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Informacje o regionie 

Region Świętokrzyski to miejsce magiczne. Co roku przyciąga wielu turystów bogactwem atrakcji turystycznych, 
których nieustannie przybywa. Sercem regionu są jedne z najstarszych w Europie Góry Świętokrzyskie, na którego 
obszarze utworzono Świętokrzyski Park Narodowy. Najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich jest Łysica (612 
m n.p.m.) jednak najbardziej znany miejscem gór jest Święty Krzyż z klasztorem, w którym przechowywane są 
relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Od wieków pielgrzymowali tu liczni królowie Polski, a i teraz jest znanym 
sanktuarium przyciągającym niezliczone rzesze pielgrzymów i turystów. Wokół Gór Świętokrzyskich położonych jest 
wiele ciekawych turystycznie miejscowości: Nowa Słupia - z zabytkami starożytnego hutnictwa, Święta Katarzyna 
- z klasztorem oraz kapliczką i źródełkiem św. Franciszka, Bodzentyn - z ruinami zamku oraz wiele innych...



Położenie

Położenie województwa na mapie Polski Mapa województwa świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski i graniczy z sześcioma 
województwami: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i łódzkim. Stolicą województwa są 
Kielce. Świętokrzyskie zajmuje obszar o powierzchni ponad 11 700 km². Góry Świętokrzyskie stanowią 
charakterystyczny element krajobrazu regionu świętokrzyskiego.



Bezrobocie

Jest coraz więcej młodych bezrobotnych, długotrwale nie posiadających zatrudnienia oraz bezrobotnych 
po 50 roku życia. Sytuacja na świętokrzyskim rynku pracy budzi coraz większy niepokój.

8,9 procent wyniosła w styczniu bieżącego roku stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim. W porównaniu do stycznia 2020 
roku to wzrost o 0,5 punktu procentowego, a w stosunku do stycznia 2019 o 0,1 punktu procentowego. Bezrobotnych jest u nas 
obecnie 46 944, czyli o 2379 osób więcej niż przed rokiem i niemal tyle samo co w styczniu 2019 roku.
W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne bezrobocia.

Najwyższa stopa bezrobocia jest w 
powiatach:

● skarżyskim – 17,4 procent,
● opatowskim – 13,6 procent,
● koneckim – 13,1 procent,
● ostrowieckim -12,2 procent
● kieleckim – 10,2 procent,

Najniższe bezrobocie utrzymuje się w następujących 
powiatach:

● buskim – 4,6 procent,
● Kielcach – 5,8 procent,
● pińczowskim – 6,9 procent,
● sandomierskim -7,5 procent,
● staszowskim – 7,6 procent,
● jędrzejowskim - 7,7 procent
● kazimierskim - 7,7 procent
● włoszczowskim – 8,0 procent.



Gospodarka województwa świętokrzyskiego 

Województwo świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy. Występuje tutaj wyraźny podział na 
przemysłową północ i rolnicze południe. Większość ośrodków miejskich znajduje się na terenie dawnego 
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, skupiając znaczną w skali województwa liczbę miejsc pracy w przemyśle. 
Podstawowymi bogactwami naturalnymi województwa są kopaliny mineralne; pokłady kamienia gipsowego należą 
do najbogatszych w Europie. W 2012 świętokrzyska produkcja wapna stanowiła 56,3% produkcji kraju, zaś 
produkcja kruszywa mineralnego łamanego – 24,6%. Województwo jest również potentatem w produkcji cementu. 
W trzech cementowniach zlokalizowanych na jego terenie (Ożarów, Małogoszcz, Nowiny) powstaje jedna czwarta 
cementu produkowanego w Polsce.

W przygotowanym przez tygodnik „Polityka” rankingu 500 największych polskich firm za 2012, znalazło się 14 
przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie świętokrzyskim, w tym siedem w Kielcach. Najwyżej 
sklasyfikowane zostały Kolporter Sp. z o.o. S.K.A., Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Elektrownia Połaniec SA – 
Grupa GDF Suez Energia Polska, Grupa Kapitałowa Rovese SA  i Grupa Polskie Składy Budowlane SA .



Herb województwa świętokrzyskiego

W pierwszym polu tarczy znajduje się 
herb benedyktynów łysogórskich – 
podwójny złoty krzyż na błękitnym 
polu,W czerwonym drugim polu 
znajduje się biały orzeł, zwrócony w 
prawo .Obecnie w odpowiadającym 
jej trzecim polu (oryginalnie: prawym 
polu) znajduje się osiem 
czerwono-srebrnych pasów, a w 
błękitnym polu czwartym dziewięć 
złotych sześcioramiennych gwiazd.



Historia regionu świętokrzyskiego

Dzieje Ziemi Świętokrzyskiej związane są z początkami Państwa Polskiego. Tu bowiem powstawały pierwsze 
osady ludów słowiańskich, z których prastara Wiślica urosła do rangi stolicy państwa Wiślan. Założony w XII 
wieku benedyktyński klasztor na Łysej Górze, z pierwszymi w Polsce relikwiami Krzyża Świętego, był do XVII 
wieku największym sanktuarium w kraju. Pielgrzymowali do niego polscy królowie i książęta. Góra, nazwana 
później Świętym Krzyżem, dała nazwę całemu łańcuchowi górskiemu oraz stała się z czasem symbolem 
całego regionu.Ziemia ta była świadkiem wielu wydarzeń, trwale zapisanych w annałach historii. W 1347 roku 
król Kazimierz Wielki ogłosił w Wiślicy słynne statuty, czyli pierwsze spisane polskie prawa. „Zjazd ziem 
polskich" na zamku w Chęcinach w 1331 roku uważany jest za początek przyszłych sejmów. 



Historia regionu świętokrzyskiego

W XVI i XVII wieku powstały na Ponidziu główne ośrodki ruchu reformacyjnego. Tu tworzono pierwsze 
szkoły z polskim językiem wykładowym, wydawano pierwsze polskie książki i drukowano tłumaczenia 
Biblii.Niestety, nie ominęły tej ziemi liczne wojny. Największe spustoszenia uczyniły najazdy Tatarów i 
Szwedów. Dzięki wysiłkowi ludności, wiele miast i miasteczek podniosło się z wojennych zniszczeń.



Mieszkańcy województwa

1,226 miliona (2019)
tyle wynosi ludność w 
woj. Świętokrzyskim



Podział administracyjny

Województwo składa się z 13 powiatów i jednego miasta na prawach powiatu Kielce. W powiatach znajdują 
się 102 gminy, w tym 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna 
i Sandomierz), 38 gmin miejsko-wiejskich oraz 59 gmin wiejskich.

Na terenie województwa znajdują się 43 miasta.



Ludność poszczególnych miast

Powiat                                  Ludność         Powierchnia (km²)
powiat kielecki                     210 694          2246,07             
powiat Busko                       72 058            968,00
powiat jędrzejowski    86 076          1256,96
powiat kazimierski              33 851            422,18
powiat konecki                        80 648          1139,72
powiat opatowski                       52 577            910,90
powiat ostrowiecki                   110 127            616,78
powiat pińczowski                      39 271            612,85
powiat sandomierski               77 773            675,89
powiat skarżyski                         74 817            395,43
powiat starachowicki               90 377            523,41
powiat staszowski               72 167            924,80
powiat włoszczowski               45 336            907,86



                                                                          Zarobki w regionie 

Przeciętne wynagrodzenie w woj. świętokrzyskim w 2018 roku wynosiło 3 800 zł brutto miesięcznie.

Na najbardziej atrakcyjne zarobki liczyć mogą mieszkańcy większych miast, przeciętna płaca mieszkańców Kielc 
wynosi 4 100 zł. Powodów do narzekań nie mają również mieszkańcy Starachowic, gdzie przeciętne wynagrodzenie 
wynosi 4 000 zł oraz Ostrowca Świętokrzyskiego gdzie mediana wynosi 3 900 zł. Nieco gorzej sytuacja wygląda w 
Sandomierzu, w Skarżysku-Kamiennej, w Końskich gdzie wynagrodzenie statystycznego pracownika nie przekracza 
3 800 zł 

 Kielce - 4 100 zł

 Starachowice - 4 000 zł

 Ostrowiec Świętokrzyski - 3 900 zł

 Sandomierz - 3 750 zł

 Skarżysko-Kamienna - 3 650 zł

                                                               



Ukształtowanie powierzchni

Obszar województwa jest bardzo zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni. Położony jest prawie w całości w 
zasięgu trzech makroregionów: Wyżyny Kieleckiej, Niecki Nidziańskiej, Wyżyny Przedborskiej, które różnią się zasadniczo 
budową geologiczną, rzeźbą terenu, stosunkami wodnymi oraz warunkami klimatycznymi. Najważniejszym elementem 
morfologicznym są Góry Świętokrzyskie z najwyższymi szczytami: Łysicą (614 m n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m). W 
północnej i centralnej części województwa, która charakteryzuje się największą lesistością, w krajobrazie dominują garby i 
grzbiety poprzedzielane podłużnymi obniżeniami terenu. Południowa cześć województwa (Niecka Nidziańska) ma charakter 
równinny, poprzedzielana jest płaskimi garbami, a miejscami także dolinami krasowymi. Południowo-wschodnia część 
województwa (Nizina Nadwiślańska) to teren znacznie obniżony w kierunku Wisły, która stanowi naturalną granicę 
województwa.



                                     Rzeki w woj. Świętokrzyski

Przez Świętokrzyskie przepływają rzeki: Wisła (górna i środkowa), Pilica, Nida, 
Nidzica, Lubrzanka, Kamienna, Czarna Włoszczowska, Czarna Konecka, Czarna 
Staszowska, Wschodnia i wiele mniejszych.



Kamień-Pińczak

"PIŃCZAK" był szeroko stosowany w budownictwie jako kamień konstrukcyjny, ale też do wykonywania 
detali architektonicznych, nadproży i rzeźb dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. PIŃCZAK jest skałą 
wapienną, osadową, powstałą ze skamieniałych glonów morskich, ślimaków, małż, korali, jeżowców, 
szczątków ryb, a nawet wielorybów. W latach 90tych XX wieku na naszej kopalni PIŃCZAKA został 
wydobyty szkielet wieloryba, który ma ponad 12 mln lat.

"PIŃCZAK" był zawsze materiałem docenianym i poszukiwanym przez rzeźbiarzy. Nadaje się do rzeźbienia 
delikatnych, finezyjnych, ażurowych detali. Po wydobyciu ze złoża jest miękki i łatwo poddaje się 
obróbce. Z czasem się utwardza i pokrywa twardą warstwą ochronną (patyną). Jest pod tym względem 
kamieniem wyjątkowym.  PIŃCZAK z naszego złoża jest kamieniem o pełnej mrozoodporności, co 
potwierdziły wielokrotne badania w instytutach naukowo-badawczych i laboratoriach budowlanych, co 
również potwierdzają budowle z PIŃCZAKA, które mają po kilkaset lat.



Kamień-Pińczak

Nie sposób wymienić wszystkich obiektów, w których znalazł się "PIŃCZAK" na przestrzeni ostatnich 500 lat. 
Do najbardziej znanych w naszym kraju należą:
w Krakowie:
-kościół św. Piotra i Pawła
-kościół Mariacki
-Bazylika Świętej Trójcy
w Warszawie:
-kamieniczki Starego Miasta
-Zamek Królewski
-Filharmonia Narodowa
-Pałac Kultury i Nauki
-budynek Sejmu
w Kielcach:
-kościół św. Józefa
w Pińczowie:
-kościół św. Jana Ewangelisty
-Pałac Wielopolskich
-klasztor Franciszkanów
-Kapliczka św. Anny



Pisarz-Adolf Dygasiński

Urodził się 7 marca 1839 r. w Niegosławicach nad Nidą w powiecie 
pińczowskim, w rodzinie chłopskiej. Początkowo kształcił się w Pińczowie, 
później w Wyższej Szkole Realnej w Kielcach, po czym w Szkole Głównej 
w Warszawie rozpoczął studia.W wieku 44 lat zadebiutował jako pisarz 
nowelką „Za krowę”.Najwybitniejszymi dziełami Dygasińskiego są jego 
powieści: „Zając”, „Margiela i Margielka” oraz „Gody życia”.Z lat szkolnych 
w kieleckim gimnazjum pozostawił książkę „W Kielcach. Opowiadania i 
uwagi z czasów szkolnych”.Zmarł 3 czerwca 1902 r. w Grodzisku 
Mazowieckim.

Jego imię nosi Szkoła Podstawowa nr 26 w Kielcach, a okres nauki upamiętnia tablica na dawnym 
budynku Gimnazjum Rządowego. Adolf Dygasiński jest także patronem Zespołu Szkół nr 3 w 
Chmielniku.W 1938 r. nadano jego imię ulicy na Barwinku, wówczas odległym wiejskim przedmieściu 
Kielc.



Miasta warte odwiedzenia



  Stolica regionu świętokrzyskiego - Kielce 

Kielce to miasto w południowej Polsce, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone są u stóp Gór Świętokrzyskich, 
najstarszych gór Europy. Miasto przecina rzeka Silnica, będąca prawostronnym dopływem Bobrzy. Na terenie Kielc znajduje się 
szereg rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej, m.in. Kadzielnia, Ślichowice i Wietrznia.Pierwsze wzmianki o Kielcach 
jako osadzie targowej pochodzą z 1084 roku. Od tego też czasu należała ona do biskupów krakowskich. Wśród miast Kielce 
wymieniane są już w 1186, choć prawo magdeburskie nadano im dopiero w 1364. Dalszy rozwój miasto zawdzięcza obecności 
rud ołowiu, miedzi, żelaza i srebra. Kielce zostały zniszczone w roku 1655 podczas potopu szwedzkiego, a ponowny rozwój 
nastąpił w XVIII wieku, kiedy w 1789 miasto przeszło na własność Rzeczypospolitej.Podstawą rozwoju gospodarczego miasta 
była - począwszy od XV wieku - eksploatacja i przetwórstwo surowców mineralnych: rud żelaza, miedzi i ołowiu oraz marmurów i 
piaskowców. Dziś rozwija się tu m.in. przemysł budowlany, materiałów budowlanych, elektromaszynowy, a także spożywczy i 
przetwórczy.



Sandomierz

Sandomierzanie lubią porównywać swoje miasto do Rzymu, bo podobnie jak stolica Włoch, położony jest na siedmiu 
wzgórzach i szczyci się wieloma zabytkami. Będąc w sandomierzu warto odwiedzić ratusz który jest  jednym z 
najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Zbudowany w XIV w. pierwotnie w kształcie wieży. Rozbudowany w XV w. 
uzyskał plan wydłużonego prostokąta, natomiast w XVI w. został zwieńczony attyką. Na początku XVII w. Również warto 
odwiedzić Collegium Gostomianum  wzniesione na początku XVII w., późnorenesansowe, zachowało pierwotny kształt 
architektoniczny i funkcję. Jest jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce. Zachowało się „szkolne” skrzydło dawnego 
kolegium jezuitów, ufundowane w 1602 roku przez Hieronima Gostomskiego – wojewodę poznańskiego i kasztelana 
sandomierskiego.



Pińczów

Pińczów – średniowieczne miasto rycerskie, założone zostało przez biskupa krakowskiego, Zbigniewa Oleśnickiego herbu Dębno. 
Położone nad meandrami Nidy, jest od ponad 600 lat ważnym centrum gospodarczym i kulturalnym Ponidzia. Wspomniany biskup 
ufundował w Pińczowie najpiękniejszy w XV-wiecznej Polsce zamek, którego bryła dominowała w panoramie miasta nieprzerwanie 
aż do XIX wieku. W stuleciach XVI i XVII mieszkający tu ludzie wytworzyli wzór społeczeństwa kierującego się zasadami tolerancji i  
zgodnego współżycia ze sobą. Atmosferę, w której swobodnie rozwijać się mógł humanizm i wolnomyślicielstwo, stworzył bez 
wątpienia Mikołaj Oleśnicki, wyznawca wykładu religijnych nauk Jana Kalwina. Z kolei za czasów katolickiego biskupa, Piotra 
Myszkowskiego, Pińczów zasłynął jako ośrodek artystycznego kamieniarstwa i rzeźby – obok ośrodków w Gdańsku, Krakowie czy 
w Chęcinach.



Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski jest położony w południowo-wschodniej Polsce, w północnej części województwa świętokrzyskiego.Pod względem 
wielkości potencjału społeczno-gospodarczego Ostrowiec Świętokrzyski, liczący blisko 70 000 mieszkańców, jest drugim ośrodkiem w 
województwie świętokrzyskim. Razem z sąsiadującymi gminami oraz miastami powiatu ostrowieckiego i opatowskiego, miasto tworzy 
społeczność liczącą 130 000 mieszkańców.Bogate tradycje Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego warunkują Ostrowiec 
Świętokrzyski jako idealne miejsce dla lokalizacji inwestycji przemysłowych. Wielowiekowa obecność przemysłu zdeterminowała gospodarkę 
miasta, strukturę zatrudnienia, potencjał ludzki oraz zawodowy Ostrowca Świętokrzyskiego. Miasto było i jest kojarzone z sektorem hutnictwa, 
żelaza i stali. Przemysł metalurgiczny jest nadal głównym filarem gospodarki miasta.Do ważnych gałęzi gospodarki miasta należy: przemysł 
maszynowy, metalowy, budowlany oraz odzieżowy. W strukturze gospodarczej miasta szczególną rolę odgrywa rozwój mikro i małej 
przedsiębiorczości.Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę sportową i rekreacyjną. Stanowi również idealną bazę wypadową w 
pobliskie atrakcje turystyczne regionu. W odległości 8 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się najstarszy w 
Europie i największy na świecie kompleks pradawnych kopalń krzemienia pasiastego z okresu neolitu. ,,Krzemionki" zostały wpisane na listę 
światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. W pobliżu miasta znajdują się również Góry Świętokrzyskie, kompleks turystyczny w Bałtowie 
oraz Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie.



Atrakcje



Zamek Królewski w Chęcinach

Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. npm.) najprawdopodobniej na przełomie XIII i 
XIV wieku, z inicjatywy Wacława II, króla Czech i Polski. Pierwsze wzmianki źródłowe na temat zamku sięgają 1306 roku, kiedy to w 
dokumencie wystawionym przez Władysława Łokietka, zamek wraz z 11 wsiami miał zostać przekazany biskupowi krakowskiemu 
Janowi Muskacie. Duchowny był politycznym przeciwnikiem Łokietka, którego Piast chciał przeciągnąc na swoją stronę, jednak 
zaplanowany zabieg dyplomatyczny spalił na panewce, przez co już w 1307 r. warownia ponownie weszła w domenę monarszą. Z 
tego okresu pochodzi również wzmianka o pierwszym zamkowym urzędniku, trzymającym pieczę nad chęcińską twierdzą, o imieniu 
Wrocław Władcy doceniali wyjątkowo wysokie walory obronne zamku, usytuowanego w centralnej części kraju. Wspominany już 
król Łokietek zdecydował się zdeponować właśnie tu skarbiec koronny, w obawie przed zagrożeniem krzyżackim. Z podobnych 
powodów w 1318 r. arcybiskup gnieźnieński Janisław podjął decyzję o czasowym przeniesieniu diecezjalnych kosztowności właśnie 
do chęcińskiej warowni.



Świętokrzyskie Zdroje: Busko i Solec

Świętokrzyskie to również doskonałe miejsce do złapania oddechu i wyciszenia się. Dwa znane uzdrowiska, w 
Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju, doskonale nadadzą się na leniwy weekend lub spokojny rodzinny wypad. W Busku można 
znaleźć mix nowoczesnej i typowo uzdrowiskowej bazy noclegowej, spory park zdrojowy z kortami i boiskami, basen 
oraz ładnie utrzymane tereny spacerowe. Solec z kolei słynie z basenów mineralnych i wód siarczkowych, jednych z 
najsilniejszych wód leczniczych w Polsce. Oba zdroje położone są raptem kilkanaście kilometrów od siebie, można więc 
skorzystać z zalet dwóch miejsc podczas jednego wyjazdu.



Ponidzie

Ponidzie to równiny, pagórki i lessowe wąwozy. Falujące po horyzont mozaiki pól uprawnych, soczyście zielone od 
ozimy wiosną, żółte od rzepaku, latem czerwone od maków i złociste od łanów zboża. To tereny bogate w złoża gipsu 
i źródła siarczano-słonych wód mineralnych. To kolorowe lasy i niezwykłe rezerwaty ze stepową roślinnością. To 
również przydrożne świątki, kapliczki i krzyże, prastare miasta i wsie: uzdrowiskowe Busko – Zdrój, malowniczy 
Pińczów, królewska Wiślica czy bajkowy Pacanów.Ale przede wszystkim to wijąca się niczym wstęga leniwie 
meandrująca rzeka Nida. Jej malownicze zakola, starorzecza i piękne łęgi stanowią największą atrakcję regionu. 
Ponidzie to najpiękniejsza kraina jaką znamy. Wiele osób postrzega ją wciąż jako mało ciekawy region województwa 
świętokrzyskiego położony między Małopolską a Górami Świętokrzyskimi, a zwiedzanie ogranicza jedynie do wizyty 
w uzdrowiskowym Busku – Zdrój. A my pokażemy Ci, że Ponidzie ma wiele ciekawych atrakcji do zaoferowania. Jeśli 
wybierzesz się w podróż do tej cudownej krainy na pewno przeżyjesz w niej wiele niezapomnianych chwil.



Synagoga w Pińczowie

Stara Synagoga w Pińczowie – dawna synagoga znajdująca się w Pińczowie, w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej na 
południowym Mirowie.Jest obecnie jedną z najstarszych synagog w Polsce oraz najstarszą gdzie wszystkie pomieszczenia 
tworzą jednolitą, zwartą bryłę przykrytą wspólnym dachem.Synagoga została zbudowana w latach 1594-1609 za zezwoleniem 
marszałka wielkiego koronnego Zygmunta Gonzagi Myszkowskiego. Projektantem synagogi był najprawdopodobniej 
pochodzący z Florencji, architekt Santi Gucci. W 1636 roku Józef Władysław Myszkowski wydał przywilej, w którym zezwolił na 
odrestaurowanie synagogi.Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi oraz wywieźli bądź zniszczyli 
jej całe ruchome wyposażenie. Wówczas przepadł zbiór około 100 zwojów Tory, gromadzony przez wieki w synagodze. W tym 
czasie mieściły się w niej garaże oraz magazyny.



Kadzielnia w  Kielcach

Kadzielnia (295 m n.p.m.) to jedno ze wzgórz Pasma Kadzielniańskiego. Czemu „Kadzielnia” zawdzięcza swoją nazwę? 
Tego trudno dociec. Jedni mówią, że nazwa wzgórza pochodzi od rosnących tu ziół używanych do produkcji kadzideł. Inni, 
że tereny te dzierżawił kadzielnik, czyli kościelny.Wiadomo jednak, że już w XVIII wieku zaczęto z Kadzielni pozyskiwać 
wapień, który znalazł swoje zastosowanie w budownictwie, hutnictwie, budowie dróg, a nawet przemyśle cukrowym.Ślady 
działalności górniczej są  tu doskonale widoczne – Kadzielnia to przede wszystkim nieczynne wyrobisko, na środku 
którego znajduje się Skałka Geologów. To właśnie ten ostaniec skalny objęty jest ochroną jako rezerwat przyrody 
Kadzielnia.



Świętokrzyski park narodowy

Utworzony został w 1950 roku, jako trzeci polski park narodowy. Położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i 
obejmuje: pasmo Łysogór (z najwyższym szczytem Łysicą – 612 m n.p.m.) i Łysą Górą (– 595 m n.p.m.), część Pasma 
Klonowskiego (z górami Psarską i Miejską), Doliny Wilkowskiej i Doliny Dębniańskiej, a także trzy eksklawy – Górę Chełmową, Las 
Serwis i Skarpę Zapusty (od roku 1996).Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się 5 obszarów ochrony ścisłej. 
Dawniej nazywane były rezerwatami ścisłymi. Obecnie określa się je jako obszary ochrony ścisłej. Na terenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego stwierdzono występowanie ponad 4000 gatunków zwierząt. Gatunki reliktowe mają charakter dysjunkcyjny lub 
wyspowy.



Jaskinia Raj

Jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń 
krasowych naszego kraju.Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj 
skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody 
nieożywionej i stanowisko archeologiczne.Od 1972 roku udostępniona została dla ruchu turystycznego wyłącznie pod opieką 
przewodnika. Jest to jaskinia o rozwinięciu poziomym, można ją zwiedzać bez posiadania specjalnych umiejętności. 
Trasa jest oświetlona elektrycznie i przystosowana do zwiedzania przez grupy wycieczkowe.Jaskinia Raj jest typową jaskinią 
krasową rozwiniętą w wapieniach. Choć niewielka, wyróżnia się wśród polskich jaskiń bogatą i dobrze zachowaną szatą 
naciekową. Należy do nielicznych w kraju jaskiń oświetlonych elektrycznie (oświetlenie światłowodowe) i udostępnionych do 
zwiedzania pod opieką przewodnika.Korytarze jaskini wytworzone zostały w wapieniach środkowego dewonu, które ok. 360 
milionów lat temu powstały na dnie płytkiego morza. Rozwój jaskini zachodził w kilku etapach, głównie pod koniec 
trzeciorzędu i w czwartorzędzie.



Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie to niespecjalnie wysoki łańcuch górski, ulokowany w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Ich 
wzniesienia zaczynają się pod Jóźwikowem, niedaleko Łopusznej, a kończą w okolicy Gołoszyc, koło Opatowa. Może nie są 
to specjalnie wysokie góry, ale wraz z Sudetami, Góry Świętokrzyskie są jednymi z najstarszych łańcuchów górskich w całej 
Europie. Nazwa Gór Świętokrzyskich pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze. 
Najwyższym ich szczytem jest Łysica, w paśmie Łysogór. Natomiast dość charakterystyczne dla krajobrazu najwyższych 
partii Gór Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Aby chronić przyrodę 
utworzono tutaj Świętokrzyski Park Narodowy. Do ważniejszych ośrodków turystycznych należą Święta Katarzyna i Nowa 
Słupia. Kilkukrotnie w historii czas zataczał tutaj koło, ponieważ przez miliony lat parokrotnie obszar ten zalewany był przez 
wody pradawnych oceanów, góry się wypiętrzały i następnie ulegały niszczeniu. Za pierwszym razem zostały wyniesione w 
kambrze, 500 milionów lat temu.



Sosna na szczudłach

Na trasie z Pińczowa do Buska Zdroju, w Wełeczu pod lasem odwiedzić warto niesamowite drzewo. To 100-letnia sosna pospolita 
rosnąca przy zboczu niewielkiego wzniesienia.Ta sosna, zwana Sosną na Szczudłach. To drzewo, którego właściwy pień 
opierający się na misternej konstrukcji z korzeni znajduje się jakieś… 3-4 metry nad ziemią! Dzisiaj można stanąć pod tym pniem, 
wśród korzeni, które z biegiem czasu zatraciły właściwości pobierania wody przynajmniej w nadziemnej części.Pałąkowata 
struktura potężnych korzeni wytrzymała niesprzyjające warunki aż do dzisiaj! Drzewo wciąż rośnie i wygląda na to, że jest w 
bardzo dobrym stanie. I powoli staje się coraz większą atrakcją okolic miejscowości Busko-Zdrój, bo właśnie na wschód od tego 
miasta natrafimy na Sosnę na Szczudłach.

https://www.polskieszlaki.pl/pinczow.html


Sanktuarium na Świętym Krzyżu

Na niższym wierzchołku Łyśca, uważanego niegdyś za siedzibę pogańskich bogów, w XI wieku stanęło opactwo benedyktyńskie - 
obecny Klasztor Misjonarzy Oblatów i Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego (stąd nazwa szczytu). Ta charakterystyczna budowla, 
widoczna z odległych nawet zakątków, na stałe wpisała się w panoramę Gór Świętokrzyskich. Poniżej opactwa, na stoku 
północnym rozciąga się rozległa polana zwana Bielnikiem.



Relikwie Drzewa Świętego Krzyża

Tradycja utrwalona w najstarszych monografiach przekazuje, że drzewo pochodzi z Węgier, być może 
przywiózł je Bolesław Krzywousty, który po zabiciu Zbigniewa udał się na pielgrzymkę do Samogyvar.

Według legendy, relikwie zostały podarowane opactwu przez węgierskiego królewicza Emeryka, który zgubił 
się w lesie w pogodni za jeleniem. W zamian za odnalezienie drogi, anioł polecił mu zostawić na górze to, co 
ma najcenniejszego – relikwie.

Relikwie można zobaczyć  w kaplicy Oleśnickich złożone w pancernym tabernakulum. Drzewo Krzyża 
Świętego zostało uformowane w krzyżyk o podwójnym ramieniu i oprawione w bogato zdobioną blachą. Taki 
krzyż jest zwany karawaką i w XVII i XVIII wieku uchodził za cudowną obronę przed zarazami.



Gołoborze świętokrzyskie 

Nazwa gołoborze jest terminem ludowym nadanym przez miejscową ludność. Określa ona obszary bezleśne (gołe od boru) 
znajdujące się na stokach pasm górskich. Gołoborza zbudowane są z bloków kambryjskiego piaskowca kwarcytowego 
powstałych ponad 500 mln lat temu. W Świętokrzyskim Parku Narodowym występują one zarówno na północnym jak i 
południowym stoku pasma Łysogórskiego. Podaje się, że ich powierzchnia wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset ha w 
zależności od przyjętej definicji. Współcześnie zajmują obszar około 22 ha. Jednak ze względu na ciągły, choć powolny 
proces sukcesji pierwotnej naturalnej ich powierzchnia ulega zmniejszeniu, ale jest to proces niezwykle powolny, 
niezauważalny w czasie życia ludzkiego. Łysogórskie gołoborza występują na trzech poziomach po stronie północnej oraz 
dwóch poziomach po stronie południowej.



Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie 

W Pacanowie na dzieci czeka kilka niezwykłych atrakcji, a wśród nich:

-Bajkowy Świat będący połączeniem muzeum z interaktywną wystawą. W tym miejscu wyobraźnia spotyka się z 
rzeczywistością. Tutaj można zobaczyć prawdziwe ziarnko grochu, które nie dawało spać księżniczce czy piegi z Akademii 
Pana Kleksa. Można również w Centrum Bajki w Pacanowie przejechać się pociągiem, który leci w kosmos, spotykać 
Małego Księcia, by nagle zanurzyć się w morską głębinę, w której przez okna magicznej kolejki zobaczymy syreny, trytony i 
przeżyjemy atak morskich potworów.

-Mały Teatr, w którym dzieci oglądają lalkowe spektakle, po których dowiadują się wielu szczegółów dotyczących teatru 
lalek i jego historii. Poznają również tajniki zza kulis, na przykład szczegóły dotyczące projektowania scenografii do 
przedstawień.

-Kraina Soria Moria, czyli interaktywna wystawa oparta na fińskim systemie edukacji. Zwiedzający tą wystawę biorą udział 
w grze, której zadaniem jest przedstawienie podstawowych elementów kultury nordyckiej i wzbudzenie zainteresowania tym 
kręgiem cywilizacyjnym.



Święta Katarzyna

Święta Katarzyna leży w centrum Gór Świętokrzyskich, u podnóża najwyższego wzniesienia – Łysicy (612 m). Jest tu        
kościół i klasztor bernardynek.Na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się kilka kapliczek, między innymi 
św. Franciszka przy źródełku, przy czerwonym szlaku na Łysicę. W Świętej Katarzynie powstało w 1910 roku pierwsze w 
Górach Świętokrzyskich schronisko turystyczne.

Warto zobaczyć w Świętej Katarzynie:

-Muzeum Minerałów i Skamieniałości
-Klasztor bernardynek i kościół św. Katarzyny
-Kapliczka świętego Franciszka
-Kapliczka Janikowskich, zwana kapliczką Żeromskiego



Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe

Przez 23 lata, na polecenie Krzysztofa Ossolińskiego – wojewody sandomierskiego, Wawrzyniec Senes z Gryzonii budował 
zamek w Ujeździe. Na bramie wjazdowej umieszczono wizerunki krzyża i topora, które sprawiły, że powszechnie obiekt znany 
jest jako „Krzyżtopór”.W 1655 roku, a więc w 11 lat po zakończeniu budowy opanowali go Szwedzi. Kilkakrotnie zajmowany i 
opuszczany zamek uległ zniszczeniu i po wojnie nie wrócił już do dawnej świetności. Zamek jest wstawiony we wnętrze 
pięciobocznej fortecy usytuowanej na niewielkim wzniesieniu, otoczony fosą. Obiekt miał symbolizować kalendarz: cztery 
wieże miały wyobrażać kwartały, pokoi było tyle ile tygodni w roku, sal ile miesięcy, a okien ile dni w roku.



Tokarnia-Park Etnograficzny 

Park Etnograficzny - Skansen w Tokarni mieści się przy trasie Kielce-Kraków (8 km za Chęcinami w kierunku Krakowa). 
Na obszarze ponad 70 hektarów zgromadzono wiejskie zabudowania z różnych zakątków Kielecczyzny. Oprócz wiejskich 
zagród zwiedzić można aptekę, młyny, szkołę z wyposażeniem a nawet zabytkowy barokowy kościół p.w. Matki Bożej 
Pocieszenia z 1763 roku. W każdym z zakątków znajdują się zabytkowe obiekty i eksponaty obrazujące życie z różnych 
obszarów, a pieczołowicie zrekonstruowane wnętrza przenoszą nas w odległe czasy. Jednym z ciekawszych obiektów na 
terenie skansenu jest piękny spichlerz przeniesiony tu z Klasztoru Sióstr Bernardynek w Chęcinach.



Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Do pałacyku zaprojektowanego przez Hugo Kudera a zbudowanego w 1895 r. prowadzi Czerwona Brama, za którą ciągnie się 
wspaniała aleja lipowa. Budowla powstała z gustem epoki, posiada charakterystyczną okrągłą basztę, a nad wejściem głównym 
umieszczono wykuty w kamieniu herb Sienkiewiczów, Oszyk, przedstawiający szyszak, łabędzia, łuk z trzema strzałami i kotwicę. Na 
szczycie ustawiono kamienną postać husarza. Sam pałacyk otoczony jest parkiem, którego projektantem był znany ogrodnik 
warszawski, twórca Ogrodu Saskiego, Franciszek Szanior. Jest to bardzo urokliwa okolica, sąsiadująca ze strumykiem zwanym przez 
miejscowych Gacówką, a także Suchedniowsko- Oblęgorskim Parkiem Krajobrazowym. W obrębie parku znajdują się pomniki 
przyrody, w postaci dębów, tulipanowców, klonów, modrzewi i innych.W 1902 sprowadził się tu wielki pisarz ze skarbami swojej 
wyobraźni i geniuszu artystycznego. Oblęgorek został w rezultacie sezonową rezydencją, w której powstała nowela „Dwie łąki”, 
przypuszczalnie ujrzały tu światło dzienne fragmenty „W pustyni i w puszczy”. Najwiarygodniejszym źródłem informacji o nastrojach i 
poczynaniach gospodarza w swojej posiadłości jest jego korespondencja.



Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Pałac Biskupów Krakowskich – barokowy pałac w Kielcach, była rezydencja biskupów krakowskich, oddział 
Muzeum Narodowego w Kielcach. Najlepiej zachowana oryginalna wczesnobarokowa rezydencja pałacowa z 
pierwszej połowy XVII wieku w Polsce.



Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie

W latach 1140- 1149 w Jędrzejowie zostało założone Opactwo Cysterskie przez Jana Gryfita, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego, który sprowadził zakonników z Morimond w Burgundii. Był to pierwszy na ówczesnych ziemiach 
polskich klasztor cysterski.Opactwo nazywane było „Mniejszym Morymundem” ( Morimundus Minor).Zarówno 
pierwotny kościół, jak i zabudowania klasztorne tego opactwa zbudowane były w stylu romańskim. Do bryły 
kościoła w XVIII w. dobudowano 2 kaplice i dwuwieżową fasadę wschodnią w stylu barokowym. Wnętrze 
kościoła posiada dziś wystrój barokowy.
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