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Okolice Kielc
na mapach z początku XIX wieku

Pierwsze mapy topograficzne lokalizują zwią-
zane z wydobywaniem kruszców Karczówkę 
i Miedzianą Górę oraz podkieleckie miejsco-
wości, w których przetwarzano rudy metali 
(widoczne zbiorniki wodne): Białogon, Niewa-
chlów, Kostomłoty.

Obok: fragment pruskiej Mapy Daniela Gottlo-
ba Reymmana (oryginał w skali 1 : 200 000). 
W środku: fragment Mapy Zachodniej Galicji 
Antona Mayera von Heldensfeld, wydał Hiero-
nimus Benedicti w 1808 r. 
(oryginał w skali 1 : 172 800).

Najbardziej dokładną jest Mapa Topograficzna 
Królestwa Polskiego opracowana przez Kwater-
mistrzostwo Generalne WP w latach 1822–1831, 
tzw. Mapa Kwatermistrzostwa
(oryginał w skali 1 : 126 000). 
Jej fragment (w dole strony) pokazuje, gdzie 
były zlokalizowane: kopalnia miedzi i kopalnia 
żelaza w Miedzianej Górze, kopalnia żelaza 
w Dąbrowie oraz huty ołowiu w Niewachlo-
wie i Jaworzni. Zasługuje na uwagę droga 
wytyczona bezpośrednio pomiędzy Niewachlo-
wem a Białogonem, w których funkcjonowały 
współpracujące zakłady przemysłowe, także 
droga z Kielc do Karczówki z kapliczkami.     



Œladami
 dewoñskiego morza
i kieleckich gwarków



Jad¹c (...) do Kielc, nagle w okolicach tego miasta, spotyka siê w dzia³aniach 
natury kresa, na ktorei (...) poczynaj¹ siê opoki wapieniow. (...) Od ktorei kre-
sy poczynaj¹ siê wszystkie nasze kopalnie miedzi, zynku, o³owiu, srebra. (...) 

Wszystkie tych kruszcow rudy le¿¹ tu gniazdem ¿y³ami w gornych warstwach 
(...) ¯y³ rudawych kierunek jest w ro¿ne strony, jak bywaj¹ rysy w opokach. 

Przy wsi Karczowce sczegolniei te ¿y³y czyli rysy zastanowienia warte.  

Stanis³aw Staszic, 1815
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W ramkach podano teksty źród³owe, dotyczace miejsc
i wydarzeñ opisanych w ksi¹¿ce. W cytowanych fragmentach
zachowano pisowniê i interpunkcjê orygina³ów

GLOSARIUSZ
Tak oznaczono objaœnienia podstawowych  pojêæ
z zakresu geologii

Oryginalne tablice znajduj¹ce siê w terenie
w punktach wêz³owych szlaku

Objaœnienia: 

Dawne jednostki miary i masy w cytowanych źród³ach
(w kolejnoœci wystêpowania w tekœcie): 
- s¹¿eñ = 1,728 m
- korzec = 98,29 kg
- stopa = 0,288 m
- cetnar = 40,55 kg
- ³okieæ = 0,576 m
- funt = 0,4 kg
- ³atr = 1,7–1,9 m
- pud = 16,38 kg



7

Miasto w górach

Kielce, po³o¿one na terenie Gór Œwiêtokrzyskich, to historyczne centrum górnictwa i miejsce pocz¹t-

ków polskiej geologii. Wyj¹tkowo uprzywilejowane usytuowanie miasta w geologicznej przestrzeni Eu-

ropy wynika z po³o¿enia œwiêtokrzyskiego górotworu na pograniczu du¿ych struktur kontynentalnych: 

starych tarcz skonsolidowanych we wczesnej historii Ziemi oraz  dobudowywanych do nich, wypiêtrza-

nych obni¿eñ, wype³nianych osadami morskimi. Osady te s¹ zapisem geologicznych dziejów górotworu, 

badane pozwalaj¹ odtwarzaæ historiê ewoluuj¹cego ¿ycia. Ska³y Gór Œwiêtokrzyskich i zawarte w nich 

minera³y, budz¹c zainteresowania ludzi od czasów najdawniejszych, wykorzystywane by³y jako natural-

ne bogactwa kopalne. Najstarsze polskie górnictwo reprezentuj¹ odkryte w tym regionie, dostêpne do 

zwiedzania, neolityczne kopalnie krzemienia oraz staro¿ytne miejsca wydobywania i wytopu rud ¿elaza. 

Kopaliny wydobywano i przetwarzano równie¿ na terenach znajduj¹cych siê dziœ w obrêbie miasta Kiel-

ce i jego najbli¿szej okolicy. Wiele starych wyrobisk górniczych w regionie przekszta³cono w chronione 

obiekty przyrody nieo¿ywionej. Bezpoœrednie zwi¹zki z dawnym górnictwem ma te¿ 5 kieleckich rezerwa-

tów przyrody, zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy oraz 2 stanowiska geologiczne.

 W po³udniowo-wschodniej Polsce w okolicach Przemyœla, 

spod potê¿nego ³uku Karpat wy³ania siê rozleg³y stary góro-

twór, który pogr¹¿ony jest pod m³odszymi osadami a¿ do do-

liny Wis³y, zaœ od niej na zachód ukazuje siê na powierzch-

ni jako paleozoiczny trzon Gór Œwiêtokrzyskich. Ten zwarty 

trzon ograniczaj¹ ujawniaj¹ce siê na powierzchni: na wscho-

dzie kambryjskie ska³y Gór Pieprzowych, na zachodzie ska-

³y dewoñskie zamykaj¹ce górotwór paleozoiczny, manifestu-

j¹c siê jako ci¹gi wzniesieñ: rejonu Miedzianej Góry i Kielc 

(Œlichowica, Pasmo Kadzielniañskie) oraz okolic  Miedzianki.  

Ska³y œwiêtokrzyskie powstawa³y w wielu kolejnych morzach, 

pocz¹wszy od najstarszego przed 540 milionami lat...  

ERA OKRES WIEK (mln lat)

KENOZOIK
NEOGEN 23

PALEOGEN 65

MEZOZOIK

KREDA 145

JURA 200

TRIAS 250

PALEOZOIK

PERM 300

KARBON 360

DEWON 416

SYLUR 445

ORDOWIK 490

KAMBR 540

GÓRNY 

   DOLNY

ŒROD-

385

400

416

318

300

360

DOLNY

C1

C2

D3

D2

D1

GÓRNY

KOWY

turnej
wizen

famen

fran

¿ywet

eifel

ems

Tabela stratygraficzna
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Geologiczna  przesz³oœæ  Kielc

Ska³y, na których wyros³y Kielce, reprezentuj¹ wszystkie okresy paleozoicznej ery dziejów Ziemi, 

rozpoczêtej ponad pó³ miliarda lat temu. Wówczas na obszarze, który dziœ zajmuje miasto, w kambryj-

skim morzu gromadzi³y siê osady przekszta³cone później w pakiety piaskowców kwarcowych i kwar-

cytowych oraz mu³owców, przewarstwianych  wk³adkami ³upków. Przez kolejne 300 milionów lat po-

wstawa³y ró¿ne odmiany kieleckich ska³. W wielu z nich zachowa³y siê liczne skamienia³oœci, znacz¹ce 

œlady ¿ycia. Osadzanie ska³ w zbiornikach wodnych zaburza³y ruchy skorupy ziemskiej, fa³duj¹c i wy-

nurzaj¹c nagromadzone osady. Tak, w starszym paleozoiku, na prze³omie epoki sylurskiej i dewoñskiej 

zaznaczy³a siê górotwórczoœæ kaledoñska. Œlady tych ruchów mo¿na dostrzec na terenie kieleckiego 

rezerwatu geologicznego Biesak-Bia³ogon, gdzie starsze osady kambru nasuniête zosta³y na m³odsze 

ska³y ordowiku. Ska³y kambru, ordowiku i syluru spotykamy w po³udniowej czêœci miasta w obrêbie 

antykliny dymiñskiej, na której wymodelowane zosta³y lesiste dziœ pasma: Dymiñskie, Pos³owickie 

i Zgórskie. Ci¹g osadów sylurskich wystêpuje te¿ na pó³nocy, od Sufragañca do Lubrzanki, w antykli-

nach niewachlowskiej i szyd³ówkowskiej. Pomiêdzy antyklinami pó³nocnymi i po³udniow¹ rozci¹ga siê 

rozleg³a synklina kielecka, wype³niona ró¿norodnymi osadami dewonu i wtórnie przefa³dowana.

Osady dewonu to formacja skalna najczêœciej wystêpuj¹ca w pod³o¿u miasta. Osady te zwi¹zane 

s¹ ze zbiornikiem morskim, którego ekspansja na l¹d rozpoczê³a siê przed 400 milionami lat. Morze 

wkraczaj¹c na teren œwiêtokrzyski od zachodu, pozostawi³o w wyd³u¿onych zatokach okruchowe sedy-

menty, w późniejszych dziejach Ziemi zeskalone. Seriê ska³ dolnego dewonu, rozpoczêt¹ warstw¹ zle-

pieñców, buduj¹ utwory piaszczysto-ilaste (piaskowce, czêsto kwarcytowe), powsta³e w p³ytkich zbior-

nikach w s¹siedztwie niszczonego l¹du kaledoñskiego. Ska³y dolnodewoñskie ujawniaj¹ siê w pó³noc-

nej czêœci Kielc w Grzbiecie Szyd³ówkowskim, Œwiniej Górze i w rejonie Niewachlowa (góra Buk). 

W œrodkowym dewonie nast¹pi³o poszerzenie zbiornika morskiego, w którym powsta³y na pocz¹tku 

ilaste mu³owce, i³owce z koncentracjami siarczków metali, nastêpnie gruba seria ska³ wêglanowych 

(dolomity i wapienie). Podczas œrodkowego i górnego dewonu w piêtrach zwanych ¿ywetem i franem, 

przed 390-380 milionami lat, na du¿ym obszarze rozwija³y siê masywne grubo³awicowe wapienie za-

                                              

Œladami dewoñskiego morza...

WAPIENNE GÓRY

Takich jak Kadzielnia jest kilka jeszcze w okolicy Kielc, ¿e wymieniê Wietrzniê, Œlichowicê, górê Machnowsk¹. Kupy 
wapienia, spêkane, podziurawione szczelinami ³agodnie wynurzaj¹ siê z pól. £ono ich buduje wapieñ ciemnoszary, zbi-
ty a twardy, zwany „marmurem”. Nie jest to w istocie marmur. Nie posiada budowy ziarnistej, ani pod mikroskopem 
nie ukazuje smug zrastania bliźniaczego kalcytu czystego. (...) Góry te wœród innych nale¿¹ do starszego pokolenia. 
Skamienia³oœci spotykane w skale œwiadcz¹ o ich pochodzeniu z okresu dewonu. (...) góry te stercza³y ju¿ wtedy, gdy 
inne jeszcze nie zapowiada³y swych narodzin. Wielu przemian, tak w wygl¹dzie, jak w budowie terenu by³y œwiadkami. 
Ur¹ga³y falom morskim, stanowi³y tamê panoszeniu siê lodowców. (...) Trzepane przez wiatry, smagane deszczami, 
kurczy³y siê w swych rozmiarach, u podnó¿a gromadz¹c opad³e ³achmany. Z tych resztek utworzy³y siê ca³e ³awice 
osobliwej ska³y-zlepieñca, które dziwnym zbiegiem okolicznoœci roznios³y s³awê gór znacznie poza ich obr¹b. Z takiego 
zlepieñca wyciosana zosta³a kolumna Zygmuntowska. (...) Dzieje tego zlepieñca s¹ kart¹ z przesz³oœci gór.  

Józef Sioma, 1904
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wieraj¹ce liczne skamienia³oœci, g³ównie korali, stromatoporoidów a tak¿e ramienionogów, œlimaków 

i g³owonogów. Wapienie te, najczêœciej skaliste, rafowe, wraz z marglami i ³upkami ilastymi nale¿¹cymi 

do najwy¿szego piêtra dewonu (famenu), dominuj¹ w ods³oniêciach na powierzchni, buduj¹c wznie-

sienia w œrodkowej i zachodniej czêœci miasta. Na wychodniach tych ska³ procesy erozyjne utworzy³y 

Pasmo Kadzielniañskie, ci¹gn¹ce siê na przestrzeni 15 km, przeciête prze³omow¹ dolin¹ rzeki Silnicy. 

Zachodnia czêœæ Pasma Kadzielniañskiego to góry: Stokowa, Marmurek i Brusznia; w centrum po³o¿o-

ne s¹: Grabina Wielka, Grabina Ma³a, Dalnia i Karczówka, która jest kulminacj¹ ca³ego pasma (340 m 

n.p.m.). Pasmo Kadzielniañskie oraz jego przed³u¿enie – Grzbiet Jaworzniañski – oddzielaj¹ po³o¿on¹ na 

po³udniu Dolinê Bia³ogoñsk¹ od wiêkszych obni¿eñ w œrodkowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich (Obni¿enie 

Kielecko-£agowskie, Padó³ Strawczyñski). 

Karczówka wraz z Dalni¹ i Grabin¹ stanowi¹ centralny, najdalej ku pó³nocy wysuniêty fragment 

pasa ska³ dewoñskich po³udniowego skrzyd³a synkliny kieleckiej. Synklina kielecka buduje pod³o¿e 

œrodkowej czêœci Kielc, od doliny Lubrzanki na wschodzie, na zachodzie nie przekraczaj¹c doliny Sufra-

gañca. Jej j¹dro pomiêdzy zachodni¹ czêœci¹ Pasma Kadzielniañskiego, a po³o¿onymi na pó³nocy wznie-

sieniami Œlichowicy i Grabinowej, wype³niaj¹ utwory ³upkowe najwy¿szego dewonu i dolnego karbonu. 

Osadzaniu tych ostatnich towarzyszy³y wstêpne fazy ruchów górotwórczych, zainicjowanych przed 350 

milionami lat. Górotwórczoœæ ta, nosz¹ca nazwê fa³dowañ waryscyjskich (hercyñskich), zakoñczona 

przed 300 milionami lat ukszta³towa³a synklinê kieleck¹ jako element po³udniowej czêœci Gór Œwiê-

tokrzyskich. Efekty fa³dowañ waryscyjskich mo¿na dziœ ogl¹daæ na Œlichowicy, rozciêtej wyrobiskami 

dawnych kamienio³omów, gdzie w 1952 r. utworzono Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego. 

Po sfa³dowaniu starszych kompleksów skalnych i wypiêtrzeniu górotworu nast¹pi³o jego nisz-

czenie i sedymentacja osadów permu, wykszta³conych w opisywanym obszarze jako wapienne zle-

pieñce. Pokrywaj¹ one niezgodnie ska³y pod³o¿a, z³o¿one s¹ g³ównie z otoczaków zerodowanych 

wapieni dewoñskich. Na zlepieñcach permu le¿¹ osady triasu dolnego, wykszta³cone jako seria 

czerwono-wiœniowych piaskowców, mu³owców i i³owców (pstry piaskowiec). Ska³y permu i triasu 

buduj¹ m³odsze piêtro stukturalne œwiêtokrzyskiego górotworu, jego permsko-mezozoiczne obrze-

¿enie. Wystêpuj¹ na pó³noc od centralnej i zachodniej czêœci Pasma Kadzielniañskiego, tworz¹c 

po³udniowy element synkliny piekoszowskiej nak³adaj¹cej siê na starsze struktury paleozoiczne. 

Po³udniowe skrzyd³o synkliny kieleckiej na odcinku Brusznia – Karczówka, charakteryzuje siê 

du¿ymi komplikacjami tektonicznymi. Obok trudnych do przeœledzenia pod³u¿nych dyslokacji, 

ska³y przeciête s¹ sieci¹ licznych poprzecznych uskoków, które zagêszczaj¹ siê na obszarze Kar-

czówki, Dalni, Grabiny i Bruszni. Uskoki poprzeczne, doœæ czytelne w ska³ach dewonu, uk³adaj¹ 

siê wachlarzowato. Te pêkniêcia tektoniczne, zwi¹zane z górotwórczymi ruchami waryscyjskimi 

(w paleozoiku, na pograniczu okresów karbonu i permu) oraz alpejskimi (na granicy er mezozoicz-

nej i kenozoicznej przed 65 milionami lat, kiedy fa³dowa³y siê Karpaty), utworzy³y zespo³y spêkañ. 

Fa³d, Antyklina, Synklina
Ska³y osadowe powstaj¹ce 

w u³o¿onych horyzontalnie 

(poziomo) warstwach s¹ czêsto 

fa³dowane. Fa³d jest ci¹g³¹ 

deformacj¹ tektoniczn¹ ska³. 

Sk³ada siê z dwóch form: wygiêtej 

ku górze antykliny („wypuk³ej”) 

oraz wygiêtej w dó³ („wklês³ej”) 

synkliny. 

G
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Najwa¿niejsze znalaz³y odzwierciedlenie w ukszta³towaniu wymie-

nionych wzniesieñ i ich usytuowaniu wzglêdem siebie. 

Uskoki stanowi¹ czêsto strefy rozluźnieñ, umo¿liwiaj¹cych kr¹-

¿enie w ska³ach wód przes¹czaj¹cych siê z powierzchni oraz innych 

roztworów. Roztwory te przep³ywaj¹c przez pakiety ska³, rozpusz-

czaj¹ zawarte w nich minera³y, które w odpowiednich miejscach 

i warunkach fizykochemicznych s¹ ponownie wytr¹cane. Ogólnie 

znanym przyk³adem tych procesów jest powstawanie nacieków w ja-

skiniach. Zmineralizowane roztwory o podwy¿szonej temperaturze 

(hydrotermalne) mog¹ docieraæ te¿ (wstêpowaæ) z g³êbszych partii 

skorupy ziemskiej. Wytr¹canie ró¿nych zwi¹zków chemicznych 

w szczelinach uskoków jest przyczyn¹ powstawania ¿y³ mineral-

nych. W przypadku zawartoœci w ¿y³ach siarczkowych minera³ów 

metali mówimy o ¿y³ach kruszconoœnych. 

Ska³y, buduj¹ce wapienne wzniesienia Kielc, w okresach l¹dowych 

ulega³y zró¿nicowanym procesom wietrzenia, szczególnie wietrzenia 

o charakterze krasowym. Procesy krasowe powodowa³y rozpuszcza-

nie ska³ zarówno na powierzchni jak w g³êbi, zwykle wzd³u¿ pêkniêæ 

i szczelin tektonicznych. W niektórych miejscach (np. na Kadzielni) 

doprowadzi³y do powstania wiêkszych kawern i jaskiñ. W forma-

cjach ¿y³owych powodowa³y selektywne wietrzenie ich zawartoœci, 

czêsto rozluźniaj¹c wiêzi miêdzy poszczególnymi minera³ami. 

W obni¿eniu pomiêdzy Karczówk¹ a Bruszni¹ i czêœciowo na po-

³udniowych zboczach masywu Grabiny-Dalni obecne s¹ m³ode osa-

dy kenozoiczne, wype³niaj¹ce nierównoœci dewoñskiego pod³o¿a. 

Utwory te, zwi¹zane z procesami krasowymi, powsta³y w paleogenie. 

To osady tzw. krasu kopalnego: rumosz skalny, i³y, piaski i ¿wiry, 

które s¹ produktami wietrzenia wêglanowych ska³ dewonu, prze-

mieszanymi z rozmytymi zwietrzelinami pokrywy permsko-triasowej. 

W ni¿szych czêœciach zbocza po³udniowego Karczówki (osiedle Podkar-

czówka) i wschodniego Bruszni, ska³y dewoñskie i osady paleogeñskie, 

wype³niaj¹ce wyerodowane w nich formy krasowe, przykryte s¹ przez 

gliny, piaski i ¿wiry doliny Silnicy. To  najm³odsze osady (czwartorzêdo-

we) reprezentuj¹ce plejstocen.

G
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Uskok
zaburzenie tektoniczne 
ska³ (nieci¹g³a 
deformacja), pêkniêcie 
ska³ i przesuniêcie 
wzd³u¿ p³aszczyzny 
u³o¿onej zgodnie z  
rozci¹g³oœci¹ warstw 
– uskok pod³u¿ny, lub 
prostopadle czy skoœnie 
– uskok poprzeczny.  

Ska³a 
to naturalny zespó³ minera³ów w skorupie 
ziemskiej.

Minera³
naturalny sk³adnik ska³.

Kruszec 
minera³ zawieraj¹cy metal (najczêœciej w postaci 
siarczku). 

Ruda
surowiec mineralny, z którego wytapia siê metal.      

Korale kolonijne i ga³¹zkowe

Wapieñ dewonu ze szcz¹tkami
ramienionogów

Wypreparowany ramienionóg
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Galena (PbS)
jest najwa¿niejszym minera³em o³owiu. Siarczek, krystalizuje w uk³adzie regularnym, 
w postaci szeœcianów, rzadziej oœmioœcianów. Minera³ kruchy o wyraźnej ³upliwoœci 
kostkowej i du¿ym ciê¿arze w³aœciwym (7,6 g/cm3). Teoretycznie ma 86,6% Pb 
i 13,4% S; mo¿e te¿ zawieraæ domieszki lub wrostki innych pierwiastków, najczêœciej 
srebra. Dawne nazwy: b³yszcz o³owiu, o³owianka. Inne minera³y o³owiu to: wêglan 
cerusyt (PbCO3), fosforan piromorfit [Pb5(PO4)3Cl].

Siarczki innych metali
to m.in.: sfaleryt (ZnS), dawniej blenda cynkowa lub szpat cynkowy; chalkopiryt 
(CuFeS2), dawniej piryt miedziany; piryt (FeS2).

Minera³y bezkruszcowe
kalcyt (CaCO3) – wêglan wapnia, zwany dawniej szpatem wapiennym, pospolity 
minera³ u¿yleñ, nacieków oraz ska³ wapiennych, buduje te¿ liczne skamienia³oœci; 
baryt (BaSO4) – siarczan baru, dawniej szpat ciê¿ki; 
celestyn (SrSO4) - siarczan strontu.

Mineralizacja  kruszcowa

Wystêpuj¹ca w wapiennych ska³ach rejonu Karczówki mineralizacja kruszcowa, zwi¹zana jest 

z tektonik¹. System dyslokacji, obejmuj¹cy Karczówkê, Dalniê, Grabinê i Bruszniê, jest zarazem sy-

stemem u¿yleñ kruszconoœnych. Szczeliny uskokowe zabliźnione s¹ kalcytem z galen¹, sfalerytem, 

barytem oraz wystêpuj¹cymi podrzêdnie pirytem i chalkopirytem. D³ugoœæ stref ¿y³owych osi¹ga na 

Karczówce 0,5 km, w rejonie Grabiny – Bruszni 1,8 km, ich szerokoœæ od 1 do 4 m. Strefy te z³o¿one 

s¹ najczêœciej z sieci drobniejszych u¿yleñ, w ich zasiêgu wapienie s¹ mocno spêkane i skruszone. 

U¿ylenia wype³nia kalcyt z minera³ami kruszcowymi. W s¹siedztwie rozpoznanych stref uskokowych 

wapienie s¹ zmienione, kruche i zmursza³e, szczeliny wype³niaj¹ te¿ brunatne i³y nazwane przez Jana 

Czarnockiego „kruszconoœnymi”. Galena wystêpuje w formie p³askurów gruboœci do 5 cm, gniazd, 

okruchów i impregnacji. Jej skupienia i ziarna w strefie wietrzenia pokryte s¹ cerusytem. Galena by³a 

g³ównym przedmiotem zainteresowañ górniczych jako ruda o³owiu i źród³o wystêpuj¹cych w niej do-

mieszek srebra. Wspó³czeœnie analizowana zawartoœæ srebra w galenach œwiêtokrzyskich waha siê od 

35 do 140g Ag na tonê galeny.

¯y³owe strefy zmineralizowane wi¹zane s¹ z dwoma etapami spêkañ tektonicznych. G³ówny minera³ 

tych ¿y³ - kalcyt, wystêpuje w dwu generacjach: starszej – bezkruszcowej, zwi¹zanej ze spêkaniami 

waryscyjskimi; oraz m³odszej, gdzie obecny jest wraz z barytem i siarczkami (g³ównie galen¹). ¯y³y 

zawieraj¹ce minera³y metali reprezentuj¹ formacjê ¿y³owo-szczelinowych z³ó¿ galeny z barytem, od-

powiadaj¹c¹ tektonice zwi¹zanej z górotwórczoœci¹  alpejsk¹. Analogie do innych z³ó¿ europejskich, 

pozwoli³y zakwalifikowaæ kruszconoœne ¿y³y Karczówki, do alpejskiej formacji o³owiowo-cynkowej z ba-

rytem i kalcytem. Roztwory mineralizuj¹ce mia³y charakter ascenzyjny (wstêpuj¹cy), ale mog³y byæ te¿ 

parahydrotermalne, regenerowane. 

Pierwotna mineralizacja kruszcowa Karczówki nie zosta³a szczegó³owo rozpoznana. Wiêkszoœæ in-

formacji z³o¿owych dotyczy przypowierzchniowej strefy objêtej zaawansowanymi procesami wietrzenio-

wymi. Rozwijaj¹ce siê w tej strefie d³ugotrwa³e procesy krasowe mia³y zasadniczy wp³yw na ostateczne 

wykszta³cenie z³ó¿. Wêglanowe ska³y dewonu, pociête uskokami i sieci¹ spêkañ, z u¿yleniami zawie-

raj¹cymi minera³y siarczkowe, ulega³y intensywnemu wietrzeniu, na które by³y szczególnie podat-

ne strefy tektoniczne. Rozpuszczany kalcyt oraz ³atwo ³ugowane minera³y cynku i ¿elaza, migrowa³y 

w roztworach wód powierzchniowych i wg³êbnych. Jako residuum pozostawa³y trudno rozpuszczalne 
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minera³y: galena i baryt, tak¿e ilaste produkty wietrze-

nia. Zag³êbienia  morfologiczne, charakterystyczne dla 

rzeźby krasowej, wype³nione zosta³y ilasto-piaszczysty-

mi produktami wietrzenia wêglanowych ska³ dewoñ-

skich i wystêpuj¹cej w s¹siedztwie, rozmywanej pokry-

wy permsko-triasowej (mu³owce, piaskowce i zlepieñce). 

W takich zag³êbieniach typu: kieszeni krasowych, lejów, 

korytarzy jaskiniowych itp.  nastêpowa³a koncentracja 

z³o¿owa galeny, która te¿ w tej wypreparowanej formie 

okazywa³a siê ³atwiejsza do urabiania i wydobycia. 

                                              

¯Y£Y  RUDONOŒNE

Wapieñ przejœciowy zawiera w wielu miejscach ¿y³y, czêsto rudonoœne i zawieraj¹ce rudy o³owiane (...) biegn¹ 
zawsze w kierunku z pó³nocy na po³udnie (...) zapadaj¹ w g³¹b albo zupe³nie pionowo, albo przynajmniej bardzo 
stromo. (...) ¯y³y te rzadko znajduj¹ siê pojedynczo (...) wszêdzie gdzie je tylko zbadano w ostatnich czasach, 
natrafiano na przestrzeni 5 do 10 s¹¿ni na kilka takich ¿y³ równoleg³ych, które w ten sposób tworz¹ pasma ¿y³. 
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e takie w³aœnie pasma ¿y³ eksploatowane by³y za czasów Zygmunta III, W³adys³awa IV 
i Jana Kazimierza w okolicach Kielc na górach Karczówce,  Grabinie i Dolnej. (...) B³yszcz o³owiu stanowi g³ówn¹ 
rudê w ¿y³ach tutejszych i wystêpuje zazwyczaj w gruboziarnistych, rzadziej blaszkowatych skupieniach, posiada 
niewielk¹ zawartoœæ srebra i spoczywa w czerwonym ile w postaci cienkich skorupek lub wiêkszych ziarnistych 
i dziurkowatych skupieniach, lub te¿ nareszcie w sferoidalnych nerkach ziarnistych. Bywa te¿ niekiedy zroœniêty 
ze szpatem wapiennym. (...) Bardzo rzadko b³yszcz o³owiu wype³nia ca³kowicie cienkie ¿y³y i jest wtedy zroœniêty 
z otaczaj¹c¹ ska³¹ (...) bardzo rzadko znajduje siê w kryszta³ach i ma wtedy zawsze postaæ oœmioœcianów.

W jednej ¿yle na górze Karczówce ko³o Kielc znaleziono niegdyœ œliczny okaz szpatu ciê¿kiego prosto-
skorupowatego, jasno-b³êkitnej barwy; mo¿e byæ, ¿e jest to celestyn. 

Jerzy Bogumi³ Pusch, 1833

Kryszta³y galeny w barycie           Baryt na u¿yleniu galeny   Sfaleryt 

Bia³e kryszta³y galeny obwiedzione szarym cerusytem
 (fotografia mikroskopowa: œwiat³o odbite, powiêkszenie 240x)

 ...i kieleckich gwarków
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Z  historii  wydobywania  rud metali  w  rejonie  Kielc

Trudno ustaliæ pocz¹tki dzia³añ górniczych na Karczówce i okolicach Kielc. W archiwum akt, daw-

niej przechowywanych na Karczówce, W³odzimierz Kondaki – in¿ynier kopalñ Departamentu Górni-

czego, w XIX w. odnalaz³ dokumenty, które mog³yby wskazywaæ na eksploatacjê kruszców w czasach 

œredniowiecza. Dokumenty te przeniesione do archiwum górniczego w Suchedniowie, uleg³y niestety 

spaleniu podczas pacyfikacji miasta w 1863 r. 

Wydobywanie rudy poprzedza³o zwykle kruszcoœledzenie, które w rejonie Karczówki mog³o roz-

pocz¹æ siê wczeœniej, ni¿ wynika to ze źróde³ pisanych. Istniej¹ powa¿ne przes³anki, wskazuj¹ce na 

dzia³alnoœæ górnicz¹, zwi¹zan¹ z wydobywaniem rud o³owiu w królewskich Chêcinach, co najmniej 

w koñcu XIII wieku. Równie¿ w dobrach biskupów krakowskich, do których nale¿a³y Kielce i Kar-

czówka, funkcjonowa³ królewski przywilej z XIII w., umo¿liwiaj¹cy biskupom wydawanie koncesji na 

wydobywanie rud. Poœrednie fakty wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo wydobywania kruszców 

w rejonie Kielc ju¿ w wiekach œrednich. 

W ska³ach dewoñskich okolic Kielc wystêpuj¹ 

koncentracje miedzi, o³owiu i ¿elaza, z których wie-

le mia³o charakter z³ó¿. Znane s¹ historyczne miej-

sca wydobywania rud: miedzi w Miedzianej Górze 

i Kostom³otach; ¿elaza w D¹browie, Miedzianej Gó-

rze, £azach, Szyd³ówku, Domaszowicach, Cedzy-

nie; o³owiu w rejonie Karczówki, Szczukowskich 

Górek, Jaworzni. Wiêkszoœæ z³ó¿ by³a eksploatowa-

na pionowymi wyrobiskami o charakterze szybów, 

rzadziej stosowano poziomo prowadzone sztolnie. 

Rudy o³owiu, ze wzglêdu na ¿y³owe formy wystê-

powania, wydobywano przy pomocy szybów (szy-

bików) oraz charakterystycznych dla kruszcowego 

górnictwa œwiêtokrzyskiego pionowych wyrobisk 

                                              
POCZ¥TKI  KRUSZCOŒLEDZENIA

(...) biskupi krakowscy prawdopodobnie mieli ju¿ swoje kopalnie, poniewa¿ otrzymali od Boles³awa Wstydliwego 
(1228–1279) przywilej Jure ducali, na mocy którego na równi z panuj¹cymi wydawali oni od siebie przepisy i koncesyje 
na eksploatacyj¹ rud, w granicach swoich posiad³oœci. 

Hieronim £abêcki, 1841

W archiwum na Karczówce istniej¹ œlady koncesyj, wydawanych przez biskupów krakowskich, na eksploatacyj¹ 
w ich dobrach, z powo³aniem siê na przywilej królewski W³adys³awa £okietka z r. 1331. 

W³odzimierz Kondaki, 1883

Wyrobisko szparowe na górze Moczyd³o w Jaworzni
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szparowych. Szpary dominowa³y w okolicach Karczówki oraz Jaworzni, gdzie na górze Moczyd³o za-

chowa³y siê  w dobrym stanie.

Organizacj¹ ca³oœci prac górniczych zajmowali siê gwarkowie, zrzeszeni w gwarectwach. Oni te¿ 

uzyskiwali nadania (licencje) i finansowali roboty wykonywane bezpoœrednio przez górników (kopaczy, 

rudników). Licencjê móg³ otrzymaæ ka¿dy „zarówno szlachcic jak ch³op, rzemieœlnik, kobieta i ¿yd”. 

Licencja zwana frysztem, pozwalaj¹ca na za³o¿enie kopalni (góry), by³a udzielana przez ¿upnika, któ-

ry pe³ni³ najwa¿niejsz¹ funkcjê w administracji górniczej. Gwarkowie byli upowa¿nionym przez króla 

„u¿ywaczami góry”, rz¹dzili siê ustalonymi przez siebie prawami. Ka¿d¹ licencjê rejestrowano w urzê-

dzie górniczym, który w swych aktach odnotowywa³ dok³adne dane o miejscu eksploatacji, produkcji, 

zatrudnieniu, rozmieszczeniu wyrobisk, liczebnoœci za³óg górniczych i rodzaju wydobytego kruszcu. 

Czêœæ pozyskanej rudy by³a przekazywana jako podatek w postaci olbory, pobieranej przez urzêdnika 

zwanego olbornikiem lub sprawuj¹cego nadzór nad wag¹ - wa¿nikiem.  Przywilej króla Zygmunta Au-

gusta z 1550 r. pozwala „poszukiwaæ czyli kruszcoœledziæ i kopaæ czyli gwarkowaæ za op³at¹ olbory czyli 

1/10 czêœci ukopanej rudy kruszcowej i op³at¹ grosza od niecki (korca)...”

Pod koniec XVI wieku funkcjonowa³y zak³ady hutnicze w Niewachlowie i Bia³ogonie, dokonuj¹ce 

wytopu miedzi, o³owiu i srebra, a przez ca³y XVII w. Kielecki Urz¹d Górniczy (Officium Montanum) 

z kieruj¹cym nim ¿upnikiem. Niestety nie zachowa³y siê akta tego urzêdu, jak równie¿ ksiêgi Urzêdu 

Staroœciñskiego Kieleckiego, które by³yby cennym źród³em informacji o topograficznej lokalizacji wy-

dawanych koncesji na eksploatacjê rud. Z zachowanych dokumentów biskupstwa krakowskiego, wiele 

dotyczy  wydobywania i przetapiania metali (miedzi, o³owiu, ¿elaza) w kluczu kieleckim. Jedne z naj-

starszych zwi¹zane s¹ z odkryciem w latach 1590–1592 przez Jana Niedźwiedzia, bogatego polime-

talicznego z³o¿a miedzianogórskiego „na polach wsi Kostom³oty”. Biskupi krakowscy wydali te¿ kilka 

ordynacji dla kopalñ kieleckich: Bernard Maciejowski w roku 1601; Piotr Tylicki w latach 1609 i 1610; 

Marcin Szyszkowski w latach 1617,1623,1626 i 1628. 

                                              
ROBOTY  I  KONFLIKTY  NA  BRUSZNI

W czasie choroby i pobytu w Krakowie Aleksandra Szembeka rudnicy Jan i Bartosz Adamowscy oraz Szymon 
i Jan Jasiewscy eksploatowali jego 3 fryszty w górze Bruzny pod Kielcami, ukrywaj¹c w lesie wykopan¹ rudê w iloœci 
kilkuset ¿³obów.

Biskup zakazuje pobierania rudy z frysztów Szembeka pod kar¹ 200 grz. Ruda zaœ, ukrywana przez rudników 
celem uchylenia siê od p³acenia olbory, ma byæ przez dozorców biskupich skonfiskowana.

Dokument wystawiony w Kielcach, 12 V 1628

Marcin Szyszkowski — biskup krakowski — oznajmujemy, — i¿ w sprawie miêdzy instygatorem dworu naszego, 
— a rudnikami w kluczu naszym kieleckim bêd¹cemi — dekreta ni¿ej opisane uczynieliœmy: (...)  3. A ¿e rudnicy 
wa¿eli siê nad mandat nasz, w którym przed dwiema laty i teraz znowu nakazaliœmy surowie, aby ¿aden do cudzych 
majêtnoœci rudy nie wa¿y³ siê przedawaæ, oni jednak rudê nad mandat nasz wywozieli i po lesiech ku szkodzie naszej 
kryli, aby i ci potym nie przedawali do obcych majêtnoœci, jako¿ ju¿ s¹ temi dniami licowani i ¿³oby cudze zabrane. 
Tedy te wszyskie rudy œwie¿o z Bruzny zakopane które jedno w lesiech dozorcy nasi naleźli, onych ods¹dzamy, za-
chowuj¹c ich przy kuźnicach z ³aski, których s³usznie mieliby byæ ods¹dzeni i tej rudy im nie bior¹c, któr¹ jawnie do 
domów swych odwozieli.

Ordynacja Marcina Szyszkowskiego, bpa krak., dla rudników klucza Kieleckiego, Kielce 12 V 1628

 ...i kieleckich gwarków
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Sposoby prowadzenia poszukiwawczych prac górniczych, 

metody wydobywania kruszców i wytop metali w rejonie Kielc 

w XVI–XVII wieku mo¿emy odtworzyæ przez analogie do innych 

regionów, choæ nie wszêdzie technika wydobywcza by³a jedna-

kowo zaawansowana. W po³owie XVI wieku powsta³o ³aciñskie, 

bogato ilustrowane, dzie³o Georgiusa Agricoli De re metallica 

libri XII, wydane w Bazylei, które jest podstaw¹ wszelkich roz-

wa¿añ o historycznym górnictwie i hutnictwie. Agricola, pisz¹c 

o poszukiwaniach ¿y³, k³adzie nacisk na wiedzê o wystêpowa-

niu z³ó¿ i obserwacje terenowe, tak¿e na „zasady otwierania 

i wydobywania ró¿nych ¿y³ i sztukê miernictwa”. Krytycznie  

wyra¿a siê o u¿ywaniu ró¿d¿ki: „górnik, poniewa¿ ma byæ po-

rz¹dny i dostojny, nie stosuje czarodziejskiej ró¿d¿ki ani zaklêæ, 

poniewa¿ bêd¹c obeznany z natur¹ wie, ¿e (...) natura daje mu 

sygna³y o ¿y³ach, które obserwuje”. Agricola omawia sposoby 

eksploatacji, rodzaje wyrobisk, ich obudowy, mo¿liwoœci od-

Wydobywanie urobku z szybu (u góry)
i narzêdzia górnicze (na dole), wed³ug Agricoli
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wadniania i wentylacji, narzêdzia do wydobywania rudy (kliny, m³otki, blachy, prêty, dr¹gi, ³omy, kilo-

fy, kopaczki i ³opaty), œrodki transportu rudy i sczerpywanej wody (kub³y, kosze, drewniane niecki lub 

skórzane wory), tak¿e „maszyny wydobywcze” (wa³y, ko³owroty, kieraty). W przebogatych treœciach tego 

XVI-wiecznego dzie³a znajdujemy te¿ informacje o organizacji prac górniczych, hierarchii stanowisk, 

zagadnieniach prawnych, równie¿ troskê o pracowników: „Górnik, oczywiœcie, po znalezieniu ¿y³y g³ê-

binowej rozpocznie g³êbiæ szyb i nad nim wybuduje ko³owrót i domek szybowy, by do szybu nie pada³ 

deszcz oraz by ludzie, którzy krêc¹ ko³owrotem, nie zmarzli, oraz by deszcz im nie przeszkadza³.”    

Pewne informacje na temat pracy górników i hutników w Polsce przekazuje te¿ osobliwy poemat 

Walentego Roździeñskiego Officina ferraria abo Huta y Warstat z Kuźniami szlachetnego dzie-

³a ¯elaznego, wydany w roku 1612 w Krakowie. Utwór, powsta³y w pierwszych latach XVII w., jest 

dzie³em literackim napisanym w jêzyku polskim, æwieræ wieku po Janie Kochanowskim. Roździeñski, 

hutnik zarz¹dzaj¹cy kuźnicami na Œl¹sku, w swym wierszowanym traktacie wzmiankuje równie¿ kuź-

nice œwiêtokrzyskie i hutê miedzi w Bia³ogonie, która „nasta³a (...) za czasu Radziwi³³a, biskupa kra-

kowskiego” a wiêc przed 1599 r. Opisuje trud prac górniczych, a nawet wplata fragmenty o charakterze 

folklorystyczno-demonologicznym.

Pod koniec pierwszej po³owy XVII wieku na polach górniczych w rejonie Karczówki dokonano odkry-

cia znacznego z³o¿a rudy o³owiu. Choæ brak na ten temat przekazów źród³owych, o wydarzeniu prze-

trwa³a legenda i materialny dowód przetworzonych bry³ galeny, w postaci sakralnych rzeźb patronów 

górnictwa Œw. Barbary i Œw. Antoniego oraz Matki Bo¿ej. Rozmiar rzeźb daje wyobra¿enie o wielkoœci 

PRZED 400. LATY ...

Jest kuźnic i na innych miejscach wiêcej jeszcze
Tak dawno zbudowanych jak i nowych w Polszcze,
Których ju¿ jest niema³o w ziemi sêdomierskiej,
Zw³aszcza w lesiech pobli¿u gory œwiêtokrzyskiej.
Jest te¿ tam i miedziana jedna officyna,
Ktora przed kilk¹ laty by³a zbudowana
W dieceziej abo w gruncie krakowskiego
Biskupa u miasteczka Kielce rzeczonego.
W ktorej – jako udaj¹ – gdy pilne roboty
Odprawuj¹, przychodzi ka¿dy rok intraty
Z miedzi do kilkunastu wiêc z³otych tysiêcy
Procz kosztu, co za prac¹ bior¹ rzemiêœlnicy.
Najduj¹ te¿ tam kruszec œrebrny i rozliczny
Marmur ³ami¹ a nadto kopaj¹ te¿ œliczny
Lazur barwy niebieskiej, który turkusowi
Podobny jest, kiedy go glancownie wyprawi. 
(...)
Nie dziwuj sie nic temu, i¿ tak barzo kujê
Tward¹ ska³ê, a¿ mi pot z czo³a wystêpuje.
Przywodzi miê do tego chêæ dobrego mienia,
Ktorego sie spodziewam nabyæ z gor kopania
Wiêc sie w tym (grzeb¹c ziemiê) nadziej¹ sprawujê
Podobieñstwam wietrunki* pilnie upatrujê,
Twardy kamieñ przebiwszy z szkod¹ zdrowia swego,

* wyziewy gazów (to jakby dawne kryterium poszuki-
wawcze)

Wpuszczam sie a¿ pod ziemiê do spodku samego.
Jednak miê w tym nadzieja czêsto oszukiwa,
Bo tam kruszec nie wszêdy – kêdy kopam – bywa.
Zaczym nak³ad z robot¹ wiele razow tracê,
Wszako¿ sobie nie wa¿ê kosztu ani prace.
Kopam zaœ w inszym miejscu, szukaj¹c fortuny,
Upatrujê, z ktorejbych mog³ mieæ kruszec strony
Tak d³ugo, a¿ sie te¿ wiêc czasem nañ napadnie,
Zaczym pierwszej utraty powetujê snadnie.
(...)
S¹ te¿ jacyœ duchowie dziwni, ktorzy w ziemi 
Pospolicie bywaj¹ wiêc miêdzy kruszcami.
Ci z gorniki przy kruszcach jakby cech trzymaj¹,
A gdzie kruszcow najwiêcej, tam radzi mieszkaj¹.
W rozmaitej sie postawie ukazuj¹ w ziemi
Przechodz¹c sie na czachach wiêc miêdzy szybami, 
Czasem sie te¿ na wierzchu w nocy przechadzaj¹
Na tych miejscach, gdzie kruszce okazaæ sie maj¹. 
A gdy ktory z tych duchów w gorniczym sposobie
Uka¿e sie z kilofem ko³ac¹c po szybie, 
Wnet gornicy z radoœci¹ k temu miejscu œmiele
Kopaj¹ sie, bo kruszcu tam znajduj¹ wiele. 

Walenty Roździeñski, 1612 

 ...i kieleckich gwarków
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gniazd kruszcowych. Obok ustnego przekazu spisanego w XVIII wieku, który 

zapamiêta³ odkrywcê – Hilarego Malê z Niewachlowa, górnik ten wszed³ do 

tradycji Kielc przez zwi¹zane z jego nazwiskiem ulice: Malików, w nale¿¹cym 

dziœ do miasta Niewachlowie, i Hilarego Mali w osiedlu Czarnów. Niecodzienne 

odkrycie utrwali³o te¿ postaæ Stanis³awa Czechowskiego, który by³ kieleckim 

¿upnikiem w latach 1632–1648.  

W drugiej po³owie XVII wieku nastêpuje ogólnoeuropejski kryzys gospodar-

czy i znaczny upadek górnictwa w Polsce, pog³êbiony najazdem szwedzkim, 

który bezpoœrednio dotkn¹³ te¿ Karczówkê. Wiêksze o¿ywienie mia³o miejsce 

dopiero w epoce stanis³awowskiej. Wi¹¿e siê to z badawczymi podró¿ami Jana 

Filipa Carosiego i Jana Jakuba Ferbera oraz  powo³aniem w 1782 r. Komi-

sji Kruszcowej, tak¿e z wizytacj¹ samego króla Stanis³awa Augusta kopalni 

Marmurowa rzeźba z pierwszej po³. XVII w.
przedstawiaj¹ca starostê Stanis³awa Czechowskiego

(Muzeum Historii Kielc)

Sakralne rzeźby z galeny: Œw. Barbara oraz górne fragmenty p³askorzeźby Matki Bo¿ej i Œw. Antoniego 
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w Miedzianej Górze, pieców „do topienia miedzi i o³owiu” w Niewachlowie oraz Karczówki w 1787 roku. 

Podczas tej wizyty król „wzi¹³ rydel i kilka sztuk ziemi wyrzuci³. Pomogli tej pracy przytomni Komisarze 

a górnicy kontynuuj¹c rozpoczêt¹ robotê od Monarchy z weso³ymi okrzykami, szybê tê now¹ ‘rêk¹ Kró-

lewsk¹’ nazwali.” 

LEGENDA  GÓRNICZA

Niejaki Hilary Mala, w³oœcianin z Niewachlowa i górnik, trudni³ siê kopaniem kruszcu w górze pobliskiej. By³ 
on pracowitszym od wielu, pobo¿nym i przyk³adnym, wszak¿e d³ugi czas nie mia³ szczêœcia – i z bied¹ utrzymy-
wa³ swoj¹ rodzinê. Ubogi, wiêc nieœmia³y i milcz¹cy Mala, ukopan¹ przez siebie rudê sprzedawa³ w mieœcie i grosz 
otrzymany oddawa³ ¿onie, lecz ta nie mog¹c ani rad¹ ani ¿adnym wp³ywem sk³oniæ Mali do zmiany fachu na inny 
korzystniejszy, najczêœciej wymyœla³a na mê¿a i najbardziej wtedy, gdy który s¹siad wyprawia³ ucztê za pieni¹dze 
w kopalni zarobione. Mala cierpliwie znosi³ przydomki g³upca i pró¿niaka, a wieczorami wróciwszy z roboty, wycho-
dzi³ za cha³upê na pole i modli³ siê szczerze. Pewnego razu, gdy zasn¹³ po modlitwie z litani¹ na ustach, zobaczy³ on 
we œnie Œ-t¹ Barbarê i us³ysza³ s³owa zachêty, - widzia³ on we œnie zamkniêt¹ szparê i ska³ê ponad skarbem w górze, 
zrozumia³ wiêc ¿e j¹ przebiæ potrzeba. Obudziwszy siê Mala pamiêta³ co mu siê œni³o, nie powiedzia³ ani s³owa 
nikomu, lecz odmówiwszy pacierze znów poszed³ do swojej roboty. Pracowa³ on z pilnoœci¹ nies³ychan¹, krusz¹c 
twarda ska³ê, a poniewa¿ inni górnicy unikali zawsze robót w kamieniu i szukali kruszcu w miêkich glinach, wiêc 
gdy widzieli jak Mala kruszy ska³ê, w której gdzieniegdzie tylko b³yszcza³y drobne ziarna kruszcu, niektórzy górnicy 
radzili mu obraæ inne miejsce, inni drwili z prostaka, nazywaj¹c go waryatem i opowiadali ¿onie o dziwactwie Mali, 
wywo³uj¹c gwa³towniejsze niesnaski domowe. Lecz Mala by³ cz³owiekiem silnej wiary, nic go nie mog³o oderwaæ od 
pracy, bo on wierzy³ w swój sen i pracowa³ prawie bez odpoczynku. Kruszec o³owiu trafia³ mu siê czasami w bardzo 
ma³ej iloœci, lecz wkrótce i to zginê³o. Szpara siê zawar³a zupe³nie, a ska³a od m³ota i klina kruszy³a siê bardzo powoli. 
Robi¹c w ten sposób przez ca³e miesi¹ce, biedny Mala wyczerpa³ wszystkie swoje œrodki, jad³ tylko suchy kawa³ek 
czarnego chleba, zad³u¿y³ siê u wszystkich bogatszych s¹siadów – i ¿eby nie umrzeæ przy pracy z g³odu, wykrad³ 
¿onie ostatni¹ kurê i sprzeda³ j¹ na chleb. W tych kilku dniach ostatniej ju¿ nêdzy, zdo³a³ on nareszcie przebiæ ska³ê 
i dosta³ siê do nowej szpary zawalonej olbrzymiemi bry³ami b³yszczu o³owiu. Wtedy dopiero ¿ona i koledzy Mali 
zobaczywszy prawdziwy skarb, dowiedzieli siê o œnie – i uwierzyli ¿e to by³o objawienie, wiêc wszyscy ca³owali 
po rêkach cz³owieka, co dost¹pi³ tej ³aski. Któryœ z górników da³ znaæ o tym wypadku do duchowieñstwa i biskup 
nakaza³ wynagrodziæ Malê, zabezpieczaj¹c byt jego na zawsze, a bry³ kruszcu nie rozbijaæ, lecz wydobyæ je z ziemi 
w ca³oœci. £atwiej by³o nakazaæ jak spe³niæ taki rozkaz, - kamieñ do oko³a bry³ wy³amano, lecz ani liny nowe, ani 
potrójne ³añcuchy nie mog³y wytrzymaæ ciê¿aru bry³, wszystko to pêka³o przy obrocie windy. Wówczas górnicy 
sami pomiêdzy sob¹ uradzili, ¿eby zrobiæ now¹ linê z ³yka lipowego. W tym celu poszli oni do lasu pod Samsonów, 
naciêli ³yka z lip m³odych i ukrêcili tak¹ mocn¹ linê, ¿e na niej dopiero zdo³ali wyci¹gn¹æ w ca³oœci bry³y kruszcu. 

Legenda w formie  XVIII-wiecznej, zapisana w archiwum górniczym w Suchedniowie;
przekazali j¹ w XIX w. m. in. Oskar Kolberg, Hipolit Œwiêcicki, W³odzimierz Kondaki

GÓRNICY  KARCZÓWKI  W  KOÑCU  XVIII WIEKU

Nie dziwiê siê, ¿e dzisiejsi górnicy tylko nadzwyczaj rzadko na œrednio umiarkowane miejsca trafiaj¹. Oni  bij¹ 
szybik obok szybiku na dobre szczêœcie, nie patrz¹c ani na szczeliny, ani na linie dawnych robót czy cokolwiek innego. 
Je¿eli nic nie znajduj¹ przenosz¹ siê dalej i kopi¹ tak d³ugo, a¿ natrafi¹ na ¿y³ê i potem ju¿ za ni¹ siê posuwaj¹, jak 
d³ugo jest to mo¿liwe. Pos³uguj¹ siê tylko bardzo z³ymi kilofami i jeszcze lichszymi przyborami do strzelania ska³y. 
T³uczków i ¿elazek górniczych nie u¿ywaj¹ prawie wcale.

Jan Filip Carosi, 1781 

 ...i kieleckich gwarków
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Po upadku Rzeczypospolitej, kiedy prace górnicze w regionie by³y prowadzone pod zarz¹dem Au-

striaków, na Karczówce rozpoczêto budowê sztolni.  Julian Ursyn Niemcewicz, odwiedzaj¹cy Karczówkê 

w 1811 r. w towarzystwie dyrektora górnictwa Alojzego Kraussa, zanotowa³: „(...) p. Kraus (...) odpro-

wadzi³ miê nazajutrz do Karczówki, gdzie Austryacy zostawili po sobie (...) przekop spodni od wschodu 

do zachodu id¹cy; tym sposobem ci¹gn¹ce siê ¿y³y we wszystkich tych górach, bycie i bieg swój oka¿¹.” 

Sztolniê kontynuowano w czasach Ksiêstwa Warszawskiego. 

W uzale¿nionym od Rosji Królestwie Polskim, z inicjatywy Stanis³awa Staszica w 1816 r. powsta³a 

w Kielcach G³ówna Dyrekcja Górnicza oraz pierwsza polska wy¿sza uczelnia techniczna - Szko³a Aka-

demiczno-Górnicz¹. W szkole tej, zorganizowanej na wzór nie-

licznych politechnik w Europie, prowadzono pierwsze wyk³ady 

geologii (zwanej wówczas geognozj¹). Szko³a mia³a bliskie kon-

takty z najstarsz¹ uczelni¹ techniczn¹ w œwiecie - freibergsk¹ 

Bergakademie, z której wywodzi³a siê wiêkszoœæ profesorów kie-

leckiej szko³y, wœród nich najwybitniejszy Jerzy Bogumi³ Pusch, 

autor syntezy geologii Polski. Staszic spowodowa³ te¿ budowê 

w Bia³ogonie nowego zak³adu hutniczego – powsta³ej w 1817 r. 

Huty Aleksandra „do topienia o³owiu i miedzi oraz do odci¹gania 

srebra od obu tych metali”.  

G³ówna Dyrekcja Górnicza intensyfikuj¹c prace górnicze 

w Miedzianej Górze, prawdopodobnie wstrzyma³a dalsze dr¹-

¿enie sztolni na Karczówce, choæ jak podaje Jan Pazdur w mo-

nografii zak³adów bia³ogoñskich, w 1820 r. „czynna te¿ by³a 

Karczówka na po³udniowym zboczu”, nie wiadomo jednak jak 

d³ugo. O pracach na Karczówce w 1841 r. dowiadujemy siê 

z Pamiêtnika Paw³a Podczaszyñskiego, który zwiedza³ kopal-

                                              

OPINIA  DLA  KRÓLA

Ca³a góra Karczówka wy³ania siê z doliny i spomiêdzy innych j¹ otaczaj¹cych. Zbudowana jest z jasnoszarego 
wapienia, w którym wystêpuj¹ skamienia³oœci. (...) Karczówka jest pokryta czerwono-brunatn¹ glink¹, w której 
podczas kopania natrafiæ mo¿na na luźn¹ brekcjê z wapieni. Na g³êbokoœci jednego s¹¿nia wystêpuje twarda ska³a 
wapienna. W tym¿e wapieniu wystêpuj¹ ró¿ne smugi ¿y³ o³owiu. (...) Smugi te ci¹gn¹ siê tam na d³ugoœci prawie 
pó³ mili. W tej okolicy spotyka siê szyby pog³êbione przez dawnych mieszkañców, jak i obecnych. Liczba ich wynosi 
ponad tysi¹c. Wiêkszoœæ szybów ma g³êbokoœæ 5 do 10 s¹¿ni. Szyby powinny byæ g³êbokie na 20 s¹¿ni, a nawet 
wiêcej. Z tego powodu szyby zosta³y zamkniête, poniewa¿ na takiej g³êbokoœci ¿y³y o³owiu by³y ju¿ wyeksploato-
wane. Podana zaœ przez górników szerokoœæ ¿y³ o³owiu, które sk³adaj¹ siê z: b³yszczu o³owiu i szpatu wapiennego 
z bia³¹ ziemi¹ o³owiu i szpatem o³owiu, wynosi zwykle 0,5, niekiedy zaœ 3 do 4 cali. Po obydwu stronach góry 
liczne s¹ równoleg³e, obok siebie biegn¹ce i bardzo daleko w pole siêgaj¹ce szeregi ¿y³, których naliczyliœmy co 
najmniej siedem. (...) W górnej, gliniastej, czerwonej warstwie ziemi znajduje siê ma³e luźne okruchy albo ziarna 
tam¿e znajduj¹cego siê b³yszczu o³owiu. Dzisiejsze nowe szyby kopane s¹ po wiêkszej czêœci w starych chodni-
kach, albo w zwa³ach starych wyrobisk. (...) Gdy glina zostaje wybita, wy³ania siê twardy wapieñ, który wymaga 
eksploatacji za pomoc¹ wiercenia czy wysadzania prochem.

Jan Jakub Ferber, 1781 

Srebrny medal wybity z okazji
 uruchomienia huty w Bia³ogonie
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nie i huty w Staropolskim Okrêgu Przemys³owym. Po-

szukiwania na Karczówce, wykonywane oko³o 1845 r. 

z inicjatywy zawiadowcy górnictwa okrêgu wschodniego 

Köhlera, prowadzone by³y bardziej zaawansowan¹ tech-

nik¹. Dla ich realizacji zamówiono w Bia³ogonie kierat 

górniczy i sprowadzono œwidry. Ostatecznie stwierdzono 

nierentownoœæ wydobywania galeny. O pracach górni-

czych prowadzonych w rejonie Karczówki pod koniec 

1. po³owy XIX wieku œwiadcz¹ relacje naczelnego zawia-

dowcy zak³adów bia³ogoñskich J. Zaorskiego, oraz na-

czelnika rz¹dowych kopalñ Nalepiñskiego. Podczas tych 

prac o charakterze poszukiwawczym, natrafiono tylko 

na ubogie rudy galenowe zawieraj¹ce ponadto galman 

(mieszanina minera³ów, g³ównie cynku) i piromorfit. Za-

pewne te roboty górnicze wspomina Gazeta Kielecka 

z 1875 r.: „Roboty poszukiwalne [...] pod Karczówk¹ by³y 

prowadzone jeszcze przed 30 laty i przedsiêbiorcy ów-

czeœni ¿ywym s³owem opowiadaj¹ obecnie o warunkach 

znajdowania siê rud o³owiu w ziemi”.

Pewne o¿ywienie robót górniczych na Karczówce na-

st¹pi³o na pocz¹tku XX wieku.  Dr¹¿ony by³ tu 50. me-

trowy szyb Ferta z kilkoma poziomami wydobywczymi. 

W latach 1913–1918 prowadzono poszukiwania w szybie 

Emilia z robotami na dwóch poziomach: 35 m i 53 m; 

przy czym poni¿ej natrafiono na du¿y przyp³yw wód. Nie 

jest znana lokalizacja wymienionych szybów, podobnie 

                                              

Z PAMIÊTNIKA PODCZASZYÑSKIEGO

(...) dziœ z rana udaliœmy siê o ½ mili do Karczówki, gdzie s¹ kopalnie o³owiu, czyli raczej kruszcu o³owianego. 
(...) Zazwyczaj kruszec o³owiany znajduje w ¿y³ach w skale, ca³a zatem robota strzelan¹ byæ musi. Jako¿ i tu szyb 
do 20 s¹¿ni ca³y w skale jest strzelany i poniewa¿ kruszec nie ci¹g³y pok³adem le¿y, przeto na domys³ lub poznakê 
jego bij¹ w tê stronê chodnik a¿ na ¿y³ê, czyli kluftê, natrafi¹. Taka klufta zwykle nie bywa wiêksza nad 1½ do 2 
³okci wysokoœci, a od 1 ³okcia do ¼ ³ok. szeroka, przytem ci¹gnie siê niekiedy do 10 s¹¿ni daleko, zwykle rozmaitemi 
zakrêtami, potem czêstokroæ wg³¹b zapada itd. ¯y³ takich kultywowanych teraz jest trzy, które siê jedna z drug¹ 
zgo³a nie komunikuj¹. Do ka¿dej ¿y³y zazwyczaj 3 szyby daj¹, aby siê œwieci³o (to jest aby by³o œwie¿e powietrze, 
nie dusz¹ce). Takie tedy chodniki naturalne, czyli prawdziwie ¿y³y, w górze marmuru szarego zape³nione s¹ ha³d¹, 
tj. ziemi¹ ilast¹ czerwon¹, w której kawa³kami du¿emi i drobnemi znajduje siê kruszec sam lub czasami na spacie 
wapiennym osadzony lecz wówczas miewa postaæ bardziej do galeny podobn¹, w kawa³kach zaœ bêd¹cy i³em bia³ym 
nakszta³t blejwasu (biel o³owiana) pokryty w od³amie jest pozoru o³ówka (grafitu) nie oczyszczonego, w którem wi¹z-
ki nieco œwietniejsze bywaj¹. Bij¹ teraz szyby g³êbiej do wody która siê dostaje, tam bowiem spodziewaj¹ siê zwykle 
obfitszy i procentowniejszy kruszec znaleźæ.            

        Pawe³ Boles³aw Podczaszyñski, 3 VIII 1842

Pomnik wystawiony w 1871 r. staraniem
 in¿ynierów Czarkowskiego i Józefa Zaorskiego
(rysunek J. Olszewskiego z 1902 r. z podpisem:

 pomniczek na górze Machnowskiej, sk¹d 
wydobyto w r. 1646 rudê o³owian¹. 

Archiwum PAN w Warszawie)

 ...i kieleckich gwarków
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OPIS ZIEMIORODNO-KOPALNICZY ZAK£ADÓW RZ¥DOWYCH GÓRNICZYCH

Okrêg Wschodni zawiera w sobie wszystkie kopalnie i zak³ady górnicze rz¹dowe, które s¹ roz³o¿one w czêœci 
Królestwa Polskiego odgraniczonej od wschodu rzek¹ Wis³¹, od strony pó³nocnej i zachodniej rzek¹ Pilic¹ (...) G³ów-
ne massy ska³ w tym okrêgu znajduj¹ce siê, s¹: 1) Wapieñ przechodowy, któren rozci¹ga siê w okolicach Porzycza, 
Miedzianki, Chêcin, Jaworzna, Kielc, S³opca i dochodzi a¿ ku Œ-mu Krzy¿owi. W tym wapieniu znajduje siê ruda 
o³owiana w ¿y³ach i gniazdach, a mianowicie siarkan o³owiu (Blejglanz); rzadko kiedy wêglan o³owiu bia³y (Wejsbley-
erz) i o³owianka (Blejerde). W tym pok³adzie wapienia znajduj¹ siê kopalnie o³owiu rz¹dowe w Karczówce pod Kiel-
cami (...) Kopalnie te jednak o³owiu zdaje siê, ¿e najmocniej prowadzone by³y w dawniejszych czasach, a szczególniej 
w XVI wieku, czego œlady w znacznych starych zrobach widzieæ siê daj¹. Czynnoœæ ta kopalñ zmniejsza³a siê w miarê 
zwiêkszaj¹cych siê trudnoœci w wydobyciu rud o³owianych, przez dojœcie a¿ do zwierciad³a wód w kopalniach. Roboty 
wszak¿e w zupe³noœci nie usta³y, gdy¿ lubo w ma³ej iloœci wydobywano rudy o³owiane, i te przetapiano, w hucie 
Niewachlowskiej, a później w Bia³ogoñskiej do roku 1826. W latach ostatnich to jest od 1816 roku otrzymywano do 
1400 centnarów o³owiu rocznie.             
   

                                   Biblioteka Warszawska, 1843

Stare roboty górnicze w okolicy Karczówki wg J. Czarnockiego
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SZYBY  I  SZPARY  NA  KARCZÓWCE

P. Zaorski, naczelnik rz¹dowego zak³adu w Bia³ogonie, by³ ³askaw zakomunikowaæ nam, ¿e oko³o 1840 r. zwie-
dza³ kilkakrotnie roboty podziemne w szybach na Karczówce. Z jednego z nich wówczas prowadzono galerye w dwie 
strony, tak jak istnia³a ¿y³a. Na ka¿dym kroku widaæ by³o œlady, ¿e tu ju¿ robiono dawniej, wiêc rudy o³owiu by³o 
bardzo niewiele, tam tylko gdzie jej dawniej nie dostrze¿ono i w sztufach najwiêkszej wagi oko³o 50 funtów. Szyby 
na tej szparze by³y cembrowane drzewem ze wszystkich czterech stron, chocia¿ jeden szyb pod gór¹ mia³ cembrowinê 
tylko z dwóch stron, bo dwie drugie stanowi³ wapieñ nie potrzebuj¹cy wzmocnienia. P. Zaorski pamiêta, ¿e starzy 
wówczas górnicy opowiadali o zajêciu kopalni przez austryaków i ostatecznem wyczerpaniu bogatej wówczas ¿y³y, 
wszak¿e tylko do horyzontu wody. Poni¿ej, ani w dawnych czasach, ani później nikt nie robi³. (...) 

P. Nalepiñski b. Naczelnik rz¹dowych kopalñ, oko³o r. 1840 bra³ udzia³ w poszukiwaniach na rzecz skarbu. Ro-
boty uskuteczniano na szarwark na szparze zwanej Gradkowa pod Karczówk¹. Woda z g³êbokoœci 12-tu ³achtrów 
by³a œci¹gan¹ beczkami za pomoc¹ kieratu. Ze szpary tej wydobyto w ci¹gu 2-ch lat oko³o 1000 pudów b³yszczu 
o³owiu. P. N. by³ ³askaw udzieliæ nam nastêpuj¹cych szczegó³ów: Szpara Gradkowa by³a ubog¹, b³yszcz o³owiu 
w ¿yle gliniastej, znajdowa³ siê w gniazdach od 1 do 3-ch cali grubych. Poniewa¿ œci¹ganie wody by³o zale¿nem od 
szarwarku, a nie by³o nigdy na czas koni, ani te¿ bez d³u¿szych przerw, wiêc tylko podczas najsuchszych dni roku 
zdo³ano zni¿aæ horyzont wody na kilka cali – i z niezmiernym wysi³kiem wydobyæ powy¿sz¹ iloœæ rudy o³owianej, 
sprzedanej nastêpnie do fabryki obiæ papierowych w Warszawie.   

W³odzimierz Kondaki, 1883

jak wczeœniejszych kopalñ – okreœlanych imiennie szpar. Jedyn¹ topograficznie umiejscowion¹ jest 

kopalnia „Barbara”, za³o¿ona przed I wojn¹ œwiatow¹ na po³udniowym zboczu Grabiny, kontynuowana 

pod zarz¹dem austriackim w latach 1916–1917. Szyb Œw. Barbary, zg³êbiony do 118 m, by³ ostatni¹ 

kopalni¹ rud w rejonie Karczówki. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e by³a to kontynuacja jednego z wczeœniej 

prowadzonych  szybów.  

W odrodzonej Rzeczypospolitej, powo³any w 1919 r. Pañstwowy Instytut Geologiczny wykonywa³ 

badania z³ó¿ kruszcowych w Górach Œwiêtokrzyskich. Prace objê³y te¿ inwentaryzacjê wszystkich nie-

czynnych kopalñ rud o³owiu w rejonie Kielc i Chêcin. Wyznaczono granice dawnych pól górniczych,  

ustalone na podstawie zarejestrowanych œladów wyrobisk. W rejonie Kielc, jako dawne tereny krusz-

conoœne, wydzielono: Czarnów (Karczówka, Grabina, Dalnia), Bia³ogon (Stokowa, Brusznia), Zalesie 

(W³adys³awów), Jaworznia (Moczyd³o), Szczukowskie Górki (Machnowica), Niewachlów (Œwinia Góra), 

Kostom³oty (Kolejówka, Laskowa), Che³mce (Sachetna). Wykonane w 1930 r. przez Jana Czarnockiego 

zdjêcie topograficzne w obrêbie gór: Karczówki, Dalni, Grabiny i Bruszni,  ujawni³o obecnoœæ 3220 sta-

rych szybów górniczych. Œlady wyrobisk s¹ zwykle uszeregowane wzd³u¿ pewnych linii wyznaczaj¹cych 

przebieg wiêkszych szczelin i uskoków. Niektóre linie  potwierdzone zosta³y przez późniejsze badania 

geofizyczne, zdjêcia lotnicze, tak¿e wspó³czesne zdjêcia satelitarne. 

 ...i kieleckich gwarków
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GAZETA  KIELECKA  1893

Ubieg³y Poniedzia³ek jako dzieñ œw. Barbary, patronki górnictwa i górników, obchodzony by³ w naszych górniczych 
okolicach solennemi nabo¿eñstwami i zaniechaniem pracy w warsztatach, fabrykach i kopalniach. (...)
Przed laty 70-u gdy okolice Kielc by³y gniazdem ruchu kopalnego, a w mieœcie mieœci³a siê Akademija górnicza, te 
pochody ludu górniczego zd¹¿a³y na Karczówkê, gdzie w koœciele poklasztornym, mieœci siê prawdziwa relikwia kra-
jowego górnictwa, statua œw. Barbary, wyciosana z jednej bry³y rudy o³owianej w 1646 roku przez Hilarego Malê, 
w³oœcianina ze wsi Czarnowa. 
 Bry³a ta niezwyk³ych by³a rozmiarów, skoro wysokoœæ wyciosanej statuy wynosi ³okci 2 cali 9, a gruboœæ ³okci 
2 cali 3.

W 1871 r. na stykaj¹cej siê z Karczówk¹ górze zwanej Karcz, gdzie by³ zg³êbiony szyb, z którego Mala tak wielkie 
odkry³ kruchy rudy, staraniem p.p. Czarkowskiego i Zaorskiego, postawiono pomnik kamienny z krzy¿em i napisem 
wyrytym na marmurze: „Z szybu w tym punkcie zg³êbionego, wydobyto w d. 7 Grudnia 1646 r. trzy bry³y kruszcu 
o³owianego, z których wyrobiono figury: P. Maryi, œw. Barbary i œw. Antoniego, umieszczone w koœcio³ach: w Kiel-
cach, na Karczówce i w Borkowicach”.

Gazeta Kielecka, R. XXIV, œroda 6 Grudnia (24 Listopada) 1893

RUDA  O£OWIANA  KIELECKA

Wskrzeszeniem górnictwa o³owianego kieleckiego zaj¹³ siê p. Jan Fert, technik zamieszka³y w Kielcach. P. Fert zwróci³ 
przedewszystkiem uwagê swoj¹ na 2 najbardziej w przesz³oœci znane pola kopalniane: górê Karczówkê i Jaworzno. 
W obu tych polach galena wystêpuje ca³emi szeregami ¿y³, œciœle do siebie równoleg³ych; o upadzie stromym, ci¹gn¹cych 
siê w kierunku pó³nocno-po³udniowym. Pozatem w wystêpowaniu ¿y³ galeny w obu tych miejscowoœciach daj¹ siê 
zauwa¿yæ pewne ró¿nice. W Karczówce wychodnie ¿y³ galeny znajduj¹ siê w pó³nocnej stronie pola kopalnianego, 
zapadaj¹ zaœ ¿y³y tutaj w stronê po³udniow¹ pola. Boki (³upiny) ¿y³ stanowi¹ z jednej strony kalcyt (spat wapienny), 
z drugiej zaœ glinka bia³a porcelanowa, przedzielona od galeny warstw¹ ciemno-brunatnej gliny plastycznej i warstw¹ 
gliny ¿ó³tej czarno-plamistej, rozkruszaj¹cej siê podczas wysychania. Gruboœæ ¿y³ galeny jest zmienna. W chodniku 
pêdzonym od dna 50-metrowej g³êbokoœci szybu, do któregoœmy zje¿d¿ali, gruboœæ ta wynosi 5-12 cali. Podobno 
jednak gruboœæ mo¿e byæ i wiêksza. Pracuj¹cy w chodniku górnik, od ¿y³y tej przy nas oderwa³ kilofem bry³ê galeny, 
która, po oskrobaniu jej z gliny wa¿y³a 67 funtów. Glina porcelanowa w pomienionym chodniku (znajduj¹cym siê ju¿ 
poni¿ej poziomu starych robót) mia³a przesz³o metr gruboœci. Podobno w innych miejscach gruboœæ jej bywa znacznie 
wiêksza. (Od œcian szybu poprowadzono 4 chodniki: 3 w stronê Czarnowa, t.j. Ku pó³nocy i jeden ku po³udniowi. 
Zwiedzaliœmy tylko dwa dolne chodniki. Poni¿ej poziomu najni¿szego chodnika w szybie znajdowa³ siê t.zw. rz¹p’, 
czyli czerpak, przeznaczony do zbierania siê wody). Galena z Karczówki, poddana badaniom w Niemczech, dok¹d 
zosta³a wys³ana w iloœci ca³ego wagonu sposobem próby, zawiera³a o³owiu 85%, srebra zaœ 16 ³utów w ka¿dych 100 
funtach  wytopionego z kruszcu o³owiu. (...) galena zosta³a wyrobiona tylko do tego poziomu, na którym dawniejsza 
sztuka górnicza potrafi³a dop³yw wody utrzymaæ. Poziom ten na Karczówce przypada mniej wiêcej na g³êbokoœci 48 
m od wylotu kilku wybitych tu obecnie szybów. Do tego poziomu galena, zw³aszcza w ¿y³ach grubszych, zosta³a ju¿ 
za lat dawnych wyrobiona; poni¿ej jego jest zupe³nie nietkniêt¹. Wyj¹tkowe suche tegoroczne lato znacznie u³atwi³o 
p. Fertowi zapuszczenie siê w g³¹b tych nietkniêtych przez dawnych górników poziomów. 

Prace, obecnie prowadzone, maj¹ jeszcze poniek¹d charakter badañ wstêpnych, robót przygotowawczych, po ukoñczeniu 
których i po uzyskaniu koncesyj, co ju¿ niebawem nast¹pi, rozpocznie siê okres prawid³owej eksploatacyi.

Chemik Polski, 1904 
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Œcie¿ka geologiczno-kruszcowo-górnicza

 W 2007 roku Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Kielce dla potrzeb miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i tzw. programu rewitalizacji, podj¹³ rozwa¿ania dotycz¹ce przy-

sz³oœci jednego z najcenniejszych i najatrakcyjniejszych obszarów krajobrazu Kielc. Teren po³o¿ony 

w granicach miasta pomiêdzy Karczówk¹, a dolin¹ Bobrzy, ju¿ w 1996 r. sta³ siê pó³nocn¹ czêœci¹ 

Chêciñsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, g³ównie z uwagi na walory geologiczne i historyczno-

kulturowe zwi¹zane z górnictwem (pozosta³oœci dawnych kopalni kruszców), tak¿e na koniecznoœæ 

ochrony obszaru zasilania zbiornika wód podziemnych, z którego czerpi¹ ujêcia komunalne. Opraco-

wana przez autora koncepcja zagospodarowania geoprzyrodniczych walorów okolic Karczówki przewi-

dywa³a utworzenie rezerwatu geologicznego na Dalni i Grabinie oraz typowa³a stanowiska geologiczne 

godne udostêpnienia i po³¹czenie ich znakowanym szlakiem. Dziêki staraniom Wydzia³u Ochrony 

Œrodowiska Urzêdu Miasta, pomimo skomplikowanych stosunków w³asnoœciowych, uda³o siê obj¹æ 

ochron¹ powierzchniê 32,6 ha jako Zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy Grabina-Dalnia, a nastêpnie 

podj¹æ prace zwi¹zane z geoturystycznym udostêpnieniem obiektów przyrody nieo¿ywionej. Wyko-

nany w 2009 r. projekt edukacyjnej œcie¿ki geologiczno-kruszcowo-górniczej, prowadz¹cej przez Kar-

czówkê, Dalniê i Grabinê, zak³ada³ czêœciowe oczyszczenie wytypowanych wyrobisk pogórniczych, 

odtworzenie XIX-wiecznego pomniczka upamiêtniajacego du¿e odkrycie z³o¿owe z po³owy XVII wieku 

i wytyczenie szlaku. Postulowa³ te¿ nazwanie imieniem Stanis³awa Czechowskiego, kieleckiego ¿upni-

ka i starosty, ulicy  Grabinów, dawnej drogi gruntowej prowadz¹cej u podnó¿a Dalni i Grabiny. 

 W ramach projektu, zrealizowanego w latach 2010–2012, prze-

prowadzono badania oraz prace ziemne i porz¹dkowe w obrêbie 

czterech stanowisk, urz¹dzono  szeœæ punktów wêz³owych œcie¿ki, 

które - wraz z trzema przystankami - objaœniono indywidualny-

mi tablicami, wybudowano symbolicznie zlokalizowany obelisk na-

zwany kapliczk¹ gwarków, wytrasowano w terenie przebieg szlaku, 

ca³y zaœ ci¹g oznakowano specjalnie zaprojektowanym znakiem. 

Znak œcie¿ki powsta³ przez po³¹czenie symbolicznego elementu geo-

logicznego - schematycznego rysunku skamienia³oœci dewoñskiego 

ramienionoga, oraz górniczego - skrzy¿owanych m³otków (w³aœciwie 

m³otek i perlik) w odwróconej pozycji, odpowiadaj¹cej  zaniechanym 

kopalniom. U podnó¿a Karczówki (przy ul. Podklasztornej) oraz przy 

koñcu œcie¿ki na Grabinie, umieszczono ogólne tablice informuj¹-

ce skrótowo o prezentowanej problematyce i przebiegu trasy. Prace 

zwi¹zane z realizacj¹ projektu, w imieniu Roberta Urbañskiego - 

dyrektora Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, koordynowa³a Ma³gorzata 

Chamera. Wszystkie prace terenowe by³y objête nadzorem geologicz-

nym, dodatkowo na stanowisku 4 - archeologicznym, wykonywane 

w obrêbie rezerwatu - uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i Nadleœnictwem Kielce. 

W Œwiatowym Dniu Turystyki, obchodzonym 27 wrzeœnia 2012 r., dokonano uroczystego otwarcia œcie¿ki 

i poœwiêcenia kapliczki gwarków, zlokalizowanej w po³owie nowego ci¹gu geoturystycznego. 

 Edukacyjna œcie¿ka geologiczno-kruszcowo-górnicza, o d³ugoœci 3 km, ³¹czy 9 obiektów. Rozpoczy-

na siê przy ul. Podklasztornej, na po³udniowo-wschodnim zboczu góry Karczówki na wysokoœci 290 m 

n.p.m., przechodzi przez jej kulminacjê (340 m n.p.m.) i zbocze pó³nocno-zachodnie do ul. Bernardyñ-

skiej, gdzie wzniesiono kapliczkê gwarków. St¹d, po³udniowym zboczem Dalni, osi¹ga jej wierzcho³ek 

Ramienionóg (u góry)
 Narzêdzia górnicze  z Muzeum 

Górniczego  w Bañskiej Szczawnicy 
(na dole)

 Z Karczówki na Grabinê
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(319 m n.p.m.) i zachodnim grzbietem obni¿a siê 

by siê ponownie wznieœæ na grzbiet Ma³ej Grabiny. 

Z Grabiny, jej po³udniowym zboczem, œcie¿ka docie-

ra do pozosta³oœci nadszybia dawnej kopalni rudy 

o³owiu „Barbara”, a nastêpnie do du¿ego wyrobiska 

dawnej kopalni odkrywkowej wapienia „Czarnów”, 

gdzie znajduje siê ostatnie stanowisko i koniec ci¹-

gu edukacyjnego. Oznakowania ca³ej œcie¿ki w te-

renie dokonano w sposób umo¿liwiaj¹cy przejœcie 

trasy w obu kierunkach. 

W najwy¿szym punkcie ul. Karczówkowskiej, 

gdzie rozpoczyna siê czerwony szlak turystyczny 

PTTK z Kielc do Chêcin, umieszczono tablicê in-

formuj¹c¹ o œcie¿ce geologiczno-kruszcowo-górni-

czej. Pocz¹tek samej œcie¿ki znajduje siê przy ulicy Podklasztornej, nieco ni¿ej (w odleg³oœci 160 m 

ku po³udniowi), w miejscu odga³êziaj¹cej siê ulicy Œw. Barbary. Ul. Podklasztorna jest tu nieprze-

jezdna, z uwagi na wychodniê skaln¹ wystêpuj¹c¹ w jej osi. Na wapiennej ska³ce umieszczono znak 

pocz¹tku œcie¿ki. Jest to zarazem jej pierwsze stanowisko. 

Znak œcie¿ki

Œcie¿ka przez Ma³¹ Grabinê
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Na wstêpie zapoznajemy siê ze 

ska³ami buduj¹cymi wzniesienia na 

trasie œcie¿ki. Wapienie œrodkowego 

dewonu ujawniaj¹ siê na powierzch-

ni w postaci ska³ek i du¿ych bloków, 

które koroduj¹c ukazuj¹ szcz¹tki 

morskich zwierz¹t oraz postêpu-

j¹ce procesy krasowego wietrze-

nia. Wapienie dewoñskie stanowi¹ 

trzon wszystkich wzniesieñ Pasma 

Kadzielniañskiego oraz wiêkszoœci 

kulminacji w okolicach Chêcin. Po-

przeczne spêkania tego kompleksu 

zawieraj¹ czêsto u¿ylenia kalcytowe 

i ¿y³y kruszconoœne. Nagromadzenie 

ska³ek na pierwszym stanowisku, 

widoczne jest na skraju lasu po pó³-

nocnej stronie uliczki.  

 Z Karczówki na Grabinê
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Od tablicy, ulic¹ Œw. Barbary, zabudowan¹ tylko po po³udniowej stronie, w dó³ wzd³u¿ granicy 

rezerwatu Karczówka, szutrow¹ drog¹, przy której ods³oniêcia wapieni w lesie w obrêbie rezerwa-

tu. Po miniêciu posesji ogrodzonej siatk¹ szlak odbiega od ulicy w prawo, ku pó³nocy, wspinaj¹c siê 

w¹sk¹ œcie¿yn¹ wœród buków i dorodnych klonów. Mijamy spêkan¹ wapienn¹ ska³kê z objawami 

krasowego wietrzenia i ma³o czyteln¹ inskrypcj¹, upamiêtniaj¹c¹ sadzenie drzewek z okazji œwiêta 

lasu w 1934 r. Wœród gêstego podszycia z podrostem drzew liœciastych, dochodzimy do leœnej œcie¿ki 

biegn¹cej od wschodu na zachód. Tu w lewo, ku zachodowi, gdzie wkrótce dochodzi wyraźna droga, 

któr¹ pod¹¿amy dalej w tym samym kierunku przez bukowy las (nisko nasadzenia jod³y) z przesto-

jami wiekowych sosen. W drodze, która wznosi siê nieco i zaraz stopniowo obni¿a, liczne wychodnie 

wapieni a obok drogi œlady dawnych wyrobisk górniczych, w postaci wyraźnych i mniej czytelnych 

zag³êbieñ. £agodnie obni¿aj¹c siê mijamy grub¹ sosnê rosn¹c¹ w drodze (nie dochodzimy do skalne-

go progu w drodze), z której zaraz zbaczamy skoœnie w prawo, wznosz¹c siê przez las nik³¹ œcie¿yn¹ 

doprowadzaj¹c¹ na ha³dê pomiêdzy zag³êbieniami po dwu wiêkszych szybach. Ka¿dy szyb otoczony 

jest wokó³ zwa³owiskiem wydobytych z wyrobiska okruchów skalnych. Na ha³dzie g³êbszego szybu 

ustawiono ni¿sz¹ tablicê informacyjn¹ stanowiska 2.

Ska³ka na pocz¹tku œcie¿ki ujawnia liczne szczeliny ciosowe
i erozjê krasow¹

Stromatoporoidy i koralowce w wapieniu 
z Karczówki (u góry), szcz¹tki zwierz¹t mors-
kich w wapieniu na ul. Podklasztornej (na dole)
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Drugie stanowisko œcie¿ki, po-

³o¿one na leœnym zboczu, to grupa 

jeszcze w miarê czytelnych wyrobisk, 

znacz¹cych œlad kruszconoœnej ¿y³y 

ci¹gn¹cej siê w pobli¿u szlaku na 

d³ugoœci 150 m. Dwie tablice usta-

wiono odpowiednio w miejscach naj-

bardziej wyraźnych, zró¿nicowanych 

wyrobisk: doln¹ przy typowych szy-

bach z ha³dami; górn¹ w najlepiej 

zachowanej czêœci odcinka szpary, 

s¹siaduj¹cej z lejem szybu o wiêkszej 

œrednicy i s³abo zaznaczonej ha³dzie. 

Pomiêdzy tablicami objaœniaj¹cymi 

to stanowisko biegnie, równolegle do 

szlaku d³uga szpara, miejscami moc-

no zas³oniêta bujn¹ roœlinnoœci¹.

 Z Karczówki na Grabinê

Fragment ¿y³y galenowo-barytowej
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Dalej - w tym samym 

kierunku - przez las (bez 

podszycia), ³agodnie w górê 

pomiêdzy kilkoma starszy-

mi drzewami. Wkrótce na-

trafiamy na wyraźn¹ drogê 

leœn¹ od po³udnia wspi-

naj¹c¹ siê na kulminacjê 

Karczówki. Droga ta miej-

scami kamienista wznosi 

siê do wy¿szego punktu 

stanowiska 2, gdzie w po-

bli¿u grubej, wiekowej 

sosny, powtórzono tablicê 

informacyjn¹. Zbaczaj¹c 

nieznacznie z drogi w kie-

runku wschodnim, natra-

fiamy na górn¹ czêœæ ci¹gu 

wyrobisk szparowych bieg-

gn¹cych od ogl¹danych 

przy ni¿szej tablicy œla-

dów g³êbszych szybów. Tu 

warto spojrzeæ w dó³, gdzie 

szpara o zmiennej szeroko-

œci zaklinowana jest wiêk-

szymi blokami skalnymi. 

W kierunku podnosz¹cego 

siê zbocza œlady kolejnych 

szybów. Wracamy do dro-

gi, któr¹ pod¹¿amy dalej 

w górê. Droga staje siê bar-

dziej kamienista (uwaga: 

po deszczu i w zimie œlisko 

!), przekracza wychodniê 

wapieni i schodki ubezpie-

czone drewnian¹ porêcz¹ 

na stromym odcinku, do-

prowadzaj¹c do brukowa-

nej, szerszej drogi przed 

koœcio³em na Karczówce 

z kaplic¹ Œw. Barbary.

W¹ska szczelina  po wyeksploatowanej  ¿yle kruszconoœnej 

Œlad szybu  znaczy poroœniêty lasem pagórek ha³dy
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Na kulminacji Karczówki (340 m n.p.m.) w 1. po³owie 
XVII wieku powsta³ architektoniczny zespó³ sakralny: koœ-
ció³ Œw. Karola z dobudowanym doñ klasztorem bernardy-
nów. Obok g³ównego o³tarza wykonanego z chêciñskiego 
marmuru, w bocznym o³tarzu umieszczona zosta³a, wykuta 
w galenie rzeźba Œw. Barbary, która od chwili powstania do 
dziœ wzbudza powszechne zainteresowanie. Powodem jest 
unikatowy materia³ (kruchy minera³ o wyraźnej kostkowej 
³upliwoœci), ale te¿ wysoka wartoœæ artystyczna barokowej 
figury z zaznaczonymi wp³ywami klasycyzuj¹cego nurtu 
sztuki rzymskiej. Fascynuj¹cym akcentem rzeźby s¹ zna-
komicie modelowane rysy twarzy. Domniemanym autorem 
móg³ byæ, pochodz¹cy z Italii, a prowadz¹cy w Krakowie 
znany warsztat, Sebastian Sala pracuj¹cy dla biskupa Pio-
tra Gêbickiego. Od 1901 r. rzeźba znajduje siê w urz¹dzo-
nej pod wie¿¹ kaplicy Œw. Barbary, gdzie umieszczono te¿ 
marmurow¹ tablicê, informuj¹c¹ o odkryciu gniazd  (gran) 
galeny, a obok o³tarza du¿e marmurowe œwieczniki wyko-
nane ze zlepieñca zygmuntowskiego w XIX w. W kruchcie 
jedna z tablic (s. 47) utrwala pamiêæ pokoleñ, zwi¹zanych 
z pozyskiwaniem i przetwarzaniem kopalin w rejonie Kielc.                               

 Z Karczówki na Grabinê
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Kontynuuj¹c wêdrówkê wychodzimy z koœcio³a na drogê leœn¹ prowadz¹ca ku zachodowi, któr¹ 
przebiega czerwony szlak turystyczny. Dalsza trasa edukacyjnej œcie¿ki geologiczno-kruszcowo-gór-
niczej przez rezerwat Karczówka prowadzi wspólnie ze znakami czerwonymi. Szeroka droga ³agodnie 
obni¿a siê przez ods³aniaj¹ce siê miejscami wapienne ska³y pod³o¿a, mija znajduj¹cy siê po jej pó³noc-
nej stronie kamieñ z tablic¹ i krzy¿em, poœwiêcony pamiêci zamordowanego w 1946 r. ks. Stanis³awa 
Zió³kowskiego i dociera do widocznej z oddali k³adki nad czêœciowo ods³oniêtym wyrobiskiem.
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Najszerzej na œcie¿ce ods³oniêty, w wyniku badañ i prac 

ziemnych, ma³y fragment pola górniczego sk³adaj¹cy siê z kil-

ku wyrobisk. K³adka umo¿liwia przejœcie nad d³u¿szym eks-

ploatacyjnym wyrobiskiem szparowym, które oczyszczono 

na odcinku 60 m, w najwy¿szym punkcie do g³êbokoœci 2 m. 

Szpara na obu koñcach s¹siaduje ze œladami  wyrobisk szy-

bowych. Najlepiej czytelny jest szyb na koñcu po³udniowym, 

ods³oniêty do g³êbokoœci 2,5 m, s¹siaduj¹cy z kolejnymi 12, 

po³o¿onymi w ni¿szej czêœci zbocza. Zró¿nicowana jest sze-

rokoœæ szpary, od 3,2 m w czêœci pó³nocnej, nieco ponad 2 

m w miejscu przeciêcia œcie¿k¹, do 0,3 m na po³udniu. Po 

pó³nocnej stronie œcie¿ki nad krawêdzi¹ oczyszczonego wy-

robiska ujawni³ siê szybik, którego usytuowanie i rozmiary 

wskazuj¹ na poszukiwawczy charakter. Nieco ni¿ej od ci¹gu 

opisanych wyrobisk, ods³oniêto równoleg³e  do nich, krótkie 

wyrobiska szparowe, oddzielone w¹skim filarem skalnym 

oraz owalny lej o górnej œrednicy 5 m odtwarzaj¹cy fragment 

wiêkszego szybu. Skalny filar, o szerokoœci 2,4 m, prawdopo-

dobnie s³u¿y³ komunikacji pomiêdzy eksploatacyjnymi wyro-

biskami, dziœ wiedzie po nim œcie¿ka.                                                              

 Z Karczówki na Grabinê

Ods³oniête krótkie wyrobisko szparowe 
o równych ociosach.
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Od  kompleksu wyrobisk wyodrêbnionych jako stanowisko 4, œcie¿ka, pocz¹tkowo kamienista, nie-

co stroma, wiod¹ca przez las z obfitym podszyciem i runem, sprowadza w dó³ na zachodnie zbocze 

Karczówki. Mijamy œlady licznych wyrobisk szybikowych, w niektórych z nich, podobnie jak w œcie¿-

ce, wychodnie ska³ wapiennych (uwaga: po deszczu i w zimie œlisko !). Œcie¿ka, ³agodz¹c nachylenie, 

staje siê drog¹ leœn¹ wiod¹c¹ wœród rzadszego bukowego drzewostanu, szczególnie urokliwego zielon¹ 

wiosn¹ i kolorow¹ jesieni¹. Droga szerokim ³ukiem doprowadza na skraj lasu, jednoczeœnie do grani-

cy rezerwatu Karczówka i przez piaszczyste obni¿enie osi¹ga asfalt ulicy Bernardyñskiej, przy której 

ostatnio zbudowana kapliczka gwarków.

Szpara odchodz¹ca od szybu wydobywczegoOds³oniêty obok szpary œlad szybika poszukiwawczego 

Szerokie wyrobisko szparowe  
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Projekt œcie¿ki edukacyjnej zak³ada³ potrzebê 

symbolicznego upamiêtnienia najs³awniejszej kopal-

ni kruszcowej kieleckiego górnictwa rud metali, przez 

odtworzenie na kamiennej tablicy tekstu z nieistnie-

j¹cego pomnika. Idea przywrócenia pomnika, wi¹za-

³a siê z lokalizacj¹ obiektu w lepszej dostêpnoœci (nie 

wy³¹cznie dla ambitnych wêdrowców). Problemem do 

dziœ nierozstrzygniêtym jest dok³adne okreœlenie miej-

sca wydobycia owych du¿ych bry³ galeny, która sta³a 

siê materia³em snycerskim, prawdopodobnie nie ma-

j¹cym analogii w œwiecie. Miejsce to publikacje okre-

œlaj¹ jako Karczówkê (Karcz), „pod Karczówk¹” lub 

„w Dolnej-górze”, inskrypcja na marmurowej tablicy 

w kaplicy Œw. Barbary mówi o „Gorze Machnowski”. 

Góry Machnowskie jeszcze w XIX w., to wspó³czesne 

Grabina i Dalnia. Dlatego symboliczny obelisk, zbu-

dowany z czerwonego, triasowego piaskowca zlokali-

zowano na linii jednej z wielu stref eksploatowanych 

¿y³ kruszcowych, rozwiniêtej na uskoku oddzielaj¹-

cym Karczówkê od Dalni.                                               

 Z Karczówki na Grabinê
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Od kapliczki, pozostawiaj¹c czer-

wony szlak, biegn¹cy dalej asfaltow¹ 

drog¹, pod¹¿amy œcie¿k¹ prowadz¹-

c¹ w górê ku pó³nocy na teren Ze-

spo³u przyrodniczo-krajobrazowego 

Grabina-Dalnia. Œcie¿ka wznosi siê 

po³udniowym zboczem Dalni, wzd³u¿ 

granicy lasu i zaroœli, przecinaj¹c tra-

sy dwóch linii energetycznych i mija-

j¹c betonowy element dawnego s³upa. 

W œcie¿ce pojawiaj¹ siê wapienie, a po 

jej wschodnie stronie zaroœniêty œlad 

g³êbszego szybu i wy¿ej na otwartej 

przestrzeni nik³e œlady dorywczej 

eksploatacji wapieni. Wkrótce bezleœ-

ne zbocze doprowadza do wyd³u¿onej 

wychodni wapieni wyraźnie zapada-

j¹cych ku pó³nocy. Tu œlad ogniska 

i wy¿ej tablica informacyjna (uwaga: 

przemierzaj¹c szlak w kierunku prze-

ciwnym, schodz¹c z Dalni na wschód 

ku Karczówce, na rozwidleniu œcie¿ek 

nale¿y wybraæ prawe odga³êzienie na 

po³udniowy wschód). Dalnia jest do-

brym punktem widokowym na domi-

nuj¹cy masyw Karczówki, od niej, na 

lewo w dali, na panoramê œwiêtokrzy-

skich wzniesieñ od Otrocza po £ysogó-

ry, na po³udniu Pasmo Pos³owickie. 

                                              
ZRUINOWANY MONUMENT 

Na górze Machnowskiej, gdzie owe bry³y o³owiu by³y znalezione, staraniem mieszkañców stan¹³ skromny pomniczek ku 
przekazaniu potomnoœci o ciekawym zdarzeniu i imieniu jego sprawcy Hilarego Mali. Dziœ na tem miejscu tylko gruzy 
podwaliny znajdujemy. Szcz¹tki tablicy obok w kawa³kach, porysowane, nurzaj¹ siê w kurzu. Up³ynie jeszcze trochê 
czasu, a wros³e w ziemiê znikn¹ zupe³nie z powierzchni, albo zapobiegliwa wieœniaczka u¿yje je na podmurówkê do 
pieca wraz z reszt¹ szcz¹tków pomnika. A jest to jeden z bardzo niewielu zabytków, jakie rêka ludzka zostawi³a œwia-
domie ku upamiêtnieniu dziejów kopalnictwa. Tylko cmentarzyska pracy kopalnianej, jakie napotykamy w tej okolicy: 
wzgórza podziobane raz po raz do³ami (...), warpy  (kupy ska³y ja³owej wyrzuconej z szybu) poros³e zielskiem, niekiedy 
trochê kruszcu z warpy wyzieraj¹cego, œwiadcz¹ o lepszych czasach tych od³ogiem dziœ le¿¹cych ³ysin.

                                             Józef Sioma, 1904    

Tablice umieszczone na kapliczce: Odtworzony tekst pomnika 
z 1871 r.; replika tablicy z Karczówki;
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Dalnia jest najwa¿niejszym geologicznym punk-

tem œcie¿ki, spe³nia formalne kryteria stanowiska 

dokumentacyjnego przyrody nieo¿ywionej. Wartoœæ 

g³ówna to wykszta³cenie ska³ pogranicza dewonu 

i karbonu. Na zboczu zachodnim i u podnó¿a po-

³udniowego prowadzone by³y górnicze prace gwa-

reckie. Na nie czêœciowo na³o¿y³o siê późniejsze 

wydobywanie kamienia wapiennego  Roœlinnoœæ, 

która dziœ pokrywa dawniej bezleœne wzniesienie, 

uniemo¿liwia dotarcie do wielu ods³oniêæ geolo-

gicznych i obserwacje najciekawszych zjawisk. 

Najbardziej interesuj¹ce s¹, powsta³e podczas po-

cz¹tków m³odopaleozoicznych ruchów górotwór-

czych fa³duj¹cych górotwór œwiêtokrzyski, tzw. 

¿y³y neptuniczne. To pêkniêcia w wapieniach, osa-

dzonych na obumar³ej p³ytowej rafie, wype³nione 

kolejnym (wtórnym) osadem wêglanowym zawiera-

j¹cym liczne skamienia³oœci, reprezentuj¹ce kilka-

dziesi¹t gatunków zwierz¹t morskich.   

 Z Karczówki na Grabinê

Skamienia³oœci Dalni: szcz¹t-
ki trylobita Globusia dalniana 
(Osmólska) - wy¿ej, oraz frag-
ment kolonii korali Emmonsia 
dalniae (Stasiñska) - po prawej
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 Dalej grzbietem na zachód przez kulmi-

nacjê Dalni (319 m n.p.m.) i ³agodnie w dó³. 

Œcie¿ka nieco skrêca i stromo obni¿a siê 

wœród brzóz przez skalny próg (uwaga: po 

deszczu œlisko). Przed pasem krzewów, ogra-

niczaj¹cych las, pod¹¿amy krótko pod k¹tem 

prostym w lewo i zaraz w prawo kieruj¹c siê 

na zachód. Terenem odkrytym, czêœciowo 

z krzewami i m³odymi dêbami, przekracza-

my obni¿enie pomiêdzy Dalni¹ i Grabin¹. 

Œcie¿ka wyprowadza na wschodnie zbocze 

Grabiny, staje siê kamienista i rozwidla siê. 

Tu wybieramy prawe odga³êzienie, wiod¹ce 

w górê zbocza i przez niewielkie progi skalne 

wznosimy siê, pozostawiaj¹c po lewej kêpê 

zadrzewieñ. Nieco  krêc¹c pomiêdzy wychod-

niami wapieni oraz zag³êbieniami znacz¹-

cymi miejsca dawnych dzia³añ górniczych, 

dochodzimy na grzbiet Ma³ej Grabiny. Prze-

mierzany odcinek to najbardziej widokowy 

fragment ca³ej trasy: od pó³nocy wgl¹d na za-

chodni¹ czêœæ zabudowy Kielc; na po³udniu 

pokryte lasem Pasmo Pos³owickie; od wscho-

du dominuje masyw Karczówki i klasztor na 

jej szczycie. Po dojœciu do samotnej sosny po 

lewej, opuszczamy dotychczasow¹ œcie¿kê 

prowadz¹c¹ dalej na zachód do Du¿ej Gra-

biny, skrêcamy w lewo - prosto na po³udnie. 

Szlak nasz, specjalnie tu wytrasowany dla 

potrzeb œcie¿ki dydaktycznej, prowadzi przez 

zag³êbienia starych szybów otoczone mocno 

zniwelowanymi ha³dami. Na jednej z wynio-

s³oœci tablica informacyjna.  

Widok z Dalni ku wschodowi

Stadia rozwoju morza górnodewoñskiego  wg M. Szulczewskiego w okresie:
a – fran, b – famen i pogranicze dewon/karbon, c – wizen, d – sfa³dowany górotwór waryscyjski (szrafowana litolo-

gia uwidoczniona w obrêbie wspó³czesnej rzeźby); litologia osadów: 1 - ³upki, 2 - wapienie margliste, 3 - wapienie 
detrytyczne, 4 - wapienie biolityczne, 5 - seria skondensowana z ¿y³ami neptunicznymi

POZIOM MORZA

POZIOM MORZA

POZIOM MORZA

SSW NNE

a

b

c

d

1 32 4 5

ŒLICHOWICADALNIA
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Pole górnicze Ma³ej Grabiny wi¹¿e siê 

z jedn¹ z najd³u¿szych stref dyslokacyjnych, 

przebiegaj¹cych od Grabiny na pó³nocy, do 

podnó¿a Bruszni na po³udniu. W strefie tej 

wykonano wiele  szybów, których œlady za-

chowa³y siê na po³udniowym zboczu Grabiny. 

W pobli¿u ustawionej tablicy, hipotetycznie 

mog³a (?) byæ zlokalizowana Szpara Œwiêtych, 

z której „trzy by³y Grana wielkie wykopane”. 

Za takim niepewnym przypuszczeniem prze-

mawia prawdopodobne miejsce postawione-

go w 1871 r. pomniczka, ju¿ na pocz¹tku XX 

w. mocno naruszonego, wkrótce ca³kowicie 

zniszczonego. Zachowan¹ treœæ z marmu-

rowej p³yty pomniczka, odtworzono w nieco 

innej lokalizacji, na kapliczce gwarków (przy-

stanek 5).                                        

 Z Karczówki na Grabinê

Fragment wykonanej w 1914 r. austriackiej mapy,
która na zboczu Ma³ej Grabiny pokazuje znak kaplicy 
(krzy¿) – najprawdopodobniej opisywany pomniczek



41

Od przystanku dalej na po³udnie widokow¹ œcie¿k¹, która mija liczne, doœæ wyraźne zag³êbienia 

po wyrobiskach szybowych, pokrywaj¹cych zbocze. Po przeciêciu rowu z garbem i dolnej œcie¿ki tra-

wersuj¹cej Ma³¹ Grabinê, nasz szlak przewija siê miêdzy œladami kolejnych szybów w ni¿szej czêœci 

zbocza, miejscami krótkimi odcinkami wkraczaj¹c na garby zwa³ów wokó³ szybowych. Docieramy na 

teren dawnej kopalni „Barbara”, której zwa³owisko niezbyt wyraźnie zarysowuje siê od wschodu (po le-

wej stronie œcie¿ki). Na zwa³owisku wœród krzewów dwie sosny i modrzew. G³êboki lej szybu ogranicza 

drewniana barierka.

Œlady szybów na Grabinie 
to, czêsto ma³o czytelne, 
zag³êbienia powierzchni 

z mocno zniwelowanymi 
ha³dami, wyraźniej wi-

doczne wczesn¹ wiosn¹

Dwa większe szyby na 
Grabinie znaczą hałdy wy-

dobytego urobku, otaczające 
zagłębienia, w których 

rozrastają się krzewy 
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Kopalnia „Barbara”, ostatnia i zarazem najg³êbsza kopalnia rud 
o³owiu w Górach Œwiêtokrzyskich, ju¿ po 90 latach od jej likwida-
cji by³a prawie ca³kowicie zapomniana, a w terenie zaznaczona g³ê-
bokim lejem zasypanego szybu i betonowymi œcianami zbiornika na 
wodê. Prace zwi¹zane z budow¹ œcie¿ki spowodowa³y czêœciowe uczy-
telnienie rozk³adu urz¹dzeñ nadszybia kopalni i, za poœrednictwem 
zrealizowanych badañ geofizycznych, ukaza³y wg³êbny obraz uk³adu 
ska³ w bezpoœredniej bliskoœci szybu. Materia³y geofizyczne przybli-
¿aj¹ wiedzê o obecnoœci w górotworze domniemanych, odchodz¹cych 
od szybu, poziomych wyrobisk, sugeruj¹c ich kierunki, trudno jed-
nak zdefiniowaæ po³o¿enie przestrzenne. Wydaje siê, ¿e poza jednym 
przypadkiem, nie by³y to roboty rozleg³e.  Badania, obejmuj¹c górny 
odcinek poziomów skalnych do g³êbokoœci oko³o 55 m, uszczegó³owi³y 
lokalizacjê zaburzenia tektonicznego w masywie skalnym na wschod-
nim zboczu Grabiny. Odzwierciedlono dok³adnie przestrzeñ uskoku,  
z którym nale¿y wi¹zaæ kruszconoœne ¿y³y. Najbardziej czytelne wy-
niki badañ, dotycz¹ wystêpowania stref okruszcowania siarczkowego 
i jego lokalizacji. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ, ¿e 
prace górnicze prowadzone na kopalni „Barbara” nie objê³y eksploata-
cj¹ wszystkich wyst¹pieñ rud, które aktualnie generuj¹ obraz anomalii 

geofizycznych.                                         

 Z Karczówki na Grabinê

Betonowy zbiornik na skraju lasu, 
obok zaroœniêtego zag³êbienia po 
szybie, by³ jedynym czytelnym 
œladem kopalni. Po usuniêciu 
zaroœli ukaza³y siê kolejne frag-
menty reliktów zabudowy.
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Od szybu wœród pozosta³oœci 
fundamentów nadszybia kopalni 
w kierunku lasu, na którego skra-
ju betonowy czteroœcienny zbiornik. 
Przechodz¹c pomiêdzy tkwi¹cymi 
w ziemi  pozosta³oœciami dawnej 
zabudowy, nale¿y uwa¿aæ na liczne 
zag³êbienia i pustki w fundamen-
tach (!). Przez suchy sosnowy las 
bez podszycia obni¿amy siê ³agodnie 
w kierunku po³udniowo-zachodnim. 
Wkrótce w dolnym piêtrze lasu po-
jawia siê trawiaste runo i na skraju 
lasu otwiera siê widok na Bruszniê. 
Ukazuje siê te¿ bita droga dawne-
go dojazdu do kamienio³omu, po jej 
osi¹gniêciu skrêcamy w prawo, id¹c 
nieco w górê obok sosnowego la-
sku. Mijamy po³o¿one po pó³nocnej 
stronie zaroœniête zbocze Grabiny, 
na którego skraju wiêksze zag³êbie-
nie – œlad po magazynie materia³ów 
wybuchowych, nastêpnie œcie¿kê 
prowadz¹c¹ na pozosta³oœæ kulmi-
nacji Du¿ej Grabiny i zbudowan¹ 
z ³amanego kamienia wapiennego 
dawn¹ rampê kopalni odkrywko-
wej. £agodnym ³ukiem dochodzimy 
w prawo do wylotu du¿ego wyrobi-
ska, gdzie, po prawej stronie, tablica 
koñcowego stanowiska œcie¿ki.

Pozosta³oœci nadszybia kopalni „Barbara” na dawnej fotografii z 1968 r.

Œladem szybu Œw. Barbary jest rozleg³y, g³êboki lej

Fragmenty fundamentów zabudowy nadszybia w 2012 r.
po oczyszczeniu z roœlinnoœci 
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Tradycje gwareckie rejonu Karczówki wznowi³o na pocz¹tku 2. po³. XX wieku górnictwo skalne. 
Wczeœniej, prowadzono dorywcz¹ dzia³alnoœæ wydobywcz¹ w niewielkich ³omikach wapieni. Przydat-
noœæ dewoñskich wapieni ca³ego Pasma Kadzielniañskiego, znana by³a w budownictwie od dawna. We 
wspó³czesnych opracowaniach z³o¿owych ska³y te zaliczono do regionalnego kompleksu litologiczno-
surowcowego: wapienie organogeniczne ³awicowe lub masywne dewonu œrodkowego i górnego. Jest to 
jeden z najwa¿niejszych kompleksów surowcowych regionu œwiêtokrzyskiego. Buduj¹ce go wapienie 

 Z Karczówki na Grabinê

NNNNN
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charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹ 
i ma³o zró¿nicowan¹ zawartoœci¹ wê-
glanu wapnia (96 % CaCO3), równie¿ 
dobrymi parametrami wytrzyma³oœ-
ciowymi, decyduj¹cymi o przydatno-
œci ska³y w budownictwie ogólnym 
i drogowym. W obrêbie tego kom-
pleksu, w niektórych punktach re-
gionu, wapienie wydobywano jako 
ska³ê bloczn¹ do produkcji marmu-
rów technicznych (marmury œwiê-
tokrzyskie). Podobnym rodzajem 
marmurów s¹ wêglanowe zlepieñce 
zygmuntowskie, dawniej wydoby-
wane  na Czerwonej Górze. Takie 
permskie zlepieñce wystêpuj¹ te¿ 
na zachodnim i pó³nocnym zboczu 
Grabiny. 

Przy wejœciu do wyrobiska, po le-
wej stronie, ogólna tablica informu-
j¹ca o ca³ym szlaku. Obok niej  ku 
po³udniowi, po zaroœniêtym zwa³o-
wisku, wiedzie dawna krótka dro-
ga techniczna, s³u¿¹ca do wywozu 
poeksploatacyjnych odpadów. Wpro-
wadza ona na koniec ha³dy, sk¹d wi-
dok na Bruszniê i zachodnie pasma 
Gór Œwiêtokrzyskich.              

Wype³nienie kot³a krasowego (u góry)
i wydobyte z niego otoczaki 
minera³ów (kalcyt, kwarce)

oraz zlepieniec permski i marmurowy 
œwiecznik ze zlepieñca

S
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 Z Karczówki na Grabinê

Widoki z Grabiny w kierunku zachodnim (u góry) oraz wschodnim (na dole)
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Tablica pamiêci, od dziœ wzbogacaj¹ca koœció³ na Karczówce, jest symbolem – syntez¹ siedmiowiekowej tradycji pozyskiwania 
bogactw kopalnych Gór Œwiêtokrzyskich w ich zachodniej czêœci (aktualnie w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym). Minera³y 
i ska³y tej ziemi, dobywane w górniczym trudzie, przetwarzane w okolicznych zak³adach, by³y przydatne dla ca³ego kraju, 
umacnia³y byt Rzeczypospolitej. Da³ temu wyraz przed 220 laty król Stanis³aw August Poniatowski odwiedzaj¹c Miedzian¹ 
Górê, Niewachlów i Karczówkê, gdzie (jak odnotowa³ towarzysz¹cy mu Adam Naruszewicz) „s³ucha³ tam mszy œw., po której 
(...) ogl¹da³ s³awetn¹ ow¹ statuê Œ. Barbary (...) z jednego ziarna kruszcu o³owianego wyrobion¹.” Wykuta w galenie Œw. Bar-
bara to równie¿ symbol: patronowania ca³ej braci górniczej, ale te¿ kruszconoœnemu obszarowi kieleckiemu (Karczówka – Dal-
nia – Grabina – Brusznia – Stokowa – Machnowica – Jankowa – Moczyd³o). Pozosta³oœci wyrobisk górniczych na tym terenie 
sta³y siê istotnym motywem powo³ania pierwszego polskiego geoparku – Chêciñsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, gdzie 
dwa najwa¿niejsze obiekty górnictwa kruszcowego: Miedzianka i Karczówka, bêd¹c œwiadectwem historii i kultury, s³u¿¹ edu-
kacji i krajoznawstwu. Postulowane ich odpowiednie zagospodarowanie powinno wzmocniæ aspekt dydaktyczny i turystyczny. 
Aktualnie przygotowywana przez Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Kielce programowo-przestrzenna koncepcja za-
gospodarowania rejonu Karczówka – Sufraganiec, ma na celu zabezpieczenie przed degradacj¹, wyeksponowanie i udostêpnienie 
walorów tego obszaru. Oby przysz³oœæ by³a pomyœlna dla naszej tradycji górniczej. Szczêœæ Bo¿e! 

Karczówka, 2 grudnia 2007 r. 
(z wyst¹pienia autora opracowania po uroczystym ods³oniêciu tablicy,
 podczas górniczego nabo¿eñstwa w koœciele Œw. Karola Boromeusza)
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 Realizacja œcie¿ki/prace trenowe
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Following the Traces of a Devonian Sea
and the Footsteps of Kielce Miners

 Kielce – a city located in the region of the Œwiêtokrzyskie (Holy Cross) Mountains is a centre of ancient mining 
and the birthplace of Polish geology. The rock on which Kielce sits represents every period of the Palaeozoic era of 
Earth’s history, which began over half a billion years ago. In the city’s subsoil, Devonian stone is most prevalent. 
These sediments are associated with an ancient sea, whose expansion onto land started 400 million years ago. 
The sea, entering the region from the West, left a thick series of carbon stone. During the middle and late Devo-
nian period, 390-380 million years ago, massive thick limestone beds containing numerous fossils were formed 
over a large area. The limestone – predominantly rocky and corallian as well as marls and shales belonging to the 
highest ‚oor of the Devonian, together with the lowest sediment from the Carbonian, were uplifted as a result of 
the Variscan orogeny, ca. 300 million years ago. These movements have formed the Kielce syncline as an element 
of the southern part of Œwiêtokrzyskie Mountains. The rocks that form the syncline’s wings dominate in the out-
crops on the surface, forming hills in the central and western part of the city.

The local stone and the minerals it contains have been exploited as a natural resource since ancient times. 
The minerals were extracted and processed in areas that are today located within the city of Kielce and in its 
nearest vicinity. Among these minerals, metal ores stand out. Copper ore was mined in Miedziana Góra (Copper 
Mountain), iron ore in D¹browa, galena – a lead ore – in many places located west of Kielce, with the largest min-
ing area centered around Karczówka hill. Some of the old mines were transformed into nature reserves, among 
them the five reserves in Kielce.

The largest of these five is Karczówka, located in the western part of the city. It has preserved many traces of 
mining operations. On Karczówka and in its vicinity traces of over 3 thousand mining shafts have been observed. 
The layout of these excavations corresponds to the ore bearing fissures in the limestone formations. The fact that 
copper, lead and silver smelting took place in the foundries in Niewachlów and Bia³ogon at the end of the 16th 
century proves that these mining operations reach far into the past. Throughout the 17th century all mining op-
erations in the region were administered by the Kielce Mining Office. The sacred sculptures made of single large 
bricks of galena in the mid-17th century serve as a material relic of these old excavations. The largest of these – 
the statue of St. Barbara, the patron saint of miners, can be found in the church on the top of Karczówka. The 
last of the mines – “Barbara”, whose traces can be found on the slopes of Grabina, was closed in the early 20th 
century.

In 2009, thanks to the Environment Protection Department of the Kielce City Hall (Wydzia³ Ochrony Œrodowiska 
Urzêdu Miasta), the Grabina-Dalnia Nature and Landscape Complex was established next to the Karczówka re-
serve. Both of these are part of the Chêcinsko-Kielecki Natural Landscape Park since 1996, mostly due to geo-
logical values and traces of old mining works, but also because of the need to protect the supply areas of under-
ground water reservoirs. Works on making selected sites within the protected areas available for geo-tourism have 
also been undertaken. In 2010–2012 the Environmental Protection Department created an educational trail on 
geology, minerals and mining. The project also involved conducting research and earthworks, creating path nodes 
with corresponding information boards, building the miners’ chapel, marking the trail with a symbol designed 
especially for this project.

The geology-mineral-mining trail is 3 kilometres long and connects 9 points of interest. It begins at the south-
eastern slope of Karczówka, crosses its summit and continues to the north-western slope where the miners’ 
chapel is located. From here, it goes through Dalnia and Ma³a Grabina hills, reaching the remnants of the head-
frame of the historic “Barbara” mine and then continues to a large excavation site of the old “Czarnów” limestone 
quarry, where the trail ends. The trail is marked so as to allow tourists to pass it in both directions.

Translated by Przemys³aw Szczepañczyk

 Summary/Zusammenfassung
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Auf den Spuren des dewonischen Meeres 
und der Bergknappen von Kielce

Die auf dem Gebiet des Heilig–Kreuz–Gebirges (Góry Œwiêtokrzyskie) liegende Stadt Kielce ist das Zentrum des 
ehemaligen Bergbaus und Ursprungsort der polnischen Geologie.  Das Gestein, auf dem die Stadt entstanden 
ist, vertretet alle Perioden des Paläozoikums der Erdgeschichte, deren Ursprung vor über einer halben Milliarde 
Jahren  begann. Im Untergrund der Stadt tretet am häufigsten Devongestein auf. Das sind Ablagerungen, die 
mit dem Meeresbecken verbunden sind, deren Landexpansion vor 400 Millionen Jahren ihren Anfang hatte. 
Das auf das Heilig–Kreuz–Gebiet vom Westen aus eintretende Meer, hinterließ eine starke Serie Karbonatge-
stein. Während des mittleren und oberen Devons, vor 300–380 Millionen Jahren, entwickelte sich auf einem 
großen Territorium massiver dickschichtiger Kalkstein, der zahlreiche Versteinerungen enthält. Kalkstein, am 
häufigsten Fels-, Riffkalkstein sowie Mergel und Schiefer, die der höchsten Devonstufe angehören, samt den 
am tiefsten liegenden Karbonablagerungen, sind vor ca. 300 Millionen Jahren aufgrund einer Bodenerhebung 
der orogenetischen variszischen Bewegungen entstanden. Diese Bewegungen haben die Kielcer Synkline als 
Element des südlichen Teiles des Heilig–Kreuz–Gebirges (Góry Œwiêtokrzyskie) gestaltet. Gesteine, die die Flügel 
der Synkline bauen, dominieren bei Anbrüchen an der Ober‚äche und bilden im mittleren und westlichen Teil 
der Stadt Anhöhen. 

Das Heilig–Kreuz  (Œwietokrzyskie) Gestein sowie die sich im Gestein befindenden Mineralien, wurden schon in 
frühesten Zeiten in der Region als natürliche versteinerte Bodenschätze ausgenützt. Die nutzbaren Erze wurden 
auf dem Gebiet, das sich heute im Bereich der Stadt Kiekce und ihrer nächsten Umgebung befindet, gefördert und 
verarbeitet. Unter ihnen heben sich vor allem Metallerze heraus.  Kupfererz wurde in Miedziana Góra gefördert, 
Eisenerze in D¹browa, Galenit - Bleierz -  an zahlreichen Stellen westlich von Kielce gelegen, mit weit ausgedehn-
ten Bergbaufeldern im Bereich des Hügels Karczówka. Manche frühere Abbauräume des Bergbaus wurden in 
geschützte Objekte der unbelebten Natur umgestaltet, unter ihnen befinden sich 5 Naturschtzgebiete in Kielce.

Im größten Naturschutzgebiet in Kielce Karczówka, das im westlichen Teil der Stadt liegt, sind zahlreiche Spu-
ren der Bergbauarbeiten erhalten geblieben. Auf dem Hügel Karczówka wie auch in seiner Nachbarschaft wur-
den Spuren von über 3 Tausend Schächten registriert. Die Lagerung des Abbaus ist übereinstimmend mit den 
Richtungen, die den Kalkstein der erzhaltigen Gänge durchschneiden. Über früher 1geführte Arbeiten zeugt 
die Tatsache, dass am Ende des XVI. Jh. Kupfer-, Blei- und Silberschmelzen in den Hütten in Niewachlów und 
Bia³ogon  verrichtet wurden. Während dem ganzen XVII. Jh. wurde der Bergbau durch das Kielcer Bergbauamt 
verwaltet. Materielle Überreste der Förderarbeiten sind sakrale Skulpturen aus der Hälfte des XVII. Jh. aus gro-
ßen Bleiklumpen . Die größte, die Statue der hl. Barbara, befindet sich in der Kirche auf dem Gipfel des Hügels 
Karczówka. Die letzten Bergbauarbeiten wurden am Anfang des XX. Jh. geführt. Tätig war damals das Bergwerk 
»Barbara«, dessen Spuren auf dem Hang des Hügels Grabina erhalten geblieben sind.

Im Jahre 2009 Dank der Bemühungen der Abteilung für Umweltschutz des Stadtamtes (Wydzia³ Ochrony 
Œrodowiska Urzêdu Miasta), wurde ein Naturwissenschaftlich–Landschaftlicher Komplex Grabina–Dalnia (Zespó³ 
przyrodniczo-krajobrazowy Grabina–Dalnia) berufen, der sich in der Nchbarschaft des Naturschutzgebietes 
Karczówka befindet. Diese beiden Objekte bilden schon seit 1996 einen Bestandteil des Landschaftsparks von 
Chêciny-Kielce (Chêciñsko-Kielecki Park Krajobrazowy), vor allem aufgrund der geologischen Werte und Spuren 
des Bergbaus, aber auch wegen der Notwendigkeit das Gebiet der Versorgung unterirdischer Wasserbecken zu 
schützen. Es wurden auch Tätigkeiten unternommen, die mit der geotouristischen Zugänglichmachung, der im 
Bereich der geschützten Flächen ausgewählter Standpunkte, verbunden sind. Das Edukationsprojekt des Geo-
logie-, Erz- und Bergbaupfads wurde in den Jahren 2010–2012 durch die Abteilung für Umweltschutz (Wydzia³ 
Ochrony Œrodowiska) realisiert. Im Rahmen des Projektes wurden Erduntersuchungen und –arbeiten durchge-
führt, Knotenpunkte des Pfades eingerichtet, Erläuterungen auf indiwiduellen Tafeln angebracht, die Kapelle der 
Berknappen gebaut, der Wanderweg mit speziell projektierten Symbolen markiert.

Der Geologie-, Erz- und Bergbaupfad mit einer Länge von 3 km verbindet 9 Punkte. Der Anfang befindet sich am 
süd-östlichen Hang des Hügels Karczówka, überschreitet seine Kulmination und den nord-westlichen Hang bis 
zur Kapelle der Bergknappen. Weiter führt er über den Hügel Dalnia und Kleine Grabina (Ma³a Grabina), gelangt 
zu den Überresten der Hängebank des historischen Bergwerks »Barbara« und anschließend zu einem großen 
Abbauraum des früheren Kalksteintagebaubetriebs »Czarnów«, wo sich der letzte Standpunkt und das Ende des  
Pfades befindet. Die Markierung des ganzen Wanderwegs im Gebiet wurde auf eine Weise durchgeführt, die den 
Durchgang in beiden Richtungen ermöglicht.        

Übersetzung: Teresa Rubinowska              
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