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Góry Œwiêtokrzyskie s¹ tym regio-
nem naszego kraju, który najbardziej siê
nadaje do uprawiania geoturystyki, rozu-
mianej jako po³¹czenie aktywnego wypo-
czynku ze zdobywaniem wiedzy o historii
geologicznej Polski i o zmianach, jakie
zachodzi³y na naszej planecie w ci¹gu
ostatnich kilkuset milionów lat. Sprzyja
temu g³ównie fakt, ¿e na niewielkiej

powierzchni znajduj¹ siê ods³oniêcia ska³ wszystkich sys-
temów geologicznych od kambru po neogen, a tak¿e fakt,
¿e s¹ to ska³y niezmetamorfizowane, co u³atwia poszuki-
wania œladów ¿ycia w przesz³oœci. S³u¿y te¿ temu wyraŸny
zapis procesów geologicznych niegdyœ wystêpuj¹cych,
a zw³aszcza czytelnoœæ struktur tektonicznych, które po-
zwalaj¹ wnioskowaæ o zachodz¹cych na tym obszarze
ruchach tektonicznych i wieku tych ruchów.

Walory Gór Œwiêtokrzyskich w turystyce geologicznej
doceniano ju¿ od dawna. Korzystne by³o równie¿, ¿e ten
obszar by³ w czasach powojennych miejscem kszta³cenia
kilku pokoleñ polskich geologów. Wydany w latach piêæ-
dziesi¹tych ubieg³ego stulecia dwutomowy Przewodnik
geologiczny po Górach Œwiêtokrzyskich autorstwa Zbi-
gniewa Kotañskiego (1959) by³ prawdziwym kompendium
wiedzy o geologii tego regionu nie tylko dla studentów, by³
równie¿ pomocny dla nauczycieli akademickich prowa-
dz¹cych æwiczenia terenowe ze studentami w tym regionie.
Ksi¹¿ka sta³a siê prawdziwym bestselerem wœród geolo-
gów i jej nak³ad zosta³ bardzo szybko wyczerpany. Przy-
datnoœæ tego vademecum zwiêksza³a bardzo dok³adna
lokalizacja ods³oniêæ, które s¹ warte odwiedzenia, jak rów-
nie¿ ich bardzo szczegó³owe opisy. Dla studentów by³a to
lektura obowi¹zkowa. Znajduj¹ce siê w przewodniku mapy,
przekroje geologiczne, schematy, rysunki i fotografie fau-
ny i flory czyni³y z tej ksi¹¿ki prawdziw¹ skarbnicê wiedzy
geologicznej i swoisty poradnik geologa.

Wiadomoœci zawarte we wspomnianym dziele s¹ na
tyle uniwersalne, ¿e do dzisiaj mo¿e byæ on traktowany
jako niedoœcig³y wzór dla naœladowców i kontynuatorów.
Zreszt¹, wiêkszoœæ zawartych w nim informacji jest do dzi-
siaj aktualna.

Profesor Zbigniew Kotañski zdawa³ sobie sprawê ze
znaczenia popularyzacji geologii wœród szerokiej rzeszy
czytelników. St¹d te¿ po 10 latach opublikowa³ bardziej
popularn¹ wersjê wymienionego przewodnika pod tytu³em
Z plecakiem i m³otkiem w Góry Œwiêtokrzyskie. Przewodnik
geologiczny dla turystów (Kotañski, 1968). Przewodnik
ten, podobnie jak i poprzedni, bardzo szybko znikn¹³ z pó-
³ek ksiêgarskich i nie by³, niestety, wznawiany.

Napisaæ dobry przewodnik geologiczny po Górach
Œwiêtokrzyskich jest sztuk¹. Sztuka ta uda³a siê niew¹tpli-
wie Zbigniewowi Kotañskiemu, który przecie¿ zaintere-
sowania naukowe ulokowa³ w Tatrach. Dobrze to œwiadczy
o Zbigniewie Kotañskim jako o geologu i o popularyzato-
rze geologii. Do dzisiaj nie ma lepszej ksi¹¿ki do poznawa-
nia budowy geologicznej Gór Œwiêtokrzyskich. W 2001 r.

ukaza³ siê, co prawda, przewodnik Poznajemy Góry Œwiê-
tokrzyskie autorstwa Ewy Stupnickiej i Marzeny Sa³ek.
Jest to jednak pozycja przeznaczona dla zupe³nie pocz¹tku-
j¹cego geologa-amatora i nie mo¿e konkurowaæ z publika-
cjami Zbigniewa Kotañskiego. Na obu jego przewodni-
kach wzorowa³ siê te¿ autor tego artyku³u, wydaj¹c ksi¹¿ki
Geologia na szlaku (Mizerski, 1987) i Na tropach skamie-
nia³ego œwiata (Mizerski, 1994). Gdy mowa jest o wydaw-
nictwach ksi¹¿kowych przeznaczonych dla szerokiego krêgu
czytelników, dobrze jest równie¿ wspomnieæ o mapie geolo-
gicznej dla turystów, która ukaza³a siê w 1997 r. (Wróblew-
scy, 1997).

Góry Œwiêtokrzyskie s¹ znakomitym obszarem do pozna-
wania przesz³oœci geologicznej Polski. Walory dydaktycz-
ne wielu dawnych wyrobisk czy ods³oniêæ zosta³y dostrze-
¿one ju¿ dawno. Takie przyk³ady, jak rezerwat geologiczny
Kadzielnia, rezerwat geologiczny im. Jana Czarnockiego
na górze Œlichowicy, jaskinia Raj, dobrze œwiadcz¹ o jego
gospodarzach. Tablice informacyjne ustawione przy tych
punktach spe³niaj¹ funkcjê edukacyjn¹. Niestety, tablice te
s¹ czêsto dewastowane, a czêœæ plansz z objaœnieniami nie
pojawia siê z powrotem. Tak by³o np. z ods³oniêciami
ordowiku i syluru w rejonie Zalesia. Niedawno wykonane
postery w Kadzielni i na Œlichowicy ju¿ s¹ zdewastowane.
Mo¿e warto siê zastanowiæ nad inn¹ form¹ informacji.

Ewenementem w regionie œwiêtokrzyskim jest Ba³towski
Park Jurajski. To prawdziwy turystyczny kombinat, w którym
geologia jest tylko jednym z elementów przyci¹gaj¹cych
turystów. Oprócz zwiedzania œwiata dinozaurów turysta
mo¿e tu sp³ywaæ ³odzi¹ po Kamiennej, pojeŸdziæ konno
w lecie i na nartach zim¹. Ba³tów to przyk³ad w³aœciwej
promocji gminy opartej na ciekawostkach geologicznych.
Warto podkreœliæ, ¿e Ba³towski Park Jurajski objêty jest
patronatem Pañstwowego Instytutu Geologicznego.

Znacznie w tyle pozosta³ inny ciekawy obiekt geolo-
giczno-archeologiczny — neolityczna kopalnia krzemie-
nia w Krzemionkach Opatowskich. Przez wiele lat by³a
najwiêksz¹ atrakcj¹ tej czêœci Kielecczyzny. Nie potrafio-
no jednak jej wypromowaæ na szersz¹ skalê i nie sta³a siê
tak¹ atrakcj¹ jak Ba³tów. A ma po temu wszelkie mo¿liwo-
œci, dysponuj¹c jedn¹ z atrakcji geologicznych — jurajski-
mi krzemieniami pasiastymi, które w ostatnich latach staj¹
siê jubilerskim przebojem. Nie ma jednak prê¿nego gospo-
darza, który potrafi³by œci¹gn¹æ strategicznego inwestora
do rozbudowy przedsiêwziêcia.

Od lat w cieniu innych przedsiêwziêæ pozostaj¹ Dymar-
ki œwiêtokrzyskie w Nowej S³upi. Nowa S³upia o¿ywa jed-
nak tylko raz w roku — w czasie imprezy dymarkowej.
Dzisiaj tej uroczystoœci daleko do rozmachu z lat siedem-
dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Na co
dzieñ pozostaje niezmieniana od dziesiêcioleci ekspozycja
w muzeum staro¿ytnego hutnictwa w Nowej S³upi. A mo¿e
trzeba pomyœleæ o organizacji imprez dla szkó³ i warsztatów,
w trakcie których uczniowie braliby udzia³ w wytapianiu
¿elaza wzorem staro¿ytnych przodków. Przecie¿ niedaleko
muzeum jest schronisko m³odzie¿owe. Wspó³praca obu
jednostek mog³aby zaowocowaæ piêknymi inicjatywami.

Warto te¿ wspomnieæ o Muzeum Wielkiego Pieca w Sta-
rachowicach, które równie¿ ma ekspozycjê geologiczn¹ —
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przede wszystkim ekspozycjê tropów krêgowców, w tym
tropów dinozaurów.

Wa¿ne miejsce w edukacji geologicznej spo³eczeñstwa
zajmuje Muzeum Geologiczne w Oddziale Œwiêtokrzy-
skim PIG w Kielcach, gdzie oprócz ekspozycji na temat
geologii regionu znajduje siê lapidarium, w którym zgro-
madzono bloki g³ównych ska³ wystêpuj¹cych w regionie.

Coraz wiêksz¹ rolê w ostatnim czasie zaczynaj¹ te¿
odgrywaæ stanowiska z tropami dinozaurów w Górach
Œwiêtokrzyskich. Dzieje siê to za spraw¹ badañ prowadzo-
nych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny. Stanowiska
takie jak So³tyków powinny powstawaæ i w innych miej-
scach. Doœwiadczenia ostatnich lat dowodz¹, ¿e w³adze
lokalne s¹ tym zainteresowane. Trzeba im tylko pomóc.

Nie sposób oczywiœcie nie wspomnieæ o jaskini Raj.
Jest to miejsce, które od momentu odkrycia jest ksi¹¿kowym
przyk³adem, w jaki sposób zabezpieczaæ i udostêpniaæ
zabytki przyrody nieo¿ywionej. Odkryta przez uczniów
jaskinia jest ¿elaznym punktem niemal wszystkich wycie-
czek odwiedzaj¹cych Góry Œwiêtokrzyskie.

Mimo znacznej liczby zarejestrowanych prawnie chro-
nionych stanowisk przyrody nieo¿ywionej ci¹gle jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Przede wszystkim jeœli chodzi o
informacjê na miejscu. Nie wystarcz¹ foldery, przewodni-
ki. Turysta powinien mieæ szansê przeczytaæ objaœnienia
wa¿nych geologicznie punktów na szlaku. Prosi siê o infor-
macyjn¹ tablicê w¹wóz Pr¹gowiec, „szczerba” na Górze
Zelejowej, kamienio³om zachodni na Górze Zamkowej,
nieczynny kamienio³om na Rzepce, na Miedziance, na
Wiœniówce, kamienio³om Zygmuntówka na Górze Czerwo-
nej, nieczynny kamienio³om dolnodewoñskich piaskow-
ców na Barczy i wiele jeszcze, ci¹gle anonimowych dla
zwyk³ego turysty miejsc, wa¿nych z punktu widzenia hi-
storii geologicznej tego regionu.

Geoturystyka w Górach Œwiêtokrzyskich wci¹¿ czeka
na swego Schliemanna. Wycieczka szlakiem skalnych
zabytków Gór Œwiêtokrzyskich mog³aby byæ sta³¹ pozycj¹
w ofercie kieleckich biur turystycznych, a wycieczka œla-
dami dawnego górnictwa i hutnictwa Gór Œwiêtokrzyskich

wpisuje siê przecie¿ w program nauczania historii czy geo-
grafii w szko³ach.

Góry Œwiêtokrzyskie maj¹ ci¹gle szansê odegraæ wa¿n¹
rolê w edukacji przyrodniczej m³odego pokolenia. Aby
jednak tak siê sta³o, my, geolodzy, musimy w tym pomóc.
Razem z w³adzami lokalnymi starajmy siê ci¹gle poszerzaæ
geologiczn¹ informacjê o tym regionie.

Oczywiœcie, wszystkiego nie zrobi¹ geolodzy. Mog¹
jednak i powinni wskazywaæ interesuj¹ce geologicznie
obiekty oraz d¹¿yæ do ochrony tych miejsc, które maj¹ zna-
czenie w ochronie georó¿norodnoœci. Trzeba siê zastano-
wiæ, czy jedn¹ z form aktywnoœci edukacyjnej PIG nie
powinna byæ organizacja œcie¿ek dydaktycznych ukierunko-
wanych na geologiê. Propozycja takich œcie¿ek, skierowa-
na do szkó³, na pewno zyska³aby uznanie. Autor pragn¹³by
zaproponowaæ œcie¿kê dydaktyczn¹ im. Profesora Zbignie-
wa Kotañskiego prowadz¹c¹ od Góry Zamkowej w Chêci-
nach (ryc. 1) przez Dolinê Chêciñsk¹ na Górê Zelejow¹ i
dalej do Czerwonej Góry i jaskini Raj. Œcie¿ka pomog³aby
zrozumieæ, czym jest antyklina, co to jest inwersja rzeŸby
terenu, co to jest niezgodnoœæ, co to s¹ zjawiska krasowe
i jak krasowiej¹ wapienie, pozwoli³aby równie¿ zrozu-
mieæ, w jaki sposób okreœla siê wiek ruchów tektonicz-
nych. W³¹czenie do œcie¿ki jaskini Raj wzbogaci³oby j¹
o elementy krasu podziemnego. Proponowana œcie¿ka przy-
czyni³aby siê do zachowania pamiêci o wybitnym nau-
kowcu i popularyzatorze geologii, jakim niew¹tpliwie by³
Profesor Zbigniew Kotañski.
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Ryc. 1. Góra Zamkowa — Chêciny. Fot. I. Ploch


