
Województwo Świętokrzyskie 

 

 

Nazwa województwa Świętokrzyskie 

Stolica Kielce 

Powierzchnia 11 710,50 km² 

Mniejszości narodowe Romowie 

Gwara/ język gwara sandomierska lub 

kielecka 

 

 

 Województwo zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw: większej części dawnego województwa 

kieleckiego, części tarnobrzeskiego oraz skrawków województw radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego. 

Ciekawostki 
 Ziemia Świętokrzyska od wieków owiana jest legendami, w których prym wiedzie czarownica. Maskotką regionu 

jest natomiast Baba-Jaga. 
 

 Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych gór w Polsce 
 

 Korona Gór Świętokrzyskich to nazwa, jaką nosi regionalna odznaka Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
 

 CK, czyli litery w herbie Kielc to pierwsze litery od „Civitas Kielcensis”, czyli po łacinie „Obywatele Kielc”. Herb 

taki funkcjonuje od 1496 roku 
 

 najwyższym drzewem w regionie (do niedawna uważano, że także w Polsce) jest jodła pospolita, mierzy 51 m i 

ma 270 lat, rośnie w Świętokrzyskim Parku Narodowym; 
 

 najsłynniejsze drzewo w Polsce to nasz dąb Bartek, który rośnie w okolicach Zagnańska, 30 m wysokości.Bartek 

uważany jest także za jedno z największych i najstarszych drzew  w Polsce (ok.670 lat); 
 

 -Sandomierz nazywany jest Światową Stolicą Krzemienia Pasiasteg. Najszlachetniejsza odmiana krzemienia 

pasiastego występuje w jedynym miejscu na świecie w dawnej (od XII w.) „Ziemi Sandomierskiej”. W 

Sandomierzu powstała pierwsza biżuteria z krzemieniem pasiastym (1972r.). Tu od roku 2000 odbywają się 

Warsztaty Złotnicze pod tytułem „Krzemień pasiasty- kamieniem optymizmu. 
 

 Szachy sandomierskie- w czasie badań archeologicznych przeprowadzonych w 1962 roku w pobliżu kościoła 

św. Jakuba znaleziono w odkopanej ziemiance szachy z XI lub XII wieku.Szachy sandomierskie należą do 

najstarszych w Europie. Można je zobaczyć w Ratuszu, oddziale Muzeum Okręgowego. 



 Podziemna Trasa Turystyczna - "Sandomierskie lochy" została oddano do zwiedzania w 1977 roku. Najgłębiej 

położona komora sięga 12 m. W grudniu 2007 roku Podziemna Trasa Turystyczna została wydłużona o 

dodatkowe, wyremontowane pomieszczenia, znajdujące się pod Kamienicą Oleśnickich. 
 

 Zwykle w ostatniej dekadzie sierpnia w Szydłowie odbywa się Święto Śliwki. Na uczestników festynu czeka wiele 

atrakcji: degustacja śliwek i przetworów śliwkowych, pokaz starodawnego suszenia owoców „na laskach”, 

wystawy sprzętu sadowniczego, środków ochrony roślin oraz kiermasze rękodzieła ludowego. 
 

 Od ponad 40 lat, w Nowej Słupi, niemal na zakończenie wakacji, dymią co roku starożytne piece ziemne 

(zwane dymarkami). Za sprawą współczesnych metalurgów - miłośników przeszłości, w unikatowym w Europie 

piecowisku sprzed 2 tysięcy lat, odtwarzane są dawne metody wytapiania żelaza.  
 

 Atrakcją Ćmielowa jest przede wszystkim znajdujące się tam Żywe Muzeum Porcelany, gdzie można zapoznać 

się z procesem produkcji porcelany, obejrzeć współczesną kolekcję porcelany figuralnej, czy zobaczyć film o 

Ćmielowie, wyświetlany w bardzo niekonwencjonalnej sali  kinowej - 22 metrowym, starym piecu. 
 

 Na przełomie czerwca i lipca w okresie Nocy Świętojańskiej (Nocy Kupały) na terenie całego województwa 

odbywają się liczne imprezy, pokazy, wystawy i festyny w ramach Świętokrzyskich Dni Kupały mające na celu 

wskrzeszenie prastarych, przedchrześcijańskich obrzędów kultowych. I tak w Noc Świętojańską – najkrótszą noc 

w roku, noc letniego przesilenia – rozpalane są na wzgórzach ogniska, dziewczęta wiją wianki i rzucają je na 

wodę, a niektórzy wyruszają z pochodniami na poszukiwanie przynoszącego szczęście kwiatu paproci. 
 

 Od połowy 2010 roku w Pacanowie działa Europejskie Centrum Bajki – nowoczesna placówka dla dzieci, 

składająca się z muzeum, biblioteki z czytelnią, sali kinowej i teatralnej, pracowni i księgarni.  
 

 Jaskinia Zbójecka w Łagowie należy do jednej z większych i najdłużej znanych jaskiń Gór Świętokrzyskich 

pochodzenia jurajskiego. Według legendy to właśnie w Jaskini Zbójeckiej mieszkał Zbój Madej, któremu Lucyfer 

za złe uczynki obiecał pokutę na tzw. „Madejowym łożu”. 
 

 We wsi Bobrza w latach 1610-1623 zbudowano tu pierwszy na ziemiach polskich wielki piec hutniczy. 

 

Strój ludowy: 

 

 

Strój damski: krótki gorset, wykończony baskinką lub kaletkami i bogato 

zdobiony cekinami, koralikami lub wstążeczkami; lniana koszula z kołnierzem i 

mankietami ozdobionymi haftem oraz obszytymi czerwoną koronką; 

spódnica szyta z samodziału, ułożona w drobne fałdki; wełniana, pasiasta, 

czarno-czerwona zapaska, noszona w chłodne dni na ramionach; trzewiki z 

długą cholewką. 

Strój męski: koszula z białego płótna, zdobiona często czerwoną nicią, a 

pod brodą zawiązaną czerwoną tasiemką; krótka wełniana kamizelka 

zapinana na guziki tzw. lejbik; spodnie płócienne czarne lub granatowe; 

brązowa sukmana z sukna samodziałowego z klapą z lewej strony i stojącym 

kołnierzem; wysokie buty skórzane; nakrycie głowy: maciejówka, niska 

okrągła czapka z lakierowanym daszkiem.

Legendy i podania: 

Legenda o czarownicach 
Na jednym ze szczytów Gór Świętokrzyskich zwanym przez okoliczną 

ludność Łyścem spotykały się czarownice. Za dnia wyglądające jak zwykłe 

chłopki, wieczorami przemieniały się w rozczochrane straszydła. Zlatywały się 

tu na miotłach, na łopatach - wszystko w zasadzie dzięki ich czarom 

nadawało się do latania. A tam do spółki z pozostałymi wiedźmami 

odprawiały tajemne gusła, czary i bawiły się tańcząc z biesami po świt. 

Wtedy to pienie kura kończyło sabat czarownic. Podobnie też po wielu 

latach działać zaczął na czarownice dzwon ufundowanego na górze 

klasztoru, o którego powstaniu krąży miejscowa legenda. Rzecz jasna 

wiedźmom się takie sąsiedztwo nie podobało i z diabłami będąc w spółce 

uradziły, że najlepiej klasztor będzie zniszczyć. Którejś nocy czarty wyrwały 

jedną ze skał otaczających Jaskinię Piekło pod obecnymi Gałęzicami i 

niosąc go na swoich czarcich grzbietach pofrunęły między chmurami w 

stronę klasztoru z zamiarem zrzucenia głazu na świętą budowlę. Jednak 

przeceniły swoje siły diabły i ostatkiem sił z głazem wylądowały na Górze 

Klonówce. Dalej już nie dały rady głazu dotaszczyć i został on tam po dziś 

dzień - obrastając trawą i krzewami.  
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Diabelska karczma 
 

Dawno, dawno temu w lasach pomiędzy Mniowem a 

Serbinowem stała karczma. Było to niezwykle 

tajemnicze miejsce. W środku karczmy słychać było 

muzykę i w dzień, i w nocy. Dochodziły też odgłosy 

tańca i śpiewów. Krążyły o tym miejscu najróżniejsze 

opowieści, a okolicznym mieszkańcom wydawała im 

się podejrzana i straszna. Pewien włościanin postanowił  

sprawdzić, co się tam dzieje. Kiedy tylko otworzył drzwi 

jego oczom ukazały się piękne, skąpo odziane kobiety i 

przystojni mężczyźni, którzy zatracali się w tańcu. I nie 

byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie nogi 

tańczących - były to raczej nogi zwierzęce, wyglądem 

przypominające końskie kopyta. Włościanin, 

przerażony, uciekł z niej czym prędzej. Opowiedział 

sąsiadom o swoim odkryciu i potem już wszyscy omijali 

to miejsce sądząc, że to karczma do diabelskich 

uciech. W  Wielki Piątek z karczmy rozlegała się muzyka 

głośniejsza niż zwykle. Gdy zegar wybił północ, po 

okolicy rozległ się ogromny huk. Przebudzeni sąsiedzi 

pobiegli w stronę karczmy, bo huk od jej strony 

dochodził. Rozglądali się, ale karczma zapadła się pod 

ziemię, zostawiając po sobie wielki dół. Ślad po niej 

zaginął na dobre, a dół po niej szybko porosły drzewa, 

które dziś tylko czasem szumią leśne melodie, przyjemne 

dla ucha okolicznych mieszkańców. 

Legenda o powstaniu miasta Kielce 
 

Legenda wiąże powstanie Kielc z Mieszkiem, synem Bolesława Śmiałego. Kiedy w pogoni za zwierzyną zgubił swoich 

kompanów, wyjechał na nieznaną polanę i strudzony zasnął w trawie. Przyśniło mu się, że został napadnięty przez 

zbójców, a ci usiłują wlać mu do ust truciznę. Gdy zaczął już tracić siły, nagle objawił mu się św. Wojciech, uniósł 

pastorał i na ziemi nakreślił kręty szlak, który przemienił się w strumień wody. Mieszko obudził się, nieopodal ujrzał źródło . 

Woda w nim była smaczna, przejrzysta, taka jak we śnie. Poczuł przypływ nowych sił i szybko odnalazł swój orszak. 

Odjeżdżając z polany Mieszko zauważył ogromne, białe kły nieznanego zwierzęcia, być może dzika. Zapowiedział, że 

wybuduje tu gród z kościołem. Niedługo potem zbudowano w sercu puszczy osadę. Na polanie postawiono kościół 

pw. św. Wojciecha, a strumień, z którego woda przywróciła księciu siły, mianowano Silnicą. Osadę nazwano zaś Kiełce – 

na pamiątkę znalezionych tajemniczych kłów. Nazwa z biegiem czasu przekształciła się w Kielce. 

 

Legenda o źródełku św. Franciszka 
 

Ze źródełkiem św. Franciszka pod Łysicą związana jest legenda  jakoby w zamierzchłych czasach na szczycie góry stał 

wspaniały zamek, w którym mieszkały dwie siostry: starsza - ciemnowłosa i energiczna oraz młodsza - o  jasnych 

włosach, spokojna i opanowana. Pewnego dnia do warowni przybył rycerz szukający schronienia. Przybysz został 

bardzo gościnnie przyjęty i obie siostry bardzo mu się spodobały. Postanowił on wsiąść sobie za żonę starszą z sióstr. Ta 

będąc zazdrosną o  młodszą siostrę postanowiła pozbyć się ewentualnej rywalki i namówiła rycerza, by zepchnął ją w 

przepaść. Zamach nie powiódł się, gdyż bladym świtem młodsza siostra wyruszyła na spacer do lasu. Ciemnowłosa 

siostra przygotowała zatem truciznę, którą planowała podać spragnionej, gdy ta wróci z boru. Tymczasem rozszalała 

się burza i nim jasnowłosa wróciła do zamku uderzył w niego piorun, obracając go w gruzy., które możemy podziwiać 

dziś jako gołoborza. Dziewczyna zapłakała rzewnie na śmiercią siostry i rycerza, a jej łzy do dziś zasilają źródełko. 

Miejscowa ludność uważa się, że woda z tego źródła leczy choroby oczu. 
 

Kuchnia regionalna 
Kuchnia świętokrzyska łączy w sobie tradycyjną kuchnię chłopską i szlachecką z domieszką tradycji żydowskich. 

Najpopularniejszymi składnikami są: kapusta, ziemniaki, kasza czy mleko. Każda z tych potraw, często o bardzo 

oryginalnej nazwie, ma własną historię i tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Każda z nich to wyjątkowy 

specjał gwarantujący nowe, nieznane mieszczuchowi wrażenia smakowe i zapachowe. Różnorodne i pożywne, 

przygotowywane ze składników wyprodukowanych we własnym gospodarstwie albo zebranych w lesie, stanowią 

nieodłączny element bogatego, regionalnego dziedzictwa kulinarnego.  

 

 

 

 

 

Burocorz bogoryjski - To przypominający bochen chleba produkt 

regionalny z Bogorii. Jego nazwa pochodzi od głównego składnika, czyli 

buraków cukrowych. Przygotowywany był zazwyczaj podczas wypieku 

chleba co najmniej raz w tygodniu. Buraki gotowano, tarto albo ugniatano, 

dodawano mąki pszennej, do tego jaja i drożdże. Pieczony był w piecu 

chlebowym, opalanym drewnem sosnowym, co powodowało 

odparowywanie wody z ciasta i nadawało mu charakterystyczny smak,  

brązową, dobrze wypieczoną skórkę, kremowo-złoty miąższ oraz 

pięciodniową świeżość. Spożywany był jako potrawa obiadowa, jak również 

słodki dodatek. Obecnie burocorza piecze się tylko okazjonalnie, głównie 

podczas organizowanych przez gminę oraz województwo uroczystości

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_Boles%C5%82awowic
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_II_Szczodry
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Wojciecha_w_Kielcach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Wojciecha_w_Kielcach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnica_(rzeka)
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http://swietokrzyskie.org.pl/images/stories/articles/produkty_tradycyjne/burocorz_bogoryjski_01.jpg?ml=4&mlt=system&tmpl=component


  

 
 

Parzybroda świętokrzyska - potrawa często 

podawana na codzienny obiad. Jest to sycąca, gęsta 

zupa w skład której wchodzi kiszona kapusta, ziemniaki, 

marchew, cebula i boczek. Parzybroda może być 

podawana z pieczywem jako samodzielna potrawa bądź 

jako dodatek do mięsa. Nazwa wywodzi się stąd, iż 

ugotowana ciągnąca się kapusta parzy brodę jedzącego. 

 

 
 

 

Zalewajka świętokrzyska - Jest to żur 

wymieszany ze śmietaną którym zalewa się 

ugotowane i pokrojone w kostkę ziemniaki. 

Doprawiony do smaku czosnkiem, liściem laurowym i 

zielem angielskim oraz pokrojonym w kostkę 

przesmażonym boczkiem lub kiełbasą. 

 

 

 

Pokrzywianka – zupa z młodych pokrzyw na bazie 

bulionu warzywnego, z dodatkiem cebuli, tartej marchewki i 

topionego serka. 

 

 
 

Zmiocarz - Jest często nazywany ziemniaczanym 

pasztetem, gdyż powstaje w podobny sposób. 

    

Kugiel z Czermna - placek ziemniaczany o 

konsystencji wilgotnego, kleistego i „ciężkiego” 

placka, z wyraźnymi kawałkami zapieczonego w 

nim mięsa i cebuli. Zewnętrzna skórka krucha i 

chrupiąca. Podawany jako pożywna potrawa 

(„baba”) ziemniaczana. Sycąca i bardzo smaczna. 

Kugiel jedzony jest bezpośrednio po przyrządzeniu, 

lub następnego dnia po wychłodzeniu i ponownym 

podsmażeniu porcji. 

 

Znane osoby pochodzące z województwa świętokrzyskiego 
 

Wiesław Gołas – polski aktor teatralny i filmowy, aktor Teatru 

Dramatycznego w Warszawie , Teatru Polskiego w Warszawie. Twórca 

doskonałych kreacji komediowych, współtwórca Kabaretu Koń, 

członek Kabaretu Dudek. 
                        

 

Liroy, właśc. Piotr Marzec - polski raper i producent muzyczny. Za 

sprawą wydanej w 1995 roku płyty Alboom, sprzedanej w nakładzie 

przekraczającym 500 tys. egzemplarzy, osiągnął największy sukces 

komercyjny w historii polskiego hip-hopu.

 

Kazimierz Michał Ujazdowski – polski polityk, doktor habilitowany nauk 

prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, minister kultury i dziedzictwa 

narodowego w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza 

oraz Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm, deputowany do Parlamentu 

Europejskiego VIII kadencji.  
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Edyta Herbuś -  polska tancerka klasy "S" w tańcach 

latynoamerykańskich, aktorka. W 2005 i 2006 wystąpiła kolejno w drugiej i 

czwartej edycji programu TVN Taniec z gwiazdami. 

  

Krystyna Janda  –

polska aktorka filmowa i teatralna, reżyserka, prozaiczka i felietonistka, 

piosenkarka; dyrektor artystyczny Teatru Polonia w Warszawie. Grywa 

najczęściej postacie kobiet silnych i zdecydowanych o bogatym życiu 

wewnętrznym. Do najbardziej znanych należą jej role w filmach: Człowiek z 

żelaza, Przesłuchanie oraz Kochankowie mojej mamy. 

             
 

 

                                      Miasto wojewódzkie Kielce 

 

Kielce – miasto na prawach powiatu w południowej części centralnej Polski, siedziba władz województwa 

świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich, nad rzeką Silnicą, historycznie w Małopolsce. Stanowi regionalny 

ośrodek gospodarczy, naukowy, turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Miasto zamieszkuje niemalże 200 tys. 

mieszkańców. 

Kielce położone są w Górach Świętokrzyskich. W obrębie miasta ulokowane są pasma Kadzielniańskie i Dymińskie. 

Kielce przecina niewielka rzeka Silnica, będąca prawostronnym dopływem Bobrzy. Na terenie Kielc znajduje się 

pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne: Kadzielnia, Karczówka, Ślichowice,  Wietrznia,  Biesak-Białogon. 

Ponadto granice administracyjne miasta obejmują sporą część Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Miasto 

charakteryzuje się znaczną różnicą poziomów – od 260 do 408 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie: Telegraf, najniżej 

położone miejsce – dolina Silnicy). 

Historycznie i kulturowo Kielce leżą w północnej Małopolsce, w ziemi sandomierskiej. Do 1789 były własnością biskupów 

krakowskich.  

Atrakcje turystyczne Kielc

Pałac biskupów krakowskich - barokowy pałac w Kielcach, była 

rezydencja biskupów krakowskich. Najlepiej zachowana oryginalna 

wczesnobarokowa rezydencja pałacowa z 1 poł. XVII wieku w Polsce. 

Wzniesiono ją na Wzgórzu Katedralnym z inicjatywy i prywatnych funduszy 

kanclerza wielkiego koronnego i biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. 

W 1816 r. Stanisław Staszic stworzył w pałacu Szkołę Akademiczno-

Górniczą. Pałac w XX wieku pełnił rolę sztabu legionowego Józefa 

Piłsudskiego, biura werbunkowego, drukarni, poczty, biura przepustek i 

siedziby redakcji lokalnego dziennika. W latach 20. według projektu 

Szyszko-Bohusza zrekonstruowano barokowe hełmy na wieżach. W latach 

międzywojennych urząd wojewódzki. Od 1971 r. mieści się w nim Muzeum 

Narodowe. Z tyłu pałacu, w 2005 roku otwarto Ogród Włoski. 
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Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP 

w Kielcach         

W 1171 r. biskup Gedeon ufundował na Wzgórzu Zamkowym 

kolegiatę pw. Wniebowzięcia NMP. Była to świątynia w stylu 

romańskim. Na przestrzeni wieków, miały tu miejsce liczne 

przebudowy i rozbudowy, dzięki którym kościół przyjął wygląd 

wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki. We wnętrzu kieleckiej 

katedry należy zwrócić uwagę na gotycki tryptyk zwany 

„łagiewnickim”, przedstawiający koronację Matki Bożej oraz 

postacie świętych Wojciecha i Stanisława; polichromie z 1898 r., 

galenową płaskorzeźbę Marii Panny oraz barokowy ołtarz 

główny wg projektu Fontany. We wnętrzu bazyliki znajduje się 

również słyną- cy łaskami obraz Matki Boskiej Łaskawej Kieleckiej 

z Dzieciątkiem. Dla turystów do zwiedzania udostępniony został 

skarbiec katedralny i podziemna krypta grobowa 

biskupównkieleckich 

 

 

 

Pomnik Homo Homini - Homo Homini  
łac. człowiek człowiekowi) – pierwszy w Europie pomnik upamiętniający atak 

terrorystyczny na World Trade Center 11 września 2001 roku. Monument został 

odsłonięty w piątą rocznicę tych wydarzeń na placu przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego 

w Kielcach. Odczytano wtedy list prezydenta George'a W. Busha do kielczan, a 

uczniowie kieleckich szkół zapalili kilka tysięcy zniczy, z których każdy opatrzony był 

nazwiskiem i informacją o zawodzie jednej ofiary zamachu na WTC. 

Projektantem pomnika jest Adam Myjak. Monument składa się z dwóch 

siedmiometrowych jedynek pochylonych ku sobie, przeciętych samolotami. Na jednej 

z nich przymocowano tabliczki z nazwami sześciu miast, w których zginęli ludzie 

podczas kolejnych ataków terrorystycznych– Biesłan, Moskwa, Madryt, Londyn, Bali i 

Bombaj 

 

 

 

 

 

Rezerwat przyrody Kadzielnia- rezerwat przyrody nieożywionej 

obejmujący wzniesienie Kadzielnia (295 m n.p.m.) znajduje się 

między ulicami: Krakowska, Gagarina, Al. Legionów i Pakosz. Miejsce 

to jest ciekawe ze względu na to, że jest zbudowane ze skał 

wapiennych z żyłami, w których zachowały się liczne skamieniałości 

morskich zwierząt. Rezerwat jest największym skupiskiem jaskiń i grot 

w regionie, można tu obserwować różne formy krasowe. Najdłuższa 

jaskinia- Jaskinia Szczelina ma 140 m długości. Przez Kadzielnią 

przebiega czerwony szlak miejski.  

 

 

 

 

 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach mieści się w 

zabytkowym XIX-wiecznym budynku dawnych hal targowych. Jest 

największym i najstarszym muzeum zabawek w Polsce. 

Najcenniejszą część jego zbiorów stanowią zabawki historyczne, 

wśród których znaleźć można m.in. lalki z przełomu XIX/XX w., 

pochodzące z XIX wieku: żołnierzyki ołowiane, niemiecką 

miniaturową maszynę do szycia, rzutnik na szklane przezrocza, 

pokoiki dla lalek, zestawy mebelków lalkowych, zagraniczne i 

polskie klocki, są też lalki Barbie, modele samochodów, samolotów, 

statków, kolejka elektryczna i marionetki teatralne 
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Atrakcje turystyczne województwa 

Święty Krzyż - Górę Łysiec – współcześnie znaną jako 

Święty Krzyż – przed wiekami szczególnie upodobały 

sobie czarownice. Podczas organizowanych przez nie 

sabatów odprawiane były tajemne gusła, trwała 

piekielna zabawa i tańce. Tak mówią ludowe przekazy, 

natomiast o fakcie istnienia tu miejsca kultu 

pogańskiego świadczą pozostałości kamiennego wału 

kultowego z ok. VIII w. otaczającego szczyt góry. W 

dzisiejszych czasach Święty Krzyż to miejsce słynące w 

Polsce i poza jej granicami z klasztoru 

pobenedyktyńskiego oraz przechowywanych w nim 

Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Klasztor, będący 

obecnie pod opieką Misjonarzy Oblatów, szczyci się 

bogatą 1000- letnią historią. Przybywający tu turyści i 

pielgrzymi mogą zwiedzić klasycystyczny kościół z XVIII 

w. oraz kaplicę Oleśnickich, w której znajduje się 

relikwiarz z cząstkami Drzewa Krzyża Świętego, a w jej 

podziemiach krypta grobowa.  

 

 

Jaskinia Raj - Chęciny - Podróżując po regionie 

świętokrzyskim wystarczy skręcić z trasy E7 z Krakowa do 

Kielc, by znaleźć się w samym środku Raju - 

najpiękniejszej jaskini w Polsce. Przez wieki natura 

stworzyła pod ziemią zapierający dech w piersiach 

kompleks korytarzy i komnat, przyozdobiony setkami 

stalagmitów, stalaktytów, stalagnatów i pizoidów o 

różnorodnych kształtach i formach. Specjalnie dla 

turystów udostępniona została do zwiedzania 180-

metrowa podziemna trasa turystyczna prezentująca 

ten bajkowy, podziemny świat. Przy wejściu do jaskini 

zobaczyć można wystawę muzealną z odtworzonym 

obozowiskiem rodziny neandertalskiej z trzema 

naturalnej wielkości postaciami oraz szczątkami 

prehistorycznych zwierząt: mamuta, nosorożca 

włochatego i niedźwiedzia jaskiniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skałki Piekło pod Niekłaniem 
W Świętokrzyskim jest Raj, jest też Piekło, nawet kilka 

piekieł. Najbardziej urokliwe jest to w rezerwacie 

przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem na terenie gminy 

Obejmuje 6 hektarów lasu mieszanego oraz zespół 

malowniczych skał – zwietrzałych piaskowców. 

Wymodelowane przez zmieniające się warunki 

klimatyczne, przybierają fantastyczne kształty grzybów 

skalnych, gzymsów, słupów osiągających wysokość od 

2 do 8 m. Dawno temu, wśród tych skał, za karę, z 

rozkazu samego Lucyfera pokutowały świętokrzyskie 

diabły. A ponieważ pokuta nie była zbyt ciężka, nocą 

odbywały się tu szatańskie harce: diabły odwalały 

kamienie i wdrapywały się na skały, które potem 

świeciły piekielnym blaskiem. Stąd chyba skałki pod 

Niekłaniem zyskały swą piekielną nazwę…

 

 

Żywe Muzeum Porcelany – Ćmielów 
Hrabia Jacek Małachowski założył tutaj manufakturę 

fajansu i porcelany na początku XIX w.. Tak zaczęła się 

historia ćmielowskiej wytwórni „Świt” i działającej na jej 

miejscu Fabryki Porcelany AS w Ćmielowie. Atrakcją 

Ćmielowa jest przede wszystkim znajdujące się tam 

Żywe Muzeum Porcelany, gdzie można zapoznać się z 

procesem produkcji porcelany, obejrzeć współczesną 

kolekcję porcelany figuralnej, czy zobaczyć film o 

Ćmielowie, wyświetlany w 22 metrowym, starym piecu. 

To – jak na salę kinową – bardzo niekonwencjonalne 

miejsce, tak jak niekonwencjonalnym miejscem, 

pełnym niepowtarzalnej atmosfery, wywierającym 

niezapomniane wrażenia jest Żywe Muzeum Porcelany 
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Sandomierz - Zlokalizowane na siedmiu wzgórzach 

średniowieczne miasto Sandomierz należy do 

najpiękniejszych i najstarszych w Polsce. Zachowało się 

tu ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Do 

najwyższej klasy zaliczane są: średniowieczny układ 

urbanistyczny miasta z renesansowym ratuszem w 

centrum rynku oraz jeden z najstarszych obiektów 

ceglanych w naszym kraju – kościół św. Jakuba. Czasy 

Króla Kazimierza Wielkiego (XIV w.) pamiętają: Zamek 

Królewski – obecnie Muzeum Okręgowe, Brama 

Opatowska – jedyna zachowana do dziś brama w 

systemie obwarowań murów obronnych oraz katedra z 

XIV w. z cennymi freskami bizantyjsko-ruskimi wewnątrz. 

W późnorenesansowym Collegium Gostomianum z XVII 

w. od ponad 400 lat funkcjonuje jedna z najstarszych 

szkół średnich w kraju, a Dom Długosza – doskonale 

zachowany przykład gotyckiego domu mieszkalnego – 

mieści wewnątrz bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. 

Na turystów czeka również około 470-metrowa 

Podziemna Trasa Turystyczna. W ciepłe i słoneczne dni  

na rynku i w kamienicy Oleśnickich zobaczyć można 

pokazy walk rycerskich, tańców dworskich  

 

Koprzywnica  - Koprzywnica leżąca w dolinie rzeki 

Koprzywianki swą sławę zyskała dzięki rezydującym tu 

niegdyś Cystersom. Ich opactwo ufundowane w I poł. 

XIII w. przez Mikołaja Bogorię zostało gruntownie 

przebudowane w XVIII w. Wzniesiona z kamiennych 

ciosów romańska świątynia posiada nadbudowane z 

cegły gotyckie szczyty oraz dobudowane w okresie 

baroku: zakrystię, kaplicę, zachodnią fasadę z kruchtą i 

wieżę sygnaturkę w kształcie kielicha zwanego 

„kulawką”. Bardzo efektownie prezentuje się widoczne 

w całym kościele sklepienie krzyżowo-żebrowe oraz 

gotyckie malowidła. Z części klasztornej na szczególną 

uwagę zasługuje romański kapitularz posiadający 

sklepienie krzyżowo-żebrowe. 

 

 

 
 
oraz „żywych szachów”, a co roku w pierwszych dniach 

lipca w mieście odbywa się Międzynarodowy Turniej 

Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Zamek „Krzyżtopór” - Wzniesiony przez Wawrzyńca 

Senesa w latach 1631-1644 zamek „Krzyżtopór” w 

Ujeździe był do czasu wybudowania Wersalu 

największą budowlą pałacową w Europie. Fundator 

tego „palazzo in fortezza” – pałacu w fortecy – 

wojewoda sandomierski Krzysztof Ossoliński chciał olśnić 

współcześnie mu żyjących. I tak monumentalny zespół 

pałacowy wbudowany w pięcioboczną bastionową 

fortecę wzniesiony został na wzór kalendarza. Posiadał 

tyle okien ile dni w roku, tyle komnat ile tygodni, tyle 

wielkich sal ile miesięcy oraz baszt ile pór roku. Konie w 

stajniach jadały z marmurowych żłobów, przeglądając 

się w kryształowych lustrach, a rolę sufitu jednej z sal 

spełniało akwarium, w którym pływały egzotyczne 

rybki. Na zamek zajmujący powierzchnię 1,3 ha i 

kubaturze 70 000 m3 Ossoliński wydał kwotę 3 mln 

ówczesnych złotych polskich. Obecnie zachwycające 

swym pięknem i wielkością ruiny „Krzyżtoporu” ożywają 

podczas licznie organizowanych tu turniejów i pokazów 

walk rycerskich. 

 

 



Góry Pieprzowe i Wąwóz Królowej Jadwigi - 

Liczące około 500 mln lat Góry Pieprzowe swą nazwę 

zawdzięczają kolorowi skały, z której są zbudowane. 

Tzw. iłołupki kambryjskie pod wpływem czynników 

atmosferycznych utleniły się i pokruszyły przypominając 

swym wyglądem pieprz. W Górach Pieprzowych 

utworzono unikatowy w Europie rezerwat geologiczno-

przyrodniczy na terenie którego dominuje dzika róża i 

granatowo owocujące jałowce. Stąd też roztacza się 

piękny widok na dolinę Wisły oraz skarpę Starego 

Miasta. Drugim cennym obiektem przyrodniczym w 

Sandomierzu jest głęboki, miejscami na 10 m, i długi na 

400 m, lessowy Wąwóz Królowej Jadwigi. To właśnie 

tędy przechadzała się urodzona ok.1374 roku Królowa 

Jadwiga goszcząc w Sandomierzu. 

 

Zamek w Chęcinach – Chęciny zlokalizowane są w niewielkiej odległości 

od Kielc, na trasie Warszawa – Kraków. O ich rozwoju zadecydowały przede 

wszystkim złoża cennych kruszców: ołowiu, srebra oraz miedzi. W malowniczej 

panoramie miasta królują ruiny zamku gotyckiego wybudowanego około 

1300 r. na wyniosłej górze, zwanej Zamkową. Spotkać w nim można ducha 

dawnej mieszkanki zamku – Królowej Bony albo trafić na jeden z licznie 

organizowanych tu turniejów rycerskich. W tym historycznym miasteczku 

znajduje się również szereg innych zabytkowych obiektów. Godnymi 

polecenia są m. in.: wczesnobarokowy klasztor s. Bernardynek, kościół i 

klasztor Franciszkanów ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1368 roku, 

kościół parafialny wzniesiony w I połowie XIV w. oraz renesansowy budynek 

dawnej karczmy zwany Niemczówką. Warto wiedzieć, iż niegdyś Chęciny 

licznie zamieszkiwała ludność pochodzenia żydowskiego, czego 

świadectwem jest późnorenesansowa synagoga wybudowana w poł. XVII w. 

oraz kirkut. 

 

 

       

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie -   

W dwóch osiemnastowiecznych kamieniczkach, przy jędrzejowskim rynku mieści się 

otwarte w 1909 r. muzeum powstałe w oparciu o prywatną kolekcję Feliksa 

Przypkowskiego. Dzięki dość niecodziennej pasji lekarza z Jędrzejowa, który od 1895 

r. gromadził zabytkowe zegary słoneczne i rozmaite przyrządy do mierzenia czasu: 

klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne, a także przyrządy astronomiczne, 

powstał trzeci pod względem liczebności i wartości eksponatów, po Chicago i 

Oxfordzie, taki zbiór na świecie. W dziale starodruków do najcenniejszych należy 

dzieło Kopernika z 1566 r. „De revolutionimbus orbium coelestium”, oraz egzempla-

rze z autografami Heweliusza, Kartezjusza i Huyghensa 

 

Klasztor cysterski w Jędrzejowie - W 1149 r. do obecnego Jędrzejowa przybyli zakonnicy z 

francuskiego opactwa cysterskiego Morimond w Burgundii i wybudowali w nim pierwszy na 

ówczesnych ziemiach polskich klasztor cysterski. Zlokalizowane przy drodze wylotowej w kierunku 

Katowic, Opactwo składa się z trójnawowej bazyliki z transeptem oraz zabudowań klasztornych, 

z których do dziś dnia zachowały się jedynie trzy skrzydła. We wnętrzu świątyni na uwagę 

zasługują późnoromańskie wsporniki w kaplicach południowych. Warto wiedzieć, iż ostatnie lata 

swego życia spędził tu bł. Wincenty Kadłubek, który zrezygnował z godności biskupiej, aby 

przywdziać habit mnisi. W jednej z kaplic umieszczono ołtarz grobowy Kadłubka z posrebrzaną 

trumną z jego świętymi relikwiami. Corocznie w miesiącach sierpniu i wrześniu w klasztorze 

odbywa się Międzynarodowy Festiwal Organowy. 

 

Dąb Bartek w Zagnańsku  

pomnik przyrody ustanowiony w 1954 roku 
Jest jednym z trzech najstarszych polskich dębów szypułkowych 

Liczący wg różnych źródeł od 700 do 1000 lat dąb „Bartek”, należy 

do najsłynniejszych i najczęściej podziwianych przez turystów 

pomników przyrody w Polsce. Jak głoszą legendy, często 

odpoczywali pod nim polscy królowie jak Bolesław Krzywousty, 

Kazimierz Wielki czy też Jan III Sobieski, który miał ukryć w dziupli 

potężnego dębu królewskie skarby. Do dziś sędziwy „Bartek” 

imponuje swymi rozmiarami:ma 30 m wysokości, blisko 10 m 

obwodu i ponad 3 m średnicy. Tuż obok zobaczyć można„syna 

Bartka” – młody dąb posadzony podczas obchodów 1000-lecia 

Państwa Polskiego 



Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w 

Tokarnii - Na malowniczo położonym w zakolu Czarnej Nidy 

65 ha obszarze, zgromadzono najcenniejsze zabytki XVIII/XIX w. 

budownictwa drewnianego z terenu Gór Świętokrzyskich, 

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i 

Niecki Nidziańskiej. Odnajdziemy tu m.in.: zagrody wiejskie, 

obiekty małomiasteczkowe, dwór, budynki folwarczne, zabytki 

przemysłu wiejskiego, obiekty sakralne. Do najciekawszych 

można zaliczyć dwór z Suchedniowa z 1856 r., spichlerz dworski 

ze Złotej z 1719 r. i barokowy kościół p. w. Matki Bożej 

Pocieszenia z Rogowa n. Wisłą z 1761 r. Prezentowane są 

wnętrza XIX w. chałup i warsztatów rzemieślniczych, apteki, 

sklepiku i pracowni krawieckiej, ekspozycja szkoły wiejskiej z 

okresu międzywojennego, kolekcja rzeźb na wystawie „Ocalić 

od zapomnienia” Jana Bernasiewicza – twórcy ogrodu rzeźb oraz wystawy czasowe, jak np. Miele się pszeniczka..., 

Wiatraki i młynarstwo wietrzne na Kielecczyźnie.. Muzeum organizuje liczne cykliczne imprezy folklorystyczne: Piknik 

Strażacki – maj, Wytopki Ołowiu, Świętokrzyskie Święto Chleba i Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny – czerwiec, 

Młodość, Talent i Tradycja – wrzesień, Dary Jesieni, Hubertus Świętokrzyski – październik. 

 

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie  
 

Na odwiedzających Europejskie Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie czeka niezwykła 

wystawa „Bajkowy Świat” utrzymana w charakterze 

interaktywnej zabawy 

przy wykorzystaniu m.in. 

technik 

multimedialnych. 

Odwiedzając Centrum 

dzieci i dorośli znajdą się 

w wyśnionej bajce, 

pełnej kolorów i niespodzianek. Jest to wyjątkowe i niezwykłe miejsce zabawy i nauki. 

Wewnątrz Europejskiego Centrum Bajki znajduje się ponadto: kino, sala teatralna, sale 

warsztatowe oraz biblioteka z księgarnią. Budynek otacza ogród zmysłów z kuźnią i 

altanami. Wizyta w Europejskim Centrum Bajki to prawdziwa podróż w krainę marzeń i 

snów. 

 

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 
 

W Oblęgorku niedaleko Strawczyna mieści się posiadłość polskiego 

Noblisty – Henryka Sienkiewicza. Od 1958 r. działa tu muzeum 

poświęcone jego życiu i twórczości. Ekspozycja wiernie oddaje układ 

pokoi i ich wyposażenia z czasów zamieszkiwania w pałacu rodziny 

Sienkiewiczów. Wystawa biograficzno-literacka dostarcza wielu 

informacji na temat pisarza, jego działalności pozaliterackiej oraz 

podróżach. W muzeum znajdują się jedne z najcenniejszych 

pamiątek po Sienkiewiczu – albumy, adresy, dokumenty i listy 

przesyłane jubilatowi w dowód uznania, podziwu i czci dla jego 

talentu. 

 

 

Kraina Legend Świętokrzyskich - Bielany 
Gmina Bieliny zaprasza na niezapomniane przygody z 

uwodzicielskimi czarownicami, pomocnymi zielarkami, 

przerażającymi biesami i wąpierzami, złośliwymi demonami i 

bóstwami, które wciąż żyją w opowieściach, tradycjach ludowych i 

kulturze Gór Świętokrzyskich. Tutaj istnieje jedyna okazja, by ich 

spotkać oraz rywalizować z nimi na turystycznych szlakach. Gry 

terenowe to propozycja z pogranicza magii i rzeczywistości, 

łącząca naukę oraz dobrą zabawę. Udział w nich dostarcza 

niezapomnianych wrażeń, jest aktywnym sposobem spędzenia czasu i integruje uczestników. W pięknych i tajemniczych 

plenerach za sprawą napotkanych postaci, można poznać dzieje Gór Świętokrzyskich i odkryć Miejsca Mocy drzemiące 

w Krainie Legend Świętokrzyskich W każdej z gier bierze udział około 30 postaci, co zapewnia intensywność wrażeń oraz 

integracyjno-edukacyjny charakter zabawy. Gry terenowe kończą się biesiadą przy ognisku, gdzie spotykane wcześniej 

postaci z legend, bawią uczestników i serwują legendarne potrawy: kiszkę z piekielnego kociołka, gołki zbója Kaka, 

diabelskie kołacze, sabatowe przysmaki. 

 



Wiślica - Leżąca na Ponidziu Wiślica istnieje 

przynajmniej od IX w. Legendy mówią, że jej 

założycielem był książę Wiślimir, którego imię dało 

nazwę tej miejscowości. Wiślica była jednym z grodów 

państwa Wiślan, które zostało w 990 r. wcielone przez 

Mieszka I do jego Polańskiej dziedziny. Niektóre źródła 

podają, iż książę państwa Wiślan przyjął tu chrzest w 

880 roku. Do dnia dzisiejszego zachowała się gipsowa 

misa chrzcielna o średnicy 4,5 m i głębokości 37 cm 

służąca do chrztu zbiorowego. Nad miasteczkiem 

góruje wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego 

kolegiata, dziś Bazylika Mniejsza. Dzięki romańsko-

gotyckiej figurze Matki Bożej zwanej Madonną 

Łokietkową z 1300 r., znana jest jako Sanktuarium Matki 

Bożej Wiślickiej. Pod posadzką gotyckiego kościoła odnaleziono relikty dwóch romańskich świątyń z XII i XIII w. oraz 

słynną posadzkę wiślicką tzw. „Płytę Orantów” datowaną na 1170 r. – unikalne w skali europejskiej. W 1347 r. w Wiślicy 

ogłoszono tzw. Statuty Wiślickie – była to pierwsza polska kodyfikacja prawa. W obrębie zabytkowego układu 

urbanistycznego na uwagę zasługują m.in.: Dom Długosza z 1460 r., w którym mieści się Muzeum Regionalne i gotycka 

dzwonnica

 

Muzeum Minerałów i Skamieniałości – Św. Katarzyna 
W sercu Gór Świętokrzyskich u stóp Łysicy, leży Święta Katarzyna. A w 

Świętej Katarzynie leży mnóstwo kamieni: szlachetnych, ozdobnych, rud 

metali i skamieniałości. Leży tam stukilogramowy kryształ górski, rubiny i 

szmaragdy i kamienie z całego 

niemal świata. Leży też świętokrzyski 

krzemień pasiasty. Wszystkie one 

ułożone są w przestronnych, dobrze 

oświetlonych i opisanych gablotach. 

Wszystkie znajdują się w pierwszym i 

zarazem jedynym w Regionie 

Świętokrzyskim prywatnym Muzeum 

Minerałów i Skamieniałości – w zaczarowanym świecie skał, minerałów i 

skamieniałości 

 

 

Świętokrzyski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na 

terenie Polski, utworzony w 1950 r. 

Park 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.) W parku znajduje się 270-letnia jodła pospolita mierząca 51 m. i uważana 

jest za najwyższe drzewo w Polsce[6]. Ogólnie drzewostany jodły w Świętokrzyskim 

Parku Narodowym liczą sobie od 80 do 120 lat[1]. Zdecydowaną większość 

powierzchni leśnej Parku zajmują lasy bukowe i bukowo-jodłowe. Na grzbietach 

górskich występują charakterystyczne rumowiska skalne – gołoborza, nadające 

krajobrazowi specyficzny charakter. Największe gołoborza znajdują się na Łysej 

Górze (największe – 3,84 ha) i na Łysicy. W parku żyje 45 gatunków ssaków; 

głównie sarny, jelenie oraz dziki,; do tego kuna leśna, nornica ruda i mysz leśna. 

Występuje 14 gatunków płazów – w tym traszka górska, żaba trawna, ropucha 

szara oraz 6 gatunków gadów, w tym jaszczurka zwinka i padalec zwyczajny. 

Stwierdzono 66 gatunków ślimaków, 187 gatunków pająków oraz ponad 3000 

gatunków owadów, w tym: ponad 1500 gatunków chrząszczy, blisko 1000 

gatunków motyli, oraz liczni przedstawiciele innych rzędów. 
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