
Kieleckie Parki Krajobrazowe 

Tak się już jakoś złożyło, że mieszkamy w powiecie kieleckim. 

Pomyśleć by można, że jest to miejsce nieciekawe i nudne. Tak się już jakoś 

złożyło, że wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. Nie sposób wymyślić większą 

bzdurę. Wystarczy baczniej przyjrzeć się historii lub przyrodniczej stronie 

tych terenów, a człowiek się zdziwi. 

Bo niby to taki powiat kielecki, a tu proszę: ślady pierwotnych kultów 

pamiętające czasy niepamiętne już w czasach Mieszka I. Albo jaskinie ze 

szczątkami zwierząt już dawno wymarłych i to prawie w centrum Kielc. 

Albo taki sobie Raków, który w czasach reformacji był stolicą arian                 

i posiadał akademię słynną na całą Europę. Albo dworek Sienkiewicza. 

Laureata Nagrody Nobla.  

W takim sobie powiecie kieleckim. 

   



Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej, w południowo - 

zachodniej części Gór Świętokrzyskich, pomiędzy rzekami Łośną (Wierną Rzeką) i Bobrzą. Krajobraz 

Parku tworzą niewysokie grzbiety górskie poprzedzielane rozległymi dolinami. Szczególnie warte 

zobaczenia i zwiedzenia są: 

 Jaskinia Raj będąca stanowiskiem archeologicznym ważnym w skali europejskiej. Znaleziono 

tam bowiem ślady pobytu człowieka sprzed niemal 540 tys. lat. 

 Chęciny - dawne miasto królewskie, o wielkim w przeszłości znaczeniu gospodarczym.          

Po czasach świetności zachował się zabytkowy układ urbanistyczny i niemal 100 obiektów 

uznanych za zabytkowe. Wśród nich znajdują się XIV-wieczny kościół parafialny oraz dwa 

zespoły klasztorne - XIV-wieczny kościół i klasztor franciszkanów oraz XVII-wieczny kościół             

i klasztor klarysek. 

 Rezerwat „Góra Zelejowa” – jedno z niewielu miejsc w okolicach Kielc udostępnionych         

do uprawiania wspinaczki skałkowej. 

 Czerwony szlak – wiedzie z Kuźnianek (Pasmo Oblęgorskie) przez Miedzianą Górę, Masłów, 

Świętą Katarzynę, grzbiet Łysogór, Nową Słupię, okolice Iwanisk, zamek Krzyżtopór, 

Klimontów, Ossolin z kolejnym zamkiem Ossolińskich, Koprzywnicę, SANDOMIERZ … 

Ciężko by było opisać wszystkie atrakcje, zabytki i rezerwaty znajdujące się po drodze. 

 Rezerwat „Kadzielnia” – ścisły rezerwat przyrody nieożywionej. Chronionym obiektem jest 

Skałka Geologów wznosząca się pośrodku nieczynnego od 1962 r. kamieniołomu. Kadzielnia 

stanowi największe skupienie jaskiń na kielecczyźnie – jest ich aż 26! W jaskiniach na 

Kadzielni znaleziono kości nosorożców włochatych, niedźwiedzi jaskiniowych i gryzoni 

stepowych.  Skałka Geologów otoczona jest z trzech stron tzw. Szmaragdowym Jeziorem. 

Niezwykły kolor wody wywołuje zjawisko optyczne - promienie światła odbijające się            

od zlasowanego wapienia.  

 

 

 

 

 

 

 

    

Widok na Chęciny z góry Zelejowa Klasztor franciszkanów w Chęcinach 

Skałka Geologów na Kadzielni Zamek w Chęcinach 



Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej i obejmuje 

wschodni fragment Gór Świętokrzyskich. Teren Parku przecinają pasma: Orłowińskie, Cisowskie i 

Ociesęckie oraz Wzgórza Bardziańskie. Warto odwiedzić: 

 Niebieski szlak – wiedzie od Daleszyc przez wieś Widełki do Łagowa. Prowadzi przez Przełęcz 

Kwarty, obozowisko AK pod przewodnictwem „Barabasza” oraz rezerwaty Cisów i Zamczysko. 

W rezerwacie Zamczysko znajdują się obiekty archeologiczne będące najprawdopodobniej 

ruinami pogańskiej świątyni oraz pozostałości murów obronnych. 

 Rezerwat „Białe Ługi” – jedno z większych w okolicy torfowisk i bagien. Występuje łęg 

jesionowo-olszowy oraz bór bagienny, w którym można spotkać wiele roślin rzadkich               

i chronionych bagno zwyczajne, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna, żurawina 

błotna, rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, wełnianka pochwowata, wątlik błotny         

i tajęża jednostronna. Raj dla botaników . 

 Raków – miasto założone przez kasztelana żarnowskiego Jana Sienieńskiego w 1567 roku. 

Stało się centrum życia Braci Polskich zwanych arianami (odłam protestantyzmu). W latach 

1602-1638 działała tu Akademia Rakowska o sławie wykraczającej poza granice kraju. Wtedy 

powstał też ratusz, łaźnia, bożnica i bramy wjazdowe. W wyniku kontrreformacji w 1638 roku 

sąd królewski zakazał działalności rakowskiego zboru oraz Akademii, w wyniku czego miasto 

podupadło. 

 

    

Obozowisko "Barabasza" Kościół parafialny w Rakowie 

Torfowisko w rezerwacie „Białe Ługi” Były dom ministra zboru rakowieckiego, obecnie izba pamięci 



 

Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej. Składa 

się z dwóch odrębnych obszarów: zachodniego - obejmującego Pasmo Oblęgorskie w Górach 

Świętokrzyskich i wschodniego - obejmującego Płaskowyż Suchedniowski. Do najważniejszych 

obiektów należą: 

 Dworek Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – pałacyk podarowany Sienkiewiczowi przez 

naród, w uznaniu dla jego zasług literackich. Obecnie znajduje się tam muzeum poświęcone 

pisarzowi. 

 Pozostałości szybów kopalni miedzi na Miedzianej Górze - Od końca XVI w., w rejonie 

Miedzianej Góry istniało kilka szybowych kopali rud miedzi. Dokładna data powstania 

najbardziej znanej kopalni - "Zygmunt", jest niestety nieznana. Szacuje się, iż główny jej szyb - 

"Stanisław", pochodzi prawdopodobnie sprzed XVII w. Z wydobytej tu miedzi, w 1593 r. 

wykonano pokrycie dachów na Wawelu, a w XVIII w. bito z niej monety. 

 Rezerwat „Kręgi Kamienne” - ochroną objęto szczytową partię rozległego zalesionego 

wzniesienia Góry Grodowej (399 m n.p.m.). W szczytowej partii wzniesienia znajdują się trzy, 

eliptyczne, współśrodkowe kręgi kamienno-ziemne interpretowane przez archeologów jako 

miejsce dawnego sanktuarium kultu pogańskiego. Obecnie w centrum kręgów, na skraju 

urwiska skalnego stoi kaplica p.w. Przemienienia Pańskiego z 1850 r. 

 Dąb Bartek - dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 9,64 m., wysokość – 

ok. 25 m. w wieku ok. 1200 lat. 

 Skałki „Piekło Dalejowskie”, „Brama Piekielna”, urwisko skalne „Piekło” – pomniki przyrody 

nieożywionej – grupy dolnotriasowych piaskowców odsłoniętych przez działalność człowieka. 

 

                       Dworek Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku                                     Rezerwat Kręgi Kamienne      

 

 

 

 

 

 

Dąb Bartek Brama Piekielna 



Sieradowicki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej. Obejmuje Płaskowyż 

Suchedniowski oraz północną część Gór Świętokrzyskich. Cechą szczególną Parku są jego walory 

historyczne. Ogromne kompleksy leśne kryją wiele śladów z czasów Powstania Styczniowego                

i II wojny światowej - głównie mogił powstańców, żołnierzy i ludności cywilnej. Szczególnie warte 

zobaczenia są: 

 Opactwo cystersów z XIII w. w Wąchocku – Jest jednym z najpiękniejszych przykładów 

architektury romańskiej Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 roku biskup krakowski 

Gedeon (Gedko). Budowniczym opactwa był Simon, z pochodzenia Włoch. Klasztor 

dwukrotnie niszczyły najazdy tatarskie. 

 Rezerwat „Wykus” – Rezerwat położony jest 4 km na płn.-wschód od wsi Siekierno. Teren 

rezerwatu przecina dolina potoku Lubianka i wąwozy jej dopływów. W centrum rezerwatu 

znajduje się niewielka polanka z pomnikiem upamiętniającym miejsce obozowania 

partyzantów AK ze zgrupowania słynnego "Ponurego" (Jana Piwnika). 

 Bodzentyn - Bodzentyn powstał około 1355r. jako miasteczko prywatne pozostające 

własnością biskupów krakowskich. W 1410 zatrzymał się tu król Władysław Jagiełło, 

wyprawiający się na Krzyżaków. Król przyjechał z Łysej Góry i przez dwa dni przebywał na 

dworze biskupim, przyjmując posłów od książąt pomorskich. Teraz podziwiać można ruiny 

zamku wybudowanego na zlecenie biskupów. 

 

Opactwo cystersów w Wąchocku Ruiny zamku w Bodzentynie 

Widok na Bodzentyn i zamek Kapliczka na polanie Wykus 


