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W zachodniej części Kielc w obrębie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, 

obok rezerwatu przyrody Karczówka, pojawia się Zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

Grabina – Dalnia, obejmujący wzniesienia o tej samej nazwie. Zespół o powierzchni 32,6 

ha, powołany przez Radę Miasta uchwałą z 19 października 2009 r., spełnia ideę wielu 

propozycji ochrony Grabiny i Dalni, postulowaną od ponad 30. lat. Wraz z Karczówką 

chroni większy fragment krajobrazu kulturowego o dużych walorach krajoznawczych, 

z cennymi obiektami przyrody nieożywionej i reliktami historycznego górnictwa 

kruszcowego. Obszar Grabina – Dalnia – Karczówka to bardzo ważny teren dla strategii 

rozwoju Kielc – część obszaru alimentacyjnego dewońskiego zbiornika wód podziemnych, 

zaopatrującego miejską sieć wodociągową z ujęć białogońskich. Zagospodarowanie tego 

obszaru, istotnego dla funkcjonowania miasta, ale też cennego w aspekcie przyrodniczym, 

historycznym i kulturowym, powinno wpisać się w geoturystyczne perspektywy Kielc, jako 

niekwestionowanego lidera w Polsce, promującego paleozoiczne elementy europejskiego 

dziedzictwa geologicznego.  

Rejon Grabina - Karczówka jest fragmentem większego, dawnego kieleckiego obszaru 

górnictwa kruszcowego. Tutaj zachowało się najwięcej śladów wyrobisk górniczych 

wykonanych dla poszukiwań i eksploatacji złóż rud ołowiu. Na całym kruszconośnym 

obszarze ciągnącym się od Karczówki do Białogonu, w 1930 r. zarejestrowano ponad 3200 

starych szybów górniczych związanych z kruszcośledzeniem i wydobywaniem rud. 

Większość śladów tych szybów dziś jest słabo czytelna lub nieczytelna, najgłębsze można 

zidentyfikować na podstawie jeszcze nie całkiem zniwelowanych hałd i zagłębień terenu, 

znaczących miejsca podziemnych wyrobisk. W miarę dobrze zachowały się pozostałości 

wyrobisk szparowych, układające się w dłuższe linearne odcinki, które ujawniają odsłonięcia 

dewońskich wapieni. Ślady wyrobisk zachowały się tylko na wzniesieniach i u ich podnóży, 

w obrębie obniżenia położonego pomiędzy Karczówką [fot.1], Brusznią i masywem Grabiny-

Dalni zostały całkowicie zatarte. Obiekty pogórnicze na zboczach stają się jednak coraz mniej 

czytelne, również ze względu na rozprzestrzeniane się zarośli, których korzenie przyczyniają 
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się do degradacji nie tylko ścian wyrobisk, ale też zachowanych jeszcze niewielu reliktów 

konstrukcji górniczych. 

W rejonie Grabina – Dalnia – Karczówka znajduje się wiele obiektów, których 

odpowiednie wyeksponowanie i zagospodarowanie powinno podnieść atrakcyjność tej części 

miasta, przyczyniając się jednocześnie do lepszej turystycznej promocji Kielc. Wartości 

przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Grabina-

Dalnia oraz rezerwatu Karczówka wzajemnie się dopełniają. Dziś elementem turystycznej 

„infrastruktury” są tu, obok szlaków turystycznych, tylko uznane obiekty zabytkowe 

Karczówki. Tylko one podlegają ochronie konserwatorskiej. Ślady historycznego górnictwa 

kruszcowego praktycznie nie są traktowane jako zabytki. Celowe jest niezwłoczne 

przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych przy najważniejszych obiektach pogórniczych,      

ochrona tych obiektów i ich zagospodarowanie. 

Opracowana koncepcja zagospodarowania rejonu Grabina – Karczówka zakłada 

wykorzystanie dla edukacji i turystyki, obu terenów chronionych. Zaprojektowano do 

udostępnienia 6 stanowisk, które powinny być traktowane jako potencjalne stanowiska 

dokumentacyjne przyrody nieożywionej (w sensie prawnym). Usytuowane na zboczach 

wzniesień, układają się w atrakcyjny turystycznie ciąg, ukierunkowany od strony miasta ku 

północnemu zachodowi. Trzy stanowiska są stricte geologiczne, trzy obiekty mają charakter 

górniczo-geologiczny. Obiekty te projektuje się zagospodarować na  Karczówce (3), na Dalni 

(1) i na Grabinie (2). Wraz z karczówkowską kaplicą Św. Barbary, gdzie znajduje się rzeźba 

wykonana w galenie [fot.2] – wyjątkowym materiale snycerskim, mogą być reprezentatywne 

dla problematyki geoprzyrodniczej i historyczno-górniczej całego obszaru Karczówka – 

Grabina.  

Stanowiska geologiczne to odsłonięcia dewońskich wapieni, zawierających liczne 

szczątki organizmów morskich sprzed 385-360 milionów lat. Najważniejszym z nich jest 

stanowisko paleontologiczne „Dalnia”, gdzie stwierdzono gatunki nie znane dotychczas 

w świecie. Kulminacja Dalni [fot. 3] jest dobrym punktem widokowym ukazującym m.in. 

cały zespół zabytkowy Karczówki. Stanowisko geologiczne „Grabina” to dawny 

kamieniołom, opuszczony przed 35. laty, z dużym odsłonięciem warstwowanych dewońskich 

wapieni, miejscami skrasowiałych. Stanowiska górniczo-geologiczne przybliżają problemy 

złożowe, ukazując ślady szybów na południowym [fot. 4] oraz północno-zachodnim [fot. 5] 

polu górniczym Karczówki, także stosowany w świętokrzyskim górnictwie kruszcowym 

szparowy system wydobycia [fot. 6], związany z żyłowym wykształceniem pierwotnej 

mineralizacji siarczkowej. Jedno stanowisko jest nadszybiem ostatniej, świętokrzyskiej 
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kopalni rud ołowiu, czynnej na początku XX wieku, ze śladem szybu „Św. Barbara” [fot. 7]. 

Realizacja projektowanych stanowisk w pierwszej kolejności ma polegać na ich uczytelnieniu 

przez oczyszczenie i usunięcie krzewiącej się nadmiernie roślinności. Najpoważniejszych prac 

oczekują stanowiska „Dalnia” i „Kopalnia Barbara”. Specjalnej troski i subtelnego działania 

wymaga przygotowanie dwu stanowisk na polach górniczych Karczówki, które 

zlokalizowane są na terenie rezerwatu krajobrazowego.  

Analiza  usytuowania stanowisk w terenie, wskazuje na celowość wytyczenia 

dydaktycznego ciągu tematycznego, wiążącego wszystkie projektowane stanowiska 

w atrakcyjną trasę turystyczną, która obok założeń edukacyjnych pełnić będzie równoległe 

funkcje rekreacyjne i estetyczne. Na trasie tego ciągu, pomiędzy stanowiskami, wyznaczono 

dodatkowo 3 przystanki, uzupełniające główną problematykę edukacyjną. Zaprojektowana 

ścieżka geologiczno-kruszcowo-górnicza, o długości 2,8 km, rozpoczyna się od stanowiska 

geologicznego przy ul. Podklasztornej, prowadzi przez dawne pola górnicze rezerwatu 

Karczówka, do podnóża Dalni. Tu proponuje się zlokalizować dodatkowy obiekt szlaku – 

odtworzoną tablicę z 1871 r., upamiętniającą XVII-wieczne odkrycie złoża galeny. Dalej 

ścieżka osiąga kulminację Dalni. Po zejściu z Dalni przez przełęcz, projektowany ciąg 

prowadzi odcinkiem widokowym [fot. 8] - trawersem Grabiny Małej, gdzie znajdują się dość 

czytelne ślady wielu szybów [fot. 9]. Następnie obniża się do nadszybia kopalni „Barbara”, 

skąd południowym zboczem Grabiny Wielkiej doprowadza do kamieniołomu. Proponowany 

tu, urządzony punkt widokowy, prezentuje krajobraz [fot. 10] południowo-zachodnich pasm 

świętokrzyskich, zaś wnętrze wyrobiska - duże odsłonięcie skał [fot. 11] w formie 

geologicznego przekroju. 

Projektowana ścieżka geologiczno-kruszcowo-górnicza ma być samodzielnym 

ciągiem edukacyjno-turystycznym. Po wytyczeniu, można rozważyć jej połączenie 

z czerwonym szlakiem turystycznym PTTK, przebiegającym u południowego podnóża 

Grabiny w pobliżu zakończenia ścieżki. Docelowym projektem może być połączenie 

wytyczonej ścieżki, z wcześniej proponowanym przez autora szlakiem Wietrznia - 

Kadzielnia, w jedną kielecką ścieżkę geologiczną, która będzie najlepiej łączyć i udostępniać 

skalne walory Kielc.  

Geoprzyrodnicze warunki Kielc, jako wartości turystyczne, wykorzystywano 

dotychczas w skromnym stopniu. Po powołaniu przez Radę Miasta we wrześniu 2003 r. 

jednostki budżetowej Centrum Geoedukacji, która następnie przyjęła nazwę Geopark Kielce, 

sytuacja zmieniła się radykalnie. Obok dbałości o kieleckie rezerwaty geologiczne, 

realizowane są prace udostępniające jaskinie Kadzielni, także stopniowo wdrażana jest idea 
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budowy centrum geoedukacji na Wietrzni. Wśród inicjatyw promujących główne wartości 

geologiczne Kielc, warto wyróżnić oraz dowartościować problematykę geologiczno-górniczą 

i kruszcowo-złożową, dobrze reprezentowaną w rejonie Grabina – Karczówka. Tym bardziej, 

że czas coraz szybciej zaciera ślady dawnych działań wydobywczych. Górnictwo, 

pozyskujące surowce do produkcji metali (ołowiu, miedzi, srebra, żelaza), stanowiło 

w pewnych okresach historii ważny czynnik rozwoju gospodarczego Kielc i regionu. 

Inspirowało też postępy nauki geologii, której początki „polskich rozdziałów” rodziły się 

w kieleckiej Szkole Akademiczno-Górniczej. Te historyczne wątki, połączone ze 

współczesnymi walorami miasta, należy umiejętnie eksponować i wykorzystywać w promocji 

Kielc, podejmując wyzwania rozwijającej się geoturystyki.  
 

[fotografie: © T. Wróblewski/2009]  
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