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Witaj odkrywco! 

Świetnie, że po raz kolejny odwiedzasz  
Świętokrzyskie i Nadnidziańskie  Parki 
Krajobrazowe. Cieszymy się, że dalej  

ruszasz w nieznane i chcesz odkrywać ich 
wszystkie atrakcje! Tylko z nami przeżyjesz 
bliższą przygodę z naturą oraz rozwiniesz 

swoje zainteresowania przyrodnicze. 
Odwiedzisz różne ciekawe miejsca                           

i poznasz otaczające nas środowisko. 
 

Ruszajmy! 

PARKI KRAJOBRAZOWE 



   1 RUINY W SAMSONOWIE 

Suchedniowsko – Oblęgorski PK,  
Plus Code (Google Maps): XJR7+GX Samsonów 

Początki przemysłu hutniczego Samsonowa sięgają XVI wieku. 
Pierwszy piec wybudowano w 1598 roku, w miejscu dawnej 
kuźnicy. Kolejny, dający ciekłą surówkę, powstał w latach   
1641-44. Z żelaza produkowano m.in. lane kule armatnie                        
i granaty. W latach 1818-23, z inicjatywy Stanisława Staszica 
powstał nowoczesny zakład wielkopiecowy, w którym siłą 
napędową urządzeń hutniczych była woda, doprowadzana 
podziemnym kanałem z rzeki Bobrzy. W 1866 roku, w wyniku 
pożaru, zakład został całkowicie zniszczony. 
 



  MIEJSCE NA TWOJE ZDJĘCIE 



 2 KARCZÓWKA 

Na szczycie skał wapiennych wzniesienia znajdują się 
zabytkowe budowle kościoła i klasztoru pobernardyńskiego 
o nazwie „Karczówka”. Do kościoła pod wezwaniem św. 
Karola Boromeusza, prowadzi stylowy taras kamienny 
zbudowany z piaskowca. Wewnątrz świątyni znajduje się 
marmurowy ołtarz oraz legendarna figura św. Barbary – 
patronki górników, wykuta w bryle rudy ołowiu, galenie, 
znalezionej nieopodal Karczówki. 

Chęcińsko – Kielecki PK,  
Plus Code (Google Maps): VH9Q+6Q Kielce 
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 3 GÓRA MIEDZIANKA 

Rezerwat geologiczny utworzono ponad  pół wieku temu, 
w 1958 r. Objęto ochroną wydłużony masyw Góry 
Miedzianki, która  stanowi najwyższe wzniesienie Pasma 
Chęcińskiego Gór Świętokrzyskich, z którego roztacza się 
wspaniały widok.  Góra Miedzianka składa się z trzech  
wierzchołków połączonych  malowniczym grzbietem 
skalnym. Rezerwat obejmuje także swoim zasięgiem dwa 
nieczynne kamieniołomy oraz teren dawnej kopalni,                       
w której wydobywano rudy miedzi. 

Chęcińsko – Kielecki PK,  
Plus Code (Google Maps): R9W5+QG Miedzianka 
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 4 GÓRA GRODOWA 

Na Górze Grodowej (399 m n.p.m), w centrum rezerwatu 
,,Kręgi Kamienne”, usytuowana jest kapliczka pod 
wezwaniem Przemienienia Pańskiego.  Pochodzi z 1850 roku 
i stoi na kilkunastometrowym filarze skalnym zbudowanym 
z czerwonych piaskowców tzw. tumlińskich. Wzniesienie 
leży na głównym szlaku turystycznym Gór Świętokrzyskich. 
Nazwa rezerwatu nawiązuje do kamiennych wałów, które            
w czasach przedchrześcijańskich otaczały szczyt, dziś są 
praktycznie niewidoczne. 

Suchedniowsko – Oblęgorski PK,  
Plus Code (Google Maps): XH9G+6Q Tumlin-Podgród 
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 5 JASKINIA ZBÓJECKA 

W okolicach Łagowa zwraca uwagę turysty wąwóz                                
o nazwie Dule. W jego wschodniej części, na wysokości 
312,5 m n.p.m. położona jest jedna z najdłuższych jaskiń                 
w regionie świętokrzyskim – „Jaskinia Zbójecka”, która ma 
cztery poziomy. Długość jej korytarzy wynosi 200 metrów, 
z czego najbardziej dostępną częścią jest korytarz główny 
o długości 25 metrów. Nazwa jaskini związana jest                             
z postacią zbója Madeja, który według legend, mieszkał 
tutaj. Dziś w jaskini można zobaczyć tylko nietoperze. 

Cisowsko – Orłowiński PK,  
Plus Code (Google Maps): Q3MR+2X Łagów 
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 6 BRAMA PIEKIELNA 

Jest jedną z najciekawszych, oryginalnych osobliwości 
skalnych w Górach Świętokrzyskich. Ochroną objęto 
naturalną bramę, składającą się z dwóch skałek 
sprawujących rolę ścian wspierających, które przykrywa 
głaz o średnicy 3 m i grubości 1 m. Przejście o wysokości               
1,8 m i szerokości 0,8 m powstało wskutek rzeźbotwórczej 
działalności wiatru. W dawnych czasach, gdy ludzie nie 
umieli wytłumaczyć sobie jakiejś formy skalnej, 
przypisywali to „mocom piekielnym”, stąd nazwa: „Brama 
Piekielna”. 

Suchedniowsko – Oblęgorski PK,  
Plus Code (Google Maps): 3PGV+WQ Suchedniów 
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 7 GRODZISKO W STRADOWIE 

Niewielka wieś Stradów znana jest głównie z odkryć 
archeologicznych. Znajdują się tu pozostałości ogromnego 
słowiańskiego grodziska, powstałego pomiędzy VIII a XI w. 
n.e., które wraz z podgrodziami rozciągało się na obszarze 
ok. 25 ha. Główny gród, nazywany Zamczyskiem, zajmował 
powierzchnię ponad 1,5 ha. Do dziś zachowały się 
otaczające go, dochodzące do kilkunastu metrów wały 
ziemne i zagłębienia fosy. Widziane z góry mają kształt 
zamkniętej podkowy. 
 

Kozubowski PK,  
Plus Code (Google Maps): 9FGJ+V2 Stradów 
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  8  „JASKÓŁCZE OGONY” 

Jedną z atrakcji Parku są „jaskółcze ogony”, czyli skały 

gipsowe, mające postać pionowych, zrośniętych, 

połyskujących w słońcu kryształów o wysokości 

dochodzącej do 3,5 m. Gipsy powstały w płytkim, silnie 

zmineralizowanym basenie morskim występującym                          

na tym terenie w okresie miocenu. Odsłonięcie znajduje 

się w zachodnim stoku ostańca gipsowego na szczycie 

którego góruje piętnastowieczny kościół św. Bartłomieja, 

wzniesiony z fundacji kronikarza, Jana Długosza.  

 

Nadnidziański PK, 
Plus Code (Google Maps): 9PH5+V6 Chotel Czerwony 
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 9 UZDROWISKO MARCONI 

Dobroczynne właściwości buskich wód znano już                                           
w średniowieczu, a wykorzystanie ich w celach leczniczych 
zapoczątkowano w 1824 roku. Wizytówką miasta                                     
i uzdrowiska są „Łazienki”, obecnie sanatorium „Marconi”. 
Budynek został wybudowany w 1836 roku przez znanego 
warszawskiego architekta włoskiego pochodzenia Henryka 
Marconiego. Obiekt ma kształt litery T oraz odznacza się 
wysokim korpusem  i skrzydłami po bokach z dostawionym 
w 1952 roku piętrem. 
 

Szaniecki PK,  
Plus Code (Google Maps): FP4C+X4 Busko-Zdrój 
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 10 BAZYLIKA KOLEGIACKA 

Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny                    
w Wiślicy została wzniesiona w 1350 roku z inicjatywy 
Kazimierza Wielkiego. W ołtarzu głównym katedry znajduje 
się płaskorzeźba uśmiechniętej Madonny z Dzieciątkiem, 
przed którą modlił się Władysław Łokietek walcząc                           
o zjednoczenie Polski. Jest to jedna z najcenniejszych 
gotyckich budowli sakralnych. Wyróżnia się wartościami 
zabytkowymi, liturgicznymi i duszpasterskimi oraz posiada, 
podobnie jak katedra w Kielcach, tytuł bazyliki mniejszej. 

Nadnidziański PK,  
Plus Code (Google Maps): 8MXF+GG Wiślica 
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Właśnie zostałeś odkrywcą! 

Brawo, gratulujemy poznania kolejnych 
ciekawych i magicznych miejsc  

w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach 
Krajobrazowych. Mamy nadzieję, że 

wędrówki w zdrowym i pełnym zieleni 
środowisku były źródłem niezapomnianych 
przeżyć i wrażeń.  Widzimy się w przyszłym 
roku poznając kolejne tajemnice parków! 

 

A teraz zapraszamy do naszej siedziby w 
Kielcach po odebranie zasłużonej nagrody! 
 

 

ZOSTAŁEŚ ODKRYWCĄ 


