno, trzeciego – wędrować po
znakowanych szlakach, czwartego – popływać kajakami lub
żaglówką, piątego – emocjonować się jazdą na oznakowanych
górskich trasach rowerowych, szóstego – odpocząć po wysiłku
ﬁzycznym na koncertach bądź wystawach muzealnych, a siódmego udać się do kieleckich sanktuariów.
Taka różnorodność krajoznawcza i turystyczna oraz malownicze położenie miasta powodują, że jest ono ważnym
ośrodkiem turystycznym w kraju.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie już dziś,
jutro… zawsze.
Bieżące informacje i więcej szczegółów uzyskają Państwo w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej
25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29, tel. 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel
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Kielecka starówka

Zwiedzanie centrum miasta najlepiej rozpocząć z parkingu
przy Kieleckim Centrum Kultury (KCK), plac Moniuszki.
Najdogodniejszy dojazd (patrz załączona mapka) od trasy
73 ulicami: Zagórską, Winnicką i M. Kopernika. Uwaga: w centrum jest strefa płatnego parkowania i obowiązują bilety parkingowe (zakup w oznaczonych kioskach i innych punktach),
natomiast parking przy KCK jest z niej wydzielony, a bilety
sprzedaje bezpośrednio jego obsługa.
Proponujemy dwie trasy zwiedzania. Załączona mapka ułatwi także połączenie ich w jedną całość bądź ułożenie własnego wariantu trasy.

Trasa 1

Wzgórze Zamkowe
Parking KCK – plac Moniuszki – ul. Sienkiewicza – plac Artystów – plac Panny
Maryi – katedra – Muzeum Narodowe w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich – ul. Zamkowa (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Instytut
Dizajnu, Pałacyk T. Zielińskiego – Dom Środowisk Twórczych, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej) – park miejski – ul. Jana Pawła II (kościół Świętej
Trójcy, Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego, Muzeum Wsi Kieleckiej –
Dworek Laszczyków, Muzeum Diecezjalne w siedzibie kurii biskupiej) – skwer
Żeromskiego (pomnik AK) – ul. Mickiewicza – plac Wolności (Muzeum Zabawek i Zabawy) – plac Moniuszki

Z parkingu przechodzimy na południową stronę gmachu
KCK (tu ustawiono pomnik światowej sławy muzyka jazzowego – Milesa Davisa) i przez plac Moniuszki, kierując się w prawo,
dochodzimy do okazałego pomnika Henryka Sienkiewicza. Dalsza wędrówka będzie prowadziła po lewej stronie ulicą H. Sienkiewicza, która rozpoczyna się przy widocznym kościele, aż do
pl. Artystów (tuż za skrzyżowaniem z ul. Leśną).
Świątynię wzniesiono w stylu klasycystycznym w latach
1835-37 jako kościół ewangelicko-augsburski dla specjalistów
górniczych sprowadzonych przez St. Staszica, głównie Saksończyków. Po remoncie, jako Ekumeniczna Świątynia Pokoju, jest
także miejscem, gdzie spotykają się podzieleni w wierze bracia
podczas modlitw o jedność chrześcijan. Jasne wnętrze świątyni
pozbawione jest wyposażenia typowego dla innych kościołów,
tak by nie ranić uczuć wyznawców różnych odłamów chrześcijaństwa. W inauguracyjnym nabożeństwie (8 IX 2001 r.) wzięło
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U góry: Kieleckie Centrum
Kultury
Powyżej po lewej: pomnik
Milesa Davisa przed
Kieleckim Centrum Kultury
Powyżej po prawej:
pomnik Henryka
Sienkiewicza
Po prawej: Ekumeniczna
Świątynia Pokoju

udział duchowieństwo dziewięciu Kościołów chrześcijańskich.
Podkreślono wówczas, że jest to miejsce, gdzie chrześcijanie różnych wyznań mogą zobaczyć i poznać, jak się modlą, jaką mają
liturgię, w jaki sposób wielbią Boga inni bracia wierzący. Świątynią
opiekują się wierni i pastor paraﬁi ewangelicko-augsburskiej.
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Po lewej: ulica
Sienkiewicza –
tablica poświęcona
Stanisławowi Staszicowi
na dawnej szkole
Poniżej: ulica
Sienkiewicza –
wizerunek Jana
Kochanowskiego
na budynku poczty
Na dole: ulica
Sienkiewicza – widok
w kierunku zachodnim

Tuż za skrzyżowaniem z ul. Hipoteczną znajdują się budynki o klasycystycznej fasadzie, wzniesione w I poł.
XIX w. Pierwszym z nich jest gmach dawnej hipoteki (nr 5), za
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nim poczta (nr 7), a naprzeciw niej budynek pierwszej elementarnej szkoły, założonej przez St. Staszica (dziś, nadbudowany,
mieści centrum handlowe).
Zlokalizowany poniżej niewielki plac otaczają budynki
nr 9a i 10/12, wzniesione w latach 1954-55, będące przykładem architektury socrealizmu. Sąsiadujące z nimi kamienice
posiadają ścięte naroża, w których umieszczone są wykonane
techniką sgraﬃto portrety związanych z Kielecczyzną pisarzy:
Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Henryka Sienkiewicza
i Stefana Żeromskiego.
Mijając najczęściej eklektyczne fasady kamienic, dochodzimy do hotelu Bristol (nr 21) i znajdującego się po drugiej stronie ulicy Teatru im. S. Żeromskiego.
Wzniesiony w 1902 r. hotel miał własną elektrownię, salę
balowo-koncertową i dysponował łazienkami, co świadczyło
wówczas o nowoczesności. Fasada posiada ozdobne balkony i piękne drewniane zamknięcie bramy. Przez przyozdobiony stiukami przejazd bramy możemy wejść na wewnętrzny
dziedziniec, również
z ozdobnymi elewacjami, a stąd bogato zdobioną klatką
schodową do restauracji (dawna sala balowa).
Budynek teatru
został
wzniesiony
staraniem właściciela browaru, Ludwika
Stumpfa, w latach
1877-78. Oprócz sali
teatralnej w gmachu
mieściły się hotel
i restauracja. Odwiedzając teatr, warto
zwrócić uwagę na
zrobione z żeliwa
schody i kolumienki
podtrzymujące balkony, wykonane w kieleckich odlewniach.
Mijamy pobliskie
Ulica Sienkiewicza – hotel
Bristol
skrzyżowanie z ul. Leśną i schodzimy w lewo na plac Artystów.
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Ulica Sienkiewicza – Teatr
im. Stefana Żeromskiego

Możemy tu chwilę odpocząć przy
wodotryskach, odwiedzić cukiernię,
zapoznać się z dziełami kieleckich
artystów plastyków, poobserwować panoramę Wzgórza Zamkowego, a także zasięgnąć informacji i zaopatrzyć się w wydawnictwa turystyczne w Centrum Informacji Turystycznej.
W południowo-wschodniej części placu znajduje się rzeźba
dzika „Kiełka”, przy której umieszczono tablice z płaskorzeźbami przedstawiającymi legendę o powstaniu miasta.
Przed ponad 900 laty w miejscu, gdzie dziś leży stolica województwa – Kielce – szumiały potężne stare drzewa,
a w gęstwinie kryły się dzikie zwierzęta. Pełne zwierzyny lasy
przyciągały myśliwych. Nie stronił od polowań także i młody
książę Mieszko, syn Bolesława Śmiałego.
Pewnego letniego wieczoru, w pogoni za zwierzyną, Mieszko zgubił swoich kompanów i wyjechał na nieznaną polanę.
Głosem rogu próbował zwołać rozproszoną drużynę, ale na
próżno. Zrezygnowany, postanowił nocować w puszczy. Ułożył się na miękkim mchu i wkrótce zapadł w głęboki sen. Śniło
mu się, że w lesie napadli go zbójcy. Mieszko dzielnie walczył
i odparł wrogów. Tylko jeden z nich pozostał i poddał się księciu. Zmęczony Mieszko poczuł silne pragnienie i rozglądał się
wokoło za leśnym strumieniem. Wtedy zbójca podał mu miedzianą butelkę. W butelce tej był gorzki i piekący płyn. Książę skosztował łyk, a potem wypluł i zapragnął jak najszybciej
wypłukać usta wodą. Jednak w pobliżu wody nie było. Nagle
Mieszko spostrzegł pośród młodych drzew wielką jasność.
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Światło to po chwili przybrało postać św. Wojciecha, zabitego
przez Prusaków za krzewienie wiary. Mieszko ukląkł, a święty
pastorałem (laską biskupią) nakreślił na trawie krętą linię. Tym
śladem popłynął strumień zimnej źródlanej wody, która ugasiła
pragnienie księcia i zmyła smak trucizny z jego ust.
Tak zakończył się ten dziwny sen – Mieszko wypoczęty
wstał z leśnego posłania i ujrzał nieopodal szumiący strumień.
Woda w nim była smaczna i przejrzysta, taka jak we śnie.
Poczuł przypływ nowych sił. Ujął w dłonie bawoli róg i zadął. Rychło z gęstwiny puszczańskiej wyłonili się uradowani
towarzysze księcia. Odjeżdżając z polany, Mieszko zauważył
leżące niedaleko miejsca nocnego
odpoczynku ogromne białe kły
nieznanego zwierza. Wracał do
U góry: plac Artystów
obozu zamyślony, a po przybyciu
w wieczornej scenerii
na miejsce oświadczył wszystkim,
Na dole: tablica
że na polanie wybuduje gród z kośopowiadająca legendę
o założeniu miasta i pomnik
ciołem.
dzika „Kiełka”
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Niedługo potem zbudowano w sercu puszczy osadę. Na
polanie postawiono kościół, nad którym opiekę powierzono
św. Wojciechowi, a strumień, z którego woda przywróciła
księciu siły, nazwano Silnicą. Osadzie zaś nadano nazwę
Kielce – na pamiątkę znalezionych tajemniczych kłów. Jeden
z nich, o długości trzech łokci, wisiał długo w modrzewiowym kościele. Po latach, przy budowie nowej świątyni, kieł
uległ zniszczeniu. W 1000-lecie śmierci św. Wojciecha ustawiono przy kościele jego pomnik.

Najprawdopodobniej to kły („kielce”) tego zwierzęcia przyczyniły się do nadania nazwy osadzie założonej przez księcia
Mieszka w XI w.
Zostawiamy z lewej budynek, w którym mieszczą się galerie Biura Wystaw Artystycznych i Związku Polskich Artystów
Fotograﬁków, i wędrujemy w kierunku południowym alejką do
podnóża Wzgórza Zamkowego. Tu skręcamy w lewo i dochodzimy do płyty pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Kościuszce. Wykonano ją w 1917 r. w stulecie śmierci bohatera insurekcji 1794 r. i wmurowano w dzwonnicę katedralną. Zniszczyli
ją Niemcy w 1941 r. Po renowacji ustawiono ją w tym właśnie
miejscu.
Płaskorzeźba przedstawia T. Kościuszkę w sukmanie, jaką
nosili kosynierzy, i czapce frygijskiej, która nawiązuje do przyznania mu tytułu obywatelstwa honorowego Francji rewolucyjnej. Na
Płyta poświęcona
piersi bohatera umieszczono dwa odnaczelnikowi Tadeuszowi
znaczenia: Order Virtuti Militari oraz
Kościuszce, w tle Pałac
Biskupów Krakowskich
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U góry: plac Panny Maryi –

Order Cyncynata (wyróżnienie amerywidok od strony dzwonnicy
kańskie za udział w wojnie o niepodleNa dole po lewej: pomnik
głość Stanów Zjednoczonych). Postać
ks. Jerzego Popiełuszki
Na dole po prawej:
Naczelnika zdobi szabla skrzyżowana
obelisk ku pamięci
z gałązkami wawrzynu i dębu – symks. Piotra Ściegiennego
bolami zwycięstwa i chwały. Orzeł
zrywający kajdany trzyma szarfę z napisem „Wolność – Całość – Niepodległość” – pod tymi hasłami
walczono w okresie insurekcji kościuszkowskiej.
Idąc w górę, dochodzimy do pl. Panny Maryi, gdzie kierujemy się w prawo do katedry. Z lewej mijamy głaz z napisem
przypominającym, że w tym miejscu w 1846 r. miała odbyć się
egzekucja księdza Piotra Ściegiennego.
Po schodach z czerwonego piaskowca wchodzimy na
cmentarz otaczający katedrę.
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Warto wiedzieć
Ksiądz Piotr Ściegienny urodził się w 1801 r. w podkieleckiej Bilczy. Święcenia
kapłańskie uzyskał w 1832 r. Był wikarym w Opolu Lubelskim oraz w Wilkołazie
i Chodlu w Lubelskim. Prowadził agitację wśród chłopów, inteligencji małomiasteczkowej, duchowieństwa w Lubelskim i Kieleckim, wzywając do walki o wolność narodową i społeczną. W latach 1842–44 zorganizował konspiracyjny Związek Chłopski i opracował słynną „Złotą Książeczkę”.
Planował na październik 1844 r. powstanie zbrojne, które zostało udaremnione
jego aresztowaniem, po zdradzie Walentego Janica ze wsi Krajno. 26 II 1846 r.
został skazany na karę śmierci, zamienioną w ostatniej chwili na bezterminową
katorgę na Syberii. Po 25 latach zesłania powrócił do kraju i osiadł w klasztorze
Dominikanów w Lublinie. Zmarł 6 XI 1890 r. i został pochowany na miejscowym
cmentarzu.

Pierwszy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wzniósł w 1171 r. bp krakowski Gedeon.
Obecny wygląd wczesnobarokowej, trójnawowej, orientowanej bazyliki otrzymała katedra po licznych przebudowach prowadzonych od XIII do XIX w.
Naprzeciw dzwonnicy, w zamurowanym portalu kościoła
znajduje się marmurowa tablica – ciekawy zabytek z okresu
oświecenia. Ufundował ją w 1782 r. przewodniczący powołanej w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, ks. Michał Poniatowski. Tablica podaje polskie jednostki długości, ciężaru
i powierzchni, przedstawiając zarazem podstawowy wzorzec
miary długości – Łokieć Koronny. Wyryto także wzorzec stopy
paryskiej i angielskiej. Ponadto umieszczono alfabet i wybrane
liczby z ich opisem oraz zamieszczono tekst informujący, co „każdy wieKatedra – tablica miar i wag
dzieć powinien”.
Przechodzimy pod
zachodnią fasadę katedry. Zdobi ją wykonany
w marmurze chęcińskim
portal z typowym dla
wczesnego baroku przerwanym naczółkiem.
Przechodzimy
do
południowo-zachodniego narożnika cmentarza katedralnego, gdzie
znajduje się mogiła
Wojciecha Bartosa Gło-
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Katedra, widok od strony

wackiego. Ten bohater spod Racławic
Pałacu Biskupów Krakowskich
został ranny w bitwie pod Szczekocinami (6 VI 1794 r.) i razem z wojskiem
Kościuszki przybył do Kielc, gdzie zmarł 9 VI 1794 r.
Wędrując dalej wzdłuż kościoła, mijając polowy ołtarz
(z prawej), dochodzimy do płd. wejścia do świątyni, przez
które wchodzimy do środka.
Uwaga: Grupy zorganizowane ustalają zwiedzanie w zakrystii.
Zatrzymujemy się przy prezbiterium. Od nawy oddziela je balustrada z szarego piaskowca, zdobiona rokokową ornamentacją.
Barokowy ołtarz główny wykonany został w I poł. XVIII w.
Cennym zabytkiem sztuki jest zdobiący go obraz Wniebowzięcia

Cmentarz katedralny – płyta nagrobna Bartosa Głowackiego
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Warto wiedzieć – podziały kościołów
Według hierarchii urzędów kościelnych rozróżnia się: katedrę – kościół diecezjalny
w siedzibie biskupa, świątynię paraﬁalną – główny kościół gminy – paraﬁi, którą
zarządza ksiądz proboszcz, kościół ﬁlialny – zależny od paraﬁalnego, kolegiatę –
kościół, przy którym istnieje kapituła księży kanoników.
Ze względu na pełnione specyﬁczne funkcje rozróżnia się kościoły: klasztorne,
zamkowe, cmentarne itd.
Niektóre kościoły w uznaniu dużych zasług w krzewieniu wiary otrzymują, nadane
przez papieża, specjalne przywileje i honorowy tytuł bazyliki mniejszej.
Kościół składa się z części przeznaczonej dla wiernych, tzw. nawy (jednej, dwóch,
trzech i więcej), i części przeznaczonej zasadniczo dla osób duchownych, tzw.
prezbiterium. Miejsce zbiegu nawy i prezbiterium nosi nazwę tęczy (jego górna
część nazywana bywa łukiem tęczowym). Spotykana nieraz poprzeczna – w stosunku do głównej osi świątyni – nawa nosi nazwę transeptu.
Do prezbiterium przylega najczęściej zakrystia – pomieszczenie, w którym kapłani
przygotowują się do obrządku sprawowania mszy św., a niekiedy także skarbiec
(skład) – miejsce do przechowywania sprzętów liturgicznych.
Zamknięta przestrzeń przy wejściu (wejściach) do świątyni nosi nazwę kruchty.
Kościoły zazwyczaj orientowano (z łac. orient – wschód), tzn. zwracano prezbiterium w kierunku wschodnim (mniej więcej w tym kierunku leży Jerozolima,
a każdego dnia na nowo od tej strony wschodzi słońce i przypomina słowa Jezusa: Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia.
Według rozwiązań architektonicznych rozróżniamy kościoły o założeniu: bazylikowym (nawa środkowa jest wyższa od bocznych i posiada własne oświetlenie);
halowym (wszystkie nawy są jednakowej wysokości, a środkowa doświetlana jest
przez okna znajdujące się w bocznych ścianach) i centralnym (budowla o zachowanej symetrii: w rzucie poziomym względem dwu przecinających się osi, a w bryle w stosunku do osi obrotowej).
Do wyposażenia wnętrza świątyni należą głównie: ołtarze – główny w prezbiterium i boczne w nawach bądź kaplicach; w prezbiterium: stalle (bogato zdobione
ławki dla duchowieństwa), czasami tron biskupi; w nawach: ambona (kazalnica),
chrzcielnica, ławki dla wiernych, konfesjonały (przeznaczone do spowiedzi); stacje Męki Pańskiej – drogi krzyżowej (14 obrazów lub płaskorzeźb zawieszonych
na ścianach, przedstawiających cierpienia Jezusa podczas drogi od domu Piłata,
który skazał Go na śmierć, do Golgoty, gdzie został ukrzyżowany), a przy wejściu
(w kruchcie lub jej pobliżu) kropielnica – naczynie na wodę święconą.

Najświętszej Maryi Panny, namalowany przez Szymona Czechowicza ok. 1730 r. w Rzymie. Ustawione przy ścianach stalle (ławki dla duchowieństwa) pochodzą z XVII w. Nad nimi znajdują się
dwa malowidła ścienne, wzorowane na obrazach Jana Matejki.
Północną ścianę zdobi scena przedstawiająca „Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce”. Mieszko stoi tu obok dolnej
części krzyża, wsparty na mieczu, a Dąbrówka (w niebieskim
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U góry: plac Jana Pawła II

płaszczu) klęczy. U Matejki krzyż
Na dole po lewej: katedra,
namalowany jest w całości i stanowi
prezbiterium
pionową oś kompozycji. Tu, z braku
Na dole po prawej: katedra,
prezbiterium, loża biskupia
miejsca, książę trzyma krzyżyk jako
symbol nowej wiary, którą przyjął.
Biskup Jordan chrzci Adelajdę i Czcibora – siostrę i brata Mieszka I, który był pierwszym historycznym władcą Polski. Działo się to 24 IV 966 r. i datę tę
uważamy za historyczny początek państwa polskiego.
Ścianę południową pokrywa malowidło przedstawiające „Śluby Jana Kazimierza”, złożone w katedrze lwowskiej
w dniu 1 kwietnia 1656 r. Król w obliczu śmiertelnego zagro-
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Po lewej: kaplica Pana Jezusa
Po prawej: kaplica Jana Pawła II

żenia kraju uroczyście ślubował:
Wielka Boga-Człowieka Matko,
Najświętsza Dziewico, ja, Jan
Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, króla królów,
a Pana mojego i Twoim król, do najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową
państw moich obieram…
Jan Kazimierz i królowa Maria Ludwika klęczą przed odbierającym przysięgę biskupem Janem Tarnowskim. Jako drugi klęczący z prawej strony królowej pokazany jest Stefan
Czarniecki.
Spod prezbiterium przechodzimy do nawy północnej.
Od wschodu zamyka ją kaplica Pana Jezusa. W jej ołtarzu zwraca uwagę XVI-wieczny krucyﬁks (krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa) ustawiony na tle srebrnej,
rokokowej blachy z widokiem Jerozolimy.
Wędrując dalej, dochodzimy do ustawionej przy północnej
ścianie nastawy gotyckiego ołtarza szaﬁastego, zwanego tryptykiem. Składa się z trzech części: środkowej nieruchomej
i dwóch skrzydeł zamykających. W centralnym polu przedstawiono koronację Matki Bożej, a na skrzydłach patronów
Polski, świętych biskupów: Wojciecha i Stanisława z Piotrowinem u stóp. Po zamknięciu skrzydeł widoczne są sceny Męki
Pańskiej. Tryptyk stanowi typowy przykład malarstwa średniowiecznego, gdzie brak jest głębi obrazu, a większość scen
namalowana została na złoconym tle. Złoto jest symbolem
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dostojeństwa i bogactwa. Poza
Warto wiedzieć
wartością materialną, z powodu
której było szeroko stosowane
Urodzony w 1599 r. w Czarncy
w wystroju świątyń, za jego
(Świętokrzyskie) Stefan Czarniecki
sprawą obrazy w świetle migobył wybitnym strategiem i dowódcą
wojskowym (wspomniany został
cących świec zdawały się świew „Mazurku Dąbrowskiego”, który
cić i promieniować, stwarzając
jest naszym hymnem narodowym).
niezwykłą atmosferę.
Walczył dzielnie z Kozakami, TataraNawę północną od zami, Szwedami i wojskami moskiewchodu zamyka kaplica Jana
skimi. Zmarł na skutek odniesionych
Pawła II, w której znajduje
ran 16 II 1665 r. w Sokołówce koło
się ołtarz świętego. Została
Lwowa. Pochowany został w ufunona uroczyście poświęcona
dowanym przez siebie kościele
4 czerwca 2011 r., w 20. roczw Czarncy, w którym eksponowane
nicę pielgrzymki Ojca Świętego
są także pamiątki z nim związane.
W szkole podstawowej jest Izba
na ziemię świętokrzyską. W ołPamięci Hetmana S. Czarnieckiego,
tarzu zostały złożone relikwie
a na placu przed nią okazały pomnik
świętego (krew, włosy, pektorał
bohatera.
– ozdobny krzyż oraz papieska
piuska – mała ozdobna czapeczka).
Udajemy się do nawy środkowej.
Spod chóru widzimy w pełnej krasie zespół barokowych i rokokowych ołtarzy, wykonanych w drewnie, w warsztatach krakowskich A. Frąckiewicza. Zwraca uwagę typowa dla tych okresów pełna ekspresji i ruchu rzeźba. Postacie świętych uchwycone
są w nienaturalnych pozach, z wyszukanymi gestami.
Malowidła zdobiące wnętrza
katedry wykonali uczniowie Jana
Matejki: Stefan Matejko, Kacper ŻeGotycki ołtarz przy północnej
ścianie katedry
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lichowski, Franciszek
Bruzdowicz. Na sklepieniu nawy głównej
umieszczono, wzorując się na drzeworytach wykonanych
w 1511 r. przez słynnego norymberskiego mistrza Alberta
Dürera, sceny z życia
Najświętszej
Maryi
Panny. Są to: „Chrystus wśród doktorów
żydowskich w świątyni
jerozolimskiej”
nad organami, „Zaślubiny Najświętszej
Maryi Panny ze św.
Józefem” w II przęśle, „Zwiastowanie”
w III przęśle, „Pokłon
Wnętrze katedry – nawa
Trzech
Króli”
w
IV przęśle, „Wniebogłówna
wzięcie Najświętszej Maryi Panny”
w V przęśle.
Ściany boczne nawy głównej zdobią sceny ze Starego Testamentu. Licząc od chóru, są to kolejno sceny – od północy: „Mojżesz na Górze Synaj otrzymujący Przykazania Boże”, „Powołanie
Mojżesza na proroka – objawienie Boga w gorejącym krzaku”,
Warto wiedzieć
„Józef sprzedany przez braci”,
„Potop i Arka Noego”, „Adam
Zwiedzając świątynię, zauważamy,
że w starych kościołach znajdujemy
i Ewa pod drzewem z zakazao wiele więcej malowideł ze scenanymi owocami” – od południa:
mi biblijnymi niż w kościołach bu„Wąż miedziany”, „Rebeka przy
dowanych współcześnie. Wynikało
studni”, „Zniszczenie Sodomy
to głównie z braku umiejętności
i Gomory”, „Kain zabija Abla”,
czytania i pisania przez ówczesnych
„Adam i Ewa wypędzeni z Raju”.
ludzi. Aby mogli poznać historie
Pod chórem w latach 1984biblijne, umieszczano odpowiednie
-86 wmurowano pamiątkowe
obrazy i malowano bezpośrednio
tablice poświęcone oﬁarom
na ścianach sceny odwołujące się
i uczestnikom walk o niepodledo treści Starego i Nowego Testamentu, życia Maryi lub życiorysów
głość Polski.
świętych.
Przechodzimy do nawy południowej.

28

Trasa 1. Wzgórze Zamkowe

Przy ścianie oddzielającej
ją
od
kruchty (przedsionka) znajduje się renesansowy nagrobek
Elżbiety z Krzyckich
Z ebr z ydow sk iej.
Wykonał
go
na
zamówienie
syna
zmarłej, bpa krakowskiego A. Zebrzydowskiego, nadworny rzeźbiarz królów
Katedra – nagrobek
polskich, Włoch Jan Maria PadoElżbiety Zebrzydowskiej
vano. Nagrobek należy do czołowych osiągnięć sztuki renesansowej
w Polsce. Zwraca uwagę świetnie wyrzeźbiona w marmurze
chęcińskim twarz zmarłej oraz piękne wykonanie szat typowych dla szesnastowiecznego ubioru kobiecego.
Przechodzimy do ołtarza ustawionego przy
wschodniej ścianie nawy
południowej.
Znajduje się w nim otaczany kultem religijnym,
namalowany ok. 1600 r.,
obraz Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Zdobią go: XIX-wieczna sukienka i korony nałożone
w dniu 3 VI 1991 r. przez
Jana Pawła II.
Obraz nieznanego artysty został oﬁarowany
kolegiacie przez audytora
sądu biskupiego, Wojciecha Piotrowskiego, w początkach XVII w. i wkrótce
Katedra – obraz Matki Bożej
zasłynął z wielu łask, jakich
Łaskawej Kieleckiej
doświadczyli modlący się
przed nim wierni. Do rozpowszechnienia kultu przyczyniły się różne formy pobożności maryjnej propagowanej przez założone w I poł. XVII w.
Bractwo Różańcowe, do którego należeli prawie wszyscy
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Po lewej: katedra – rzeźba
św. Stanisława na fasadzie
wschodniej
Po prawej: organy

mieszkańcy Kielc, jak również wierni z okolicznych wsi. Dziś bazylika
katedralna jest Ogólnodiecezjalnym
Sanktuarium Maryjnym, a Matka Boża
Łaskawa Kielecka – patronką Kielc i diecezji.
Wracamy do głównej nawy.
Zmierzając do wyjścia, zwróćmy uwagę na okazałe
XVIII-wieczne epitaﬁa biskupów krakowskich, które zostały umieszczone na ﬁlarach oddzielających nawę główną od
bocznych. Wykonano je w formie późnobarokowych kartuszy
z dwóch najbardziej rozpowszechnionych wówczas rodzimych gatunków marmurów: chęcińskiego (epitaﬁum Andrzeja
Załuskiego) i czarnego, wydobywanego w Dębniku k. Krakowa
(epitaﬁum Konstantego Szaniawskiego).
Przez schody, którymi wchodziliśmy na cmentarz katedralny, przechodzimy na plac Zamkowy i zatrzymujemy się przed
dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich, obecnie siedzibą
Muzeum Narodowego w Kielcach.
Pałac jest jedynym zachowanym w prawie niezmienionym stanie obiektem reprezentującym architekturę typową dla
epoki Wazów (jej przedstawicielami są królowie: Zygmunt III,
Władysław IV i Jan Kazimierz).
Fundatorem pałacu był biskup krakowski Jakub Zadzik, architektem – najprawdopodobniej Jan Trevano, a budowniczym
Tomasz Poncino. W latach 1637-44 wzniesiono w stylu wczes-
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nego baroku korpus główny z sześciobocznymi basztami
w narożach. Następnie w latach 1720-46 powiększono pałac
o skrzydła boczne wg projektu Kacpra Bażanki. Obecnie mieści się tu Muzeum Narodowe. W reprezentacyjnych salach
pierwszego piętra utworzono ekspozycję wnętrz pałacowych,
natomiast na parterze, w pomieszczeniach zajmowanych
dawniej przez administrację dóbr biskupich, znajduje się Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz organizowane są
wystawy czasowe. W północnym skrzydle mieści się galeria
malarstwa polskiego.
Patrząc na główną fasadę pałacu, zwróćmy uwagę na zastosowaną przy jej podziale zasadę trójdzielności. Najprawdopodobniej budowano tak na polecenie fundatora Jakuba Zadzika, który zwalczał nieuznających Trójcy Świętej arian.
Nad wejściem umieszczono trzy herby: „Korab” Zadzika,
„Orzeł” z epoki Wazów (ze snopkiem na piersi) i „Trzy Korony” – Kapituły Krakowskiej. W trójarkadowej loggii, przez
którą prowadzi główne wejście, umieszczono tablice upamiętniające kwaterujący tu w 1914 r. sztab Legionów z Marszałkiem
Piłsudskim oraz wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu
3 czerwca 1991 r.
Po załatwieniu formalności z zakupem biletów, kierując się w lewo w pierwszej sali wystaw czasowych, wchodzimy do Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego. Zajmuje ono
trzy pomieszczenia, które w sierpniu
i wrześniu 1914 r. stanowiły kwaterę
Dawny Pałac Biskupów
Marszałka.
Krakowskich, obecnie
Muzeum Narodowe
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Pałac Biskupów Krakowskich
– widok od strony ogrodu

W pierwszej sali przedstawiono
eksponaty z jej wyposażenia przedwojennego, m.in. rzeźbę głowy i maskę
pośmiertną Piłsudskiego. W następnym pomieszczeniu znajdują się kopie sztandarów pułków legionowych Wojska Polskiego
i obrazy Stanisława Batowskiego bądź ich kopie, przedstawiające
wydarzenia dotyczące wkroczenia do Kielc oddziałów strzeleckich J. Piłsudskiego w sierpniu 1914 r. Całość ekspozycji uzupełniają fotograﬁe związane z pobytem Marszałka w Kielcach.
Po zwiedzeniu sanktuarium i ewentualnie wystaw czasowych na parterze, przechodzimy według wskazówek personelu jedną z dwu klatek schodowych na reprezentacyjne
piętro. Jego zwiedzanie proponujemy zacząć od Sieni Głównej,
w której na spotkanie z biskupem oczekiwali goście.
Zwiedzając tę część pałacowych wnętrz, możemy skorzystać (jeśli nie zwiedzamy z przewodnikiem) z opisów poszczególnych sal, którymi dysponują ich opiekunowie.
Po zwiedzeniu tej części pałacu przechodzimy bezpośrednio korytarzykiem do Galerii Malarstwa Polskiego i Sztuki
Zdobniczej, która mieści się w jego północnym skrzydle.
W galerii klasyﬁkowanej na szóstym miejscu w kraju pod
względem wartości zgromadzonych obrazów możemy podziwiać m.in. płótna: O. Boznańskiej, J. Chełmońskiego, J. Fałata, W. Gersona, A. Gierymskiego, J. Grassiego, A. Grottgera,
J. Kossaka, Fr. Kostrzewskiego, A. Kotsisa, J. Malczewskiego,
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Pałac Biskupów Krakowskich
U góry: Izba Stołowa Górna
W środku: Pierwszy Pokój Prałatów
Na dole: Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego
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Ogród włoski przy Pałacu
Biskupów Krakowskich

P. Michałowskiego, J. Pankiewicza,
J. Stanisławskiego, J. Szermentowskiego, W. Weissa, I. Witkiewicza,
L. Wyczółkowskiego, St. Wyspiańskiego. Kielecka galeria pozwala prześledzić najważniejsze style i kierunki w malarstwie
polskim od XVIII do poł. XX w.
Zbiory malarstwa uzupełniają eksponaty rzemiosła artystycznego wykonane ze szkła, porcelany, srebra, drewna (meble) oraz liczne medale.
Po wyjściu z pałacu kierujemy się do odtworzonego w latach 2002-03 ogrodu włoskiego (wejście po południowej
stronie głównego korpusu pałacowego). Założeniem rekonstrukcji było wierne oddanie XVII-wiecznego układu kwater
na ziemnym tarasie oraz wzbogacenie ich o formy wystroju
spotykane w I poł. XVIII stulecia.
Po wyjściu z ogrodu kierujemy się do widocznego przejścia
pod południowym skrzydłem pałacowym, którym dochodzimy do ulicy Zamkowej.
Jej zabudowa w większości to budynki gospodarcze dawnego zaplecza pałacowego, wzniesione w XVIII w. Przy ul.
Zamkowej 3 znajdują się budynki dawnej ekonomii, stajen
i wozowni pałacowych, które po 1828 r. zostały zamienione
przez Rosjan na więzienie. W latach 1863-66 i 1905-08 przetrzymywano w nich polskich więźniów politycznych. W czasie II wojny światowej mieścił się tu też obóz przejściowy dla
jeńców wojennych, a następnie więzienie gestapo, przez które
przeszło około 16000 osób. Po 17 I 1945 r. przetrzymywano
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Ośrodek Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej w dawnym
tu Polaków wywożonych następnie
więzieniu – dziedziniec
w głąb ZSRR, a do 1956 r. więziono m.in. członków AK. Nocą z 4 na
5 VIII 1945 r. oddział AK dowodzony przez Antoniego Hedę
„Szarego” uwolnił około 700 więzionych tu polskich patriotów
(wydarzenie to upamiętnia tablica).
W 1995 r. w części pomieszczeń
Ośrodek Myśli Patriotycznej
urządzono Muzeum Martyrologii Lat
i Obywatelskiej – cele
1939–1956. Po przebudowie
więzienne
obiektu swe siedziby mają tu
Ośrodek Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej, nastawiony
głównie na ludzi młodych,
i Instytut Dizajnu (współczesnej sztuki użytkowej).
Ośrodek nie jest typowym
muzeum, lecz instytucją edukacyjną. Opracowany przez
historyków scenariusz wystawy stałej, obrazującej dzieje
regionu od czasów Kościuszki po współczesność, przedstawiony został w formie
multimedialnej
prezentacji,
opracowanej w warszawskiej
pracowni Mirosława Nizio
– autora ekspozycji w Mu-
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U góry: Pałacyk Zielińskiego –
Dom Środowisk Twórczych
Na dole: Galeria Współczesnej
Sztuki Sakralnej

zeum Powstania Warszawskiego.
W sposób szczególny wyeksponowane są patriotyczne i obywatelskie postawy kielczan i postaci
związanych z Kielecczyzną.
Zatrzymując się w holu przy wirtualnej makiecie, możemy,
korzystając ze słuchawek, poznać w skrócie historię miasta od
zarania do schyłku XVIII w.
W „Bibliotece” (pomieszczenie urządzone na stylową bibliotekę z epoki klasycyzmu) przedstawione są wybrane wydarzenia historyczne od ogłoszenia Konstytucji 3 maja po
okres dwudziestolecia międzywojennego. Na szczególną uwagę zasługują: unikalna kolekcja zdjęć żołnierzy 4 Pułku Piechoty Legionów oraz głos marszałka Józefa Piłsudskiego płynący
ze starego patefonu.
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W następnym pomieszczeniu zaprezentowano zagadnienia związane z okresem II wojny światowej, zarówno czyn
zbrojny jak też krzywdy doznane przez ludność cywilną z rąk
Niemców.
W następnych pomieszczeniach znajdują się wystawy poświęcone wydarzeniom od lat 40. XX w. do współczesności.
Ostatnim etapem zwiedzania są piwnice – najstarsza część
kieleckiego więzienia. Znajduje się tu karcer wodny i utrzymane w klimacie surowości pomieszczenia więzienne. Odpowiednie oświetlenie i płynące z głośników odgłosy wywołują
u zwiedzających uczucie niepokoju, a nawet lęku. Umieszczono tu także przedmioty budzące jednoznaczne skojarzenia
z historią tego miejsca.
Z gmachem powięziennym sąsiaduje Dom Środowisk
Twórczych.
W 1752 r. wzniesiono budynek „rajtszuli” – szkoły jazdy
konnej, którą w początkach XIX w. przebudowano na obiekt
mieszkalny. Posesję tę wydzierżawiono przybyłemu w 1847 r.
nowemu naczelnikowi powiatu kieleckiego, Tomaszowi Zielińskiemu. Po remoncie budynku (obecnie część kryta łamanym dachem) dobudował on w stylu neogotyckim od strony
wschodniej wieżę, oranżerię i basztę. Od zachodu wzniesiono
bramę i piętrowy pawilon. Od południa posesję ogrodzono
murem z niewielką basztą zwaną „Plotkarką”. Na wewnętrznym dziedzińcu ustawiono w 1854 r. słup pamiątkowy, obłożony marmurowymi płytami z wyrytymi nazwiskami osób,
które zasłynęły w I poł. XIX w. na polu nauki i sztuki. Warto
podkreślić, że w tym romantycznym zespole pałacowym właściciel zgromadził bezcenne zbiory sztuki, a także gościł znanych artystów, głównie malarzy. Dziś mają tu swe siedziby:
Muzeum Laurensa Hammonda i Galeria Sztuki Współczesnej.
Od zachodu sąsiaduje z pałacem wzniesiony w poł.
XVIII w. dom pisarza prewentowego i praczki, który po gruntownej przebudowie mieści Galerię Współczesnej Sztuki
Sakralnej. Jej inicjatorem, organizatorem oraz społecznym
kustoszem jest znany artysta Leszek Mądzik. Prezentowane
jest w niej głównie malarstwo, a także graﬁka, rysunki i fotograﬁe m.in. takich sław, jak: Jerzy Nowosielski, Tadeusz Kantor, Władysław Hasior, Stanisław Kulon, Gustaw Zemła, Adam
Myjak i Janusz Pastwa. Wystawa, oprócz tego, że zapoznaje
ze współczesną sztuką polską, wzbudza reﬂeksję nad rolą sacrum w życiu człowieka.
Skręcając na końcu ul. Zamkowej w prawo, w ulicę
St. Staszica, możemy dojść do źródełka Biruty. Z drogi
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Po lewej: źródełko Biruty
Po prawej: pomnik Stefana
Żeromskiego

mamy widok na basztę prochową
wtopioną w mury okalające Pałac Biskupów Krakowskich.
Nad źródełkiem, którego woda
zasila staw parkowy, ustawiono rzeźbę „Przysięga miłości”.
Nazwę swą zawdzięcza fabule „Syzyfowych prac” S. Żeromskiego. W stojącej nad nim altance obserwował Marcin
Borowicz swą pierwszą, platoniczną
miłość – Birutę.

Staw w parku miejskim
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Powracamy do skrzyżowania ulic, skąd kierujemy się
w lewo skos alejką na placyk przed muszlą koncertową w parku miejskim.
Park miejski założony został na terenach dawnego ogrodu kuchennego (miał on charakter użytkowo-ozdobny), przekształconego po 1818 r. na ogród spacerowy dla urzędników
Głównej Dyrekcji Górniczej i studentów Szkoły Akademiczno-Górniczej. W 1830 r. obszar przekazano miastu i zaczęto
urządzanie parku miejskiego. Dziś zajmuje on teren siedmiu
hektarów, w tym staw o powierzchni 1,1 ha. Placyk, na którym
stoimy, zajmowała wzniesiona w 1873 r. restauracja z kręgielnią, a dziś ozdabia go odsłonięty w 1953 r. pomnik Stefana
Żeromskiego.
Utrzymując dotychczasowy kierunek, dochodzimy do
głównej alei, którą wędrujemy w lewo. Mijając z lewej mur
z okrągłą basztą, zwaną „Plotkarką” (według tradycji na
ustawionej pod nią ławeczce kielczanie „plotkowali” o życiu w mieście, a naczelnik Tomasz Zieliński przebywając
powyżej nich, miał wiadomości z pierwszej ręki o nastrojach panujących wśród jego podopiecznych), dochodzimy
do pomnika Stanisława Staszica (z prawej). Odsłonięto go
w osiemdziesiątą rocznicę śmierci (1906 r.), czcząc w ten
sposób jego zasługi dla rozwoju Kielc (od 1922 r. park nosi
imię Staszica).
Idąc główną aleją w górę, dochodzimy do zabytkowego
ogrodzenia z barokową bramą wykonaną z ciosów piaskowca (przeniesioPark miejski, pomnik
na z ogrodzenia katedry).
Stanisława Staszica
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Główna aleja parku

Od bramy kierujemy się do widocznych świateł, na których przechodzimy na drugą stronę ul. Jana Pawła II. Idąc nią w lewo,
mijamy gmach Wyższego Seminarium Duchownego i zatrzymujemy się przy kościele Świętej Trójcy.
Jednonawowa, orientowana świątynia wzniesiona została w I poł.
Baszta „Plotkarka” – widok
XVII w. Do wnętrza wchodzimy
z parku
przez kruchtę (wejście
bocznymi drzwiami po
południowej stronie kościoła), w której umieszczono liczne tablice upamiętniające m.in. polskich
profesorów
uczących
w sąsiadującej z kościołem szkole. Wyposażenie
wnętrza świątyni pochodzi głównie z XVIII w.
– barokowe i późnobarokowe ołtarze, ambona,
trzykondygnacyjny
chór. Sklepienie kolebkowe z lunetami w nawie
i półkopułę prezbiterium
zdobi późnorenesansowa,
geometryczna dekoracja
stiukowa. Kościół opisany
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został w „Syzyfowych pracach” S. Żeromskiego, który pobierał
nauki w sąsiednim budynku.
Po wyjściu z kościoła kierujemy się właśnie do niego.
W części budynku urządzono Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego.
Gmach najstarszej średniej szkoły w Kielcach wzniósł w latach 1724-27 biskup krakowski Felicjan Szaniawski.
Przyszły pisarz przybył tu jako dziesięciolatek w 1874 r.,
a opuścił mury szkolne w 1886 r. Na przestrzeni kilkuset lat
istnienia szkoły nauki pobierali w niej, m.in.: ksiądz Piotr Ściegienny przygotowujący powstanie narodowe w 1844 r., pisarze: Adolf Dygasiński, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus),
Walery Przyborowski, Gustaw Herling-Grudziński.
Muzeum zajmuje (pamiętające czasy Żeromskiego): klatkę
schodową i część korytarza oraz dwie sale wystawowe urządzone w późniejszym okresie. Wchodząc na piętro, widzimy
fotogramy powiększonych dawnych pocztówek i miejsc związanych z Żeromskim, które niejako wprowadzają nas w świat
młodości pisarza, oraz jego popiersie z 1924 r. W korytarzu
zawieszono fotograﬁe ukazujące obiekty i pejzaże związane
z twórczością Żeromskiego, ilustracje do jego utworów, pierwsze wydania dzieł i publikacje omawiające twórczość pisarza,
herby i planszę przedstawiającą drzewo genealogiczne rodziny.

Kościół pw. Świętej Trójcy
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Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego

W salach zgromadzono pamiątki
i fotograﬁe rodzinne, kopie dokumentów, belkę z dworu w Ciekotach z datą jego budowy (1753 r.),
przedstawiono wycinek wnętrza dworu szlacheckiego, pamiątki związane z powstaniem styczniowym, rekonstrukcję munduru gimnazjalnego, ustawiono dziewiętnastowieczną ławkę
szkolną wraz z rekwizytami oraz zaaranżowano fragment klasy szkolnej (m.in. rekwizyty z ﬁlmu „Syzyfowe prace”). Jest
także pokazany fragment stancji uczniowskiej, są rysunki Moniki Żeromskiej, fotograﬁe kolegów i nauczycieli pisarza, jego
popiersie w mundurze gimnazjalisty.
Wychodząc z muzeum, zwróćmy uwagę na zabudowę drugiej strony ulicy Jana Pawła II. Naprzeciw muzeum widoczny
jest drewniany Dworek Laszczyków wzniesiony w XVIII w.
Kryty łamanym dachem gontowym, z bielonymi ścianami
i kolumnowym gankiem, mieści dziś sale wystaw czasowych
Muzeum Wsi Kieleckiej. Od ulicy oddziela go XVIII-wieczne
drewniane ogrodzenie nakryte tak jak i brama gontowymi dasz-
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kami. Informacje o wystawach umieszczone są w gablocie przy
bramie wejściowej. Najbezpieczniejsze dojście przez piesze
przejście przy katedrze.
Z dworkiem sąsiaduje murowany pałacyk wzniesiony w latach 1869-70 dla rosyjskiego inspektora gimnazjum.
Przecinając skwerek, dochodzimy do zbudowanego na
murach XVIII-wiecznej kanonii Pałacu Biskupów Krakowskich
(lata 1886-90). Dziś część pomieszczeń przeznaczono na
wystawy zabytków sztuki sakralnej
w Muzeum Diecezjalnym.
U góry: Dworek
Ekspozycje można zwiedzać indyLaszczyków – Muzeum Wsi
widualnie lub grupowo, a po wystawie
Kieleckiej
oprowadzać może również przewodNa dole: pałacyk dyrektora
gimnazjum
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Zbiory Muzeum Diecezjalnego
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nik muzealny. Wejście
do muzeum znajduje
się na wewnętrznym
dziedzińcu.
Powracając
na
skwer, wędrujemy jego
alejkami do widocznego pomnika usytuowanego na niewielkim
placyku.
Upamiętnia
on żołnierzy podziemnej Armii Krajowej
Okręgu Radomsko-Kieleckiego „Jodła”. Zaprojektował go profesor
Wincenty Kućma. Ciekawa jest historia tego
miejsca. Gdy w 1866 r.
utworzono gubernię
kielecką, Urząd GuPomnik Armii Krajowej
bernialny zajął pomieszczenia w pałacu
pobiskupim, a dla urzędników wojskowych wzniesiono nową
dzielnicę mieszkaniową, ulokowaną na wschód od Wzgórza
Zamkowego (poznamy ją w dalszej wędrówce). Chcąc zasłonić dominującą nad okolicą katedrę, na placu, gdzie stoimy,
wzniesiono cerkiew prawosławną, którą zburzono po odzyskaniu niepodległości. W 1945 r. zbudowano na jej miejscu
pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, który został rozebrany
po ustrojowej transformacji.
Z parku kierujemy się dalej w kierunku wschodnim i ulicą
Mickiewicza dochodzimy do placu Wolności, który stanowił
centrum dawnej dzielnicy rosyjskich urzędników i wojskowych.
Plac, na którym odbywały się zarówno deﬁlady, jak i targi oraz
jarmarki, otaczają domy o dość monotonnej architekturze.
Wyróżnia się rozplanowaniem fasady posesja przy północno-wschodnim narożniku, z wieżyczką, na szczycie której znajduje się zegar. Są to wzniesione w latach 1871-73 hale targowe. Po
remoncie ma tu swą siedzibę Muzeum Zabawek i Zabawy.
To największe i najstarsze muzeum zabawek w Polsce powstało w 1979 r. jako Muzeum Zabawkarstwa przy Krajowym
Związku Spółdzielni Zabawkarskich. Po wieloletnich problemach lokalowych od 2006 r. zajmuje zabytkowy budynek
XIX-wiecznych hal targowych.
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U góry: siedziba Muzeum
Zabawek i Zabawy
Na dole: pokoik dla lalek
w Muzeum Zabawek
i Zabawy

Muzeum jest miejscem, gdzie
doskonale będą się bawić nie tylko
dzieci, lecz także dorośli. Starsi odbędą sentymentalną podróż w krainę
swojego dzieciństwa, młodsi poznają
zabawki, jakimi bawili się ich pradziadkowie, dziadkowie, rodzice czy nawet starsze rodzeństwo. Zwiedzanie jest dla dzieci niezwykłą przygodą, zwłaszcza dzięki wystawom interaktywnym, na których młodzi odkrywcy historii mogą nie tylko
obejrzeć zabawki, lecz także je dotknąć i poznać ich działanie.
Wyjątkową atrakcją jest otwarta w styczniu 2011 r. nowoczesna wystawa zabawek historycznych. Eksponaty „mieszkają” w baśniowym miasteczku pełnym stylowych kamieniczek,
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ulicznego bruku i konstelacji gwiazd nad głową. Z głośników
dobiegają odgłosy miasta, a witryny, w których znajdują się zabawki, rozświetlają się, gdy podchodzą do nich zwiedzający.
W gablotach można obejrzeć m.in. najstarszy eksponat w muzeum – woskową lalkę z XVIII w., porcelanowe lale z przełomu
wieków znanych europejskich ﬁrm, porcelanowe lalki miniaturki, drewniane mebelki, miedziane naczynia, kuchenki czy
pokoje dla lalek. Chłopcy z pewnością zachwycą się ołowianą
armią żołnierzyków, metalowym wozem strażackim, koniem
na biegunach pokrytym cielęcą skórką czy klockami wykonanymi z kamienia. Nie brakuje garbatych pluszowych misiów
z długimi łapkami, gier planszowych i loteryjek, szmacianek
czy wózków dla lalek.
Wystawę kończy Warsztat Zabawek – specjalna przestrzeń
wypełniona replikami starych zabawek, którymi dzieci mogą
się pobawić: zagrać w samotnika, poukładać puzzle z wizerunkami starych zabawek, zbudować wieże z kamiennych klocków, połączyć pluszowego misia, a nawet pojeździć wozem
strażackim retro. Dla zwiedzających przygotowano jeszcze
jedną atrakcję: kącik fotograﬁczny retro. Zdjęcie wykonane
specjalnym aparatem podczas zwiedzania można odebrać w kasie.
Dużym zainteresowaniem zwieKolekcja samolotów,
statków i pojazdów
dzających cieszy się także wystawa
w Muzeum Zabawek
zabawek ludowych.
i Zabawy
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Lalki ze zbiorów Muzeum
Zabawek i Zabawy

Wystawa etnograﬁczna prezentuje
dorobek artystyczny zabawkarzy regionu kieleckiego, który znany był i jest ze
swoich zabawek glinianych i drewnianych, czasem na wystawy
traﬁają też zabawki spoza regionu. Wtedy najlepiej szukać podobieństw pomiędzy nimi. Na wystawie zawsze są też zabawki,
kórymi można się pobawić, czy po prostu sprawdzić jak działają.
Specjalnie dla chłopców przygotowano wystawę modelarską pełną statków, okrętów, galeonów, a także szybowców,
dwupłatowców, śmigłowców i samolotów. Najbardziej cennymi eksponatami są trzy modele okrętów autorstwa Władysława Herbusia, wielokrotnego mistrza modelarstwa: ORP Piorun,
ORP Mazur i ORP Orkan. Na środku sali stoi także olbrzymie
akwarium, mieszczące model wraku okrętu Yamato japońskiej
ﬂoty wojennej.
W Muzeum Zabawek i Zabawy można także poznać historię pluszowego misia.
Latem wewnętrzny dziedziniec muzeum zamienia się
w plac zabaw, na którym można pograć w często już zapomniane gry: serso, cymbergaja, wyścigi na konikach. Można
także spróbować swoich sił w grach planszowych w wersji
XXL – ponadpółmetrowych bierkach, warcabach o 16-metrowej szachownicy, czy półmetrowym domino.
Po opuszczeniu muzeum ul. Ewangelicką dochodzimy do
ul. Sienkiewicza.
Mijając pomnik H. Sienkiewicza, wędrujemy na parking
przy Kieleckim Centrum Kultury, gdzie kończymy wędrówkę lub, jeśli dysponujemy czasem, kontynuujemy zwiedzanie
Kielc zgodnie z opisem trasy 2.
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Trasa
2

Rynek i okolice

Parking pl. Moniuszki – ul. Kościuszki (pomnik) – ul. św. Leonarda (Muzeum
Historii Kielc) – Rynek – ul. Warszawska – ul. Prezydenta L. Kaczyńskiego –
kościół św. Wojciecha – ul. Kościuszki – parking (mapka przy trasie 1)

Z parkingu udajemy się w kierunku zachodnim, do skrzyżowania ulic: św. Leonarda i T. Kościuszki. W ich narożniku
znajduje się skromny obelisk, upamiętniający pobyt wojsk Kościuszki w 1794 r.
Obelisk
upamiętnia
miejsce obozowania wojsk
w dniach 9 i 10 czerwca i został ustawiony
w 1917 r. w setną rocznicę śmierci T. Kościuszki.
Warto odnotować fakt,
że w szpitalu, który znajdował się w miejscu gmachu Kieleckiego Centrum
Kultury, najprawdopodobniej 9 VI 1794 r. zmarł
z powodu odniesionych
pod Szczekocinami ran,
bohater spod Racławic –
Wojciech Bartos Głowacki (jego nagrobek można
zobaczyć na cmentarzu
katedralnym).
Od skrzyżowania idzieUlica Kościuszki – obelisk
my ulicą św. Leonarda.
upamiętniający naczelnika
Mijamy dwa budynki o ciekawej
architekturze (nr 2 i 4), wzniesione
w II poł. XIX w. dla Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
Pierwszy z nich po przebudowie w okresie międzywojennym
otrzymał modernistyczny wygląd, a drugi zachował pierwotną
klasycystyczną fasadę. Po remoncie przeznaczono go na siedzibę Muzeum Historii Kielc. Warto nadmienić, że w gmachu tym w latach 1913-33 mieściło się Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, o czym przypomina tablica na
fasadzie budynku.
Stała wystawa prezentuje dzieje miasta o prawie tysiącletniej historii. Podzielona została na okresy: „Kielce przedlokacyjne i wczesnośredniowieczne”, „Kielce miastem prywatnym
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Warto wiedzieć
Kościuszko, zanim został dowódcą pierwszego polskiego powstania narodowego,
był już bohaterem Stanów Zjednoczonych. W latach 1776–84 brał udział w wojnie
o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Otrzymał tam stopień pułkownika inżynierii, a następnie za swe osiągnięcia fortyﬁkacyjne został generałem. W 1792 r.
brał udział w wojnie z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja. Za swe czyny otrzymał
wówczas, jako drugi po księciu Józeﬁe Poniatowskim, złoty medal Virtuti Militari
(został ustanowiony w 1792 r. po bitwie pod Zieleńcami przez Stanisława Augusta
Poniatowskiego, dziś jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym za wybitne
czyny wojskowe).
W 1794 r. Kościuszko objął dowództwo powstania nazwanego przez historyków
kościuszkowskim. Pierwszą bitwę stoczono 4 IV 1794 r. pod Racławicami. Dzięki
atakowi uzbrojonych w kosy chłopów zakończyła się zwycięstwem, a Kościuszko
po raz pierwszy założył sukmanę, jaką nosili kosynierzy.
6 VI 1794 r. pod Szczekocinami kilkunastotysięczna armia Naczelnika została zwyciężona przez wojska rosyjsko-pruskie liczące 24 tys. żołnierzy i wycofała się przez
Kielce do Warszawy.

biskupów krakowskich XII–XVIII w.”, „Kielce wojewódzkie
i Kielce gubernialne”, „Kielce na drodze do niepodległości”,
„Kielce w latach II Rzeczpospolitej”, „Kielce w latach II wojny
światowej” i „Kielce w latach powojennych”. Prezentowane są
także wystawy czasowe, organizowane spotkania historyczne
i lekcje muzealne oraz prezentacje
kulturalnego dorobku kielczan.

Muzeum Historii Kielc
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Ekspozycja Muzeum

Wędrując dalej ul. św. Leonarda,
Historii Kielc
mijamy siedzibę pogotowia ratunkowego, które mieści się w dawnych zabudowaniach powstałej w 1873 r. ochotniczej straży pożarnej.
Na jej fasadzie umieszczono tablicę upamiętniającą 50-lecie
jednostki pożarniczej i ppor. Andrzeja Brzuchala „Sikorskiego”
– kapelmistrza orkiestry strażackiej. 25 VIII 1914 r. wstąpił on
wraz ze swoimi muzykami do 1 Pułku Legionów i wraz z nimi
uczestniczył w działaniach wojennych.
W następnym obiekcie zwraca uwagę drewniane ogrodzenie „dworku” (obecnie Obwodowy Urząd Miar). Po przeciwnej
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U góry: dawna siedziba
ochotniczej straży pożarnej
– obecnie pogotowie
ratunkowe
Po lewej: tablica na fasadzie
dawnego budynku straży
upamiętniająca 50-lecie
jednostki pożarniczej

stronie posesji (dojście przez niewielki placyk) rośnie pomnikowy kasztanowiec.
Przecinamy ulicę Wesołą (po płn. stronie zachowano typowy bruk z kamieni wydobytych w kieleckich kamieniołomach)
i zbliżamy się do Rynku. Na narożnym budynku (od ul. św.
Leonarda) umieszczono tablicę informacyjną, że w dniach 9 i 10
VI 1794 r. kwaterował w nim Tadeusz Kościuszko.
Główny plac w mieście wyznaczono jeszcze w okresie
średniowiecznej lokacji miasta. Otaczająca go zabudowa pochodzi głównie z XIX i XX w. Najciekawsze budowle to: nr
10 z urokliwym podwórkiem, nr 12 z tablicą upamiętniającą
pobyt T. Kościuszki, nr 18 z podcieniami (najlepiej zachowana
kamienica mieszczańska z XVIII w. w Kielcach, mieszcząca
stylową kawiarnię), nr 1 – ratusz sięgający początkami 1835 r.,
nr 3 z podcieniami i herbami (muzeum). Pięknie prezentuje
się płyta Rynku z zaznaczonym rozplanowaniem ratusza, który spłonął w 1800 r., pręgierzem, pod którym wykonywano
hańbiący wyrok, jakim było wystawienie złoczyńcy na widok
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publiczny, połączony często z karą cielesną (chłosta). Na płycie Rynku stoi również odlana w białogońskich zakładach zabytkowa studnia, z której i dziś możemy zaczerpnąć wody.
Pod nr. 3 ma swoją siedzibę Oddział Muzeum Narodowego – Muzeum Dialogu Kultur, w skład którego
wchodzą różnorodne wystawy.
Wystawa archeologiczna „Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy” prezentuje zabytki pochodzące z badań
wykopaliskowych.
Wystawa „Historia motoryzacji
U góry: Rynek – budynek
w miniaturze” przedstawia cenne eksmagistratu
ponaty ze zbioru S.F. Gwiazdowskiego
Na dole: Rynek – studnia
(1927–2009), pioniera kolekcjonerstwa
przed budynkiem Muzeum
Dialogu Kultur
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Rynek – kamienica
Sołtyków, po prawej
budynek magistratu

pojazdów w Polsce. Są to najważniejsze obiekty reprezentujące wszystkie
uznane ośrodki produkcji samochodowej w świecie.
Wystawa „Od sacrum do profanum. Malarstwo i rzeźba
w sztuce ludowej” jest jedyną tego typu, która ukazuje w jednym miejscu dorobek blisko sześćdziesięciu artystów z regionu
świętokrzyskiego. Na ekspozycję składa się ponad 400 eksponatów. Są wśród nich rzeźby wykonane z drewna i gliny oraz
obrazy malowane na płótnie, desce i papierze. Zwiedzając
wystawę, odbędziemy podróż od świata boskiego – sacrum do
dobrze nam znanego świata ziemskiego – profanum.
Muzeum Dialogu Kultur to miejsce nowoczesne i interaktywne. Muzeum pozytywnych relacji, w którym zarówno dialog kultur, jak i kultura dialogu są niezwykle ważne.
Tu można swobodnie dzielić się poglądami i doświadczeniami,
uczyć się innych kultur, poznawać różne tradycje, czerpiąc
z tego bogactwa inspiracje i informacje o sobie samym i własnej kulturze. Muzeum przybliża ideę dialogu międzykulturowego, przedstawia jego przykłady i perspektywy – te zapisane
w historii, jak i współczesne. Prezentuje różnorodność narodową, etniczną, religijną, determinowaną przez płeć czy pozycję
społeczną. Mówi o zjawiskach i pojęciach z takich dziedzin
naukowych, jak: etnologia, socjologia, antropologia kulturowa, wyjaśnia, czym jest kultura, tradycja, etnocentryzm, dyskryminacja, tolerancja, płeć kulturowa i inne. Pokazuje także
przykłady pozytywnych relacji, wzajemnego oddziaływania
na siebie kultur oraz ich pokojowego współistnienia. W swojej działalności muzeum wykorzystuje różnorodne narzędzia,
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Muzeum Dialogu Kultur – ekspozycja
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m.in.: multimedialną wystawę stałą, wystawy czasowe, spotkania i wykłady, koncerty, pokazy ﬁlmowe.
Z Rynku idziemy w kierunku północnym ul. Warszawską
(po prawej XVIII-wieczna ﬁgura św. Tekli) do skrzyżowania
z ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którą w prawo na plac
św. Wojciecha.
W narożniku ogrodzenia cmentarza kościelnego umieszczono płytę z informacją, że w tym miejscu odnalezione zostały pozostałości średniowiecznej chaty z najwcześniejszej
osady kieleckiej. Stała ona nad strumieniem zwanym dawniej
Silnicą, który obecnie płynie pod ul. L. Kaczyńskiego. Jak podaje legenda (patrz trasa 1, plac Artystów), to właśnie na tym
terenie rozegrały się wydarzenia związane z powstaniem Kielc
(XI stulecie).
Mijamy z prawej zachowany fragment muru, przed którym
Niemcy publicznie rozstrzelali w 1943 r. zakładników – żołnierzy Armii Krajowej, dochodzimy do wejścia w obręb cmentarza kościoła św. Wojciecha.
Pierwszy w tym miejscu kościół
drewniany wzniesiony został na
Kościół św. Wojciecha
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Pałacyk Hönigmana

przełomie XI i XII w. (przypuszczalna data – 1084 r.). Obecna świątynia, zbudowana w 1763 r., została wydatnie rozbudowana
w XIX w. W swym wnętrzu posiada malowane w 1889 r.
przez Jana Stykę (współautor eksponowanej we Wrocławiu
„Panoramy Racławickiej”) obrazy. Są to płótna: „Rozmnożenie
chleba” w ołtarzu głównym, „Święty Józef” i „Święty Jan Nepomucen” w ołtarzu bocznym z lewej strony, „Święty Franciszek” w zwieńczeniu prawego bocznego ołtarza oraz „Święta
Rozalia”.
Powracamy na plac św. Wojciecha i dochodzimy do ul. Bodzentyńskiej, którą idziemy w lewo do skrzyżowania z ul.
T. Kościuszki. Nią w prawo dochodzimy do ul. Kopernika,
którą w lewo do parkingu.
Warto zwrócić uwagę na mijany z prawej pałacyk
Hönig mana, otoczony stylowym ogrodzeniem, wzniesiony
w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. Od strony ul. M. Kopernika
rośnie chroniony jako pomnik przyrody perełkowiec japoński
(szupin japoński). Najefektowniej wygląda w porze kwitnienia (lipiec–sierpień). Występuje na terenach Ameryki i Azji.
Obwód pnia (dwa konary) – 186 i 195 cm, wys. 22 m, wiek
ok. 120 lat.
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Śladami
Staropolskiego
Zagłębia Przemysłowego
Białogon – G. Brusznia – G. Grabina – Karczówka (długość trasy ok. 4,0 km)

W celu zapoznania się z zabytkami hutnictwa i górnictwa
proponujemy spacer szlakiem czerwonym z dzielnicy Kielce-Białogon do klasztoru na Górze Karczówce.
Dojazd z centrum Kielc autobusami MPK nr 1, 6, 26, 28,
39, 111, z których wysiadamy przy kościele, w centrum dawnej
osady przemysłowej (włączono ją do Kielc w 1966 r.).
Powstanie osady związane jest z inwestycjami biskupów
krakowskich w przemysł zbrojeniowy. Dysponując odpowiednim kapitałem, postanowili oni wykorzystać surowce, w które
zasobne były ich dobra w kluczu kieleckim. Będąc ponadto
sprzymierzeńcami Zygmunta III Wazy w jego walkach z prawosławną Moskwą, protestancką Szwecją i islamskimi Turkami, starali się polepszyć uzbrojenie polskiego wojska. Powołali
w 1601 r. w Kielcach Urząd Górniczy oraz sprowadzili ze znanego w Europie ośrodka hutniczego w Bergamo (płn. Włochy) włoskich specjalistów. To
Warto wiedzieć
właśnie oni wznieśli pierwsze
Położona w dorzeczu Pilicy i Nidy
wielkie piece na ziemiach polczęść ziemi świętokrzyskiej nosi
skich, które powstają w pobliżu
nazwę Staropolskiego Zagłębia
Kielc (Bobrza 1610-12, Cedzyna
Przemysłowego (SZP).
1636-40, Samsonów 1641-44).
Rozwój przemysłu w głównej mieDzięki nowej technologii uzyrze związany był z następującymi
skano żelazo nie jak dotychczynnikami: płytko zalegającymi
czas w postaci kowalnego kęsa,
złożami rud żelaza i metali kolorowych (tzw. kruszce), duże zalesielecz jako płynną masę. Z niej
nie terenu (do początków XIX w.
odlewano, m.in. moździerze,
głównym paliwem w procesie wykule, broń palną.
topu było drewno) oraz energia
Gdy w końcu XVI w. odspadku wód górskich strumieni.
kryto bogate złoża miedzi
Do upadku SZP przyczyniło się
w Miedzianej Górze, wówczas
zastosowanie w maszynach paroto odpowiednie miejsce do
wych węgla kamiennego, a także
topienia kruszców zlokalizootrzymywanego z niego koksu,
wano na terenie dzisiejszych
używanego w procesie wytopu.
dzielnic Kielc, w Niewachlowie
i Białogonie. O ich lokalizacji,
oprócz „obﬁtości wód” (w Białogonie łączyły się rzeki Silnica
i Bobrza), których energia spadku wód poruszała urządzenia
ówczesnych hut, zadecydowało centralne położenie w sto-
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Huta w Białogonie

sunku do miejsc pozyskiwania rud
kruszcowych oraz bliskość ośrodka
administracyjno-handlowego, jakim były Kielce. Nazwą Białogon początkowo określano hutę, z czasem przeniesiono ją
na powstałą przy niej osadę. Niektórzy wiążą jej źródłosłów
z procesem pozyskiwania srebra z rud miedzi i ołowiu, tzw.
„odganianiem” (białego) srebra.
Wzmianki historyczne wspominają, że na przełomie XVI
i XVII w. dzierżawcą huty był lipski kupiec J. Winter, następnymi byli zazwyczaj mieszczanie krakowscy, m.in. bracia Konieccy. Wznieśli oni nowoczesny zakład po 1611 r. Posiadał
trzy piece, w których przetapiano rudy ołowiu i miedzi, a także „odciągano” srebro. Wykonywano także odlewy i wyroby
kotlarskie. W 1644 r. dobudowano do niej kuźniczkę, w której
przekuwano oprócz miedzi żelazo.
W 1645 r. pracowały trzy piece do bezpośredniego wytopu
ołowiu i miedzi oraz trzy do uszlachetniania i przetwarzania.
W 1662 roku dzierżawcą był Jan Gibboni, najbardziej przedsiębiorczy hutnik w dobrach biskupów krakowskich. W swoich
rękach skupił on już cały przemysł żelazny w górnym biegu
rzeki Bobrzy (w tym wielkie piece w Bobrzy i Samsonowie);
huty miedzi i ołowiu w Kostomłotach, Niewachlowie i kuźnicę Jarząbek na rzece Sufraganiec. W połowie XVII w. w kieleckich dobrach biskupów krakowskich pozostało pięć czynnych
hut kruszcowych z ośmiu wcześniej odnotowanych.
Pozyskiwane metale wykorzystywano w produkcji zbrojeniowej, dostarczano do mennicy królewskiej, a część eksportowano.
W XVIII w. następuje przerwa w działalności huty.
W 1789 r. dobra biskupów krakowskich wraz z Białogonem
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przechodzą na własność skarbu państwa. Do ożywienia górnictwa i hutnictwa przyczynił się St. Staszic, który objął ster
życia gospodarczego w Królestwie Polskim. Otrzymawszy stanowisko dyrektora w Dyrekcji Przemysłu i Kunsztów, wydał
surowy zakaz wywozu rud za granicę i zadbał, aby w całości
przerabiano je w kraju. Posunięcie to uzasadniał: krajowego
górnictwa zamiarem być powinno, aby te ziemiopłody, jakie
się we wnętrznościach ziemi znajdują, a z których wyroby
z zagranicy do kraju sprowadzać potrzeba i znaczne pieniądze wywozić, mogły być w kraju wydobyte, w kraju na wszelkie potrzebne narzędzia i sprzęty do użytku gospodarczego
i do obrony służące, przerabiane.
Realizując tę zasadę, Staszic, pełniący funkcję radcy stanu w rządzie Królestwa Polskiego, przeznacza na ożywienie
kopalni miedzi i ołowiu w okolicy Kielc, przebudowę huty
w Niewachlowie i budowę nowoczesnej huty w Białogonie,
olbrzymią na ówczesne czasy kwotę 1,5 mln złotych polskich
i tworzy rezerwę w wysokości 830 tys. złp.
Prace w Białogonie pod kierunkiem radcy górniczego Kielc
– Franciszka Moritza rozpoczęto w 1815 r., a w 1820 r. zakończono remont starych i budowę wszystkich nowych budynków fabrycznych.
W centrum zespołu znajdował się główny budynek huty podzielony wewnątrz na trzy części, które mieściły: pośrodku hutę
srebra, po bokach huty miedzi i ołowiu. Po jego bokach ustawiono, równoległe do siebie, budynki walcowni. Pośrodku powstał mały dziedziniec wewnętrzny,
otoczony z trzech stron budynkami,
Makieta zakładów
a otwarty w kierunku osiedla. Takie
metalurgicznych
w Białogonie
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rozplanowanie nawiązywało do pałacowej architektury klasycystycznej. Takie cechy zewnętrzne miały też wybudowane
obiekty przemysłowe. Dziś te obiekty zostały przebudowane,
głównie nadbudowane – ślady dawnej architektury odnajdziemy
głównie w przyziemiach widocznego z placu przed zakładem
głównego budynku huty (m.in. półkoliście zamknięte otwory
okienne i wejściowe). Estetycznie prezentuje się także budynek
portierni. Warto nadmienić, że woda poruszająca urządzenia
w budynkach produkcyjnych była doprowadzana ze stawu kilkoma kanałami: otwartymi z kamiennym oblicowanym korytem
i krytymi w miejscach, gdzie odbywał się transport produktów.
Równolegle z zakładem zaczęto wznosić wzorcową osadę
robotniczą, którą docelowo miało tworzyć 30 domów dwui czterorodzinnych, szkoła i dom (hotel) dla przyjezdnych.
W pierwszym etapie wzniesiono 6 domów mieszkalnych i budynek administracyjny, a prace ostatecznie ukończono w 1838 r.
W planie przestrzennym osiedla zaznaczył się układ promieniście i symetrycznie wychodzących sprzed placu fabrycznego pięciu uliczek. Centralnie, na osi huty, wytyczona została ul. Fabryczna. Prostopadle do niej wychodziły: w kier. płn.
ul. Księcia Druckiego-Lubeckiego (dawniej Niewachlowska),
w przeciwnym ul. Pańska (d. Chęcińska). Pomiędzy nimi a ul.
Fabryczną poprowadzono ul. Hutniczą (d. Posłowicka) i Kolonia (d. Czarnowska). Dziś ochroną konserwatorską objęto:
8 domów przy ul. Fabrycznej (nr 2/4, 7, 8/10, 9-11, 12/14, 16,
18/20, 25/27); 5 domów przy ul. Hutniczej (nr 4, 6, 5, 11, 13);
6 domów przy ul. Pańskiej (nr 2/4, 5, 6, 9/11, 12/14, 21). Warto
zwrócić uwagę na dawny dom zawiadowcy zakładu przy ul.
Pańskiej, z klasycystycznym gankiem od frontu.
W 1827 r. huta, decyzją następcy Staszica księcia Druckiego-Lubeckiego, zostaje zamknięta. Przyczyną był pogłębiający
się deﬁcyt budżetowy, spowodowany głównie brakiem surowca i kosztownym procesem technologicznym.
W halach uruchomiono produkcję maszyn. W 1831 r. uruchomiono walcownię i odlewnię żeliwa, a w następnych powielarnię blach. W czasie powstania listopadowego wyrabiano
tu, m.in. lufy karabinowe i wiercono lufy armatnie. Produkcji zbrojeniowej doglądał wówczas Piotr Michałowski, znany
nam, współczesnym, jako utalentowany malarz.
W latach 1834-45 zakładem administrował Bank Polski. Produkowano tu maszyny rolnicze i przemysłowe oraz maszyny
parowe. W 1844 r. moc czterech kół wodnych i pięciu maszyn
parowych, która wprowadziła w ruch urządzenia fabryki, wynosiła 129 KM.

64

Śladami Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego

Odlewy wykonane w hucie

Tak o tym okresie pisze historyk
w Białogonie
Jan Pazdur: …wszystko, co wówczas
posiada bliższy związek z postępem
w rolnictwie, przemyśle, komunikacji i innych dziedzinach
życia gospodarczego można obserwować poprzez produkcję
Zakładu Machin w Białogonie… Wcielał w życie najnowsze
zdobycze techniki…, zdobył rozgłos krajowego producenta
wyrobów angielskich. Był szkołą doskonalenia robotników
fabrycznych, zakładem doświadczalnym mechaników i techników.
Obecnie spadkobiercą tradycji przemysłowych Białogonu
(od 1966 r. dzielnica Kielc) jest Kielecka Fabryka Pomp, w której, oprócz wytwórczości zawartej w nazwie, wykonuje się
także stylizowane lampy uliczne (m.in. zobaczyć je można
w Kielcach na ul. Sienkiewicza).
Warto odnotować, że zabytkowe maszyny i wyposażenie
białogońskiego zakładu stanowią trzon ekspozycji Muzeum
Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi Wielkiej.
Spacerując po Białogonie, odnajdziemy wyroby, które tu
powstawały na przestrzeni wieków. Na skwerze przed zakładem odlew popiersia Stanisława Staszica (1959 r.). Na kościele
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Kościół pw. Przemienienia
Pańskiego w Białogonie

znajduje się tablica erekcyjna
(z lewej strony wejścia) odlana
w 1917 r. Widoczny jest na niej
wizerunek medalu wybitego z pierwszego odciągniętego tu
srebra, z napisem: „I kruszcom Polski zajaśniało słońce. Huta
Aleksandra w Białogonach. 1817” i rysunkiem zakładu.
Na miejscowym cmentarzu, przy głównej alei, można zobaczyć żeliwne nagrobki z okresu międzywojennego.
W siedzibie dyrekcji znajduje się niewielka izba tradycji
(zwiedzanie tylko po wcześniejszym uzgodnieniu), w której
przechowywane są zbiory dokumentów, fotokopie planów
z l. 1820-48, żeliwna kopia pocztu królów polskich wykonana
przez medalierów białogońskich na wzór oryginałów mennicy
warszawskiej oraz liczna galanteria żeliwna wytwarzana w tutejszych zakładach.
Z placu przed KFP, ul. Kolonia, dochodzimy do kościoła
pw. Przemienienia Pańskiego. Drewnianą świątynię wzniesiono w latach 1917-18. Wraz z dzwonnicą i ogrodzeniem stanowi ona przykład wzorowanego na budownictwie podhalańskim
stylu narodowego, który starano się upowszechnić podczas
zaborów. Jego propagatorem był Stanisław Witkiewicz.
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Jednonawowy kościół
wraz z zakrystią i kaplicą kryty jest gontem.
Połacie stromego dachu,
nawiązując do zakopiańskich budowli, wystają
wydatnie poza lico ścian.
Przed wieżą, mieszczącą
w przyziemiu kruchtę,
znajdują się tzw. soboty
– zadaszone, otwarte na
zewnątrz przestrzenie.
W nich widnieje tablica żeliwna, na której
umieszczono wizerunek
pamiątkowego
medalu
z okazji uruchomienia
Huty Aleksandra (1817 r.).
Ulicą Kolonia dochodzimy do ul. Siedmiu
Źródeł, którą idziemy
w lewo i po ok. 100 m
skręcamy z niej w prawo
Krzyż na Bruszni
skos do widocznego lasu. Po wejściu
na grzbiet, kierujemy się w prawo na
szczyt Bruszni.
Brusznia należy do przecinającego miasto, zbudowanego ze
skał dewońskich, Pasma Kadzielniańskiego. Szczególnie jego zachodnia część (okolice gór: Bruszni, Grabiny i Karczówki) obﬁtowała w rudy ołowiu. Dlatego od średniowiecza pozyskiwano tu
kruszce (rudy łatwo kruszące się) metodą szybikową lub szparową. Pozostałości po eksploatacji do dziś widoczne są w postaci
zagłębień (naliczono ich ponad 3200).
Pierwszy krzyż ustawili tu w 1917 r. kieleccy harcerze na
miejscu zbiórki powstańców styczniowych, która miała miejsce
w nocy z 22 na 23 I 1863 r. Stąd planowano uderzyć na Kielce. Jednak z braku dostatecznej liczby uzbrojonych osób ataku zaniechano. Część wracających z koncentracji powstańców
schwytali Rosjanie i stracili na Karczówce.
Mijamy pomniki: poświęcony oﬁarom katastrofy smoleńskiej i upamiętniający wydobycie przez Hilarego Malę okazałych brył rudy ołowiu (galena PbS), z których wykonano m.in.
posąg św. Barbary w klasztorze na Karczówce (patrz – legenda tam umieszczona) i wchodzimy do lasu. Wędrujemy na
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Pomnik oﬁar katastrofy
smoleńskiej przy szlaku
na Karczówkę

szczyt, mijamy najokazalsze „szpary
górnicze” oznaczone tablicami ścieżki edukacyjnej.
Zanim omówimy, w jaki sposób wydobywano tu kruszce, warto w kilku zdaniach wyjaśnić, skąd się tu one wzięły. Odpowiedzi należy szukać w dziejach geologicznych Gór
Świętokrzyskich. Kilkakrotnie skały wapienia, budujące Pasmo
Kadzielniańskie, były deformowane wskutek ruchów tektonicznych. Powstawały sieci mniejszych i większych spękań w masywnych wapiennych skałach. Szczeliny te były wykorzystywane wielokrotnie jako „drogi”, przez które wędrowały z głębi
ziemi rozpuszczone przez gorącą wodę związki chemiczne.
Wskutek schłodzenia następowała w szczelinach spękań tektonicznych krystalizacja,
tworząc żyły mineralne.
Główną ich treścią był
tu kalcyt (węglan wapnia CaCO3), któremu
towarzyszył m.in. siarczek ołowiu (galena),
zwany w gwarze górniczej błyszczkiem ołowiu
lub ołowianką. Z czasem
wskutek zjawisk krasowych (terminem tym
określamy całość zjawisk
powstałych wskutek chemicznego oddziaływaPomnik upamiętniający wydobycie
brył galeny przez Hilarego Malę
nia wody na podatne
na rozpuszczanie i wy-
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Szpary pokopalniane

mywanie skały; głównie wapienie,
na Karczówce
dolomity, anhydryty, gipsy, sole)
w miejscach wychodni żył kalcytowo-kruszcowych powstawały w wapieniach wąskie i głębokie
szczeliny. Trudniej rozpuszczalna galena pozostawała skoncentrowana w iłach, glinach i piaskach wypełniających szczeliny. Te żyłowo-krasowe złoża rud ołowiu eksploatowano najprawdopodobniej już w XIII w., a główny rozkwit górnictwa
przypadł na XVI–XVIII wiek. Został tu zastosowany oryginalny sposób pozyskiwania kruszcu noszący nazwę szparowego
systemu górniczego.
Początkowo kopano płytkie szybiki, by stwierdzić, czy
w krasowym materiale rumoszu znajdują się kruszce bądź minerały, które im zazwyczaj towarzyszą (kalcyt typu różanka,
baryt, galmany). W przypadku ich stwierdzenia szybiki łączono długimi, szerokimi rowami – szparami kopanymi wzdłuż
stref żyłowych, biegnących zazwyczaj bardzo regularnie. Ich
długość osiąga na Karczówce 400 m, a szerokość dochodzi
do 2 m. Tę prostą technikę eksploatacji stosowano w obrębie
przypowierzchniowej części złóż. Głębsze lub mniej zwietrzałe fragmenty złóż żyłowych kruszono za pomocą materiałów
wybuchowych. Tak było w płd. zboczu Karczówki, gdzie zagłębienia są większe.
W okresie międzywojennym zasłużony badacz Gór Świętokrzyskich, geolog J. Czarnocki, zinwentaryzował liczne pozostałości płytkich szybików poszukiwawczo-wydobywczych
i typowych szpar górniczych, lokalizując na mapie 3220 zagłębień po nich na terenie Karczówki i pobliskich wzniesień.
Okresową eksploatację prowadzono tu jeszcze w XIX stuleciu i na początku XX w. W latach 1916-17 na sąsiadującej
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Klasztor na Karczówce
z Karczówką Grabinie Austriacy wybili szyb o głębokości 118 m, schodząc z eksploatacją poniżej poziomu lustra wód podziemnych.
Dochodzimy do klasztoru.
Usytuowany na szczycie zespół klasztorny ufundował biskup krakowski Marcin Szyszkowski jako wotum za ominięcie Kielc przez szalejącą w 1622 r. w kraju zarazę. Kościół
pod wezwaniem św. Karola Boromeusza wzniesiono w latach
1624-28, a przeznaczony dla bernardynów klasztor wybudowano w latach 1629-31. W I poł. XVIII w. dobudowano od
strony wschodniej zabudowania gospodarcze, które ogrodzono murem z basztami na wschodnich narożach i ulokowano
pośrodku bramę. Za udział zakonników w powstaniu styczniowym klasztor został w 1864 r. skasowany. W 1957 r. zabudowania przeszły w ręce Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, tzw. księży pallotynów, którzy gospodarzą w obiekcie
do dzisiaj.
Wzniesiony z prostych brył geometrycznych zespół klasztorny zwieńczają pokryte spatynowaną blachą miedzianą
barokowe hełmy wieży i sygnaturki. Ciekawy jest także barokowy zespół schodów prowadzących do klasztoru. Ich okładzinę, balustradki i bramki wykonano z czerwonego i szarego
piaskowca – drugiego po marmurach kamienia zdobniczego
wydobywanego na Kielecczyźnie. W przedsionku po lewej
stronie umieszczono tablicę erekcyjną. Dalej po prawej znajduje się wejście do klasztoru, gdzie w korytarzu można zobaczyć
obraz kieleckiego malarza R. Praussa, nawiązujący do złupienia
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Karczówka z lotu ptaka

klasztoru przez Szwedów w 1655 r.
Z przedsionka przechodzimy do
kruchty, z której prowadzą wejścia do kościoła i znajdującej się
pod wieżą kaplicy św. Barbary. Jednonawowy kościół, którego
prezbiterium jest skierowane w kierunku zachodnim, ma cechy
wczesnobarokowe. Na szczególną uwagę zasługuje wczesnobarokowy ołtarz główny, wykonany w marmurze chęcińskim,
z obrazami: patrona świątyni (św. Karola Boromeusza) i św.
Kazimierza. Ołtarze boczne, chór i ambona są drewniane, rokokowe. W prawym ołtarzu umieszczono oryginalny obraz
Matki Bożej karmiącej piersią św. Franciszka.
W kaplicy pod wieżą rokokowy ołtarz zdobi XVII-wieczny
posąg patronki górników św. Barbary. Wykonano go z jednej
bryły rudy ołowiu – galeny (PbS). O historii tego znaleziska opowiada tablica umieszczona na zachodniej ścianie kaplicy i przytoczona poniżej legenda o patronce górników św. Barbarze.
W Niewachlowie koło Kielc żył w połowie XVII w. Hilary Mala, pracowity górnik, który wydobywał pod Karczówką
rudę ołowiu. Ciężko pracował, a mimo to jego rodzina była
bardzo biedna.
W dzień Wielkanocy 1646 r. Mala odpoczywał na stoku
Karczówki i rozmyślał o swoim smutnym losie. Nagle zerwała
się gwałtowna wichura, a drzewa pochyliły się do samej ziemi. Z ogromnego otworu wiatr wyrzucił trzech jeźdźców na
rączych koniach. Dziwni przybysze trzykrotnie okrążyli zdumionego górnika i ziemia znów ich pochłonęła. Dla Mali ten
znak był jasny. Jeźdźcy wskazywali mu miejsce, gdzie winien
kopać ołowiany kruszec.
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Karczówka – organy

Tak też zrobił. Pracował do
zimy, a galeny jak nie było, tak nie
było. Ludzie kpili z biednego Mali, a on sam popadał w coraz
większą nędzę. Sprzedawał nawet sprzęty z chaty.
Po górniczym święcie – smutnym i ubogim dla jego rodziny – górnik podjął kolejną próbę. Za ostatnią kurę wyniesioną
z domu kupił łojowe świece i rozpaczliwie kopał dalej. Wreszcie ręce odmówiły mu posłuszeństwa, a w latarce dopalała się
ostatnia już świeczka. Wtem w blasku gasnącego płomyka
świecy Mala ujrzał metaliczny błysk ołowianego kruszcu. Niebawem natraﬁł na ogromną bryłę galeny, na dwa i pół łokcia
wysoką. Na wieść o tym ludzie zaczęli chwalić jego pracowitość i upór, które gwarkowi przyniosły dobrobyt. Niedługo
potem znaleziono drugą bryłę ołowiu. Trzecia do dziś leży
pod ziemią i skałą zbocza – tej nie odnaleziono.
Kielecki starosta Stanisław Czechowski, ekonom biskupich
dóbr, kazał z pierwszej bryły wyrzeźbić posąg patronki górników św. Barbary i umieścił go w kościele na Karczówce. Z kawałka tej samej bryły wykonano płaskorzeźbę Matki Boskiej,
którą wmurowano w płn. ścianę kieleckiej katedry. A z drugiej
bryły wykuty został posąg św. Antoniego do paraﬁalnego kościoła w Borkowicach.
Miejsce, skąd Hilary Mala wydobył pierwszy wielki kawałek galeny, nosi nazwę Szpara Świętych (szpary to spękania
skał, w których znajdowano kruszce).
Tak to przez swoją pracowitość i mądry upór biedny górnik przeszedł do legendy.

Posąg ma wysokość 137 cm i wsparty jest na 20-centymetrowej podstawie. Z uwagi na tworzywo jest to rzeźba unikal-
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na w skali światowej.
Jest także zabytkiem
wysokiej klasy artystycznej. Święta, oparta ciężarem ciała na
prawej nodze, z lekko
pochyloną w lewo
głową, ubrana jest
w długą suknię z wysokim stanem zaznaczonym paskiem
z kokardą i okryta
płaszczem opadającym przez plecy, podtrzymywanym lewą
ręką. Wyjątkowy jest
modelunek twarzy.
Z niedogodnego materiału (kruszącego się)
nieznany artysta wydobył melancholijny
Karczówka – ﬁgura św. Barbary
uśmiech, ostre łuki brwiowe, łączące się z ostrym
klasycznym nosem. Uważa się, że jest to jedna z najlepszych
rzeźb, jakie powstały w tym okresie w Polsce.
Przy ołtarzu stoją dwa marmurowe świeczniki wykonane
w poł. XVIII w.

Warto wiedzieć
Według tradycji święta Barbara żyła ok. 1700 lat temu (przełom III i IV w.). Była
córką bogatego poganina, ale sprzyjała chrześcijanom. Dlatego też została zamknięta przez ojca w specjalnie zbudowanej wieży i była głodzona. Tam odwiedził
ją Chrystus i udzielił komunii pod postacią chleba i wina. Następnie św. Barbara
została osądzona i poddana torturom, m.in. przypalaniu pochodnią. Gdy ją obnażono, prowadząc na śmierć, zjawił się anioł i okrył ją bogatą suknią. Została ścięta
mieczem przez swego ojca, który wkrótce po egzekucji zginął rażony piorunem.
Dlatego też św. Barbara jest wzywana jako orędowniczka (osoba wstawiająca się
u Boga) podczas burzy. Jest także opiekunką ludzi wykonujących prace, podczas
których mogą zginąć – jak jej ojciec – nagłą śmiercią. Patronuje m.in. górnikom
i artylerzystom. Św. Barbara przedstawiona jest w bogatej sukni i z atrybutami
(rzeczami charakterystycznymi dla niej za życia i w chwili śmierci): mieczem, od
którego zginęła, wieżą, w której została uwięziona, oraz kielichem z hostią – symbolami wiary chrześcijańskiej, za którą poniosła śmierć.
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Uwaga:
istnieje
możliwość wejścia na
wieżę kościelną i Wystawę Misyjną im.
św. Jana Pawła II, odpoczynku w kawiarence, zakupu pamiątek,
a także przenocowania
w Domu Pielgrzyma.
Informacja w klasztorze.
Po wyjściu z klasztoru, wzdłuż starych
murów dochodzimy
do tarasu widokowego
usytuowanego przy
płn.-wsch. narożniku
(obok w zabytkowym
spichlerzu znajduje się
współcześnie wyposażona kaplica Matki
Karczówka – ołtarz
Boskiej Fatimskiej). Rozciąga się
stąd panorama głównego grzbietu Gór Świętokrzyskich. Od zachodu, porozcinane dolinami
rzek, wznoszą się pasma: Oblęgorskie, Tumlińskie, Masłowskie, Łysogórskie z widoczną od zachodu Radostową, Łysicą
i – zwieńczonym wieżą przekaźnika RTV – Świętym Krzyżem. Poniżej malowniczo położone Kielce. Niska zabudowa
śródmieścia (starego miasta) otoczona jest usytuowanymi na
okolicznych wzgórzach nowymi osiedlami. Niżej odsłania się
Kadzielnia z grupą skał i pomnikiem oraz zamykające horyzont
od płd. pasma: Posłowicko-Dymińskie i Daleszyckie. Te rozległe widoki oraz architektura zespołu klasztornego przyczyniły się do utworzenia w 1953 r. na obszarze 27 ha rezerwatu
krajobrazowego Karczówka.
Miejsce to często odwiedzał Stefan Żeromski w czasie pobierania nauki w Kielcach. Stąd mógł widzieć swoją domową
górę Radostową, u stóp której leżały rodzinne Ciekoty.
Drogą dojazdową schodzimy do skrzyżowania ulic Bernardyńskiej z Karczówkowską. Tą ostatnią możemy dojść do ul.
Jagiellońskiej i autobusami MPK wrócić do centrum miasta.
Możemy także wędrować dalej ul. Karczówkowską, przejść
kładką nad torami kolejowymi i ulicami: Armii Krajowej i Żelazną dojść do dworca PKP (ok. 3 km z Karczówki).
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droga krzyżowa

miejsca kultu religijnego

DYMINY

Plan usytuowania obiektów

Pielgrzymkowym szlakiem
Pielgrzymkowym
szlakiem
Katedra – kościół Miłosierdzia Bożego – kościół Świętego Krzyża – kościół
Matki Bożej Fatimskiej – droga krzyżowa na Karczówkę

Okolice Kielc od prawieków otaczała aura tajemniczości i mistycyzmu. Jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa
powstały pogańskie ośrodki kultu religijnego. Największym
z nich, zasięgiem przekraczającym granice regionu, była Łysa
Góra, dziś Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Zarówno na niej, jak i w miejscu pogańskich świątyń na Górze
Grodowej i Dobrzeszowskiej Górze spotkamy kamienne kręgi
(wały), otaczające miejsca święte.
W czasach chrześcijaństwa powstały nowe miejsca kultu
religijnego – sanktuaria – do których zmierzają nieprzerwanie
pielgrzymi.

Warto wiedzieć
W sensie religijnym mianem pielgrzymki określa się podróż z pobudek religijnych
do jakiegoś miejsca świętego związanego z postaciami bądź faktami Starego i Nowego Testamentu albo do miejsc kultu świętych czy ich relikwii. Początkowo były
to pielgrzymki związane z kultem grobu (grób Chrystusa, groby męczenników
i świętych), któremu towarzyszył kult relikwii. Od średniowiecza coraz większą
rolę odgrywał kult męczenników związany z tzw. ich „cudownością”. Od XIV w.
obraz, który stał się personiﬁkacją świętego, uzyskał także rangę, jaką w poprzednich okresach miały relikwie. W przypadku kultu maryjnego wizerunek wypełnił
lukę zaistniałą z braku grobu, ciała czy relikwii Matki Bożej.
Kult ten związany był przede wszystkim z czcią wizerunków Maryi, głównie obrazów. Zaczęły powstawać liczne sanktuaria maryjne, które szybko stawały się miejscem czci i nabożeństwa. Najbardziej słynącym łaskami obrazom przyznawano
przywilej koronacji. Pierwszego takiego aktu dokonał Grzegorz III w 732 r. w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore. Zwyczaj ten ustalił się w XVII w., w stuleciu
szczególnego wzrostu pobożności maryjnej (sprawę czci obrazów ustalił ostatecznie Sobór Trydencki, który trwał w latach 1545-63). W Polsce pierwszym koronowanym obrazem był w 1717 r. wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej (była to
pierwsza koronacja obrazu Maryi poza Rzymem).
Wśród sanktuariów od połowy XVII w. dominują świątynie poświęcone Maryi.
Także w Kielcach i najbliższej okolicy jest ich najwięcej.
Pielgrzymki piesze, powszechne jeszcze na przełomie XIX i XX w., zaczęły stopniowo zanikać. Wyjątek stanowi Polska, gdzie zwłaszcza do Częstochowy przybywa
corocznie pieszo kilkaset tysięcy pielgrzymów. Popularne też jest pielgrzymowanie
piesze do Fatimy oraz do ośrodków w Ameryce Łacińskiej. Także ze środków Unii Europejskiej odtworzono drogi do Santiago de Compostela, prowadzące m.in. z Francji
i Niemiec. Oprócz trasy pieszej są tam także szlaki: rowerowy i konny.
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Katedra – widok od strony pl. św. Jana Pawła II

Wycieczkę proponujemy rozpocząć od Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w kieleckiej katedrze
(dojście i opis – patrz Kielecka starówka. Trasa 1).
Służba liturgiczna
Msze święte – niedziele: 630, 730, 930, 1100, 1300,
1600, 1800, 20 00;
dni powszednie: 600, 700, 800, 900, 1800
Odpusty: Wniebowzięcia NMP – 15 VIII; MB Różańcowej –
pierwsza niedziela października; MB Łaskawej – 7 V

Następnym miejscem naszej wycieczki będzie Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w kościele przy ul. Mieszka I (dojazd
z parkingu – patrz mapka).
Kult Miłosierdzia
Kult Miłosierdzia związany jest z orędziem, które Chrystus
przekazał siostrze Faustynie w latach 1931-38. Spisane przez
nią w „Dzienniczku”, zawędrowało następnie na wszystkie kontynenty. Dziś w niezliczonych kościołach świata czczony jest
obraz „Jezu, ufam Tobie”, namalowany z polecenia Zbawiciela.
Na stałe do liturgii Kościoła weszły: Koronka do Miłosierdzia
Bożego, Godzina Miłosierdzia i święto Miłosierdzia Bożego.
Historia kieleckiej paraﬁi Miłosierdzia Bożego sięga 1981 r.,
kiedy to utworzono samodzielny ośrodek duszpasterski z kaplicą urządzoną w pomieszczeniach punktu katechetycznego.
Paraﬁę ustanowiono w 1982 r. i przystąpiono do budowy kościoła paraﬁalnego.
5 II 2000 r. nastąpiło poświęcenie kościoła. Od 4 XI 2001 r.
świątynia jest Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
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Obraz Miłosierdzia Bożego
umieszczony jest z prawej strony tęczy (połączenie prezbiterium z nawą). W świątyni znajdują się także relikwie apostołki
Bożego Miłosierdzia – świętej
siostry Faustyny.
Na ﬁlarach, od strony nawy
głównej, umieszczono piękne,
okazałe ﬁgury świętych mężów
i niewiast.
Służba liturgiczna
Msze święte – niedziele: 630,
800, 930, 1100, 1230, 1400, 1600
1800, 20 00 (w sezonie letnim);
dni powszednie: 630, 700, 1800
Odpusty: Miłosierdzia Bożego
– 1. niedziela po Wielkanocy i 5 X (ku czci św. siostry
Faustyny powierniczki Bożej
Tajemnicy)

Warto wiedzieć
Przyszła święta – Helena Kowalska
– urodziła się 25 VIII 1905 r. w Głogowcu (paraﬁa św. Kazimierza
w Świniarach Warckich k. Łodzi).
W 1925 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Warszawie. W 1926 r. otrzymała
habit zakonny i przyjęła imię Maria
Faustyna od Najświętszego Sakramentu, dwa lata później złożyła
pierwsze śluby zakonne (czasowe),
a w 1933 r. – śluby wieczyste (Kraków). W l. 1931-38, w ponad 80
objawieniach, Chrystus przekazał
Faustynie swe orędzie. 22 II 1932 r.
w domu zakonnym w Płocku otrzymała ona polecenie namalowania
obrazu według objawień i podjęcia
starań o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego.

Kościół Miłosierdzia Bożego
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Kościół św. Józefa Robotnika

Następnym miejscem naszej wycieczki będzie Diecezjalne Sanktuarium Świętego Józefa Robotnika w kościele przy
ul. Turystycznej (dojazd z centrum ul. Warszawską).
Historia paraﬁi sięga 1958 r. Początkowo nabożeństwa odprawiano w kaplicy, a po otrzymaniu w 1973 r. zezwolenia na
budowę kościoła w 1984 r. ukończono dwupoziomową świątynię (konsekracja 1995 r.).
W ołtarzu bocznym górnego kościoła św. Józefa umieszczono kopię cudownego obrazu Świętej Rodziny (XVII w.)
z kolegiaty (obecnie bazylika mniejsza) w Kaliszu. W jego
centralnej części ukazano Jezusa w wieku dziecięcym, trzymającego za ręce swą Matkę i opiekuna św. Józefa. Nad nimi
unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego, a ponad nią
wyciąga rozpostarte ramiona Bóg Ojciec, z którego ust wypływają słowa „Idźcie do Józefa”. Scena ta nawiązuje do powrotu
Świętej Rodziny do Nazaretu po szczęśliwym odnalezieniu
Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej.
Święty Józef, Oblubieniec Matki Bożej, jest m.in. patronem
rodzin chrześcijańskich, małżonków katolickich, wszystkich
pracujących.
Kościołowi dolnemu patronuje od 2006 r. Matka Boża Fatimska, której ﬁgurę umieszczono w ołtarzu głównym.
Przed kościołem wzniesiono pomnik św. Jana Pawła II wraz
z tekstem modlitwy o jego wstawiennictwo w intencji rodzin.
Służba liturgiczna:
Msze święte – w niedziele i święta: 630, 800, 930, 1100, 1230,
1600, 1800; w dni powszednie: 630, 715, 1800
Odpust: św. Józefa Robotnika – 1 maja
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Proponujemy również odwiedzić kieleckie kościoły: Świętego Krzyża (ul. 1 Maja w pobliżu dworca PKS), Matki Bożej
Fatimskiej w dzielnicy Dyminy i kaplicę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych przy ul. Wesołej 45, w którym
znajdują się ﬁgury i obrazy otaczane kultem religijnym oraz
pamiątki związane ze św. Janem Pawłem II. Warto także
przejść drogą krzyżową z placu Jana Pawła II przy katedrze do
klasztoru na Karczówce.
Kościół Świętego Krzyża przy ul. 1 Maja
Budowę neogotyckiego kościoła rozpoczęto w 1903 r.,
a ukończono w 1936 r. Trójnawowa, halowa świątynia z transeptem wzniesiona jest z cegły. Fasadę główną zdobi arkadowa galeria z posągami apostołów. Nawa główna posiada
gwiaździsto-żebrowe, a nawy boczne – krzyżowo-żebrowe
sklepienia, wsparte na wiązkowych ﬁlarach. Znajdujące się
w kościele ołtarze i rzeźby wykonał salezjanin Piotr Skrobaczek. W kaplicy znajduje się ﬁgura Matki Bożej z Dzieciątkiem,
a przy niej liczne wota świadczące o doznawanych łaskach.
W kruchcie ustawiono ołtarz Miłosierdzia Bożego.
Kościół Matki Bożej Fatimskiej
Samodzielny ośrodek duszpasterski w Dyminach powstał w 1986 r.,

Neogotycki kościół
Świętego Krzyża
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a paraﬁę utworzono w 1988 r. i rozpoczęto budowę kościoła,
który poświęcono w 2000 r. Tradycja kultu maryjnego narodziła się w początkach budowy świątyni, a utrwaliła od czasu peregrynacji ﬁgury Maryi w Fatimskim Znaku po Polsce i diecezji
kieleckiej w 1996 r. Od tego czasu każdego 13 dnia miesiąca od
V do X odbywają się nabożeństwa fatimskie. Odprawiana jest
wówczas msza św., droga krzyżowa, cząstka różańca i procesja z lampionami. Od kilku lat w sobotę poprzedzającą odpust
paraﬁalny 13 X do Matki Bożej Fatimskiej przybywają pieszo
pielgrzymi z dekanatu Kielce-Południe.
W ołtarzu głównym znajduje się okazała płaskorzeźba
Matki Bożej Fatimskiej. Przechowywana jest w świątyni także
jej statua przywieziona z Fatimy. W prawej nawie, przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego, znajdują się rzeczy, których w ostatnich latach i dniach swojego życia używał św. Jan Paweł II.
W specjalnych gablotach znalazły się m.in.: kielich, patena
oraz lniane serwetki, używane przez papieża w prywatnej kaplicy w Watykanie, piuska (nakrycie głowy), sutanna, stuła,
skarpety i spinki do koszuli, zastawa papieskiego stołu zdobiona herbem i inicjałami papieskimi, a także cztery chusteczki ze
śladami krwi i śliny.
W kościele przechowywane są ponadto wcześniejsze dary
Jana Pawła II: ornat, kielich i różaniec z pereł.
W lewej nawie znajduje się ołtarz
Matki Boskiej Częstochowskiej przeKościół Matki Bożej
niesiony z drewnianej publicznej kaFatimskiej w Dyminach
plicy, z pocz. XIX w.
Wyposażenie wnętrza upiększa posadzka z odmiany sudeckiego marmuru (biała
Marianna) i wykonane
z zielonego marmuru:
ołtarz, chrzcielnica
i oblicowanie dolnych
partii ﬁlarów.
Służba liturgiczna
Msze święte –
niedziele: 730, 930,
1100, 1500
Odpusty: Matki
Bożej Fatimskiej
– 13 X
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U góry: wnętrze kościoła Matki Bożej Fatimskiej
w Dyminach
Na dole: pamiątki po św. Janie Pawle II

Kielce – kaplica Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
dla Dorosłych przy ul. Wesołej 45
Zakład prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Sług
Jezusa. Słynący łaskami obraz Boga Ojca przekazał Anastazy Rogowski, który przyjechał do Kielc na początku II wojny światowej ze wschodnich rubieży przedwojennej Polski.
Zamieszkał u Sióstr Sług Jezusa i przed śmiercią (1960 r.)
przekazał im obraz, który znajduje się obecnie w kaplicy prowadzonego przez nie zakładu. Historia obrazu, opisana przez
pana Rogowskiego, podaje przypadki uzdrowień i innych łask
doznanych przed cudownym wizerunkiem. Przybywający pielgrzymi z głęboką wiarą proszą Boga Ojca o potrzebne łaski dla
siebie i swoich bliskich.
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W każdy poniedziałek
(dzień
rozpoczęcia Dzieła
Stworzenia) odprawiana jest w kaplicy
Nowenna do Boga
Ojca po mszy świętej o godz. 700.
Informacje: Siostry Sługi Jezusa
25-363 Kielce,
ul. Wesoła 45;
tel. 41 361 68 59

Obraz Boga Ojca z kaplicy zakładu leczniczego

Droga krzyżowa na Karczówkę i Wystawa Misyjna
Pierwsze kapliczki drogi krzyżowej na historycznym szlaku Wzgórze Zamkowe – Karczówka
wznieśli najprawdopodobniej w I poł.
Klasztor na Karczówce
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Stacje drogi krzyżowej na Karczówkę

XVII w. bernardyni z Karczówki. To oni najszerzej
w Polsce promowali nabożeństwa Męki Pańskiej. Najbardziej
znane odbywają się do dziś w Kalwarii Zebrzydowskiej, założonej w początkach XVII w. Być może kielecka droga krzyżowa została zbudowana przed 1628 r., w związku z procesją
przeniesienia relikwii św. Karola Boromeusza z katedry do kościoła klasztornego na Karczówce. Do czasów współczesnych
przetrwały tylko 4 kapliczki datowane na XVIII w. Brakujące
stacje drogi krzyżowej wzniesione zostały pod koniec XX stulecia. Dziś w piątki Wielkiego Postu wędrują na Karczówkę
wierni, sprawując nabożeństwo Męki Pańskiej.
Na Wystawie Misyjnej im. św. Jana Pawła II zaprezentowano dary, jakie otrzymał papież w czasie swego pielgrzymowania do krajów położonych
na różnych kontynentach.
Wystawa Misyjna na Karczówce
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Szlak papieski

Kielce, Wzgórze Katedralne, plac św. Jana Pawła II – stadion lekkoatletyczny
(2,6 km) – kościół w Dyminach (7,5 km) – Marzysz, most na Czarnej Nidzie
(15,7 km) – kościół w Kaczynie (18,8 km) – Niestachów MPK (24,3 km) –
G. Otrocz (31,4 km) – Cedzyna MPK (35,5 km) – Masłów lotnisko (41 km).

Świętokrzyski Szlak Papieski św. Jana Pawła II prowadzi po
miejscach, które Karol Wojtyła odwiedził najpierw jako metropolita krakowski, a w późniejszym czasie już jako papież Jan Paweł II,
oraz łączy świątynie, w których są pamiątki z nim związane.
Szlak rozpoczyna się na placu św. Jana Pawła II z pomnikiem Ojca Świętego, obok katedry (dojście i opis – patrz
Kielecka starówka. Trasa I).
Kielce Dyminy – Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej
z pamiątkami po św. Janie Pawle II
W kościele paraﬁalnym znajduje się zbiór cennych pamiątek
związanych z życiem i posługą Ojca Świętego Jana Pawła II.
Ich szczegółowy opis znajduje się na s. 84–85.
Pamiątki po św. Janie Pawle II
w kościele w Kaczynie
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Kaczyn – Kościół pw.
Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jana Pawła II
Dzięki staraniom pochodzącej z Kaczyna siostry
Germany Wysockiej, poświęcony przez Jana Pawła II kamień węgielny pod świątynię
wydobyty został z obudowy
grobu św. Piotra znajdującego się w podziemiach bazyliki watykańskiej.
Siostra Germana ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego prowadziła dom kardynała
Karola Wojtyły w Krakowie,
a następnie wraz z zakonnicami – Eufrozyną, Matyldą
i ich przełożoną, Tobianą –
gotowała posiłki papieżowi
w Watykanie.
Jej usilne zabiegi sprawiły,
że w 2004 r. do Kaczyna tra-

Pielgrzymkowym
Szlakszlakiem
papieski

ﬁła papieska sutanna, eksponowana
obecnie w kościele, zaś w ostatnim
czasie relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Msza św. na płycie lotniska
w Masłowie (3 VI 1991)

Masłów – pomnik oraz obeliski upamiętniające
św. Jana Pawła II
Papież Polak w dniu 3 czerwca 1991 roku na płycie lotniska
odprawił Mszę św. dla wiernych podczas IV Pielgrzymki do
Ojczyzny. Podcza homilii Ojciec Święty wypowiedział słynne
słowa: „To jest moja matka ta ziemia! To jest moja matka ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!”.
Pomnik św. Jana Pawła II
w Masłowie
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Najcenniejsze
obiekty
przyrodnicze
Rezerwaty: Kadzielnia – Ślichowice – Wietrznia – Biesak-Białogon – Karczówka,
pomniki przyrody, parki krajobrazowe

Kielce są ewenementem w skali, być może nie tylko Polski, pod względem ochrony przyrody. Na terenie miasta
znajdują się skały formacji stratygraﬁcznych od kambru po
czwartorzęd. Występują tu takie formy ochrony przyrody,
jak: rezerwat, pomnik przyrody, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy,
park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu i obszary
Natura 2000 oraz Ogród Botaniczny.

Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody nieożywionej Kadzielnia
Kadzielnia (295 m n.p.m.) jest jednym ze wzniesień leżącego w granicach administracyjnych Kielc, zbudowanego ze skał
wapiennych, Pasma Kadzielniańskiego (do niego należą także
objęte ochroną rezerwatową Karczówka i Wietrznia).
Według tradycji nazwa góry
nawiązuje do pozyskiwania
Warto wiedzieć
stąd owoców jałowca, które
następnie służyły do napełPaleontologia jest nauką o organinienia kadzideł w świątyniach.
zmach kopalnych, czyli zajmującą
W wyrobiskach, które niejako
się badaniem skamieniałości i wyrozdzieliły masyw Kadzielni
prowadzaniem na tej podstawie
wniosków ogólnych o życiu w przena trzy części, pozyskiwano
szłości geologicznej.
na skalę przemysłową wapieSkamieniałościami (skamielinami)
nie dewońskie. Około 1770 r.
nazywamy szczątki zwierzęcia lub
powstał tu z inicjatywy biskurośliny żyjącej w ubiegłych epopa Kajetana Sołtyka pierwszy
kach geologicznych bądź utrwalowapiennik, zaś eksploatację
ny w skale ślad bytności, albo dziazakończono w latach siedemłalności danego organizmu.
dziesiątych XX w. Przystąpiono
wówczas do zagospodarowania
tego terenu na cele rekreacyjne. Wytyczono alejki spacerowe,
urządzono punkty widokowe i z okazji uroczystych obchodów IX wieków Kielc, które organizowano w 1971 r., oddano
do użytku amﬁteatr. Uwagę zwiedzających przyciąga malowniczy grzbiet skalny zwany Skałką Geologów. Był on chroniony już w okresie przedwojennym. W 1962 r. został utworzony
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rezerwat o powierzchni 0,6 ha, obejmujący ochroną skalny
cypel dawnego wzgórza z malowniczą skałką.
We wniosku o jego powołanie zapisano, że celem ochrony
jest: Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych
i krajobrazowych grupy skał wapiennych o malowniczym
ukształtowaniu, z żyłami kalcytu i stanowiskami rzadkich roślin, a szczególnie ze względu na niezwykle cenne znaleziska
paleontologiczne.
Licznie występują tu skamieniałości korali, głowonogów,
ramienionogów i unikalnych w świecie ryb pancernych (mają
one kostne płyty osłaniające m.in. głowę i przód tułowia).
Okazy te zasiedlały w okresie dewońskim (ok. 350 mln. lat
temu) ciepłe morze, tworząc liczne rafy koralowe.
Bardzo ciekawe są także zjawiska krasowe rozwijające się
na powierzchni i pod ziemią. Na uwagę zasługuje kras kopalny
z lejami wypełnionymi żółtawą i czerwonawą zwietrzeliną.

Warto wiedzieć – zjawiska krasowe
Terminem tym określamy całość zjawisk powstałych wskutek chemicznego oddziaływania wody na podatne na rozpuszczanie i wymywanie skały (głównie wapienie, dolomity, anhydryty, gipsy, sole). Najagresywniej oddziałuje na nie woda
zawierająca dwutlenek węgla (CO2). Pochodzić on może z: atmosfery, pokrywy
roślinnej i glebowej, a także z podłoża skalnego. Przechodząc przez te środowiska,
woda wzbogacana jest w CO2.
Na nachylonej powierzchni występują najczęściej żłobki i żebra krasowe, tzn. wydłużone bruzdy i przedzielające je ostre bądź zaokrąglone grzbiety. Na płaskich
powierzchniach tworzą się wklęsłe formy zwane lejkami krasowymi (w przekroju pionowym przypominają lejek). Mogą one powstać w wyniku zapadnięcia się
stropów jaskiń lub rozszerzenia ponorów – miejsc, w których wody powierzchniowe wnikają do systemu szczelin krasowych w skałach. Wody, rozpuszczając skałę
wzdłuż pionowych pęknięć, powodują powiększanie się szczelin i tworzą studnie
oraz kominy krasowe. Będąca pod ciśnieniem hydrostatycznym, rozpierająca na
boki woda, rozpuszczając skałę wzdłuż poziomych szczelin i warstw skalnych,
tworzy system podziemnych korytarzy.
Najczęściej w miejscach ich przecięcia się ze studniami i kominami krasowymi
powstają większe przestrzenie zwane salami lub komorami. Łącząc się, tworzą
jaskinie. Te podziemne pustki powiększają się także poprzez mechaniczne oddziaływanie na skały, gdyż przy dużym dopływie wody silny jej nurt obrywa odłamki
skalne. Ich część wynoszona jest na zewnątrz, pozostałe osiadają na dnie i formują
warstwę namuliska.
Jaskinie wykorzystywały w różnych okresach czasu na swe kryjówki zwierzęta.
W osadach dennych odnaleziono ich szczątki, między innymi kości nosorożca
i niedźwiedzia jaskiniowego.
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Rezerwat Kadzielnia –
Skałka Geologów

Spacer po Kadzielni
Naszą wędrówkę rozpoczynamy
z parkingu przy al. Legionów, gdzie
na początku terenów rekreacyjnych ustawiono wykutą w wapieniu pińczowskim rzeźbę głowonoga.
Wędrujemy w górę asfaltową alejką na pierwszy taras widokowy (stanowisko 1). Podziwiać możemy pięknie położony amﬁteatr. Wkomponowany w malowniczą scenerię skał,
uznawany jest za najciekawszy tego typu obiekt w Polsce.
Oprócz doraźnych imprez artystycznych, prawie od początku
jego powstania organizowany jest tu Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Po rozbudowie (m.in. zwiększeniu
zaplecza dla artystów, przykryciu ruchomym dachem sceny
i części widowni) może pomieścić 5,5 tys. osób.
Wędrując w górę, zatrzymujemy się na drugim tarasie widokowym (stanowisko 2). Widzimy tu, jak wyrobiska kamieniołomu podzieliły teren Kadzielni na trzy części. Po przeciwnej stronie wyrobiska widoczne są w skałach leje i szczeliny
krasowe, odsłonięte podczas pozyskiwania surowca skalnego.
Wypełnia je zwietrzelina barwy czerwonordzawej, w literaturze określana jako terra rossa. Powstała ona w klimacie gorącym i jest dowodem, że takie warunki panowały w końcu
ery paleozoicznej i na początku ery mezozoicznej. Te starsze
elementy rzeźby krasowej, wypełnione w późniejszym okresie
młodszymi osadami, określamy mianem krasu kopalnego.
Podchodzimy wyżej na trzeci taras widokowy (stanowisko 3). Rozciąga się z niego malowniczy widok (na płd.) na
Pasmo Posłowicko-Dymińskie i oddzielone od niego obniże-
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niem (przełom rzeki Bobrzy w Kielcach-Słowiku) Pasmo Zgórskich Gór (z prawej). Góra zwieńczona wieżą to najwyższy
szczyt na terenie miasta – Telegraf (406 m n.p.m.). Pięknie
prezentuje się stąd pocięty kominami i lejami krasowymi masyw Skałki Geologów. Za nim w oddali, widoczny na wzgórzu
Karczówka, kościół klasztorny.
Skałka Geologów zbudowana jest z masywnych, skalistych
wapieni. Są to rafowe wapienie, zwane często wapieniami
kadzielniańskimi, z okresu franu z licznymi skamieniałościami
fauny morskiej (m.in.: koralowców, ramienionogów, głowonogów, trylobitów, ryb pancernych i dwudysznych, ślimaków,
konodontów). Rafa powstaje w morzu i jest strukturą utworzoną przez osiadłe organizmy żyjące w koloniach, wznoszącą
się ponad otaczające dno i zdolną do przeciwstawiania się
niszczącej działalności fal i prądów. W ścianie widoczne są
liczne przykłady zjawisk krasowych. Wzdłuż pionowych spękań zauważyć można liczne szczeliny, poszerzone wskutek
chemicznej działalności wody na skały wapienne. Widzimy
także leje krasowe, z których „spływa” wypełniająca je barwna zwietrzelina, oraz wejścia do jaskiń. W Skałce Geologów
mamy najpiękniejsze przykłady krasu kopalnego w Polsce.
Od tarasu schodzimy w dół ścieżką prowadzącą wzdłuż
barierek (z prawej mamy wyproﬁlowany w ziemi tor saneczkowy). Schody prowadzą nas do pomnika katyńskiego, a następnie schodzimy w zadrzewienie, zatrzymując się przy skalnych blokach
Rezerwat Kadzielnia –
(stanowisko 4).
wejście do jaskiń
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Wprawny obserwator może na ich powierzchni odnaleźć skamieniałości zwierząt żyjących w ubiegłych epokach
geologicznych. Bloki te zbudowane są z wapieni koralowych
reprezentujących fragment rafy ze środkowego franu (górny
dewon).
Utrzymując dotychczasowy kierunek marszu, dochodzimy
do asfaltowej drogi, którą przecinamy (skręcając w lewo, na
ciąg spacerowo-rowerowy prowadzący wokół dolnego wyrobiska, możemy dojść do udostępnionych dla turystów jaskiń).
Wędrujemy ścieżką wzdłuż wyrobiska po części zalanego.
Przed laty najniższy poziom kamieniołomu wypełniała woda,
otaczając z trzech stron Skałkę Geologów. Wskutek eksploatacji wód podziemnych powstał lej hydrograﬁczny i na kilka lat
woda z wyrobiska znikła. Dziś możemy ją znowu zobaczyć,
lecz jej poziom jest zmienny i nie ma ona poprzedniego szmaragdowego zabarwienia.
Mijając z lewej strony sztuczny wodospad i obszar rezerwatu, przecinamy zagłębienie po drodze do najniższego poziomu
eksploatacyjnego w kamieniołomie i zaczynamy podchodzić
alejką na południowo-zachodnią pozostałość
wzgórza. Zatrzymujemy
się, by podziwiać najbardziej
wyeksponowaną
ścianę Skałki Geologów
(stanowisko 5). Widoczne są w niej otwory
jaskiń. W obrębie Skałki
Geologów opisano 16 jaskiń i schronisk skalnych
powstałych wskutek zjawisk krasowych. Ogółem
na Kadzielni znajduje
się 25 jaskiń i schronisk
skalnych.
Najdłuższą
jest Szczelina KadzielKadzielnia – tablice Dekalogu
niańska o długości korytarzy 180 m i głębokości
21 m. Warto zaznaczyć, że w namuliskach dennych jaskiń,
jak też w osadach wypełniających krasowe kominy, odnaleziono szczątki drobnych ssaków żyjących tutaj wiele tysięcy
lat temu.
Idąc dalej alejką wzdłuż krawędzi wyrobiska, zatrzymujemy się na cyplu wzniesienia przy amﬁteatrze (stanowisko 6).
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Kadzielnia – Skałka

Po drugiej stronie obniżenia wiGeologów
doczny jest proﬁl (przekrój) geologiczny wschodniej ściany wyrobiska.
W jego dolnej części odsłaniają się wapienie skaliste (nazywane także kadzielniańskimi) powstałe w okresie franu.
To właśnie one stanowiły główny surowiec pozyskiwany
przez górników-skalników. Powyżej nich widoczne są cienkoławicowe wapienie z przeławiceniami („przekładkami”) łupków
marglistych okresu famenu. Wapienie leżą tu prawie poziomo.
W miejscach spękań rozwinęły się zjawiska krasowe. Powstałe
wskutek ich działalności kominy, leje i puste przestrzenie wypełniają po części iły o barwie czerwonej (terra rossa) lub brunatnej
(terra bruna). Pierwsze osady powstawały w klimacie gorącym
(perm, trias), a drugie w chłodniejszym (zapewne trzeciorzęd).
Wędrując dalej, wchodzimy na Wzgórze Harcerskie, którego wierzchołek zwieńcza okazały pomnik (stanowisko 7).
Wzniesiony w 1979 r., poświęcony jest mieszkańcom Kielecczyzny, walczącym o wyzwolenie narodowe i społeczne
i poległym w okresie zaborów i dwóch wojen światowych.
Rozciąga się stąd malowniczy widok na miasto i okolice. Ku
południowi widzimy (patrząc od zach. – z prawej strony) porozdzielane obniżeniami pasma: Zgórskich Gór, Posłowickie
z widoczną polaną stoku narciarskiego, Dymińskie, ze zwieńczonym masztem przekaźnika Telegrafem (406 m n.p.m.)
Znajdujące się po wschodniej stronie pokryte zielenią obszary
to ogródki działkowe i zespół kieleckich cmentarzy. Od zach.
widoczna jest zwieńczona zabudowaniami klasztornymi Karczówka (rezerwat krajobrazowy).
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Od pomnika schodzimy drogą z betonowych płyt do
al. Legionów, gdzie skręcając w lewo, dochodzimy do miejsca,
z którego rozpoczęliśmy wędrówkę.
Rezerwat przyrody nieożywionej Ślichowice
Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego Ślichowice obejmuje odsłonięte w ścianach kamieniołomu struktury fałdowe
w wapieniach dewońskich.
Kamieniołom dzieli się na dwie odrębne części, wschodnią
i zachodnią, przedzielone grzbietem o długości 130 m i szerokości 15–25 m.
Już w okresie międzywojennym (lata dwudzieste) pozyskiwano tu dla potrzeb kolejnictwa i drogownictwa skały węglanowe górnego dewonu. Przerabiano je m.in. na kruszywo
drogowe i wypełniacz do drogowych mas bitumicznych. Eksploatację przerwano w roku 1970.
Jednak już w roku 1952 ustanowiono tutaj rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 0,55 ha, obejmujący ścianę
zachodnią kamieniołomu wschodniego i ścianę wschodnią kamieniołomu zachodniego wraz z oddzielającym je „ﬁlarem”.
Możemy tu zaobserwować podręcznikowy przykład fałdu
obalonego, potwierdzający, że w twardych i kruchych skałach
możliwe są odkształcenia plastyczne
(warstwy nie zostają przerwane).
Rezerwat Ślichowice –
Naszą wędrówkę po nieczynnym
ściana z fałdem obalonym
kamieniołomie rozpoczynamy od
pomiędzy kamieniołomem
wschodnim i zachodnim
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strony ul. Kazimierza Wielkiego i przejścia przez ﬁlar oddzielający dwie części kamieniołomu. Rozciąga się z niego szeroka panorama na zachodnią część Gór Świętokrzyskich. Od
północy widoczne jest pasmo główne. Od zachodu widzimy
kolejno odosobnione góry: Dobrzeszowską i Perzową, a następnie Siniewską i oddzieloną od niej pasem pól Baranią Górę.
Za obniżeniem (przełomowa dolina rzeki Bobrzy) widoczne są
Wzgórza Tumlińskie. Na prawo od najwyższego komina Elektrociepłowni „Kielce” widoczne jest Pasmo Masłowskie i Łysogóry z najwyższym wierzchołkiem – Łysicą (612 m n.p.m.).
Patrząc w kierunku południowym, widzimy na pierwszym
planie zachodnią część Pasma Kadzielniańskiego z Karczówką,
na której są zabudowania klasztorne. Za nimi wyłaniają się
pasma: Zgórskich Gór i Posłowicko-Dymińskie.
Schodzimy wąskim grzbietem, a następnie – skręcając
w lewo – wędrujemy na najniższy poziom eksploatacyjny kamieniołomu zachodniego (stanowisko 1).
Otaczają nas uławicone wapienie i łupki margliste, silnie
zaburzone tektonicznie. Nasze obserwacje rozpoczynamy od
ściany północno-zachodniej. Widoczne są na niej szczeliny
i leje krasowe wypełnione zwietrzeliną o pstrym zabarwieniu
(wiśniowym, ceglastym, jasnoszarym). Są to iły piaszczyste
i gliny pozostałe po rozmywaniu skał wapiennych przez wody
opadowe w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
W części południowej kamieniołomu widzimy pionowo
stojące wapienne – łupkowe utwory górnej części górnego dewonu, czyli famenu. Takie ułożenie skał jest efektem nacisków
tektonicznych, które nastąpiły po zakończeniu sedymentacji.
Naciski te miały miejsce w czasie orogenezy hercyńskiej. Wtedy powstały główne jednostki tektoniczne Gór Świętokrzyskich, w tym synklina kielecka, w której północnym skrzydle
leży kamieniołom Ślichowice.
Najciekawsze zjawiska geologiczne możemy zaobserwować we wschodniej ścianie wyrobiska. W tym celu przechodzimy na drugą stronę pochyłego grzbietu, schodzącego
w dół kamieniołomu (stanowisko 2). Są tu silnie zaburzone
tektonicznie utwory dolnej części górnego dewonu, czyli
franu. Dobrze uławicone, płytowe, bitumiczne, o ciemnoszarym zabarwieniu wapienie i łupki margliste oraz wapienie detrytyczne są ułożone naprzemianlegle. Wapienie
detrytyczne tworzyły się na krawędzi rafy koralowej z jej
okruchów i otoczaków sklejonych wapnistym spoiwem.
W najbardziej południowej części ściany (po prawej stronie)
widzimy kontakt tych skał z utworami młodszymi (kontakt
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fran–famen) – łupkami marglistymi z cienkimi wkładkami wapieni gruzłowych.
Patrząc na ścianę wschodnią, widzimy pochylony w kierunku południowym fałd. Jego pochylenie świadczy o tym,
że widoczny fałd powstał w wyniku działania sił z kierunku
północnego. Miało to miejsce w czasie hercyńskich ruchów
górotwórczych i jest związane z nasuwaniem się strefy łysogórskiej ku południowi.
Aby dokładniej zaobserwować zjawiska tektoniczne towarzyszące tworzeniu się tego fałdu, wchodzimy na najwyższy poziom eksploatacyjny ściany wschodniej kamieniołomu (stanowisko 3). Bezpośrednia obserwacja skał potwierdza bardzo złożoną
budowę fałdową. W streﬁe przegubowej fałdu warstwy skalne
mają większą miąższość (grubość) niż na skrzydłach struktury.
Jest to zjawisko charakterystyczne dla fałdów o dość ostrym
kształcie (hiperbolicznym lub zygzakowym, jak obserwowany
fałd). Taki fałd, w którym zmiany miąższości ograniczają się do
samego przegubu, nosi nazwę fałdu symilarnego.
W streﬁe przegubowej obserwujemy również odspojenia
warstw skalnych o soczewkowatym kształcie, przedłużające
się w powierzchnię nieciągłości. Odspojenia te wypełnione są
przez materiał łupkowy. Materiał ten, mniej odporny na wietrzenie od otaczających go wapieni i margli, został częściowo
usunięty i powstały puste przestrzenie.
We wkładkach ilasto-marglistych uważny obserwator zobaczy liczne drobne szczelinki rozwidlające się i łączące, skośne do granic warstwy. Jest to kliważ spękaniowy.
Opuszczamy zachodni kamieniołom. Udajemy się ścieżką
spacerową do wschodniej ściany kamieniołomu wschodniego
(stanowisko 4). Stąd rozciąga się najlepszy widok na jego
zachodnią ścianę, gdzie odsłonięto wyraźną strukturę tektoniczną. Ta struktura to klasyczny przykład fałdu leżącego.
W północnej części obserwowanej ściany (po prawej stronie) widzimy przegubową strefę antykliny powstałej ze zginania. Ma ona budowę koncentryczną, czyli wszystkie warstwy
skalne poddane deformacjom zachowały stałą (pierwotną)
miąższość. Wśród występujących tu górnodewońskich (fran)
wapieni płytowych, przedzielonych warstwami łupków marglistych, obecne są grubsze ławice niż w obserwowanym fałdzie
kamieniołomu zachodniego. To zadecydowało o powstaniu
fałdu symilarnego (pogrubienie warstw w streﬁe przegubowej)
w kamieniołomie zachodnim i fałdu koncentrycznego (jednakowa grubość warstw w streﬁe przegubowej i skrzydłach)
w kamieniołomie wschodnim.
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Rezerwat Ślichowice – fałd

W południowej części obserwoślichowicki
wanej ściany (na lewo od strefy przegubowej fałdu) warstwy skalne stoją
niemal pionowo. W dolnej części ściany odginają się pod fałd,
a w górnej okrywają go.
Po zwiedzeniu rezerwatu wracamy na ul. Kazimierza Wielkiego.

Rezerwat przyrody nieożywionej Wietrznia –
Centrum Geoedukacji
Uwaga: mapka dojazdowa przy opisie rezerwatu Kadzielnia.
Centrum Geoedukacji wraz z rezerwatem Wietrznia im.
Zbigniewa Rubinowskiego, to wyjątkowy obiekt geoturystyczny położony na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym.
To miejsce, w którym poprzez przygodę i zabawę możemy
poznać historię Ziemi zapisaną w skałach. Budynek położony
jest w urokliwym otoczeniu dawnego kamieniołomu wapieni dewońskich, a obecnie rezerwatu przyrody nieożywionej
Wietrznia. Dwa najważniejsze elementy centrum to: Galeria
Ziemi i Klub Miłośników Geologii.
W Galerii Ziemi możemy zobaczyć rekonstrukcję dna dewońskiego morza z niezwykłymi organizamami, które je zamieszkiwały, spotkać się oko w oko z największym drapieżcą
dewońskiego morza – rybą pancerną oraz udać się w nie-
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Rezerwat Wietrznia –

zwykłą podróż do wnętrza Ziemi za
Centrum Geoedukacji
pomocą kapsuły-symulatora. Osoby
zainteresowane zgłębianiem tajemnic
podziemnych światów mogą odbyć wirtualną wycieczkę do
najdłuższej poza Tatrami jaskini w Polsce – Chelosiowej Jamy
(położona tuż za granicami administracyjnymi Kielc). Wirtualne zwiedzanie umożliwi poznanie uroków niezwykłej jaskini,
niestety niedostępnej dla turystów.
W Klubie Miłośników Geologii będziemy mogli wcielić się
w rolę szliﬁerza skał i minerałów, który za pomocą prostych
narzędzi wydobędzie „piękno zaklęte w kamieniu”. Dowiemy
się, jak powstają skały i minerały i jak niezwykłe informacje
możemy z nich wyczytać. To tu możemy „poczuć – dotknąć –
zrozumieć” niezwykłą historię Ziemi zapisaną w skałach i skamieniałościach w nich zawartych.
Informacje pod tel. 41 367 68 00,
www.centrum-geoedukacji.pl
Rezerwat utworzono w 1999 r. na obszarze 17,95 ha. Ochroną częściową objęto pozostałości wzgórza Wietrznia (312 m
n.p.m.) należącego do Pasma Kadzielniańskiego. Eksploatację
górnodewońskich skał wapienno-dolomitowych rozpoczęto
w 1893 r. Wydobyty systemem stokowym i stokowo-wgłębnym surowiec skalny wykorzystywano do produkcji wapna,
jako kamień budowlany i kruszywo do budowy dróg. Po likwidacji zakładów wapienniczych w 1974 r. pozostały w terenie kilkupoziomowe wyrobiska po dawnych kamieniołomach:
Wietrznia, Międzygórz i Międzygórz Wschodni.
Znany badacz Gór Świętokrzyskich Jan Czarnocki uważał
odsłaniające się w nim skały za wiekowy ekwiwalent rafowych
wapieni kadzielniańskich, które wykształcone zostały w detry-
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Warto wiedzieć
W opracowaniu często używamy określeń: piaskowce triasowe, wapienie dewońskie, skały kambryjskie itp. Są one związane z jednostkami czasu w historii Ziemi.
Największą z nich jest era, której granice wyznaczają zasadnicze zmiany w rozwoju świata organicznego. Nazwy zaczerpnięte są z języka greckiego i odnoszą się do
etapów tego rozwoju – era archaiczna (archaios – starożytny), era proterozoiczna
(proteros – wcześniejszy), era paleozoiczna (palaios – dawny), era mezozoiczna
(mezos – środkowy), era kenozoiczna (kainos – nowy). Dzielą się na okresy, a te
z kolei na jeszcze mniejsze jednostki czasu w historii Ziemi – epoki.
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Rezerwat Wietrznia –

tycznej (powstały wówczas osady ze
ekspozycja w Centrum
Geoedukacji
skruszonych przez fale i prądy morskie raf) facji szelfowej.
Szelfem określamy przybrzeżną część kontynentu, zalaną
przez wody morskie. Facją określamy „oblicze” osadu, czyli
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Rezerwat Wietrznia –
zjawiska krasowe

zespół jego cech, które pozwalają
odróżnić od siebie skały powstałe
w tym czasie, ale w innych warunkach środowiskowych. W rezerwacie mamy skamieniałą ilustrację pozycji przejściowej między płytkowodną, węglanową
facją regionu kieleckiego a dużo głębszym basenem łysogórskim. Tak na Kadzielni, jak i Wietrzni sedymentacja (proces
osadzania się materiału) odbywa się na obszarze szelfu, lecz
w tym drugim miejscu morze było głębsze.
Naszą wędrówkę po rezerwacie proponujemy rozpocząć
od Centrum Geoedukacji. Jeśli dysponujemy ograniczonym
czasem, to możemy powędrować tylko po edukacyjnej ścieżce, gdzie poszczególne atrakcje geologiczne opisane zostały
na tablicach informacyjnych (ok. 1 km).
Chcąc poznać cały teren rezerwatu oraz użytek geologiczny, proponujemy trasę o długości ok. 2,5 km.
Wychodząc z pawilonu, kierujemy się w prawo i alejką
prowadzącą przez wykop wchodzimy do wyrobiska dawnego
kamieniołomu (stanowisko 1).
Na ścianie południowej możemy zaobserwować zjawiska
krasowe w obrębie jasnoszarych, masywnych wapieni. Widoczne są tu, wypełniające liczne lejki krasowe, zwietrzeliny
o barwie wiśniowej (terra rossa). Na skałach widać też równie
częste żłobki krasowe. Obecność tej skały oraz odnalezione przez badaczy skały dolnotriasowe świadczą, że procesy
krasowe zachodziły zarówno po ruchach waryscyjskich, jak
i alpejskich.
Ściana północna pokryta jest zwietrzeliną barwy brunatnożółtej (terra bruna). Tak wietrzeją przeławicające się w tym
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Rezerwat Wietrznia –

miejscu wapienie ziarniste, margliste
ostaniec skalny
i gruzłowe. Wśród tych cienkoławicowych wapieni odnaleziono skamieniałości głowonogów, ryb pancernych i dwudysznych (na
terenie rezerwatu oznaczono ok. 30 gatunków).
Wędrując dalej po dnie wyrobiska w kierunku zachodnim,
zatrzymujemy się przed skalnym „ostańcem” (stanowisko 2).
Na ścianie północnej możemy zaobserwować obraz skomplikowanych zjawisk tektonicznych. Cienkoławicowe wapienie
i łupki margliste zostały silnie sfałdowane i wciśnięte w masywne wapienie. Fałdy zostały zaburzone przez liczne uskoki.
Kierunek zaburzeń jest najczęściej poprzeczny do osi fałdu.
Zaobserwować można liczne powierzchnie rozległych odkuć
i luster tektonicznych z naskorupieniami kalcytu i wtrąceniami
minerałów ołowiu (galena) i żelaza (piryt). Geologicznie jest
to południowe skrzydło synkliny kieleckiej, gdzie dewońskie
skały zostały zaburzone przez uskok Wietrznia – Bukówka.
Kontynuujemy wędrówkę w kierunku płd.-zach., gdzie
zatrzymujemy się przy południowej ścianie kamieniołomu
Wietrznia (stanowisko 3).
W północnej ścianie zauważamy ciekawy proﬁl geologiczny. W spągu (u dołu) ściany widoczne są ciemnoszare wapienie cienkoławicowe z wkładkami marglistymi (margle – skały
złożone z węglanu wapnia i minerałów ilastych). Wyżej widać
wapienie rafowe, na których zalegają wapienie grubodetrytyczne. Najwyżej widoczne są przeławicone (naprzemianległe) wapienie gruzłowe i margliste.
Wędrując ścieżką nad południową ścianą wyrobiska, wychodzimy ponad kamieniołom i przed budynkiem stacji trans-
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formatorowej, kierując się ścieżką w prawo, zatrzymujemy się
nad jego zachodnią ścianą (spotykamy tu zielone znaki szlaku
spacerowego, którym będziemy wracali do Centrum Geoedukacji – stanowisko 4).
Rozciąga się znad niej widok na zespół dawnych wyrobisk z wapienno-marglistymi ścianami. Miejscami pokrywa je
zwietrzelina barwy wiśniowej (terra rossa) lub brunatnożółtej
(terra bruna). W ścianie południowej kamieniołomu Wietrznia
(najgłębsze wyrobisko) odsłaniają się w poziomie najniższym
i środkowym dolomity. Skały te zbudowane są z węglanu wapnia i magnezu – CaMg(CO3)2. Powstały przez wzbogacenie
wapieni w węglan magnezu – Mg(CO3)2. Przeobrażenie wapieni w dolomit następuje na dnie basenu sedymentacyjnego,
gdy woda zawiera jony magnezu (Mg+2). Taka skała jest nieco twardsza niż węglan wapnia i mniej podatna na procesy
krasowe. Odsłaniające się tu dolomity powstały w żywecie
(dewon).
W rezerwacie Wietrzna znajduje się jedyne w Górach
Świętokrzyskich odsłonięte stanowisko, gdzie granicę między
żywetem a franem określono na podstawie fauny konodontowej. Konodonty to mikroskopijne skamieniałości o wymiarach
1–2 mm. Ich urozmaicone kształty, zbudowane z substancji
fosforowo-wapiennej, mają duże znaczenie stratygraﬁczne
(stratygraﬁa – dział geologii historycznej, która bada wiek skał
i ich wzajemne współzależności w przestrzeni). Jako skamieniałości przewodnie (patrz rezerwat Kadzielnia) posłużyły do
wyróżnienia poziomów stratygraﬁcznych ordowiku, dewonu
i karbonu.
Na lewo od wychodni dolomitów (płd.-wsch. ściana) możemy zaobserwować zjawiska krasowe w wapieniach. Mamy tu
do czynienia z doliną krasową, najprawdopodobniej kilkakrotnie rozcinaną i wypełnianą osadami. Przez niektórych badaczy
uważana jest ona za najstarszą, obecnie znaną, dużą formę
krasową w Górach Świętokrzyskich. Wiek krasu określany jest
jako powaryscyjski – powstały po ruchach górotwórczych waryscyjskich, zwanych także hercyńskimi. Możemy także zaobserwować zaburzenia tektoniczne. Świadczy o nich obecność
brekcji (brekcja – skała powstała przez spojenie gruzu, który
nie był transportowany, wapiennym lepiszczem), żył kalcytu
oraz luster tektonicznych (powierzchnie skalne wygładzone
wskutek przesunięć tektonicznych).
Młodsze od brekcji są iłowce o zabarwieniu wiśniowym.
Skały te, zbudowane głównie z minerałów ilastych, to pozostałość po rozpuszczonych skałach węglanowych w czasie
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Rezerwat Wietrznia –

procesów krasowych. Iłowce zawiejeziorko, użytek ekologiczny
sąsiadujący od północy
rają także wodorotlenki żelaza (stąd
z rezerwatem
barwa wiśniowa) i glinu.
Na prawo od wychodni dolomitów, w płd. ścianie, widoczne są dawne hałdy pokryte zwietrzeliną koloru żółtobrunatnego, która osuwając się, przykryła
całe zbocze tej części wyrobiska.
Wędrując drogą w kierunku wschodnim (z prawej urwisko
– zachowajmy ostrożność), zwróćmy uwagę na znajdujące się
po lewej stronie „oczko wodne”.
Jest ono wraz z otoczeniem objęte ochroną jako użytek
ekologiczny.
Użytki ekologiczne obejmują ochroną pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych
zasobów genowych, typowych dla środowisk takich, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”,
kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska itp.
Dochodzimy do miejsca, gdzie wyrobisko zwęża się (stanowisko 5). Przed nami rozległy widok na dawne kamieniołomy: Wietrznię i Międzygórz. Na płd. ścianie pierwszego
z nich widać osuwisko, zaś w płd. ścianie drugiego uwagę
przyciągają gruboławicowe wapienie o słabo widocznym warstwowaniu, poprzecinane licznymi lejami krasowymi, wypełnionymi terra rossą. Pośrodku wyrobiska wznosi się wzgórze
zbudowane ze skał węglanowych i zwietrzeliną u podnóża.
Wędrujemy dalej dróżką prowadzącą w pobliżu krawędzi
kamieniołomu do znajdującego się w następnym przewężeniu
stanowiska 6. Jest ono doskonałym punktem widokowym,
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Rezerwat Wietrznia
– północna ściana
kamieniołomu

tak na kieleckie osiedla, jak też otaczające miasto wzniesienia. Na płd.
zwieńczony wieżami Telegraf – najwyższe wzniesienie na terenie Kielc (406 m n.p.m.). W kierunku płn.-wsch. zarysowuje się najwyższy wierzchołek Gór
Świętokrzyskich – Łysica (612 m n.p.m.).
W płn. ścianie widoczny jest kontakt wapieni gruzłowych,
cienkoławicowych z masywnymi, jasnoszarymi wapieniami,
pociętymi miejscami kalcytowymi żyłami. W wapieniach tych
występuje bogata fauna dewońska: korale czteropromienne,
gąbki krzemionkowe, denkowce, stromatoporoidy, ramienionogi, małżoraczki, konodonty.
W obrębie wapieni gruzłowatych wizauważamy zaawansowane procesy zwietrzelinowe (procesy niszczące powierzchnie skał pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych). Tworzą się tu osuwiska barwy brunatnożółtej.
Wędrując dalej na wschód ścieżką, osiągamy wykop, którym
skręcamy w prawo – tu stanowisko 7. W wykopie na jego
wschodniej ścianie widoczny jest kontakt tektoniczny wapieni
masywnych (fran) z serią wapienno-łupkową (famen), urozmaiconą drobnymi strukturami fałdowymi.
W masywnych wapieniach możemy spotkać żyły kalcytowo-ołowiowo-barytowe, rzadziej piryt (siarczek żelaza FeS2),
a wyjątkowo minerały miedzi: malachit i azuryt.
Wchodzimy do kamieniołomu Międzygórze Wschodnie.
Na jego wschodniej ścianie (po lewej) odsłaniają się płytowe
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wapienie bitumiczne o ciemnym zabarwieniu. Wapienie te zawierają substancje organiczne, w których dominują węglowodory. Takie skały tworzą się w warunkach głębokomorskich,
co też świadczy o stopniowo pogrążającym się dnie zbiornika
sedymentacyjnego.
Od wykopu wędrujemy po dnie wyrobiska w kierunku południowym do pawilonu, gdzie kończymy wędrówkę. Stojąc
na jego tarasie (metalowa konstrukcja), możemy podziwiać
rozległe, malownicze, typowe dla Gór Świętokrzyskich krajobrazy.
Patrząc w kierunku zachodnim, widzimy Górę Karczówkę
(340 m n.p.m.), zwieńczoną wieżą zabudowań klasztornych
i w lewo od niej dość niskie wzniesienia wschodniej części
Pasma Kadzielniańskiego (przy dobrej widoczności można zobaczyć krzyż na G. Bruszni).
Od południa widzimy Telegraf (najwyższe wzniesienie na
terenie miasta – 406 m n.p.m.) ze stokiem narciarskim i wieżami. Na prawo od niego (za obniżeniem) można zobaczyć
G. Pierścienicę z częścią stoku narciarskiego i dalej G. Kamienną, na stokach której znajduje się jeden z czterech rezerwatów
przyrody nieożywionej Kielc – Biesak-Białogon. Za kolejnym
obniżeniem wznosi się Pasmo Zgórskich Gór.
Na wschodzie dostrzec można „kopę” Góry Zalasnej, od
której w lewo wyłania się grupa Otrocza. Od północy widoczne jest pasmo Łysogór (Góra Radostowa – 451 m n.p.m.
i całkowicie zalesione: Łysica – 612 m n.p.m. najwyższy szczyt
Gór Świętokrzyskich oraz zwieńczona wieżą przekaźnika RTV
Łysa Góra, Święty Krzyż – 595 m n.p.m.).
Rezerwat przyrody nieożywionej Biesak-Białogon
Ochroną częściową objęto wychodnie skał w dawnym kamieniołomie, obecnie częściowo zalanym wodą, wraz z otaczającym go terenem (13,08 ha).
Utworzony w 1981 r. rezerwat położony jest w zalesionym
obszarze Pasma Posłowickiego, z tego też powodu dostęp do
niego jest utrudniony. Najlepiej dojść do niego spacerowym
szlakiem żółtym od Słowika (przystanki: PKP Kielce-Słowik
i MPK ul. Krakowska przy Hali Klubu Sportowego „Stella”),
ok. 3,1 km. Powrócić do ul. Krakowskiej możemy dawną drogą
dojazdową do kamieniołomów. Obierając ten wariant, cofamy
się szlakiem żółtym do miejsca, gdzie opuszcza on szeroki
trakt, skręcając w lewo. My wędrujemy prosto do ul. Na Ługach, którą dalej do przystanków MPK (ok. 300 m po prawej
stronie ul. Krakowskiej). Możemy także przedłużyć sobie trasę,
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Plan usytuowania rezerwatu Biesak-Białogon
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podążając spacerowym szlakiem żółtym do przystanków MPK
przy al. Na Stadion – ok. 3,9 km.
Wędrując szlakiem od Słowika, mijamy tablicę z opisem
rezerwatu i wchodzimy na skarpę, stromo opadającą do lustra wody. Roztacza się z niej malowniczy widok na jeziorko
wypełniające najniższy poziom eksploatacyjny dawnego kamieniołomu.
Po słabo zwięzłych mułowcach kambryjskich schodzimy
do przekopu, przez który wywożono urobek z wyrobiska. Odsłaniające się w skarpie po lewej stronie wjazdu do kamieniołomu piaskowce kambryjskie są młodsze od widocznych po prawej białoszarych i żółtobeżowych mułowców kambryjskich.
To sąsiedztwo wskazuje, że między tymi utworami doszło
do przesunięcia, a uskok przebiega przez obecne wejście do
wyrobiska. Skrzydło zrzucone (obniżone) budują zwietrzałe
mułowce, przez które wędrowaliśmy.
Niezwykle ciekawe zjawisko kryje w sobie także skarpa,
z której schodziliśmy do wlotu drogi. Jej główna część zbudowana jest z wyżej opisywanych mułowców kambryjskich.
Jednak w jej dolnej części, nad i częściowo pod wodą, odsłaniają się inne, mniej zwietrzałe skały. Są to ordowickie
piaskowce drobnoziarniste szarozielonkawe, w stropie rdzawe. Mamy tu więc do czynienia z odwróconym następstwem
warstw ordowiku i kambru; starsze kambryjskie mułowce leżą na młodszych ordowickich
Rezerwat Biesak-Białogon
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Rezerwat Biesak-Białogon

piaskowcach. Kontakt anormalny. Jak
do tego doszło?
W paleozoiku ruchy górotwórcze doprowadziły do wydźwignięcia, a następnie nasunięcia skał kambryjskich na
ordowickie (patrz rysunek – przekrój geologiczny rezerwatu
Biesak-Białogon).
Pozostałe odsłonięcia, ciągnące się nad zbiornikiem wodnym (do 4 m wysokości), zbudowane są z ordowickich cienko- i średnioławicowych piaskowców: szarych, jasnożółtych,
zielonkawych. Zalegają one na skrytych przez wodę piaskowcach i mułowcach dolnego kambru (kontakt normalny).
W południowej części kamieniołomu, wśród zarośli, możemy zaobserwować kilka niewielkich odsłonięć piaskowca gruboławicowego, drobnoziarnistego szarego (ordowik).
W odsłonięciach ordowickich piaskowców widocznych jest
wiele zjawisk tektonicznych, m.in. złożony system uskoków
podłużnych i poprzecznych, liczne lustra tektoniczne z rysami pokazującymi kierunek ruchu warstw skalnych. Ponadto
w utworach ordowickich odnajdowane są wkładki bentonitu
– skały powstającej w morzu z osadów pochodzenia wulkanicznego, co świadczy o występowaniu w ówczesnym czasie
zjawisk wulkanicznych.

Rezerwat krajobrazowy Karczówka
Jego opis został zamieszczony przy trasie Śladami Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego.
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Pomniki przyrody
Kielce wyróżniają się również bardzo ciekawą przyrodą
żywą. Na terenie miasta znajduje się 50 pomników przyrody.
Są nimi okazałe drzewa bądź ich skupiska. Ochroną objęto
19 gatunków drzew w ogólnej liczbie 121 sztuk.
Nasz spacer proponujemy rozpocząć na dziedzińcu wewnętrznym (dojście od ul. P. Ściegiennego) Wojewódzkiego
Domu Kultury, a zakończyć nad kieleckim zalewem. Pomnikowe
drzewa zaznaczyliśmy na planie miasta kolejnymi numerami,
dlatego też ograniczymy się do opisu poszczególnych drzew.
1. Daglezja – ul. Ściegiennego 6 (wjazd od ul. Ściegiennego
na dziedziniec Wojewódzkiego Domu Kultury). Dorastające
do 50 m wysokości drzewa charakteryzują się prostym pniem,
pokrytym szarą, głęboko spękaną korą. Ustawione spiralnie
igły są bardzo miękkie i giętkie. Owocem jest szyszka o długości 5–10 cm i grubości 3 cm. Sadzone najczęściej w parkach
daglezje sprowadzono w XIX w. z Ameryki Północnej. Obwód
pnia 215 cm, wys. 29 m, wiek ok. 80 lat
2. Jesion wyniosły – ul. Ogrodowa 3. Drzewa te charakteryzują się wysmukłym pniem pokrytym szarą, delikatnie
popękaną korą i wysoko osadzoną koroną. Zakwita przed
rozwinięciem liści, owoce – płaskie
orzeszki ze skrzydełkiem, dojrzewają
Po lewej: daglezja
jesienią. Obwód pnia 279 cm, wys.
przy budynku WDK
26 m, wiek ok. 110 lat.
Po prawej: jesion wyniosły
przy ul. Ogrodowej
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Park miejski
Założony w 1830 r., obsadzony został kasztanowcami
i topolami. Dziś drzewostan
składa się głównie z kasztanowców, klonów, jesionów,
lip i robinii białej.
3. Orzech czarny – ul.
Wesoła 56. Charakteryzuje się
szaroczarną, głęboko spękaną
korowiną. Kwitnie w maju;
owocem jest kulisty orzech
z głęboko rzeźbioną twardą
skorupą, spadający z drzewa
w październiku. Jego ojczyzną jest Ameryka Północna.
Obwód pnia 276 cm, wys.
17 m, wiek ok. 120 lat.
4. Kasztanowiec biały –
ul. Żeromskiego (naprzeciw
posesji nr 5). Cechą charakterystyczną tych drzew
są: szeroka i zaokrąglona
korona, pień pokryty szarobrązową korą złuszczającą się tafelkowato. Kwitnie
w maju, a owoce wypadają
z kolczastej torebki jesienią.
Jego ojczyzną jest Półwysep
Bałkański i Azja Mniejsza.
Obwód pnia 255 cm, wys.
17 m, wiek ok. 80 lat.
5. Robinia biała – ul.
Sienkiewicza 2. Drzewo to
zwane popularnie akacją ma
grubą, spękaną korę, a na gałązkach ostre ciernie. Kwitnie

U góry: orzech czarny przy ul. Wesołej
W środku: kasztanowiec biały
przy ul. Żeromskiego
Na dole: robinia biała
przy ul. Sienkiewicza
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w maju i czerwcu – kwiaty
silnie pachnące, miododajne.
Jej ojczyzną jest Ameryka Północna. Obwód pnia 227 cm,
wys. 19 m, wiek ok. 80 lat.
6. Perełkowiec japoński
(szupin japoński) – ul. Kościuszki 6. Najefektowniej
wygląda w porze kwitnienia
(lipiec–sierpień). Występuje
na terenach Ameryki i Azji.
Obwód pnia (dwa konary)
216 i 199 cm, wys. 17 m, wiek
ok. 130 lat.
7. Modrzewie polskie – ul.
Kościuszki, posesja „Caritas”.
Drzewo to charakteryzuje się
prostym pniem, pokrytym
grubą, spękaną, szarą z czerwonym odcieniem korą i wysoko osadzoną koroną. Jako
jedyne w Europie drzewo
iglaste zrzuca na zimę igły.
Po pniach pnie się zimozielony bluszcz – objęty w Polsce
ochroną gatunkową. Pomnikiem przyrody jest tu grupa
trzech drzew o obwodach:
193, 182 i 256 cm, wys. 19,
22, 18 m, w wieku ok. 80 lat.
8. Dąb bezszypułkowy
– ul. Radiowa 10. Drzewo
o szaroczarnej, podłużnie
spękanej korze. Owocem
jest orzech, zwany popularnie żołędziem, osadzony

U góry: perełkowiec japoński
przy ul. Kościuszki
W środku: modrzewie polskie
przy ul. Kościuszki
Na dole: dąb bezszypułkowy
przy ul. Radiowej
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bezpośrednio na gałązce
– u dębów szypułkowych
zwisa z szypułki (ogonka)
o dł. 4–8 cm. Obwód pnia
260 cm, wys. 21 m, wiek ok.
100 lat.
9. Dęby 21 szt.: 7 bezszypułkowych, 10 błotnych,
3 czerwone, 1 wielkoowocowy – ul. Jarzębinowa i ul.
Dębowa. Dęby błotne mają
jajowatą koronę, zwisające
gałązki, zaś ich liście jesienią
przybierają purpurowo-czerwoną barwę. Dęby czerwone
charakteryzują się szarozieloną gładką korą, a ich liście
przybierają jesienią czerwony
kolor, szczególnie intensywny u młodych drzew. Obwody ich pni mają od 155 do
247 cm, wys. 16–26 m, wiek
ok. 80 lat.
10. Dęby 13 szt.: 8 bezszypułkowych, 2 szypułkowe,
3 błotne – ul. Turystyczna na
odcinku od ul. Toporowskiego do ul. Klonowej. Cechy
charakterystyczne
opisane
zostały w pozycjach 8 i 9.
Drzewa osiągają obwody pni
od 138 cm do 274 cm, wys.
11–24 m, wiek ok. 70 lat.
Użytek ekologiczny
Formy te obejmują ochroU góry: dęby przy ul. Dębowej
ną pozostałości ekosystei Jarzębinowej
mów, mających znaczenie
Na dole: dęby przy ul. Turystycznej
dla zachowania unikatowych
zasobów genowych i typów
środowisk, takich jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska itp. W Kielcach taki obiekt znajduje się w sąsiedztwie
rezerwatu „Wietrznia”.

125

Plan usytuowania drzew – pomników przyrody

10

9

8

5

3

2

7

6

4

1

pomnikowe drzewa

126

Najcenniejsze obiekty przyrodnicze

Obszar Natura 2000
Ochroną objęto część terenów
miejskich poprzez utworzenie obszarów Natura 2000 o nazwach
„Dolina Bobrzy”, i „Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie”.

U góry: Chęcińsko-Kielecki
Park Krajobrazowy
Na dole: Obszar zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego
Dalnia-Grabina

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dalnia-Grabina
Powołano go w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego (ślady dawnych prac
górniczych), celem zachowania jego wartości estetycznych.
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V. Szlakiem
upamiętnionych
miejsc walk
o wolność

Szlakiem upamiętnionych miejsc walk o wolność

Trasa 1

Szlakiem miejsc
z okresu powstań
narodowych
1794–1863/64
Wybór obiektów zostawiamy odwiedzającym miasto, zgodnie z ich zainteresowaniami. Poniżej zamieszczamy krótki opis
poszczególnych obiektów wraz z ich lokalizacją.
Wycieczki proponujemy rozpoczynać od Ośrodka Myśli
Obywatelskiej i Patriotycznej przy ul. Zamkowej. Jego ekspozycje nawiązują głównie do wydarzeń i udziału mieszkańców
Kielc w walkach o wolność ojczyzny (opis, patrz Kielecka starówka – trasa 1).
Insurekcja kościuszkowska
Do Kielc Kościuszko wraz ze swym wojskiem dotarł po
przegranej bitwie pod Szczekocinami (6 VI 1794 r.) i przebywał
tu w dniach 9 i 10 VI 1794 r. Podczas pobytu ogłosił „Raport
do narodu o klęsce szczekocińskiej” i „Ordynans do Siły Zbrojnej Narodowej względem wkraczania w kraje nieprzyjaciół
naszych”.
1. Pamiątkowy kamień przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i św. Leonarda, w miejscu, gdzie obozowały powstańcze
wojska. Ustawiono go już w 1917 r.
podczas obchodów setnej rocznicy
Obelisk upamiętniający
śmierci Naczelnika. WarTadeusza Kościuszkę
to odnotować fakt, że
w szpitalu, który znajdował się w miejscu gmachu
Kieleckiego Centrum Kultury, najprawdopodobniej
9 czerwca 1794 r. zmarł
z powodu odniesionych
pod Szczekocinami ran
bohater spod Racławic –
Wojciech Bartos Głowacki (patrz też nr 4.).
2. Tablica na budynku
w narożniku ul. św. Leonarda i Rynku. Siedzibę
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„wójtostwa” zajął ze
swym sztabem T. Kościuszko. Tu redagował
sprawozdania i rozsyłał
stąd rozkazy.
3. Płyta T. Kościuszki
na Wzgórzu Zamkowym
(dojście w dół alejką wychodzącą ze skrzyżowania ulic Małej i Kapitulnej). Wykonana została
dla uczczenia setnej
rocznicy śmierci Naczelnika i zamontowana na
dzwonnicy katedralnej
(1917 r.). Zdjęli ją Niemcy w 1941 r. Uszkodzoną
płytę ukryto i dopiero w 1970 r. ułożono,
a w 1983 r. ustawiono
Płyta poświęcona
w obecnym miejscu.
Tadeuszowi Kościuszce
4. Mogiła Bartosa Głowackiego
na cmentarzu katedralnym (płd.-zach. część). W księdze zgonów kieleckiej paraﬁi kolegiackiej zanotowano 9 VI 1794 r.: „Dnia tego pogrzebano siedmiu
wojskowych z miłosierdzia w tym niejakiego Głowackiego”.
Zmarłych chowano wówczas na terenie przyległym do kościoła, a co
Płyta nagrobna Bartosa
znaczniejsze osoby – w jego podGłowackiego na cmentarzu
ziemiach. Ksiądz Siarkatedralnym
kowski w redagowanym
przez siebie „Pamiętniku
Świętokrzyskim” na rok
1874 odnotował, że przy
porządkowaniu ogrójca
wydobyto trumnę ze
zwłokami Bartosa Głowackiego i pochowano
go po południowej stronie kościoła. W 10-lecie
odzyskania
niepodległości, w domniemanym miejscu pochówku
umieszczono
pamiąt-
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kową płytę z napisem: „Ś.P. Bartosz Głowacki bohater spod
Racławic”. Wymieniono ją na nową w 1992 r., rozszerzając
jednocześnie treść napisu.
5. Muzeum Narodowe w Kielcach
W zbiorach znajduje się wiele pamiątek związanych z insurekcją kościuszkowską. Eksponowany obecnie jest jeden z najcenniejszych portretów Kościuszki, namalowany przez Józefa
Grassiego w 1772 r.
Interesująca jest także drewniana rama obrazu, na której
znajduje się dedykacja: „Walerianowi Dzieduszyckiemu Tadeusz
Kościuszko”, być może wykonana przez samego Kościuszkę.
6. Muzeum Historii Kielc
Na wystawie stałej eksponowane są m.in. banknoty polskie
z okresu powstania.
7. Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej
Część ekspozycji nawiązuje do wydarzeń insurekcji kościuszkowskiej.
8. Szkoła Podstawowa nr 15 im. T. Kościuszki przy ul. Leszczyńskiej.
W Szkolnej Izbie Pamięci prezentowana jest m.in. wystawa
historyczna przedstawiająca związki bohatera insurekcji kościuszkowskiej z Kielcami.

Krzyż upamiętniający
walczących w powstaniu
listopadowym
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Powstanie listopadowe
W tym powstaniu Kielecczyzna
odgrywała rolę zaplecza przemysłowego z rozwiniętą produkcją broni (m.in. Białogon) oraz dostarczała
rekruta do wojska. Sformowano tu też nowe
jednostki – 2. i 4. Pułk
Krakusów. Była to jazda
ubrana w stroje ludowe
i uzbrojona jak ułani.
Pod dowództwem Dwernickiego zasłynęła m.in.
w bitwie pod Stoczkiem,
co opisuje w swoich
wierszach Wincenty Pol.
Dopiero 24 września 1831 r.
do Kielc wkroczył rosyjski korpus Rüdigera. Dziś
w miejscu, gdzie zginęli
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i pochowani zostali trzej powstańcy, stoi Pomnik Powstania Listopadowego i Ustanowienia Narodowych Barw Polski
(w pobliżu skrzyżowania ulic Źródłowej i Zagórskiej – płd.-wsch.
narożnik).
Ponadto do dziś zachowały się hale fabryczne, gdzie produkowano broń dla powstańców w dzielnicy Kielc – Białogonie
(obecnie należą do Kieleckiej Fabryki Pomp „Białogon”). Warto
nadmienić, że produkcję organizował i dozorował Piotr Michałowski. Po upadku powstania opuścił Królestwo i wyjechał do
Paryża, gdzie poświęcił się malarstwu. Uznawany jest za najznakomitszego malarza epoki romantyzmu. W zbiorach Muzeum
Narodowego znajduje się namalowany przez artystę ok. 1830 r.
portret „Paweł Popiel na koniu”, w typowym stroju Krakusów.
Konspiracja lat 40. XIX w.
Związek Chłopski ks. Piotra Ściegiennego (patrz s. 22)
Warto nadmienić, że część spiskowców przetrzymywana
była w carskim więzieniu przy ul. Zamkowej. Część ekspozycji Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej poświęcona
jest temu zrywowi narodowemu o wolność Ojczyzny.
Warto również zwrócić uwagę na obraz (Muzeum Lat
Szkolnych Stefana Żeromskiego)
autorstwa
Andrzeja Olesia, artysty
i konserwatora związanego z Kielcami –
„Ksiądz Ściegienny przemawiający do chłopów”
z 1949 r. W wizyjnej scenie widzimy księdza tuż
przed wybuchem planowanego zrywu – przemawia do ludzi uzbrojonych w karabiny i kosy,
w tle rozpoznajemy
świętokrzyski krajobraz,
Pl. Panny Maryi – obelisk
drewnianą kapliczkę, krucyﬁks i zarys
ks. Piotra Ściegiennego
klasztoru w Świętej Katarzynie.
Powstanie styczniowe
Kielecczyzna była jednym z głównych terenów walk toczonych w latach 1863-64. Sprzyjały temu m.in.: warunki
terenowe – trudno dostępne ze względu na konﬁgurację terenu Góry Świętokrzyskie, duże obszary leśne, patriotycznie
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nastawiona ludność (zarówno szlachta, jak też pracownicy
zakładów przemysłowych), a także zaplecze zbrojeniowe. Do
powstania z Kielc wyszło około 240 osób, w tym 79 uczniów
gimnazjum. Wśród nich był Aleksander Głowacki, znany jako
Bolesław Prus, i drugi pisarz – Walery Przyborowski. Do powstania poszło także 8 kleryków z seminarium duchownego.
Przez kieleckie więzienie przy ul. Zamkowej w latach
1863-66 przeszło około tysiąc osób. Wiele z nich otrzymało
pomoc od mieszkańców Kielc. Przekazywano żywność, lekarstwa, gazety, ubrania, ratowano od śmierci poprzez łapówki
i protekcje.
Do tych wydarzeń nawiązuje wystawa w Ośrodku Myśli
Patriotycznej i Obywatelskiej.
Upamiętnione miejsca w Kielcach związane z powstaniem
1. Cmentarz Wojsk Polskich przy ul. ks. Piotra Ściegiennego.
Znajduje się tu pomnik upamiętniający bohaterów walk o wolność Ojczyzny z lat 1863–1921. W jego sąsiedztwie urządzono
wydzieloną kwaterę, w której spoczywa 12 weteranów powstania.
2. Krzyż na Górze Bruszni – dojście szlakiem czerwonym
z Białogonu lub Karczówki. Upamiętnia miejsce zbiórki w noc
wybuchu powstania – z 22 na 23 stycznia 1863 r. Ze względu
na niewystarczającą ilość zgromadzonych odstąpiono od zaplanowanego ataku.
3. Pomnik na Karczówce. Znajduje się przy północno-zachodnim narożniku muru klasztornego. Najprawdopodobniej
stanął na mogile powstańców, którzy byli leczeni w klasztorze i zmarli
Pomnik na Karczówce
w
wyniku
odniesionych ran.
4. Tablica pamiątkowa przy ul. Dużej, róg
ul. Czerwonego Krzyża.
W nieistniejącym dziś
domu mieszkał Wojciech
Biechoński, komisarz Komitetu Centralnego Rządu Narodowego. Spotykali się tu spiskowcy,
a po wybuchu powstania odbywały się narady
z dowódcami.
5. Tablica w Muzeum
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego przy ul. Jana
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Pawła II. Upamiętnia
ucznia, późniejszego
znanego pisarza Bolesława Prusa, który,
opuściwszy
mury
szkolne, poszedł do
oddziałów powstańczych.
6. Tablica w kościele Świętej Trójcy
(przedsionek)
przy
ul. Jana Pawła II.
Wystawili ją w roku
1924 wychowankowie byłego Gimnazjum Kieleckiego dla
swoich kolegów, którzy zginęli w walkach
o wolność Ojczyzny
w latach 1864–1904.
7. Tablica przy
ul. św. Leonarda 4.
Upamiętnia Tadeusza
Szymona Włoszka,
weterana powstania,
który przez wiele lat
był kustoszem Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, mieszczącego
się w tym domu.
8. Tablica w katedrze (pod chórem).
Upamiętnia
niezliczone oﬁary Sybiru,
patriotów i żołnierzy od konfederacji
barskiej (1768 r.) po
Tablice upamiętniające powstańców
więzionych, deportowanych
i pomordowanych przez
NKWD w latach 1939-54, w tym także poległych uczestników powstania styczniowego. Tu także w płn. nawie znajdują
się witraże z przedstawieniem dwóch uczestników powstania
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styczniowego, których Jan Paweł II wyniósł na ołtarze: brata
Alberta (Adama Chmielowskiego) i Rafała Kalinowskiego.
9. Tablica patrona w Zespole Szkół Informatycznych im.
gen. Józefa Hauke-Bosaka przy ul. J. Hauke-Bosaka 1. Umieszczona z okazji przyjęcia za patrona szkoły dowódcy korpusu
powstańczego, działającego na Kielecczyźnie od jesieni 1863
do wiosny 1864 r.
10. Krzyż na cmentarzu w dzielnicy Piaski.
Krzyż pierwotnie stał w miejscu, gdzie 4 IV 1861 r. sprofanowano Najświętszy Sakrament, z którym ks. Zajdler zmierzał
do chorego. Przy remoncie ul. Czarnowskiej w latach 70. przeniesiono go na cmentarz. Został wyeksponowany w 2010 r.
i zaopatrzony w informację na tabliczce.
11. Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego.
W pierwszej sali zobaczymy pamiątki związane z powstaniem styczniowym 1863-64 r. oraz okresem poprzedzającym
wybuch powstania.
W latach 1861-62 odbywały się demonstracje patriotyczne
i religijne, brutalnie tłumione przez zaborcę. Od tego czasu
czerń stała się obowiązującym symbolem narodowym, wyrażającym żałobę, ale także solidarność i patriotyzm, które manifestowano, ubierając się na czarno i używając czarnej biżuterii.
Z tego okresu eksponowany jest żeliwny krzyżyk pamiątkowy z roku 1861 oraz
czarna
bransoleta
patriotyczna.
Ta część ekspozycji
uzupełniona
jest również o trzy
tłoki pieczętne: naczelnika rządu cywilnego
Królestwa
Polskiego z roku 1861,
pieczęć powstańczą
województwa maBiżuteria ze zbiorów Muzeum Lat Szkolnych
zowieckiego z lat
S. Żeromskiego
1862-63 oraz Rządu
Narodowego z lat
1863-64. Ze względu na symbolikę zawartą w polu pieczętnym, warto zwrócić uwagę na pieczęć Rządu Narodowego
– pod koroną, w trójdzielnej tarczy umieszczono godła: Polski
– Orzeł, Litwy – Pogoń i Rusi – Michał Archanioł. Był to stempel charakterystyczny dla wszystkich władz powstańczych,
symbolizował dążenie do odzyskania niepodległości i jedności
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Rzeczypospolitej w ramach wszystkich ziem i narodów ją
tworzących.
Na ekspozycji możemy zobaczyć również tablicę żeliwną
upamiętniającą uwłaszczenie chłopów przez cara Aleksandra II,
rosyjski medal „Za zdławienie polskiego powstania” z 1865 r.
oraz żeliwny Krzyż Siedemdziesięciolecia Powstania Styczniowego. Został on nadany w 1933 r. Tadeuszowi Szymonowi
Włoszkowi, weteranowi powstania i pierwszemu kustoszowi
Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które powstało w Kielcach w 1908 r.
Ekspozycję uzupełnia graﬁka i malarstwo. W kontekście
powstania styczniowego możemy podziwiać przede wszystkim sześć rysunków z cyklu „Lithuania” Artura Grottgera z lat
1864-66. Pochodzą z „Albumu Grottgera” wydanego nakładem
Franciszka Bondy w Wiedniu (okolicznościowy reprint). „Puszcza”, „Znak”, „Przysięga”, „Bój”, „Duch”, „Widzenie” – to treść
narracji pełnej uczuć, ekspresji i gestów, w której oddał Grottger sceny dramatu i tragicznej walki powstańczej.
Zobaczymy także dwa obrazy nieznanych autorów z II połowy XIX w. – „Portret poety powstańczego Felicjana Falęckiego” oraz „Ranny powstaniec”.
W drugiej sali zobaczymy jedyny zachowany fragment rękopisu powieści „Wierna rzeka” Stefana Żeromskiego z 1912 r.
Ze względu na losy rodziny pisarza oraz wydarzenia powstańcze na Kielecczyźnie, tematyka powstania styczniowego
była bardzo bliska Żeromskiemu i często pojawia się w jego
twórczości. „Wierna rzeka”, mówiąca o polskim losie powstańczym, jest tego jednym z przykładów.
12. Muzeum Narodowe w Kielcach.
W galerii malarstwa prezentowany jest obraz, pochodzącego z podkieleckiego Masłowa, Władysława Maleckiego „Pochód
Kozaków” z 1883 r. Scena przemarszu kozackiego oddziału stanowi wspomnienie tragedii z okresu powstania styczniowego.
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Trasa 2

Legionowym szlakiem
Wybuch I wojny światowej umożliwił Józefowi Piłsudskiemu realizację planów niepodległościowych. Sformowana
z członków paramilitarnych organizacji: Związku Strzeleckiego
i Polskich Drużyn Strzeleckich w dn. 3 VIII w krakowskich Oleandrach Kompania Kadrowa, wyrusza 6 VIII na szlak bojowy
i 12 VIII około godziny 14 wkracza do Kielc. Następnego dnia,
wobec groźby okrążenia przez wojska rosyjskie, Polacy opuszczają miasto. Ponownie „kadrówka” wraca do Kielc 19 i 22 VIII,
pozostając tu do 10 IX. W tym czasie trwało intensywne szkolenie żołnierzy i formowanie Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Polskich. Trwała akcja werbunkowa – zgłosiło się prawie
1000 ochotników. Powołana Liga Pogotowia Wojennego Kobiet szyła odzież dla wojska. Organizowano zbiórkę funduszy
i darów materialnych na potrzeby oddziałów.
Upamiętnione miejsca związane z pobytem
oddziałów J. Piłsudskiego w Kielcach
1. Sanktuarium Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Pałacu Biskupów KraSanktuarium Marszałka
kowskich.
Józefa Piłsudskiego
Po zajęciu Kielc mieścił się tu
w Muzeum Narodowym
(dawnym Pałacu Biskupów
sztab oddziałów i kwatera J. PiłsudKrakowskich)
skiego. W 1936 r. przystąpiono do prac upamiętniających pobyt
Naczelnika. W 1938 r.
otwarto Sanktuarium
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Muzeum
Legionów Polskich. Ponowne otwarcie Sanktuarium Marszałka nastąpiło 5 XII 1990 r.
Zajmuje ono trzy
duże pomieszczenia
parteru południowo-zachodniej
części
pałacu. W pierwszym
pomieszczeniu postawiono eksponaty lub
kopie z jej wyposa-
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żenia przedwojennego,
m.in. popiersie, maskę
pośmiertną oraz mundur
Marszałka. W następnej
znajduje się wystawa
stała „Józef Piłsudski
w Kielcach”, upamiętniająca pobyty Marszałka w latach: 1914, 1921,
1926 oraz uroczystości
żałobne w Kielcach po
jego śmierci. Znajdują
się tu także kopie sztandarów pułków legionowych Wojska Polskiego i obrazy (bądź ich
kopie) przedstawiające
wydarzenia
dotyczące
wkroczenia do Kielc odPomnik Legionów
działów strzeleckich J. Piłsudskiego
w sierpniu 1914 r., namalowane przez
Stanisława Batowskiego.
Pobyt Józefa Piłsudskiego w pałacu upamiętnia także płyta
w loggii wejściowej (po prawej).
2. Pomnik Legionów – plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W dn. 2 X 1938 r. odsłonięty został pomnik autorstwa
rzeźbiarza, byłego legionisty, Jana Raszki. Zniszczony przez
Niemców w 1939 r., został odtworzony i ponownie odsłonięty
11 sierpnia 1991 r.
3. Wojewódzki Dom Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. ks. P. Ściegiennego 2.
Okazały gmach Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka J. Piłsudskiego wzniesiono w latach 1933-35. Oprócz reprezentacyjnych pomieszczeń
(hol, schody prowadzące na piętro, sale: Rycerska i Lustrzana)
znajduje się w nim sala sportowa.
4. Cmentarz Wojsk Polskich w zespole cmentarza Starego
przy ul. ks. P. Ściegiennego.
Znajduje się tu pomnik bohaterów walk o niepodległość
z lat 1863–1924, odsłonięty w 1930 r. z inspiracji Związku Legionistów Polskich w Kielcach. Przed pomnikiem umieszczona
została płyta „Nieznanego żołnierza” z 1925 r., przeniesiona
tu spod kieleckiego ratusza w 1935 r. Obok nich znajdują się
groby legionistów.
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5. Pomnik Niepodległości
i tablica na budynku dworca
PKP – plac Niepodległości.
Wzniesiony w 10-lecie
odzyskania
niepodległości
(1928 r.), został zburzony
przez Niemców w okresie
okupacji i z pietyzmem odbudowany przez społeczeństwo w 2002 roku.
Tablica na budynku dworcowym upamiętnia wkroczenie 12 VIII 1914 r. do Kielc
żołnierzy J. Piłsudskiego,
z których część tu kwaterowała i stoczyła potyczkę
z Rosjanami.
Pomnik ku czci bohaterów
lat 1863–1921 na cmentarzu
6. Tablica na Urzędzie Miasta –
Starym
Rynek 1.
Płytę poświęconą tym, co „podjęli
walkę o wolność”, odsłonił osobiście J. Piłsudski, który w dn.
20 X 1921 r. uczestniczył w nadaniu mu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielc. Płyta ta podzieliła los innych pamiątek
po Legionach i dopiero 12 VIII 1995 r. odsłonięto jej replikę.
7. Tablica w klasztorze Ojców Kapucynów przy ul. Warszawskiej. Poświęcona jest kapelanowi oddziałów legionowych, którym
Obelisk ku pamięci
był o. Kosma Lenczowski z tego
żołnierzy Legionów
zgromadzenia.
przy ul. Warszawskiej
(po prawej tablica)
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8. Pomnik u zbiegu ulic
Warszawskiej i Świętokrzyskiej. Upamiętnia złożoną tu
5 IX przysięgę i wymarsz legionistów na bojowy szlak
w dn. 10 IX 1914 r.
9. Tablica na budynku pogotowia ratunkowego (dawnej
straży pożarnej) przy ul. św.
Leonarda. Upamiętnia ppor.
Andrzeja Brzuchala „Sikorskiego” – kapelmistrza orkiestry
strażackiej. Wstąpił on 25 VIII
1914 r. wraz ze swoimi muzykami do 1 Pułku Legionów
i wraz z nimi uczestniczył
w działaniach wojennych.
Figura Matki Bożej
Piekoszowskiej –
10. Tablica w II Liceum Ogólnona postumencie tablica
kształcącym przy ul. Śniadeckich.
pamiątkowa
Poświęcona jest pamięci 18 poległych
w latach 1914-20 uczniów szkoły.
11. Tablica w kościele garnizonowym przy ul. Karczówkowskiej. Poświęcona jest poległym w latach 1914-20 mieszkańcom Kielc.
12. Tablica na podstawie ﬁgury Matki Bożej Piekoszowskiej przy
Pomnik Marszałka Józefa
skrzyżowaniu ulic: KrakowPiłsudskiego
skiej, Spacerowej i Gagarina.
Tablica upamiętnia meldunek
złożony przez kieleckich skautów Komendantowi Piłsudskiemu.
13. Pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego na pl. Wolności.
Został wzniesiony ze składek
społeczeństwa w 100-lecie wejścia I Kompanii Kadrowej do
Kielc (12 VIII 1914 r.).
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Trasa 3

Szlakiem miejsc
pamięci narodowej
z lat 1939-56
Kielecczyzna wraz z Warszawą i Lubelszczyzną była największym ośrodkiem ruchu oporu w Polsce. Dlatego też dotknął ją szczególnie terror okupanta. Wiele miejsc kaźni znajduje się również na terenie Kielc.
Wybrane upamiętnione miejsca
1. Tablice – katedra kielecka.
Upamiętniono
na
nich żołnierzy września
1939 r.; żołnierzy Okręgu
Radomsko-Kieleckiego
AK „Jodła”; żołnierzy
polskich
walczących
poza granicami kraju;
zamordowanych, deportowanych i prześladowanych przez NKWD, UB
i SB w latach 1939-89,
wywiezionych do obozów zagłady i prowadzących tajne nauczanie.
W katedrze znajduje się
także epitaﬁum błogosławionego ks. Józefa
Pawłowskiego z grona
108 Męczenników czasu
II wojny światowej, zamordowanego w Dachau
9 I 1942 r.
2. Ośrodek Myśli PaTablica w kieleckiej katedrze
triotycznej i Obywatelskiej – ul. Zamkowa.
W autentycznych pomieszczeniach karcerów i piwnicznych salach znajduje się ekspozycja, przedstawiająca dzieje
więzienia i martyrologię przetrzymywanych tu osób. Jedna
z ekspozycji zapoznaje nas z tym okresem naszej historii. Na
murze od str. płn.-zach. znajduje się tablica upamiętniająca
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Ośrodek Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej w dawnym
więzieniu kieleckim
Poniżej: widok od ul. Zamkowej
Po lewej: tablica upamiętniająca
bohaterską akcję odbicia
więźniów przez oddział „Szarego”
Na dole: wystawa sprzętu
wojskowego na dziedzińcu

rozbicie ubeckiego więzienia przez żołnierzy AK nocą z 4 na
5 VIII 1945 r.
3. Cmentarz partyzancki przy ul. ks. P. Ściegiennego.
Powstał po II wojnie światowej, gdy przenoszono tu zwłoki
partyzantów, pochowanych najczęściej w pobliżu miejsc, gdzie
zginęli, oraz osób straconych w masowych egzekucjach. Znaj-
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Symboliczny Grób Katyński
na cmentarzu partyzanckim

dują się tu także symboliczne mogiły straconych w obozach zagłady,
pomordowanych przez hitlerowców,
stalinowców i rodzimych
oprawców, a miejsca ich
pochówku są często nieznane.
4. Cmentarz Wojsk
Polskich przy ul. ks.
P. Ściegiennego.
Oprócz żołnierzy poległych w latach 1914-20
oraz zmarłych w okresie
międzywojennym weteranów powstania styczniowego, znajduje się tu
pomnik i kwatera żołnierzy z 1939 r. (płd.-wsch.
narożnik).
Pochowani
w niej zostali zarówno polegli, jak również
zmarli w kieleckich szpitalach z odniesionych
U góry: tablica pamięci polskich jeńców
ran, a także uczestnicy
wojennych w pobliżu dawnego więzienia
wrześniowych walk zaNa dole: obelisk ku czci żołnierzy oddziału
mordowani później.
„Gryfa”, którzy zginęli w zamachu na Franza
5. Okolice stoku narWittka przy ul. Targowej
ciarskiego – zbocza G.
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Pierścienicy. W latach
1940-44 w masowych
egzekucjach
zamordowano ok. 2 tysiące osób.
Jedna z oznaczonych
mogił znajduje się naprzeciw polany, po drugiej stronie drogi. W lesie po zachodniej stronie
stoku narciarskiego, przy
Obelisk upamiętniający
tzw. „ścieżce pamięci”, znajduje się
kieleckich Żydów przy
symboliczny grób harcerza Wojtka
budynku dawnej synagogi
Szczepaniaka, a wyżej pomnik na
symbolicznej mogile 62 Polaków rozstrzelanych przez Niemców.
6. Pomnik AK na skwerze Żeromskiego.
Wzniesiony w 2005 r. pomnik upamiętnia czyn zbrojny
żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego „Jodła”. Autorem projektu jest prof. Wincenty Kućma.
7. Kamień i tablica przy Archiwum Państwowym (dawna
synagoga). Upamiętnia ok. 26000 Żydów pomordowanych
w utworzonej tu dzielnicy żydowskiego getta, wywiezionych
i zagazowanych w Treblince. Obok na tablicy umieszczono
nazwiska mieszkańców Kielecczyzny odznaczonych przez
Izrael za pomoc udzielaną Żydom w czasie wojny medalem
„Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
Tablice i pomniki upamiętniające publiczne egzekucje znajdują się, m.in. przy ulicach: Karczówkowskiej, Urzędniczej,
Częstochowskiej, B. Chrobrego i na
placu św. Wojciecha. Ponadto na
Pomnik na Skwerze
murze ogrodzenia (płn.-zach. narożim. Szarych Szeregów
ku czci poległych harcerzy
nik) cmentarza
Nowego
(ul.
Spokojna) znajduje się tablica
upamiętniająca
oﬁary
niemieckich bombardowań we wrześniu 1939 r.
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Najwięcej znanych osób z tych profesji związanych jest
z nauką w szkole założonej przez biskupa Szaniawskiego
w 1727 r. (ul. Jana Pawła II 5), która z krótkimi przerwami
prowadziła nauczanie przez ponad 230 lat. Spośród wielu znanych wychowanków, wymienimy, m.in.: ks. Piotra Ściegiennego, pisarzy: Adolfa Dygasińskiego, Walerego Przyborowskiego,
Aleksandra Głowackiego (Bolesław Prus), Stefana Żeromskiego, Juliana Rogozińskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
Wiesława Jażdżyńskiego, Józefa Ozgę-Michalskiego, Adolfa
Sowińskiego; naukowców: Wiktora Biernackiego – jednego
z pierwszych badaczy fal radiowych, Feliksa Rymarskiego
– wykładowcę języków starożytnych i historyka, Zygmunta
Wasilewskiego – krytyka literackiego, Zygmunta Czubińskie-

Tablice
upamiętniające
wielkie postacie
związane z Kielcami
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go – badacza ﬂory świętokrzyskiej i profesora Uniwersytetu
Poznańskiego, Bolesława Markowskiego – ekonomistę i prawnika, wiceministra skarbu w okresie międzywojennym, Felicjana Sławoja-Składkowskiego – lekarza i premiera rządu RP
w latach 1936-39. Najbardziej znanym jej absolwentem jest
Stefan Żeromski. Jego związki ze szkołą opisane są w trasie
wokół Wzgórza Zamkowego. Na mapce zaprezentowaliśmy
upamiętnione miejsca z nim związane.
We wnętrzu i na budynku byłej szkoły umieszczone zostały tablice, które upamiętniają: Bolesława Prusa (spędził tu
krótki okres, gdyż zbiegł ze szkoły, by wziąć udział w powstaniu styczniowym), Adolfa Dygasińskiego (urodzony w Niegosławicach koło Pińczowa, uczestnik powstania styczniowego,
publicysta i pedagog, przedstawiciel polskiego naturalizmu),
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Pomniki Stefana
Żeromskiego przy I LO
(po lewej) i w parku
miejskim (po prawej)

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
(urodzony w Kielcach lub pobliskich
Skrzelczycach, prozaik, eseista, krytyk literacki, publicysta i tłumacz.
Uczestnik bitwy pod Monte Cassino, po wojnie na emigracji
– w PRL był autorem zakazanym. W 1991 r. został Honorowym
Obywatelem Miasta Kielce).
Epizod z życia ks. Piotra Ściegiennego upamiętnia głaz
z tablicą na placu Panny Maryi przed katedrą.
Swą tablicę na budynku przy ul. Sienkiewicza 42 (miejsce
urodzenia) ma też profesor Zygmunt Czubiński.
Na kieleckiej katedrze ma swą tablicę Wincenty z Kielc
(1200-68), twórca: „Żywotów św. Stanisława” i śpiewanego do
dziś hymnu „Gaude Mater Polonia”.
Tablica na dworku „Karsza” (ul. Jana Pawła II 36) upamiętnia pobyt współtwórcy „Panoramy Racławickiej” Jana Styki,
którego obrazy możemy zobaczyć w kościele św. Wojciecha.
Tradycja upamiętniania zasłużonych osób trwa w Kielcach
po dzień dzisiejszy. W ostatnim czasie są to także postacie
niezwiązane bezpośrednio z miastem.
Przy Kieleckim Centrum Kultury stanął pomnik jazzowego
muzyka Milesa Davisa.
Bardzo ciekawą inicjatywą jest także uhonorowanie legendarnego kuriera – Jana Karskiego. Podczas II wojny światowej
dostarczył społeczności Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych Ameryki raport o zbrodniach dokonywanych przez
Niemców na polskich Żydach. Za swój czyn otrzymał tytuł
„Sprawiedliwy wśród narodów świata” i honorowe obywa-
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Szlakiem znanych ludzi kultury, sztuki i nauki

U góry: pomnik
Stanisława Staszica
w parku miejskim
Po prawej: tablica
na płn. skrzydle
Pałacu Biskupów
Krakowskich
upamiętniająca
założyciela Szkoły
Akademiczno-Górniczej,
Stanisława Staszica

telstwo Izraela. Przy ul. Sienkiewicza, na moście nad Silnicą,
ustawiono ławeczkę z uwiecznionym w brązie Janem Karskim.
Jego popiersie znajduje się też w szkole podstawowej przy ul.
Jasnej, której jest patronem.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się Aleja Sław na
skwerze harcerskim. W alejach ustawiono popiersia zasłużonych ludzi kultury i sztuki XX stulecia.
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VII.
Możliwości
aktywnego
wypoczynku

Szkic kieleckiego szlaku miejskiego
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Możliwości
Szkic kieleckiego
aktywnego
szlaku
wypoczynku
miejskiego
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Nie ma w Polsce miasta z tak szeroką ofertą czynnego wypoczynku jak Kielce. Możemy wędrować znakowanymi szlakami: pieszymi (długodystansowe – wyprowadzające w Góry
Świętokrzyskie, spacerowe, miejski, ścieżki dydaktyczne); rowerowymi (w tym trasy wyczynowe i ścieżki rowerowe); konnymi i pobiegać oznakowaną narciarską trasą biegową.
Na terenie miasta znajdują się dwa stoki zjazdowe z wyciągami orczykowymi i trzy lodowiska. Zimą organizowany jest
lodowy stok wspinaczkowy w wyrobiskach Kadzielni, a latem
umiejętności wspinaczkowe możemy sprawdzić na skalnych
ścianach dawnych kamieniołomów lub w parku linowym na
Stadionie Leśnym.

Pieszo
po Kielcach
Krajoznawczy spacer szlakiem miejskim
W terenie szlak oznakowano za pomocą prostokątnych znaków o wymiarach 15 x 9 cm, składających się z trzech pasków,
dwóch białych i środkowego
w kolorze czerwonym oraz
strzałek wskazujących kierunek marszu. Przy obiektach
umieszczono w kółkach
numerację poszczególnych
obiektów (znaki poziome),
opisanych poniżej.

Pomnik Niepodległości
przed dworcem kolejowym
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1. Plac Niepodległości
(dworzec PKP)
Tu znajduje się początek
i koniec szlaku miejskiego.
Plac otaczają wzniesione
w latach 60. i 70. XX wieku budynki użyteczności
publicznej – hotel, Poczta
Główna i dworzec PKP, przy
którym monumentalny Pomnik Niepodległości. Wzniesiony
w 10-lecie odzyskania niepodległości

Możliwości aktywnego wypoczynku

U góry: klasztor
na Karczówce – po
prawej stronie widoczna
ul. Karczówkowska,
przy której znajdują się
kapliczki – stacje drogi
krzyżowej
Po prawej: kościół
garnizonowy w dawnej
cerkwi u zbiegu ulic
Karczówkowskiej
i Chęcińskiej

(1928 r.), zburzony przez Niemców w czasie okupacji, został
z pietyzmem odbudowany przez społeczeństwo w roku 2002.
2. Ulica Karczówkowska – zespół klasztorny
Przechodząc tą ulicą i kładką nad torami, możemy dojść do
zespołu klasztornego na Karczówce. Opis przy trasie Szlakami
Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego.
3. Kościół garnizonowy
W latach 1902-04 wzniesiono w tym miejscu cerkiew.
W okresie międzywojennym świątynię odremontowano
i przystosowano do liturgii rzymskokatolickiej, przeznaczając
ją na kościół garnizonowy pw. Matki Bożej Królowej Polski.
Wzniesiona na planie krzyża greckiego (równoramiennego)
budowla, nakryta jest okazałą, centralną kopułą. W kościele
wmurowane są liczne tablice poświęcone żołnierzom i partyzantom.
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U góry: aleja z popiersiami
artystów, pisarzy i poetów
na skwerze Szarych Szeregów
Po lewej: popiersie Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego

4 i 5. Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów
Na skwerze stoi pomnik poświęcony harcerzom poległym za
Ojczyznę, odsłonięty w 1982 r. w czasie obchodów 70-lecia harcerstwa w Kielcach. Wzdłuż sąsiadującej z nim alei ustawiono
popiersia zasłużonych ludzi kultury i sztuki, żyjących w XX w.
6. Kadzielnia
Opis – patrz trasa Najcenniejsze obiekty przyrodnicze.
7. Stadion, Muzeum Geologiczne PIG, cmentarze
Stadion Miejski – do wybudowania stadionów na Euro 2012
był przez kilka lat najnowocześniejszym tego typu obiektem
w Polsce. Może pomieścić ok. 15000 widzów.
W muzeum pokazane są okazy skał i skamieniałości od
kambru do czwartorzędu, a także skały i minerały, które były
lub są eksploatowane na skalę przemysłową. Wzbudzającym
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duże zainteresowanie eksponatem jest blok wapienia ze szkieletem wieloryba z okresu trzeciorzędu.
Przy trasie dojściowej do muzeum znajduje się zespół
cmentarzy sięgający początków XIX wieku. Na cmentarzu
Starym spotkamy zabytkową rzeźbę nagrobną, a na wojskowym – groby uczestników powstań narodowych i dwóch wojen światowych. Przy głównym parkingu ustawiono unikalny
w skali kraju pomnik „Homo Homini”, upamiętniający oﬁary
zamachów terrorystycznych z różnych części świata.
8. Wojewódzki Dom Kultury
Okazały gmach WDK ukończono w 1935 r. jako Dom Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego im. Józefa
Piłsudskiego. Oprócz reprezentacyjnych pomieszczeń, wyłożonych różnokolorowymi marmurami, znajduje się w nim sala
sportowa.
9. Pomnik Czynu Legionowego
Kielce były pierwszym z większych miast wyzwolonych
przez oddziały Józefa Piłsudskiego (VIII 1914 r.), przez co stały
się mocno związane z tradycją legionową. 2 X 1938 r. odsłonięto pomnik Czynu Legionowego dłuta wybitnego artysty
Jana Raszki (1871–1945). Zniszczony przez Niemców, został
odtworzony i 11 sierpnia 1991 r. ponownie odsłonięty.
10. Dworek „Karsza”
Parterowa budowla, z typowym dla polskich dworów kolumnowym portykiem, wzniesiona została ok. poł. XIX w.
W latach 1888/89-90 miał tu swą pracownię współtwórca
„Panoramy Racławickiej” – Jan Styka. W kwietniu 1893 r. artysta wyruszył stąd do Racławic, by zobaczyć pole bitwy. Na
fasadzie tablica upamiętniająca pobyt malarza.
11. Park miejski
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
12. Kościół Świętej Trójcy
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
13. Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
14. Muzeum Wsi Kieleckiej
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
15. Muzeum Diecezjalne i pomnik Armii Krajowej
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
16. Katedra (bazylika mniejsza) – Diecezjalne Sanktuarium
Maryjne
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
17. Pałac Biskupów Krakowskich
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
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Po lewej: tablica
na ogrodzeniu cmentarnym
kościoła św. Wojciecha
wskazująca miejsce,
gdzie stał pierwszy dom
w Kielcach
Na dole: tablica
wzmiankująca historię Kielc
i odnalezionej chaty

18. Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Instytut
Dizajnu
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
19 i 20. Pałacyk Zielińskiego, Galeria Współczesnej Sztuki
Sakralnej
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
21. Źródełko Biruty
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
22. Ulica Henryka Sienkiewicza
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
23. Muzeum Zabawek i Zabawy
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
24. Ekumeniczna Świątynia Pokoju
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
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25. Kieleckie Centrum Kultury
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 1
26. Muzeum Historii Kielc
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 2
27. Kościół św. Wojciecha
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 2
28. Rynek
Opis – patrz: Kielecka starówka. Trasa 2
29. Dawna synagoga
Wzniesiona w 1903 r. Po zniszczeniach w latach II wojny światowej, została odrestaurowana i przebudowana. Przy
wejściu do obiektu postawiono pomnik poświęcony pomordowanym Żydom (w latach II wojny światowej i w czasie pogromu w 1946 r.) oraz wzniesiono mur, na którym upamiętniono
mieszkańców Kielecczyzny niosących pomoc Żydom.
30. Urząd Wojewódzki
Okazały gmach Urzędu Wojewódzkiego oddano do użytku w 1971 r., a poprowadzoną arterię komunikacyjną nazwano
al. IX Wieków Kielc. Podkreślono w ten sposób wiek miasta.
Z ulicy odsłania się ładny widok na zwieńczoną wieżami zabudowę Wzgórza Zamkowego (płd.) i widoczne w osi drogi
(zach.): wzniesiony w pocz. XX w. neogotycki kościół Świętego Krzyża i z lewej jego strony
dworzec PKS z kopułą przypominaDawna synagoga
jącą latający spodek.
przy al. IX Wieków Kielc
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Ławeczka Jana Karskiego
przy ul. Sienkiewicza

31. Most na Silnicy, ławeczka
z J. Karskim
Wykorzystując przestrzeń, na moście ustawiono ławeczkę z rzeźbą przedstawiającą słynnego
kuriera, który podczas II wojny światowej dostarczył społeczności Europy Zachodniej i USA raport o zbrodniach niemieckich na polskich Żydach.
32. Bank, ul. Henryka Sienkiewicza
Zabudowa tej jej części pochodzi już z XX stulecia. Najstarszym obiektem jest wzniesiony w 1912 r. gmach Towarzystwa
Wzajemnego Kredytu. Zwraca uwagę jego fasada z typowymi
dla secesji elementami zdobniczymi, wyłożona w dolnych partiach ciosami czerwonego piaskowca tumlińskiego.

Wędrówki szlakami spacerowymi
Na terenie miasta wyznakowano ok. 70 km szlaków spacerowych. Dwa z nich – zielony i niebieski – rozpoczynają się
na placu Artystów przy Centrum Informacji Turystycznej (ul.
Sienkiewicza 29), a jeden – żółty – prowadzi okrężną pętlą,
głównie przez tereny zielone na przedmieściach Kielc.
Spacerowe szlaki turystyczne na terenie Kielc wyznakowano
z inicjatywy Urzędu Miasta. Ich oznakowaniem podstawowym
jest kwadrat, podzielony na dwa trójkąty koloru: białego i zielonego, białego i niebieskiego, białego i żółtego. W miejscach,
gdzie szlak skręca, dodano dodatkowo do kwadratu biały trójkąt.

162

Możliwości aktywnego wypoczynku

Ulica Sienkiewicza –

Jego wierzchołek wskazuje, w którym
secesyjna siedziba banku
kierunku trzeba dalej wędrować.
W zależności od koloru trójkąta
mówimy o szlaku zielonym, niebieskim i żółtym.
Szlak zielony i niebieski rozpoczynają się na placu Artystów przy siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. Mieści się ona na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 29. Szlak żółty tworzy pętlę prowadzącą po obrzeżach
Kielc. W tym opracowaniu umownie przyjęto, że rozpoczyna
się w dzielnicy Kielce-Bukówka, na pętli autobusowej MPK.
Zadaniem szlaków spacerowych jest ułatwienie wędrowcom
pokonywania stosunkowo niewielkich odległości, w ciekawym
krajoznawczo otoczeniu. Dojazdy do poszczególnych odcinków
ułatwi komunikacja zbiorowa. Dlatego też długi szlak spacerowy
koloru żółtego można podzielić na kilka odcinków.
Zapraszamy na wędrówki.
Szlak spacerowy koloru zielonego
0,0 km
0,2 km
0,7 km
1,6 km
1,9 km
2,2 km
2,3 km

plac Artystów, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej ul. Sienkiewicza 29
park miejski
skwer Szarych Szeregów, Aleja Sław, pomnik
Kadzielnia, punkt widokowy
Stadion Miejski
ul. Ściegiennego, dojście do cmentarzy
ul. Zgody, dojście do muzeum geologicznego
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2,6 km
3,4 km
3,6 km
4,7 km
6,5 km
7,7 km

ul. Skalista, dojście do stanowiska dokumentacyjnego
ul. Tarnowska
rezerwat Wietrznia
Geonatura Kielce – Centrum Geoedukacji
ul. Domki, połączenie ze szlakiem spacerowym żółtym
Kielce-Bukówka pętla MPK

Atrakcje krajoznawcze
Szlak łączy dwa rezerwaty, przyrodnicze stanowisko dokumentacyjne i prowadzi po Kieleckim Obszarze Chronionego
Krajobrazu.
» Plac Artystów, źródełko Biruty, park miejski zostały opisane
przy Trasie 1 kieleckiej starówki. Skwer harcerski, Stadion
Miejski i zespół cmentarzy – opis przy szlaku miejskim.
Rezerwaty Kadzielnia i Wietrznia – opis w rozdziale Najcenniejsze obiekty przyrodnicze
» Figura Matki Bożej i tablica pamiątkowa przy ul. Krakowskiej
Tablica upamiętnia meldunek złożony w dn. 12 VIII 1914 r.
przez kieleckich skautów komendantowi J. Piłsudskiemu.
Wkraczał on na czele I Kompanii Kadrowej, składającej
się z ochotników, którzy wyszli z krakowskich Oleandrów
w dniu 6 VIII 1914 r.
» Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej na
G. Słonecznej
Ochroną objęto część obszaru Góry Słonecznej pomiędzy
ulicami Skalistą i Zakopiańską. Jej kulminację 309,5 m n.p.m.
tworzą skałki podcięte przez wyrobiska dawnego kamieniołomu, zbudowane z wapieni skalistych górnego dewonu –
franu. Północne i zachodnie zbocza, zwane „Psimi Górkami”,
tworzą margliste wapienie i łupki dewonu górnego – famenu,
zawierające liczne skamieniałości głowonogów.
Utwory powyższe ukazują przejściowy typ osadów między
facjami płytkiego i głębszego morza. Facją nazywamy zespół
cech osadu, które pozwalają odróżnić od siebie skały powstałe w tym samym czasie, ale w innych warunkach środowiskowych. Ze szczytu góry rozciągają się malownicze widoki.
Szlak spacerowy koloru niebieskiego
0,0 km
0,2 km
0,7 km
1,9 km
2,8 km
3,3 km
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plac Artystów, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, ul.
Sienkiewicza 29
park miejski
skwer Szarych Szeregów, Aleja Sław, pomnik
Kadzielnia, pomnik
stadion lekkoatletyczny, Hala Legionów (ul. Boczna)
ul. Szczepaniaka, park leśny
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4,4 km

ul. Kusocińskiego, stok narciarski, połączenie ze szlakiem spacerowym żółtym

Atrakcje krajoznawcze
Szlak wyprowadza z centrum terenami spacerowymi do
„zielonych płuc” miasta i biegnącego obrzeżami Kielc szlaku
spacerowego żółtego. Opis atrakcji krajoznawczych na odcinku plac Artystów – rezerwat Kadzielnia – patrz szlak zielony:
plac Artystów – Bukówka.
» Stadion lekkoatletyczny i Hala Legionów
Są to jedne z wielu obiektów sportowych Kielc. W hali
(ok. 4000 miejsc) mecze rozgrywają występujące w ekstraklasach klub piłki ręcznej Vive – Targi Kielce i klub siatkówki
Eﬀektor Kielce.
» Park Leśny Stadion
Na jego terenie zlokalizowanych jest wiele obiektów rekreacyjnych: park linowy, boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci,
„siłownia”, miejsce do grillowania z wiatą turystyczną. Zimą
znajduje się tu narciarska trasa biegowa, która wykorzystuje
część dawnego hipodromu z okresu międzywojennego.
» Stok narciarski na G. Pierścienicy
W ostatnich latach powstał tu ośrodek sportów zimowych
(wyciągi, sztuczne lodowisko, tor saneczkowy i wyciąg
taśmowy dla dzieci), którego zaplecze (restauracja, hotel)
służy cały rok turystom.
Szlak spacerowy koloru żółtego
Ze względu na długość szlaku proponujemy podzielić go
na mniejsze odcinki. Dojazd do miejsca rozpoczęcia wędrówki
i powrót po przejściu danego odcinka autobusami MPK.
Odcinek I Bukówka – al. Na Stadion 5,8 km
Odcinek II al. Na Stadion – Słowik 7,0 km
Odcinek III Słowik – Dobromyśl 6,0 km
Odcinek IV Dobromyśl – rez. Ślichowice 8,6 km
Odcinek V rez. Ślichowice – Gruchawka 5,8 km
Odcinek VI Gruchawka – Dąbrowa 6,5 km
Odcinek VII Dąbrowa – ul. Morcinka 10,8 km
Odcinek VIII ul. Morcinka – Bukówka 4,3 km
Szlak spacerowy koloru żółtego. Odcinek I
0,0 km
1,4 km
4,2 km
5,8 km

Bukówka (MPK 1, 16, 25, 33, 34, 104, 108, 112)
stok narciarski
ośrodek jeździecki MAAG przy ul. Ściegiennego (MPK 2, 29, 30, 45)
al. Na Stadion (MPK 4, 103)

165

Możliwości aktywnego wypoczynku

Atrakcje krajoznawcze
Szlak prowadzi leśnymi terenami Pasma Posłowicko-Dymińskiego. Można go przedłużyć o wędrówkę szlakiem spacerowym niebieskim (odchodzi on do centrum Kielc przy stoku
narciarskim).
» Cmentarz żołnierzy radzieckich (dojście ok. 200 m szlakiem niebieskim)
Jeńcy zostali zamordowani bądź zmarli z wycieńczenia
w założonych przez Niemców obozach pracy na terenie
Kielc. W latach 1941-44 zginęło ok. 12 tys. osób.
» Stok narciarski na g. Telegraf
Znajdują się tu wyciągi udostępniające najtrudniejszy stok
w Górach Świętokrzyskich oraz sztuczne lodowisko pod
zadaszeniem. Z przecinki, którą prowadzi trasa zjazdowa,
rozciągają się piękne widoki na Kielce, a ze szczytu na
centralne pasmo Gór Świętokrzyskich.
» Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej
Ze szlaku dojście do stanowiska za drogowskazem ok.
200 m. Ochroną objęto wychodnie skał w dawnym kamieniołomie z okresu ordowiku. Pod nimi urządzono miejsca
do wypoczynku.
» Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii MAAG
Można tu skorzystać z jazdy konnej (dla zaawansowanych
także jazda terenowa) i odpoczynku w punkcie gastronomicznym.
Szlak spacerowy koloru żółtego. Odcinek II
0,0 km
0,5 km
3,9 km
6,9 km
7,0 km

al. Na Stadion (MPK 4, 103)
stok narciarski, połączenie ze szlakiem spacerowym niebieskim
rezerwat Biesak-Białogon
Słowik PKP
Słowik, ul. Krakowska (MPK 19, 27, 31)

Atrakcje krajoznawcze
Szlak prowadzi pięknymi leśnymi terenami Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, przecinając poszczególne
grzbiety wzniesień. Jest to typowa górska wędrówka.
» Stok narciarski na górze Pierścienicy – patrz szlak niebieski
» Miejsca martyrologii
Na południowych stokach Pierścienicy w latach 1940-44
Niemcy rozstrzeliwali Polaków. Pomnik stoi w miejscu,
gdzie 12 VI 1940 r. odbyła się pierwsza egzekucja w ramach
tzw. akcji AB, która miała na celu eksterminację polskiej
inteligencji.
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» Rezerwat Biesak-Białogon – opis patrz trasa Najcenniejsze
obiekty przyrodnicze.
» Przełom rzeki Bobrzy w Słowiku
W Górach Świętokrzyskich rzeki nie płyną często zgodnie
z układem pasm (ogólna linia wsch.-zach.), a zmieniając
swój bieg na kierunek płn. lub płd., „przełamują” się przez
grzbiety górskie. Najczęściej przebiegają nimi naturalne
granice między poszczególnymi pasmami. Tu przełom oddziela Pasmo Zgórskich Gór od Posłowickiego. Wykorzystując obniżenie, poprowadzono tędy linie komunikacyjne:
kolejową (1885 r.) z Dęblina do Dąbrowy Górniczej (obecnie
także z Warszawy do Krakowa) i drogową (1835 r.) z Krakowa do Warszawy. Tym właśnie traktem 12 VIII 1914 r.
wchodziły do Kielc oddziały Józefa Piłsudskiego. Dowódcą
I Kompanii Kadrowej był Kazimierz Piątek, ps. „Herwin”,
dlatego też most, przez który będziemy przekraczali Bobrzę, nosi jego imię.
Być może miejscowa nazwa odnosi się do Jana Słowika,
który nad rzeką Bobrzą wybudował na przełomie XVI
i XVII w. kuźnicę żelaza. Z czasem osada stała się popularnym letniskiem dla kielczan. Dziś znajduje się tu zespół
obiektów sportowych klubu „Stella” (m.in. tory łucznicze,
hala sportowa, hotel).
Szlak spacerowy koloru żółtego. Odcinek III
0,0 km
1,4 km
2,6 km
6,0 km

Słowik (MPK 19, 27, 31)
ul. Garbarska, połączenie ze szlakiem czerwonym Chęciny – Karczówka
ul. Łopuszańska (MPK 26, 28)
Dobromyśl (MPK 1)

Atrakcje krajoznawcze
Szlak prowadzi przez malownicze, widokowe tereny Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
» Pomnik przyrody – ul. Machałowej
Dąb bezszypułkowy rośnie po południowej stronie drogi
w odległości ok. 30 m (dojście miedzą). Obwód pnia –
367 cm, wiek – ok. 130 lat.
» Pomnik przyrody – ul. Machałowej (przy wiadukcie kolejowym)
Dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia 342 cm, wiek ok.
140 lat.
» Pomnik przyrody – ul. Machałowej
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Dąb bezszypułkowy o obwodzie 327 cm i wieku ok. 140
lat rośnie ok. 100 m od szlaku. Dojście przez nieużytki na
grzbiecie wzniesienia, w kierunku zachodnim.
» Pomnik przyrody – ul. Dobromyśl 44
Ochroną objęto grupę drzew (21 dębów bezszypułkowych,
3 lipy drobnolistne, 2 klony pospolite i jesion wyniosły)
o obwodach pni 189–348 cm, w wieku 70–90 lat. Drzewa rosną na ogrodzonym terenie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego – wejście na jego obszar położone jest
ok. 300 m na południe od szlaku.
Szlak spacerowy koloru żółtego. Odcinek IV
0,0 km
2,7 km
6,2 km
8,2 km
9,0 km

Dobromyśl (MPK 1)
ul. Pietraszki (MPK 6)
ul. Bernardyńska, odejście szlaku czerwonego na Karczówkę
ul. Piekoszowska (MKP 18, 24, 114)
rezerwat Ślichowice, skąd dojście bez oznakowań ok. 500 m w kierunku zachodnim do pętli przy ul. Massalskiego (MPK 8, 11, 15, 23, 42, 45,
46, 47, 102, 105)

Atrakcje krajoznawcze
Szlak prowadzi w większości terenami leśnymi Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
» Pomnik przyrody – ul. Dobromyśl (opis patrz Odcinek III)
» Rzeka Bobrza
Wypływająca z głównego węzła hydrograﬁcznego Gór
Świętokrzyskich (okolice Zagnańska) rzeka była jedną
z najbardziej „pracowitych” na terenie Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Poruszała urządzenia dymarek, kuźnic, wielkich pieców, młynów i tartaków.
Uwaga: w okresie wiosennych roztopów i po ulewach
przejście przez dolinę Bobrzy nie jest możliwe.
» Jankowa Góra
Na niej i sąsiedniej Machnowskiej Górze wydobywano kruszce ołowiu (galena – siarczek ołowiu) i barytu – do dziś są
czytelne zagłębienia po eksploatacji. W czerwcu zbocze góry
pokryte jest dywanem kwiatów o ﬁoletowym zabarwieniu.
» Kaplica – ul. Młyńska
Przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do młyna stoi ciekawa kapliczka z ﬁgurą św. Jana Nepomucena.
» Ulica Grabinów
Pomnik upamiętniający oﬁary katastrofy smoleńskiej; zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dalnia-Grabina.
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Szlak spacerowy koloru żółtego. Odcinek V
0,0 km

1,1 km
2,8 km
5,8 km

pętla autobusowa przy ul. Massalskiego (MPK 8, 11, 15, 23, 42, 45,
46, 47, 102, 105). Dojście bez znaków ok. 500 m w kierunku wschodnim do rezerwatu Ślichowice
wiadukt nad torami
skrzyżowanie ulic Batalionów Chłopskich i 1 Maja (w pobliżu, ok.
50 m przystanki MPK 17, 32, 36, 37, 40, 110, 112)
Gruchawka (MPK 17)

Atrakcje krajoznawcze
Początkowo szlak prowadzi przez monotonne tereny zurbanizowane, a od ul. Hubalczyków przez Kielecki Obszar
Chronionego Krajobrazu, z pięknymi widokami na płd.-zach.
pasma Gór Świętokrzyskich i tereny leśne góry Buk.
» Rezerwat Ślichowice – opis w rozdziale Najcenniejsze
obiekty przyrodnicze
» Ścieżki dydaktyczne – ul. Hubalczyków
Ścieżki zlokalizowane są przy siedzibach: Nadleśnictwa Kielce
i Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Dostępne są w dni robocze, w godzinach pracy.
» Pomnik przyrody – Gruchawka 3
Ochroną objęto dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia
559 cm, w wieku ok. 150 lat. Dojście: po uzgodnieniu
z właścicielem posesji.
Szlak spacerowy koloru żółtego. Odcinek VI
0,0 km
0,4 km
3,1 km
4,8 km
6,5 km

Gruchawka (MPK 17)
rezerwat Sufraganiec
droga Kielce – Zagnańsk
Osiedle Dąbrowa
Dąbrowa, skrzyżowanie trasy nr 73 z ul. Barczańską (MPK 7)

Atrakcje krajoznawcze
Szlak prawie w całości prowadzi przez tereny leśne, częściowo podmokłe.
» Pomnik przyrody ul. Gruchawka 3 – opis przy odcinku V
» Rezerwat Sufraganiec
Rezerwat leśny o powierzchni 17,31 ha, utworzony w 1961 r.
Ochroną objęty jest fragment lasu mieszanego o charakterze naturalnym. Drzewostan tworzy jodła z domieszką
dębu, sosny, klonu, jaworu, grabu i buka w wieku do 200
lat. Przez teren rezerwatu przepływa potok Sufragańczyk,
który, wcinając się głęboko w podłoże, tworzy malowniczą
dolinę.
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Dokładniejsze poznanie chronionego terenu ułatwi ścieżka
edukacyjna z tablicami, oznaczona czerwonym kolorem.
Turyści mogą odpocząć pod zadaszoną wiatą.
Szlak spacerowy koloru żółtego. Odcinek VII
0,0 km
1,2 km
2,8 km
4,8 km
6,0 km
9,1 km
10,8 km

Dąbrowa skrzyżowanie trasy 73 z ul. Barczańską (MPK 7)
Dąbrowa hotel
Masłów (przystanek MPK nr 12 w odległości ok. 50 m)
Świnia Góra
ogródki działkowe
Domaszowice (MPK 38)
ul. Morcinka (pętla MPK 53)

Atrakcje krajoznawcze
Szlak prowadzi przepięknymi widokowo wzniesieniami,
częściowo po Kieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Z trasy widoczne jest prawie w całości pasmo południowe
centralnej części Gór Świętokrzyskich i większość pasma
głównego z najwyższym wierzchołkiem – Łysicą (612 m
n.p.m.).
» Kaplica w Domaszowicach
Wzniesiono ją w XIX w. W Domaszowicach urodził się
pisarz Walery Przyborowski. Znany jest głównie z książek
historycznych dla młodzieży.
Szlak spacerowy koloru żółtego. Odcinek VIII
0,0 km
0,3 km
2,1 km
3,1 km
4,3 km

pętla autobusowa przy ul. Morcinka (MPK 53)
ul. Sandomierska (MPK 14, 38, 43, 47, 106)
ul. Zagórska (MPK 8)
połączenie ze szlakiem spacerowym zielonym
Bukówka pętla autobusowa (MPK 1, 16, 25, 33, 34, 104, 108, 112)

Atrakcje krajoznawcze
Szlak prowadzi przez zurbanizowane tereny dawnych wsi,
które włączone zostały do Kielc. Na ostatnim odcinku malownicze, rozległe widoki.
» Kaplica w Zagórzu
Wzniesiona z drewna w 1865 r. i rozbudowana w 1982 r.
(poszerzono wówczas nawę). We wnętrzu późnobarokowy ołtarz i tablica poświęcona Żołnierzom Wyklętym,
należącym do organizacji Narodowe Siły Zbrojne. Organizacja ta została wymazana z kart historii przez władze
komunistyczne i dopiero w ostatnich latach przywracana
jest pamięć o jej członkach.
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Wędrówki szlakami długodystansowymi
Szlakami długodystansowymi możemy powędrować przez
malownicze pasma Gór Świętokrzyskich do Kielc. Proponujemy jednodniowe wycieczki z Chęcin, Świętej Katarzyny, Tumlina i Daleszyc.
Szlak czerwony: Chęciny – Góra Zelejowa – Jaskinia Raj –
Kielce-Karczówka, ok. 19 km
Szlak niebieski i czarny: Chęciny – Jaskinia Piekło – Zgórskie
Góry – Pasmo Posłowickie – Kielce-Stadion (MPK), ok. 25 km
Szlak niebieski: Daleszyce – Niestachów – Góra Otrocz
– Góra Zalasna – Kielce-Bukówka – Góra Telegraf – Kielce-Kawetczyzna, ok. 18 km
Szlak czerwony: Święta Katarzyna – Góra Radostowa –
Góra Klonówka – Kielce-Dąbrowa (przystanek MPK), ok. 21 km
Szlak czerwony: Tumlin – Góra Sosnowica – Góra Krzemionka – Kielce-Dąbrowa (przystanek MPK), ok. 16 km

Rowerem
po Kielcach
Kielce są doskonałym miejscem dla tych, którzy lubią jazdę na
rowerze. I to zarówno preferujących strome zjazdy i podjazdy leśnych dróżek, jak i uwielbiających jazdę po ścieżkach rowerowych
i drogach asfaltowych. Warto podkreślić, że świat z wysokości
siodełka może u nas bezpiecznie poznawać cała rodzina.
Przez miasto prowadzi najdłuższa w Polsce ścieżka rowerowa (Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo”), powiększa
się ciągle także sieć ścieżek miejskich. Dla tych, co chcą się
sprawdzić, czy posiadają odpowiednie umiejętności do jazdy po
górskich terenach, wyznakowano w dzielnicy Stadion (Pasmo
Posłowickie) 16-kilometrowy szlak rowerowy (niebieski), którego
pętla rozpoczyna się na zakończeniu ścieżki rowerowej przy
ul. Marmurowej i al. Legionów. Dla wytrawnych i doświadczonych rowerzystów, uprawiających kolarstwo górskie, wyznakowano trzy trasy w Paśmie Posłowicko-Dymińskim. Dwie z nich
(czerwona i niebieska) rozpoczynają się przy stoku narciarskim
na g. Pierścienica, a trzecia – przy stoku narciarskim na g. Telegraf. O ich trudności świadczyć może to, że wykorzystują
je uczestnicy imprez rangi ogólnopolskiej w kolarstwie górskim.
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Aby ułatwić spokojny wyjazd do gmin graniczących od
południa i zachodu z Kielcami, wyznakowano cztery trasy koloru czerwonego. Dwie z nich zaczynają się przy ścieżkach
rowerowych prowadzących wzdłuż ul. Łódzkiej (skrzyżowanie z ul. Hubalczyków), a pozostałe przy ścieżce rowerowej
wzdłuż ul. Tarnowskiej (skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego)
oraz u podnóża Karczówki przy skrzyżowaniu ulic Karczówkowskiej z Jagiellońską. Wzdłuż tej ostatniej wyznakowano
łącznik szlaku „Green Velo”, zapewniający dojazd do głównej
trasy z dworca PKP, która prowadzi przez południowe obszary miasta. Łącznik zaczyna się po zachodniej stronie dworca,
a kończy przy ul. Krakowskiej.

Rekreacja
konna
Tych, którzy uwielbiają kontakt ze zwierzętami, zapraszamy do Ośrodka Rekreacji i Hipoterapii MAAG (ul. Ściegiennego
207), Klubu Jeździeckiego (ul. Kusocińskiego 61a).
Oprócz jazdy na terenie ośrodków możemy udać się na
przejażdżkę po leśnych ostępach, gdzie wyznakowano szlaki konne. Możemy także skorzystać z przejażdżek saniami
i wziąć udział w zorganizowanych kuligach.

Wspinaczki
nie tylko po skałach
Przybywa miłośników wspinaczki skałkowej. Zanim jednak
posiądziemy umiejętności, by sprawdzić je w terenie (m.in. na
ścianach nieczynnych kamieniołomów – w zimie na Kadzielni
urządzona jest lodowa ściana wspinaczkowa), możemy poćwiczyć na ścianie wspinaczkowej w Domu Harcerza w Kielcach-Białogonie przy ul. Pańskiej (tel. 41 345 27 35) i Centrum
Wspinaczkowym „Mobius Studio” przy ul. Czarnowskiej 17
(tel. 511 381 488; 503 479 239), a także w parku linowym na
Stadionie.
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Wypoczynek
zimą
W Kielcach znajdują się dwa stoki narciarskie:
» na górze Telegraf z dwoma wyciągami orczykowymi
o dł. 200 m i 400 m (różnica poziomów: 90 m),
informacja: tel. 570 55 66 00, www.telegrafkielce.pl
» na górze Pierścienica z trzema wyciągami: orczykowym
i talerzykowym o dł. 500 m oraz taśmowym o dł. 150 m,
informacja: tel. 41 361 55 55, www.stadion.kielce.pl
Na terenie Stadionu wyznakowana jest narciarska trasa biegowa o długości pętli 2,2 km. Do biegania nadają się także tereny
leśne Pasma Posłowicko-Dymińskiego. Miłośnicy biegów narciarskich mają tu doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku
wśród pięknych drzewostanów, wykorzystując ścieżki leśne.
Uzupełnieniem zimowego wypoczynku są lodowiska: na terenie basenu letniego przy ul. Szczecińskiej (tel. 41 344 07 12)
oraz przy stoku narciarskim na Pierścienicy (tel. 664 082 222)
i na Telegraﬁe (lodowisko na Telegraﬁe, tel. 570 55 66 00,
www.telegrafkielce.pl).

Odpoczynek
nad wodą
Prawie w centrum miasta znajduje się zalew spiętrzający
wody niewielkiej rzeki Silnicy, a na obrzeżach Kielc, w dzielnicy
Domaszowice – niezagospodarowany zbiornik wodny, w wyrobisku powstałym po eksploatacji piasku. Miłośnikom sportów
wodnych i wędkowania znany jest leżący tuż poza granicami
miasta zbiornik wodny w Cedzynie. Pierwsze mają po kilka
hektarów powierzchni, a ostatni – 64 ha. Ponadto w promieniu
30 km od Kielc znajdują się zbiorniki wodne w: Bobrzy, Bolminie, Borowej Górze, Ciekotach, Jaślach, Komórkach, Krasnej,
Lipowicy, Małogoszczu, Morawicy, Skarżysku-Rejowie, Strawczynie, Suchedniowie, Sukowie, Umrze, Wilkowie.
Możemy także skorzystać z otwartego basenu przy ul.
Szczecińskiej w Kielcach.
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Wędrówki do świata
kultury i sztuki
Na amatorów niezwykłych podróży w świat estetycznych
wrażeń oraz pamiątek po mniej lub bardziej odległej przeszłości czekają w Kielcach muzea, galerie, teatry, ﬁlharmonia.
Muzea
Muzeum Historii Kielc,
ul. Leonarda 4, tel. 41 340 55 20, 41 340 55 26,
www.mhki.kielce.eu
Muzeum Narodowe – dawny Pałac Biskupów Krakowskich,
plac Zamkowy 1, tel. 41 344 40 15, 41 344 23 18 (kasa
biletowa), www.mnki.pl
Oddział Muzeum Narodowego – Muzeum Dialogu Kultur
Rynek 3,
tel. 41 344 60 96 wewn. 302 lub 307.
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego,
ul. Jana Pawła II 5, tel. 41 344 57 92.
Muzeum Zabawek i Zabawy,
plac Wolności 2, tel. 41 343 37 06,
www.muzeum zabawek.eu
Muzeum Hammonda,
ul. Zamkowa 5 (Dom Środowisk Twórczych),
tel. 41 367 62 95,
www.muzeumhammonda.pl
Muzeum Diecezjalne,
ul. Jana Pawła II 3 (wejście od podwórza),
tel. 41 344 58 20, www.muzeum.kielce.pl
Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3.
1. Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej,
tel. 41 367 68 01, www.zamkowa3.pl
2. Instytut Dizajnu, tel. 41 367 68 01 wewn. 117,
www.idkielce.pl
Muzeum Zbiorów Geologicznych Państwowego Instytutu
Geologicznego, Oddział Kielce,
ul. Zgody 21, tel. 41 361 25 37, 41 361 12 54.
Muzeum Wsi Kieleckiej (Dworek Laszczyków),
ul. Jana Pawła II 6, tel. 41 344 92 97, 41 344 50 06.
Centrum Geoedukacji – Geonatura Kielce,
ul. Daleszycka 21, tel. 41 367 68 00.
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Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo Kielce
ul. Hubalczyków 15, tel. 41 335 63 60,
e-mail: kielce@radom.lasy.gov.pl
Muzeum Samochodu Papieskiego JP2
ul. Cmentarna 5a, tel. 41 302 19 31, 519 782 153
www.msjp2.pl
Galerie
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”,
ul. Zamkowa 5/7, tel. 41 367 62 97.
Galeria Biura Wystaw Artystycznych,
ul. Kapitulna 2, tel. 41 367 64 47.
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda” – Kieleckie Centrum
Kultury, pl. Moniuszki 2b, tel. 41 367 67 11.
Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków,
ul. Sienkiewicza 29, tel. 41 344 57 94.
Wieża Sztuki Galeria Arkadiusz Latos
plac Niepodległości 1a, tel. 41 278 12 32.
Galeria Sztuki Współczesnej (Dom Środowisk Twórczych),
ul. Zamkowa 5, tel. 41 367 67 70, 41 367 67 71.
Teatry i ﬁlharmonie
Teatr im. S. Żeromskiego,
ul. H. Sienkiewicza 32,
tel. 41 344 60 48, 41 344 75 00 (kasa biletowa).
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”,
ul. Duża 9, tel. 41 344 58 36, 41 368 02 93.
Kielecki Teatr Tańca,
plac Moniuszki 2b, tel. 41 367 67 12.
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga,
ul. Żeromskiego 12,
tel. 41 368 05 01, 41 365 54 83 (kasa biletowa).
Ważniejsze instytucje kulturalne
Kieleckie Centrum Kultury,
plac Moniuszki 2b, tel. 41 344 90 54.
Wojewódzki Dom Kultury,
ul. Ściegiennego 2, tel. 41 365 51 00, 41 365 51 44.
Dom Środowisk Twórczych – Pałac T. Zielińskiego
ul. Zamkowa 5, tel. 41 367 67 70, 41 367 67 71.
Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Kozia 10a, tel. 41 367 66 50.
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Informacje
praktyczne
Noclegi – obiekty kategoryzowane
Hotel „BINKOWSKI” **** 25-043 Kielce, ul. Szczepaniaka 42
tel. 41 340 35 00, 41 340 35 01, www.binkowskihotel.pl
Hotel „GRAND HOTEL” **** 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78
tel. 41 365 50 00, www.grandhotelkielce.pl
Hotel „POD ZŁOTĄ RÓŻĄ” **** 25-334 Kielce, plac Moniuszki 7
tel. 41 341 50 02, www.zlotaroza.pl
Hotel „QUBUS” **** 25-505 Kielce, ul. Składowa 2
tel. 41 243 81 00, www.qubushotel.pl
Hotel „TĘCZOWY MŁYN” **** 25-670 Kielce, ul. Zakładowa 4
tel. 41 335 21 00, www.teczowy.com
Hotel „WILLA HUETA” **** 25-365 Kielce, ul. Słowackiego 25
tel. 41 241 28 88, www.willahueta.pl
Hotel „BRISTOL” *** 25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax 41 368 24 60, www.bristol.kielce.pl
Hotel „DAL” *** 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12
tel. 41 336 10 00, www.hoteldal.pl
Hotel „DWOREK BINKOWSKI” *** 25-043 Kielce
ul. Szczepaniaka 40, tel. 41 340 35 00
www.binkowskihotel.pl/dworek-binkowski
Hotel „KAMERALNY” *** 25-349 Kielce, ul. Tarnowska 7
tel. 41 348 25 30, www.hotelkameralny.com
Hotel „KARCZÓWKA” *** 25-713 Kielce, ul. Karczówkowska 64
tel. 41 366 26 26, www.hotelkarczowka.pl
Hotel „KONGRESOWY” *** 25-323 Kielce, al. Solidarności 34
tel. 41 332 63 60, www.hotelkongresowy.pl
Hotel „LA MAR” *** 25-414 Kielce, ul. Sikorskiego 2
tel. 41 330 21 00, 41 330 22 00, www.hotellamar.pl
Hotel „365” *** 25-127 Kielce, al. Na Stadion 365
tel. 41 361 55 35, www.hotel-365.pl
Pensjonat „USTRONIE LEŚNE” *** 25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 208, tel. 41 242 45 65, www.ustronielesne.pl
Hotel „DYMINY”** 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 264
tel. 41 361 14 00, www.hoteldyminy.pl
Hotel „FARAON” ** 25-544 Kielce, ul. Stara 6
tel./fax 41 249 53 00, www.hotelfaraon.com
Hotel „IBIS” ** 25-516 Kielce, ul. Warszawska 19
tel. 41 340 69 00, www.ibis.com
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Hotel „MARATON” ** 25-093 Kielce, ul. Leszka Drogosza 1
tel. 41 362 91 16, www.mosir.kielce.pl
Hotel „POD STRZECHĄ” ** 25-655 Kielce, ul. Łódzka 187
tel. 41 249 16 06, www.karczmakielce.pl
Hotel „STADION” ** 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 8
tel./fax 41 368 77 15, www.mosir.kielce.pl
Hotel „S7 HOTEL” ** 25-671 Kielce, ul. Przęsłowa 4
tel. 662 559 622, www.s7hotel.pl
Hotel „TARA” ** 25-310 Kielce, ul. Kościuszki 24
tel. 797 422 831, www.hoteltara.pl
Hotel „WENA’S” ** 25-655 Kielce, ul. Zakładowa 9
tel. 41 335 00 80
Hotel „SILL” * 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 13
tel. 41 345 51 50, www.hotelkielce.pl
Tania baza noclegowa (wybór)
Noclegi „HALA SPORTOWA” 25-701 Kielce, ul. Krakowska 72
tel. 41 366 00 32, www.mosir.kielce.pl
Schronisko Młodzieżowe 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 5
tel. 41 342 37 35, www.ssm-wedrownik.com.pl
DOM PIELGRZYMA, Karczówka Klasztor 25-713 Kielce
ul. Podklasztorna, tel. 41 345 05 38, 784 507 884
Internat przy Zespole Szkół nr 2, 25-734 Kielce
ul. Jagiellońska 90, tel. 41 367 61 83, www.zs2-kielce.pl
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce, tel. 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel
informacja@swietokrzyskie.travel
Punkt Promocji Kielc
ul. Czarnowska 12 (Dworzec Autobusowy)
tel. 797 608 450, www.kielce.travel
Szersze informacje można uzyskać także
na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce
www.um.kielce.pl/turystyka
Geonatura Kielce – Ogród Botaniczny
ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce
tel. 41 36 76 468 (biuro); 41 36 76 469 (kasa)
www.geonatura-kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl/
Baseny tropikalne Binkowski Resort****
ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce
tel. 41 340 35 60, www.basenytropikalne.pl
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Druk i oprawa

Drukarnia im. A. Półtawskiego
www.drukarnia.kielce.pl

DŁUGO OCZEKIWANY ALBUM
JUŻ W SPRZEDAŻY

oprawa twarda
płócienny grzbiet, złocenia, w etui
bogato ilustrowana
format 240x335 mm, stron 752

Jedyne tak obszerne dzieło o historii
miasta i jego mieszkańcach
od zarania dziejów do współczesności

www.jednosc.com.pl

N

iezwykły albumu fotograficzny
o Kielcach prezentuje
najważniejsze miejsca i wydarzenia
związane z miastem.

Kielce kwadrat
Tekst: Marek Mikos
Fotografie: Krzysztof Pęczalski
s. 216, format 30 x 31 cm

Dział sprzedaży: 41 349 50 50
www.jednosc.com.pl

Rynek, Wzgórze Zamkowe i ulica Sienkiewicza,
Piłsudski, Staszic i Żeromski, Wietrznia, Kadzielnia i Karczówka – takie skojarzenia z Kielcami
będzie miał już zawsze każdy, kto zwiedzi miasto
oraz jego okolice z tym przewodnikiem w ręku.
A to tylko początek długiej listy...

• Atrakcje turystyczne Kielc
• Zabytki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego
• Miejsca pamięci narodowej i sanktuaria
• Muzea, galerie, teatry
• Rezerwaty i pomniki przyrody
• Praktyczne informacje o aktywnych
formach wypoczynku

www.rajdladzieci.kielce.eu

ISBN 978-83-8144-180-3

