
Region świętokrzyski 
przyjazny dla wszystkich

Walory przyrodnicze i kulturowe



Położenie

Region świętokrzyski 
położony jest w 

południowo-wschodniej
części Polski. Jego 

współrzędne geograficzne 
to 50°45′N 20°46′E. Jego 

powierzchnia 
wynosi 11 710,50 km².



Populacja i stopa
bezrobocia

Region świętokrzyski
zamieszkuje 1 233 961 osób
(2020r.). Gęstość zaludnienia

to ok. 105 os./km². Stopa 
bezrobocia wynosi 8,9% 

(styczeń 2021r.)



Podział administracyjny

W województwie
świętokrzyskim znajduje

się 13 powiatów i
jedno miasto na prawach

powiatu (Kielce), 102 gminy
(5 gmin miejskich , 38 gmin

miejsko-wiejskich oraz 59 gmin
wiejskich) i 43 miasta. Siedziba

wojewody znajduje się w 
Kielcach. Na wsiach mieszka
więcej ludzi niż w miastach.



Walory przyrodnicze
Góry Świętokrzyskie to niski łańcuch
górski, który znajduje się w centralnej
części Wyżyny Kieleckiej, a jego nazwa
pochodzi od relikwii Krzyża Świętego, 

znajdujących się w klasztorze na
Łysej Górze. Ich najwyższy szczyt to 

Łysica (614 m n.p.m.). Są one jednym z 
najstarszych łańcuchów górskich w 

Europie. W województwie świętokrzyskim
znajduje się 9 parków krajobrazowych, 67
rezerwatów przyrody i 701 pomników

przyrody.



Klimat

Średnia temperatura
roczna wynosi 6–7 °C, a 

średnia
suma opadów waha się

od 650 do 900 mm 
rocznie. Regiony, w 

których jest najcieplej
to Niecka Nidziańska i
Kotlina Sandomierska.



Świętokrzyski Park 
Narodowy

Został on utworzony w 1950r. I 
jest jedenym z 23 parków narodowych na 

terenie Polski. Obejmuje on: 
pasmo Łysogór , część Pasma 

Klonowskiego , Doliny Wilkowskiej i Doliny 
Dębniańskiej, a także trzy eksklawy – Górę 

Chełmową, Las Serwis i Skarpę Zapusty. 
Na jego terenie można odwiedzić ciekawe 

miejsca np. Muzeum Przyrodnicze 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego, czy 
kompleks zabudowań dawnego klasztoru 

Benedyktynów Świętokrzyskich.



Wybrane parki krajobrazowe

Nadnidziański Park Krajobrazowy

Jest on położony nad rzeką Nidą, a 
jego powierzchnia wynosi

228,886 km². W dolinie
rzeki znajdują się starasowane

zbocza, meandry oraz starorzecza.
Został utworzony w 1986 r.

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

Znajduje się on na południe i
południowy zachód od Kielc, 
a jego powierzchnia wynosi

19 781,6 ha. Powołany został w 
1996r. W parku zobaczyć można

m.in. zamek piastowski w 
Chęcinach i skansen



Niektóre pomniki przyrody

• Dąb Bartek, to jeden z najstarszych 
dębów w Polsce, znajdujący się 

przy drodze wojewódzkiej nr 
750 z Zagnańska do Samsonowa. Jest 

on pomnikiem przyrody od 1954 r.

• Sosna na szczudłach, to sosna 
znajdująca się we wsi Wełecz. Została 
uznana za pomnik przyrody w 2002 r.

• Brama Piekielna, to formacja skalna, 
ułożona w kształt bramy. Jest 

pomnikiem przyrody od 1952 r. 
Znajduje się na terenie Suchedniowsko-
Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.



Jaskinia Raj

Jaskinia Raj znajduje się na 
terenie rezerwatu przyrody Jaskinia 
Raj. To wapienna jaskinia krasowa, 

która mieści się w Chęcinach. 
Cechuje ją bardzo różnorodna 

i dobrze zachowana szata 
naciekowa. Jest jednym z 

unikatowych obiektów krasowych 
w Polsce.



Walory kulturowe

W regionie świętokrzyskim
znajduje się wiele ciekawych miejsc 
i zabytków, które warto zobaczyć. 

Odbywają się tu również
różne wydarzenia kulturalne.



Miejsca warte uwagi

• Opactwo na Świętym Krzyżu to 
znajdujący się na Świętym Krzyżu zespół

klasztorny założony
przez benedyktynów. Od 1936 r. jest on 

zamieszkiwany przez Zgromadzenie
Misjonarzy Oblatów Maryi

Niepokalanej.

• Park Etnograficzny w Tokarni to 
skansen wsi kieleckiej

oraz oddział Muzeum Wsi Kieleckiej w 
Kielcach. Ma on na celu ochronę, 

gromadzenie, a także udostępnianie
zabytków kultury ludowej.



Miejsca warte uwagi

• Zamek w Chęcinach jest zamkiem
królewskim pochodzącym

z przełomu XIII i XIV w. Został on 
udostępniony do zwiedzania po II 

wojnie światowej.

• Krzyżtopór to ruiny rezydencji
pałacowej, która powstała w 

latach 1627–1644. Znajduje się on w 
miejscowości Ujazd. Przed
powstaniem Wersalu, był

największą budowlą pałacową w 
Europie.



Bałtów i dinozaury

Bałtów to wieś w Polsce, która
związana jest z dinozaurami. 

Właśnie tam polski paleontolog
odkrył tropy dinozaurów, 

pochodzące z okresu jury. Z 
tego powodu odwiedzać tam 

można Park Dinozaurów
JuraPark Bałtów.



Sandomierz

Sandomierz to miasto położone na
siedmiu wzgórzach. W 2017 r. duża

część zabudowy wraz z historycznym
centrum została uznana za pomnik

historii. To jeden z najstarszych i
najważniejszych ośrodków miejskich

w Polsce. Znajduje się tam wiele
zabytków m.in. zespół urbanistyczno-

architektoniczny i krajobrazowy, 
czy Bazylika katedralna Narodzenia

NMP.



Najciekawsze
wydarzenia

Dymarki Świętokrzyskie, to impreza odbywająca się 
co roku, w plenerze, w Nowej Słupi, w sierpniu od 1967 r. 
Ma na celu pokazanie jak wyglądało życie 2 tys. lat temu.

Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej 
"Kielce", to festiwal muzyczny odbywający się w Kielcach 
od 1974 r., w lipcu. Dzieci i młodzież prezentują podczas 
niego swoje umiejętności wokalne, taneczne, czy 
teatralne oraz organizowanych jest wiele innych atrakcji.

Dni Ponidzia, to odbywająca się w Pińczowie coroczna 
impreza, organizowana zazwyczaj na przełomie czerwca i 
lipca. Najbardziej rozpoznawalną ich częścią są koncerty, 
ale także inne ciekawe atrakcje.



Najciekawsze wydarzenia



Legendy o 
czarownicach

Według legend, w regionie świętokrzyskim 
mieszkały czarownice. Duża część tych 

opowieści odwoływała się do Łysej Góry, 
gdyż podobno to właśnie tam odbywały się 

sabaty wiedźm, na które przylatywały one na 
miotłach. Ich zajęciem było głównie rzucanie 
uroków i odprawianie czarów. W związku z 
tymi legendami, w amfiteatrze na Kadzielni 

w Kielcach, w latach 2010-
2016, organizowane były ,,Sabaty 

Czarownic", czyli koncerty. Odbywały się 
one w czerwcu, w okolicy Nocy 

Świętojańskiej.
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