
Jaskinie Piekło i RajKadzielnia i Wietrznia Ślichowice i Biesak-Białogon Od Zelejowej do Miedzianki
Położona prawie w centrum Kielc Kadzielnia 
to najbardziej znany rezerwat geologiczny 
w mieście. Powstał w miejscu dawnych 
kamieniołomów, w których od XVIII wieku 
wydobywano wapień.  Wykorzystywany był 
jako materiał budowlany lub do wypalania 
wapna w czynnych tu wapiennikach.  
Ponieważ eksploatacja odbywała się także 
poniżej poziomu wód, powstały głębokie  
wyrobiska. 
Nad rezerwatem góruje wapienny ostaniec 
o nazwie Skałka Geologów (295 m n.p.m), 
którego stromą ścianę wykorzystują do 
ćwiczeń alpiniści. W skałach Kadzielni 
występują liczne formy krasowe - schroniska 
skalne i jaskinie, których odkryto w sumie 26.  
Przez najdłuższe z nich prowadzić będzie podziemna trasa turystyczna  
o długości 140 m, której otwarcie nastąpi w 2012 roku. W latach 70. ubiegłego 
wieku na Kadzielni zbudowano amfiteatr na 5 tys. miejsc, uznawany z racji 
usytuowania w malowniczej skalnej scenerii za najpiękniejszy w Polsce. 
W rezerwacie Wietrznia, który znajduje się we wschodniej części Kielc, 
planowano w okresie PRL budowę wielkiego stadionu z 40-tysięczną 
widownią. Nic z tych zamierzeń nie wyszło. Obecnie powstaje tu Centrum 
Geodukacji, w którym od drugiej połowy 2012 roku oglądać będzie można 
m.in. Galerię Ziemi. 
Wietrznia także była miejscem eksploatacji kamienia. W stromych ścianach 
wyrobiska znajdują się również krasowe schroniska skalne i jaskinie, choć 
nie w takiej ilości jak na Kadzielni. Dla kielczan 18-hektarowy rezerwat 
stanowi ulubione miejsce spacerów i wycieczek rowerowych. Dla geologów 
najcenniejszy jest odsłonięty na długości około 800 m  profil skał górnego 
dewonu, w których obserwować można jak kształtowało się dno zbiornika 
morskiego 380 mln lat temu.

Rezerwat Ślichowice znajduje się w północno-
zachodniej części Kielc, w bezpośrednim 
sąsiedztwie dużego osiedla o tej samej 
nazwie. Nosi imię Jana Czarnockiego (1889-
1951), kieleckiego geologa i regionalisty, 
dyrektora Państwowego Instytutu Geologi-
cznego w Warszawie. Dzięki jego staraniom 
w 1949 roku objęto ochroną jako pomnik 
przyrody ścianę kamieniołomu na Górze 
Ślichowicy. Trzy lata później utworzono tu 
pierwszy w Polsce rezerwat geologiczny. 
Należy do najcenniejszych i równocześnie 
najpiękniejszych rezerwatów. W jego stromych  
ścianach podziwiać można fantastycznie 
pofałdowane wapienie górnodewońskie. 
Doskonale widać, jak pod wpływem 
procesów tektonicznych (hercyńskie ruchy górotwórcze około 300 mln lat 
temu) warstwy skalne zmieniły swe położenie z poziomego w prawie pionowe! 
W niektórych miejscach wyglądają tak, jakby je jakaś siła o niezwykłej mocy 
specjalnie powyginała lub ponakładała na siebie. Stanowią podręcznikowy 
przykład fałdu obalonego, dowód na to, że nawet najtwardsze skały podlegają 
plastycznym odkształceniom. 
W kompleksie leśnym, kilka kilometrów na południowy zachód od centrum 
Kielc, ukryty jest rezerwat Biesak-Białogon. Obejmuje częściowo wypełnione 
wodą wyrobisko dawnego kamieniołomu. W jego ścianach widoczne są skały 
powstałe w dwóch różnych okresach geologicznych: kambrze i ordowiku.  
W niektórych miejscach występuje ich anormalny układ - starsze skały 
kambryjskie zalegają na młodszych ordowickich. Jest to zapis ruchów 
górotwórczych, które kształtowały Góry Świętokrzyskie w przeszłości 
geologicznej. W rezerwacie odkryto też warstwę bentonitu, rzadkiej w regionie 
świętokrzyskim osadowej skały pochodzenia wulkanicznego.

Jaskinia Piekło znajduje się koło wsi Skiby 
(gmina Chęciny) i dla odróżnienia od innych 
Piekieł w regionie świętokrzyskim nazywana 
jest Piekłem Skibskim. Powstała wskutek 
rozpuszczania wapiennych skał przez  
wodę i działalności ludzi, którzy szukali tu 
cennych kruszców. Jej korytarze mają ponad 
50 m długości. Bez większych problemów 
i „na stojąco” można przejść blisko 
20-metrowej długości korytarzem głównym. 
Trzeba jednak uważać na półtorametrowe 
zagłębienie, pozostałość po dawnym 
szybie. W ciasnych bocznych korytarzach 
zamieszkują nietoperze, nie brak też pająków.
Odległą o kilka kilometrów inną krasową 
jaskinię nazwano Rajem, bo jest w niej jak... w raju. Dzięki fantastycznym 
formom naciekowym zaliczana jest do najpiękniejszych jaskiń w Polsce. 
Jej naturalne korytarze mają blisko 250 m długości, wyrzeźbiła je woda 
w wapieniach powstałych około 360 mln lat temu na dnie płytkiego 
morza. Wytyczona w jaskini trasa dla turystów liczy 180 m. Prowadzi 
m.in. przez Komorę Złomisk z ogromnymi głazami, jakie oderwały się 
od stropu i kolumną naciekową w kształcie harfy. W Sali Kolumnowej 
podziwiać można kolejne przepiękne kolumny (stalagnaty), które powstały  
z połączenia zwisających ze stropu jaskini stalaktytów z „wyrastającymi”  
z jej dna stalagmitami. Tam także znajdują się pizoidy, czyli nacieki w kształcie 
kulek, zwane perłami jaskiniowymi. W Sali Stalaktytowej z każdego metra 
kwadratowego „sufitu” zwisa ponad 200 stalaktytów! Podczas zwiedzania 
przewodnicy pokazują wśród form naciekowych m.in.: żabę, słonia, kalafior  
czy św. Mikołaja. Wystarczy dobrze się rozejrzeć i trochę wyobraźni,  
by doszukać się wielu innych kształtów.

Góra Zelejowa (372 m n.p.m.), położona 
ok. 2 km na północ od Chęcin, to jedno  
z najbardziej stromych wzniesień Gór 
Świętokrzyskich. Ale tylko od północnej 
strony, gdzie ciągnąca się na długości blisko 
kilometra wapienna grań jest w niektórych 
miejscach prawie pionowa i dochodzi do 
kilkudziesięciu metrów wysokości. Do 
połowy ubiegłego wieku Zelejową kruszyli 
górnicy. Najpierw w poszukiwaniu rud 
ołowiu, potem głównie różanki zelejowskiej, 
czyli niezwykle dekoracyjnej odmiany 
kalcytów żyłowych i brekcji kalcytowo-
wapiennych. Nazwano ją także marmurem 
chęcińskim i wykorzystywano głównie 
do dekoracji kościołów. Wznosząca się 
od południa nad Chęcinami Góra Zamkowa (356 m n.p.m.) słynie przede 
wszystkim z ruin zamku z przełomu XIII i XIV wieku. Także była miejscem 
eksploatacji cennych kruszców. W jej zachodnim zboczu znajduje się 
nieczynny już kamieniołom z odsłoniętymi wapieniami sprzed 390-375 
mln lat, w których zachowały się szczątki żyjących w znajdującym się tu 
wtedy morzu organizmów, m.in. ramienionogów i koralowców. Niespełna 
kilometr na zachód od Zamkowej położona jest Góra Rzepka (357 m n.p.m.).  
Jej południowa stroma ściana skalna powstała w wyniku eksploatacji dolomitu  
i wspomnianej wcześniej różanki.
Góra Miedzianka (356 m n.p.m.), położona około 10 kilometrów na zachód 
od Chęcin, od XIV wieku do 1954 roku była miejscem eksploatacji rud miedzi.  
Po dawnych kopalniach pozostały szpary, szyby i sztolnie podziemnie 
korytarze mają łącznie ok. 4 km długości. W pobliżu ostatniej zachowanej 
w regionie świętokrzyskim wieży szybowej znajduje się Muzealna Izba 
Górnictwa Kruszcowego z cennymi pamiątkami nie tylko po miedziowych 
górnikach. Zobaczyć tam można m.in.: minerały zawierające związki miedzi, 
dawne narzędzia górnicze, kolekcję starych lamp i miedzianych monet.

W wapieniach 
Kadzielni i Wietrzni 

odkryto skamieniałości 
kilkudziesięciu gatunków 

kopalnych zwierząt 
morskich, jakie tu 
żyły przed setkami 

milionów lat, m.in.: ryb 
pancernych, koralowców, 

ramienionogów, 
głowonogów,  

konodontów, gąbek  
i małżoraczków.

Skały i minerały 
występujące w Kielcach  

i Górach Świętokrzyskich, 
skamieniałości oraz tropy 
zwierząt sprzed milionów 

lat zobaczyć można na 
wystawie w muzeum 

oddziału Państwowego 
Instytutu Geologicznego  

w Kielcach  
(ul. Zgody 21,  

www.pgi.kielce.pl).

Raj, położony blisko  
drogi Kielce - Chęciny, 

można zwiedzać  
w godz. 10-17,  

codziennie oprócz 
poniedziałków. 

Rezerwacja biletów:  
tel. 41 346 55 18,  
www.jaskiniaraj.pl

Piekło jest dostępne całą 
dobę i bez biletów, dojście 

niebieskim szlakiem  
z Chęcin (5 km).

Muzealną Izbę Górnictwa 
Kruszcowego w Miedziance  
zwiedzać można od wtorku 
do piątku w godz. 11-19,  
w soboty w godz. 10-17.

tel. 784 377 444, 
www.miedzianka.pl 
Centrum Informacji 

Turystycznej i Historycznej 
Gminy Chęciny „Niemczówka”,  

Chęciny, ul. Małogoska 7, 
tel. 41 31 51 829, 

informacja@checiny.pl

www.szlakarcheogeo.pl www.szlakarcheogeo.pl

www.szlakarcheogeo.pl
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Krzemionki Zachełmie

Góry Świętokrzyskie, jedne z najstarszych w Europie, kryją  
w sobie mnóstwo tajemnic z ponad 500 milionów lat dziejów 
naszej planety. W tworzących je skałach obserwować można 
procesy geologiczne, jakie doprowadziły do ukształtowania 
powierzchni tej części naszego kontynentu. Zachowane 
w nich ślady i skamieniałości pozwalają także na badanie 
przemian zachodzących w świecie żywych organizmów. 
Stanowią więc Góry Świętokrzyskie prawdziwy raj dla 
geologów i paleontologów, archeologów czy historyków. Ale 
to wcale nie oznacza, że są atrakcyjne tylko dla naukowców. 
Na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym każdy 
z pewnością znajdzie coś interesującego dla siebie. I tak 
w kamieniołomie Zachełmie koło Zagnańska możemy 
zobaczyć, gdzie wyszliśmy z morza na ląd. Odkryte tam 
tropy pierwszych czworonogów (tetrapodów) sprzed 
blisko 400 mln lat stały się naukową sensacją na początku  
2010 roku. 
Odciśnięte w skałach ślady łap dinozaurów i kilkadziesiąt 
modeli tych stworzeń czeka na zwiedzajacych w JuraParku 
w Bałtowie. W pobliskich Krzemionkach zobaczymy, jak 
neolityczni górnicy kilka tysięcy lat temu wydobywali 
krzemień pasiasty, który przed wyprodukowaniem brązu 
stanowił główny surowiec do produkcji siekier i innych 
narzędzi. 
O tym, że dwa tysiące lat temu Góry Świętokrzyskie były jednym z największych 
w Europie ośrodków produkcji żelaza, przekonamy się w Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa w Nowej Słupi. Powstało ono w miejscu odkrytych przez archeologów 
kotlinek pozostałych z pieców dymarskich. Wytapiane w nich żelazo służyło 
prawdopodobnie do produkcji broni barbarzyńcom najeżdżającym na Rzym.

Na pobliskim Świętym Krzyżu, nazywanym także Łyścem lub Łysą Górą, 
znajduje się ogromne miejsce „gołe od boru”, czyli gołoborze. To skalne 
rumowisko powstało wskutek kruszenia się piaskowców kambryjskich  
w okresie zlodowacenia. Wypełniająca szczeliny skalnych bloków woda po 
zamarznięciu zwiększała swoją objętość i rozsadzała je. Z części powstałych  
w ten sposób kamieni i głazów nasi praprzodkowie usypali dookoła szczytu 
Łyśca wały i oddawali wewnątrz nich cześć pogańskim bóstwom. 

Świętym miejscem Słowian była również Góra Grodowa koło Tumlina, na której 
utworzono rezerwat Kamienne Kręgi. Jego nazwa pochodzi od otaczających 
wierzchołek wałów. Dziś są już ledwie widoczne, w VII-VIII wieku tworzyły  
trzy kręgi w kształcie elipsy.
Na Grodowej Górze do dziś trwa eksploatacja czerwonego piaskowca.  
W nieczynnych już kamieniołomach powstały inne znajdujące się na naszym 
szlaku rezerwaty, m.in.: Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia i Biesak-Białogon  
w Kielcach. W odsłoniętych w nich skałach zapisane są geologiczne dzieje 
całego regionu świętokrzyskiego od dolnego kambru, czyli od ok. 542 mln 
lat temu. 
Góra Miedzianka, jak sama nazwa wskazuje, stanowiła od średniowiecza 
miejsce eksploatacji rud miedzi. Rudę ołowiu wydobywano m.in. na kieleckim 
wzgórzu Karczówka. W znajdującym się na jej szczycie kościele zachwyca 
wykonana z potężnej bryły tego surowca figura św. Barbary, patronki górników. 
Mamy na szlaku Jaskinię Piekło, z której czeluści - według legendy - wylatywały 
diabły, by zło na świecie czynić. Położona siedem kilometrów od niej Jaskinia 
Raj kilkadziesiąt tysięcy lat temu służyła jako schronienie człowiekowi 
neandertalskiemu. Dziś jest jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce. 
Wymieniliśmy tylko niektóre z ciekawych miejsc na naszym szlaku. Przy 
wszystkich do końca 2011 roku ustawione zostaną tablice z informacjami  
o ich historii czy zjawiskach, które turysta może zobaczyć. W zwiedzaniu 
pomoże również obszerny przewodnik, w dotarciu na miejsce specjalne 
oznakowanie przy drogach.

Przebieg szlaku:
Bałtów - Krzemionki - Wąwóz w Skałach - Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa w Nowej Słupi - Święty Krzyż - Bukowa Góra - kamieniołom 
Zachełmie - Góra Grodowa - Góra Ciosowa - Kielce (rezerwaty: Ślichowice, 
Wietrznia, Kadzielnia, Karczówka i Biesak-Białogon) - kamieniołom 
Szewce - Jaskinia Raj - Góra Zelejowa - Jaskinia Piekło - kamieniołom 
Stokówka - Góra Zamkowa w Chęcinach - Góra Rzepka - Góra Miedzianka.

To jeden z największych w Europie prahi-
storycznych kompleksów kopalń, położony 
na północny wschód od Ostrowca Święto-
krzyskiego. Na terenie o długości 4,5 km  
i szerokości do 200 m znajduje się ponad  
4 tysiące kopalń. Pochodzą z okresu neolitu 
i wczesnej epoki brązu (około 3900 - 1600 
lat przed naszą erą). Z wydobywanego  
w nich krzemienia pasiastego wytwarzane 
były przede wszystkim siekiery. W okresie 
największego rozwoju rozprowadzano je  
w promieniu ponad 600 km od Krzemionek. 
Na terenie dawnego pola górniczego, które 
stanowi rezerwat i objęte jest ochroną 
archeologiczną, podziwiać można dobrze 
zachowany krajobraz pokopalniany.
Widoczne są tam liczne zagłębienia po szybach oraz hałdy wydobytego  
z nich urobku. Archeolodzy odnaleźli również liczne ślady obróbki krzemienia 
i pozostałości obozowisk.
Odkryte w 1922 roku przez geologa Jana Samsonowicza kopalnie dzielą się 
na cztery grupy - od płytkich i prostych jamowych, przez niszowe, filarowo-
komorowe po największe komorowe. Te ostatnie miały ok. 9 m głębokości  
i wyrobiska o powierzchni kilkaset metrów kwadratowych.  
Przez kilkanaście kopalń prowadzi podziemna trasa turystyczna o długości  
465 m. Wędrujemy tunelem wykutym specjalnie dla zwiedzających  
w wapiennej skale. Mierzy on około 2 m wysokości i pozwala obserwować,  
w jakich warunkach pracowali neolityczni górnicy. W poszukiwaniu cennego 
krzemienia drążyli korytarze o wysokości od kilkudziesięciu centymetrów 
do nieco ponad metra. Kopalnie w Krzemionkach - jako znakomity przykład 
prahistorycznej myśli technicznej - zostały w 1994 roku uznane za pomnik 
historii i znalazły się na liście najcenniejszych zabytków w Polsce.

To tu wyszliśmy na ląd! 395 mln lat temu na 
terenie Zachełmia koło Zagnańska było płytkie 
ciepłe morze. Brodziły po nim w poszukiwaniu 
pokarmu pierwsze stworzenia poruszające 
się na czterech łapach - tetrapody. Przy okazji 
zostawiały ślady swoich łap w mule, który 
potem skamieniał. 
Odkrycie tych tropów przez polskich 
naukowców stało się światową sensacją 
na początku 2010 roku. Trafiły na okładkę 
prestiżowego czasopisma naukowego 
„Nature”, które zamieściło obszerny artykuł  
o nich. Zmienił on dotychczasowe wyobra-
żenia o początkach lądowych kręgowców-
czworonogów. Dotychczas sądzono, że 
pierwsze wyszły na ląd 18 mln lat później  
i że ze słodkowodnego środowiska, nie z morza.
Te słynne tropy podziwiać można na południowej ścianie nieczynnego od ponad 
20 lat kamieniołomu. W znalezieniu niewielkich zagłębień w ciemnobrunatnej 
skale pomoże ustawiona naprzeciw nich tablica informacyjna. W bloku 
skalnym obok niej widać także ślady skorupiaków, które stanowiły pokarm dla 
pierwszych tetrapodów. To prawdopodobnie za nimi wyszły one na brzeg. 
Koniecznie więc trzeba się wybrać do Zachełmia i postawić swoją stopę tam, 
gdzie po raz pierwszy stanęliśmy na nogach. Kamieniołom ma jeszcze inną 
atrakcje. Przed odkryciem słynnych tropów geologów interesowała głównie jego 
północna ściana z ułożonymi pod kątem około 45 stopni dolomitami dewonu 
środkowego i zalegającymi na nich niezgodnie ułożonymi, prawie poziomo, 
skałami dolnego triasu. Nazywa się to niezgodnością strukturalną (kątową). Jest 
też pomiędzy tymi skałami luka czasowa licząca aż sto kilkadziesiąt milionów 
lat. Tyle dzieli bowiem dewon od triasu. Powinny między nimi znajdować się 
osady z karbonu i permu, a nie ma po nich śladu. 

Oddział Muzeum 
Historyczno-

Archeologicznego  
w Ostrowcu 

Świętokrzyskim  
w sezonie letnim można 

zwiedzać od poniedziałku 
do piątku w godz. 9-18,  

w soboty i niedziele  
w godz. 11-18.

Kontakt:  
tel. 41 262 09 78,  

www.krzemionki.pl 

Ślady łap tetrapodów 
z kamieniołomu 

w Zachełmiu mają 
do 26 cm srednicy. 
Naukowcy szacują, 

że zwierzęta te mogły 
mieć 2-2,5 m długości. 
Najprawdopodobniej  
były drapieżnikami  

i oddychały już płucami, 
choć mogły jeszcze mieć 

szczątkowe skrzela.
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