
1312

Góry Świętokrzyskie i ŚPN

trylobitów – stawonogów z okresu górnego dewonu (sprzed ok. 350mln lat) – gatunku nieznanego do 
tej pory nauce, nazwanego dla uczczenia roku Chopinowskiego – „Trimerocephalus chopini”. Nato-
miast w morskich osadach jurajskich odkryto m.in. wspaniałe, ponadpółmetrowe amonity.
W okresie trzeciorzędu, czyli od 60 do 5mln lat wstecz, rzeźba Gór Świętokrzyskich wyglądała już pra-
wie jak dziś, ale jakiż musiał być to fantastyczny widok, gdy od południa o górskie stoki uderzały sza-
firowe fale ciepłego morza. W jego wodach, które temperaturą były zbliżone do obecnych wód Morza 
Śródziemnego, żyły liczne mięczaki, których skamieniałe muszle, zachowane w świetnym stanie, dziś 
możemy podziwiać. Wierzchołki Gór Świętokrzyskich w kulminacyjnej fazie rozwoju wysokością 
dorównywały szczytom najwyższych obecnie gór. Poprzez niemal 600mln lat dziejów Ziemi teren ten 
był wielokrotnie deformowany przez ruchy górotwórcze, a następnie niszczony i zalewany morskimi 
wodami oraz spłaszczany przez pełznący tędy lądolód. Czas odjął górom wzrostu, a wąskie przełomy 
przemienił w szerokie doliny rzeczne, rozciągające się pomiędzy pasmami stromych wzgórz, będący-
mi reliktem potęgi dawnych kolosów. Góry Świętokrzyskie zbudowane są w ponad 90% ze skał osa-
dowych i jest to jedyne w Polsce miejsce, gdzie na powierzchni Ziemi widoczne są niezmienione skały 
wszystkich okresów geologicznych, od kambru po osady współczesne, z których możemy odczytać 
dzieje Ziemi, niczym z kamiennego podręcznika.

Wychodnie skał kambryjskich na Łysicy

  Góry Świętokrzyskie są częścią Wyży-
ny Kielecko – Sandomierskiej, wchodzącej 
z kolei w skład Wyżyny Środkowomało-
polskiej, i jeszcze w XIX w. często określa-
ne były m.in., jako Góry Środkowopolskie 
czy Góry Sandomierskie. Znawcy przed-
miotu zadali sobie niemało trudu przy two-
rzeniu kolejnych teorii wyodrębnień i zary-
sów granic tych gór, badając teren oraz 
skały o metryce tak starej, iż w obecnych 
granicach kraju tylko Sudety mogą się po-
chwalić podobną. Jednak ogólnie, Góry 
Świętokrzyskie, składające się z kilkunastu 
równoległych pasm, leżą na osi Sando-
mierz – Przedbórz, czyli mniej więcej 

wschód – zachód. Najwyższe wyniesienie nad poziom morza stanowi tzw. „PasmoGłówne”, zbudo-
wane z prastarych utworów paleozoicznych, które najczęściej dzielone jest na: Pasmo Masłowskie – 
na zachodzie, Pasmo Łysogórskie – Łysogóry (z najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich – Łysi-
cą – 612 m n.p.m. oraz Łyścem – Łysą Górą – Świętym Krzyżem, od którego pochodzi nazwa 
Gór) – pośrodku, i Pasmo Jeleniowskie – na wschodzie. Pasmo Główne bywa także ujmowane w nie-
których opracowaniach tematycznych szerzej, tzn. poczynając od Pasma Oblęgorskiego na zachodzie, 
poprzez Wzgórza Tumlińskie, a kończąc na Pasmach ww.: Masłowskim, Łysogórskim i Jeleniowskim. 
Na północ i płn. – zach. od tak ujętego Pasma Głównego, rozciągają się, poczynając od wschodu: Pa-
smo Klonowskie oraz Wzgórza Suchedniowskie, Niekłańsko – Bliżyńskie, Koneckie i Garb Giel-
niowski. Na południu i płd. – zach. zaś, wznoszą się: pasma – Wygiełzowskie, Iwaniskie, Orłowińskie, 
Cisowskie, Ociesęckie, Daleszyckie, Brzechowskie, Posłowicko – Dymińskie, Zgórskie, Bolechowic-
kie, Zelejowskie, Chęcińskie oraz Grzywy Korzeczkowskie i Grząby Bolmińskie, a od zachodu Pa-
smo Przedborsko – Małogoskie, zaliczane przez wielu geografów do Wyżyny Przedborskiej, choć inni 
dowodzą, iż geomorfologicznie i przyrodniczo przynależy ono do Gór Świętokrzyskich.
Masywy Gór Świętokrzyskich rozdzielone są szerokimi, urokliwymi dolinami i poprzecinane liczny-
mi dopływami Kamiennej oraz Nidy, które miejscami tworzą malownicze przełomy rzeczne.

Klimat w Górach Świętokrzyskich, a szczególnie w północnej ich części, jest surowszy niż w re-
jonach przyległych. Średnia roczna temperatura waha się pomiędzy 6 – 8˚C i jest niższa o 1 – 2˚C 
niż np. w Krakowie czy Warszawie. Występują tu także większe opady (najwięcej przypada na lipiec, 
a najmniej na styczeń), dochodzące do 900mm rocznie, a śnieg zalega na polach ok. 90 dni. Mamy 
też tutaj do czynienia z większą ilością dni z przymrozkami, szczególnie wiosną i jesienią. Skutkiem 
chłodnego klimatu jest skrócony okres wegetacji roślin, np. w stosunku do Równiny Radomskiej czy 
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„O, Góry Świętokrzyskie! Z wszystkich naszych ziemi
Ja o Was najwięcej mam dobranych wieści;
Ugodzony pięknością i górami mymi,
Gdzie w Puszczy Jodłowej wiatr w liściach szeleści…”

Marian Sołtysiak „Barabasz”

W skałach Gór Świętokrzyskich czytelna jest historia prawie 600mln lat Ziemi i należą one do 
najstarszych gór w Europie, biorąc pod uwagę to, iż przyjmuje się, że nasza Planeta powstała ok. 5mld 
lat temu. Prawie 600mln lat wstecz, w okresie kambru – najstarszego okresu ery paleozoicznej, na te-
renie obecnych Gór Świętokrzyskich nastąpiła prawdziwa eksplozja życia w postaci istot morskich, 
takich jak: małże, trylobity czy meduzy, które odcisnęły wyraźny ślad w skałach powstającego wów-
czas najwyższego pasma gór, zwanego Łysogórskim. Po okresie kambryjskim przyszły następne: or-
dowik, sylur, dewon, karbon i perm, które przyniosły kolejne ruchy górotwórcze. Poprzez te 350mln 
lat teren Gór Świętokrzyskich cały czas tętnił życiem, czego świadectwem są skamieniałości różno-
rodnych istot, które możemy oglądać nie tylko w muzeach, ale także pod gołym niebem na całym ob-
szarze Kielecczyzny.

W okresie dewonu, w części obecnych gór szumiały morskie fale, a tutejszy klimat zbliżony był do 
panującego dziś w Afryce czy Australii. W wodach tego morza żywot wiodły przeróżne organizmy, po-
śród których wyróżniały się gigantyczne, drapieżne ryby pancerne. Długość takiego monstrum wyno-
siła ok. 8m, a grubość jego pancerza była porównywalna z grubością obecnych pancerzy czołgowych 
i dochodziła do 6cm. Niezliczona ilość stworzeń skupiała się także wokół olbrzymich raf koralowych.

Bałtów – JuraPark (fot. Anna Drzewiecka)

  W okolicy Gór Świętokrzyskich przed 200 mln lat 
wprost roiło się od dinozaurów. Dostojnie kroczyły tu 
ogromne, roślinożerne zauropody przeżuwając tropikalne 
okazy flory, a w ukryciu czaiły się drapieżne, porośnięte 
piórami – dilofozaury. Pierwsze tropy prehistorycznych ga-
dów odkryto w regionie świętokrzyskim w 1959 r., nato-
miast odkrycia dokonane na przestrzeni następnych lat, 
wprawiły badaczy w osłupienie, gdyż oprócz bardzo licz-
nych śladów dinozaurów, z których najmłodsze pochodzą 
sprzed 180 mln lat, odnaleziono również ślady sprzed po-
nad 200 mln lat – nieznane dotąd w Polsce i należące do 
najstarszych na świecie. Jednak prawdziwym wstrząsem 
dla świata nauki było odkrycie w kamieniołomie w Zacheł-
miu pod Kielcami śladów praprzodka dinozaurów – tetra-
poda – najstarszego znanego zwierzęcia lądowego, które 
wyszło z morza przygotowane już do życia w nowych wa-
runkach – pochodzących sprzed ok. 400 mln lat – z okresu 
środkowego dewonu. Góry Świętokrzyskie zasługują na 
miano prawdziwego „Parku jurajskiego”, a tropy dinozau-
rów odnalezione w lądowych osadach triasu i jury, śmiało 
mogą konkurować ze znaleziskami z USA, Chin czy Afry-

ki Południowej. Ogromne poruszenie wśród naukowców spowodowało również w latach 60. i 70. 
XX w. odkrycie w skałach Łysogór kambryjskich skamieniałości nieznanych dotąd nauce istot mor-
skich – szczątków krzemionkowej mineralizacji najstarszych tkankowców – m.in. meduz, koralowców 
czy ramienionogów – żyjących blisko 600mln lat wstecz. Zachwyt badaczy skał wywołało też odnale-
zienie w 2010 r. w kamieniołomie Kowala pod Kielcami doskonale zachowanych skamieniałych 
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Święty Krzyż

Z miejsca, do którego dotarliśmy, rozpościera się piękny widok na świętokrzyski kościół i zabu-
dowania klasztorne, nad którymi dominuje – niezbyt urokliwie – wieża przekaźnikowa RTV. Sto-
jący w tym miejscu w 1. poł. XIX w. – w czasie, gdy nie było jeszcze na szczycie Łyśca tejże wieży 
RTV – industrialnego, monumentalnego straszydła – K. W. Wójcicki pięknie piórem odmalował wi-
dok, który podziwiamy: „Na szczycie wysokiej góry co od stóp samych do wierzchołka, zakryta ogrom-
nymi bukami i jodłami, wznosi się wspaniała, samotna świątynia. Chmury w przechodzie, ocierając 
mury kościoła, prawdziwie czarodziejskie wystawiają obrazy: zdaje się, spoglądając wtedy, że chmu-
ry, to jak olbrzymy zagarniają w objęcia swoje tysiące drzew wzniosłych; to jakby potwory straszliwe, 
chwieją się na szczycie stromej góry; to znowu na kształt dziewicy, w lekką osłonionej szatę, spływają 
z nadpowietrznych szlaków, i kryją się w ponurych cieniach lasu.[…] sama zaś góra jest tak wysoka, że 
często chmury ocierają się o jej wierzchołek, a choć deszcze i bu-
rze panują w dole, w górze najpiękniejszej pogody używać można. 
Z dolin poglądając, nie raz widzimy, jak chmury zakrywają cał-
kowicie klasztor: chwila sprawia zachwycający widok. Chmury 
ustępując z wolna odkrywają częściami ten gmach wspaniały, któ-
ry zdaje się, jakoby z nadpowietrznej spływając krainy, osiadł na 
szczycie wyniosłej góry”. Anna Kurska, w „Polsce romantyków”, 
badając ścieżki takich wędrowców XIX – wiecznych, jak Wój-
cicki, napisała: „Dla romantyków była to ziemia tajemnicza. Jak-
by takie miejsce, w którym odżywa dziwność świata, gdzie duch 
walczy z materią, zaś aura sprzyja wywoływaniu świata fantazji, 
podsycanej przez przeszłość ziemi. Wędrowano przecież po naj-
starszych górach Europy, a Łysiec był w VIII i IX wieku miejscem 
kultu, o czym przypominiał romantykom kamienny wał otaczają-
cy szczyt”. Natomiast S. Cieszkowski, w „Sonetach świętokrzy-
skich”, pisał m.in. tak: „Stoi klasztor na skalnym Łysiej Góry 
szczycie,/ niby opat w zakonnym, dostojnym habicie,/ co uklęknął 
na skale i w niebo się patrzy”.

Klasztor świętokrzyski - widok ze skraju polany na grzbiecie Łyśca

Wespazjan Kochowski, w „Gnieździe ojczystym”, pisał: „Miłe Gór Świętokrzyskich knieje,/ Na któ-
rych wiecznie list się zielenieje/ A między inszych wyższa pięknym brakiem/ Zbawiennym pańskim 
uczczona jest znakiem”.

Wędrując dalej przez „Gór Świętokrzyskich knieje” – ku szczytowi góry uczczonej „zbawiennym 
pańskim” znakiem – mijamy następną Stację Drogi Krzyżowej – Stację VIII – „PanJezuspociesza
płacząceniewiasty”. Ruszamy dalej ku szczytowi „Świętokrzyskiej Golgoty” (który już coraz bliżej), 
podziwiając piękno Puszczy Jodłowej, tak ukochanej przez S. Żeromskiego, który w „Popiołach” pi-
sał m.in.: „Tam i sam wzbijały się ku górze powłóczyste smugi chmur jakby dech żywy, idący w niebo ze 
świętych buków. Ciągnęły się blisko mokre tumany między korami przedawnych jodeł, ukazując zdu-
mionym oczom ich tytaniczne kolumny i rozpostarty przed nimi czarny strop koron wielkolasu”. Droga 
Królewska poczyna coraz stromiej piąć się w górę i jeżyć nieforemnymi, wielkimi głazami.

Po lewej stronie mijamy Stację IX Drogi Krzyżowej – „PanJezusupadaporaztrzeci”.
Przed nami strome podejście, mające dziś postać – uformowanych dość regularnie ręką czło-

wieka – długich kamiennych schodów, a będące najtrudniejszym z ostatnich etapów drogi do 
świętokrzyskiego sanktuarium. Górny odcinek Drogi Królewskiej został ułożony z kamienia na 
pocz. XIX w., jednak już za czasów panowania Władysława Jagiełły, aby ułatwić królowi piesze 
pielgrzymki do klasztoru świętokrzyskiego, uprzątnięto z niej częściowo ogromne głazy i wyrów-
nano górny jej etap pod szczytem Łyśca. Do celu już niedaleko, zatem ruszajmy w dalszą drogę 
(szczególnie przy schodzeniu do Nowej Słupi tym odcinkiem trasy należy zachować ostrożność). 

„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, a kontakt 
z przyrodą daje pogodę ducha” – pisał św. Jan Paweł II w „Autobiografii”. Natomiast, wędrują-
cy w XIX w. ku szczytowi Łysej Góry, Józef Bohdan Dziekoński, zanotował: „W miarę zbliżania 

się do niej czczy gwar, hałaśne drobiazgi, cała szumna ni-
cość powszedniego życia rozchwiewa się w powietrzu i (…) 
niknie w oddaleniu. Zdaje się, że wszystko wokoło milknie, 
a w uroczej ciszy jeden tylko głos geniuszu wznosi się i roz-
lega po całej ziemi”.

Po pokonaniu stromych, kamiennych schodów wchodzi-
my na skraj – rozciągającego się odrobinę wyżej – sporego 
wypłaszczenia terenu. W tym miejscu – po obu stronach dro-
gi – widoczne są (jak się powszechnie przyjmuje – na pod-
stawie badań archeologicznych) pozostałości  przedchrze-
ścijańskiego wału  kultowego, usypanego z kamieni – jak 
podają niektóre źródła – być może już w pierwszych wiekach 
naszej ery przez ludy germańskie, trudniące się na terenie Ły-
sogór wytopem żelaza, a rozbudowanego w okresie ok. VIII – 
X w. przez osiadłą tu ludność słowiańską. Ten potężny wał ka-
mienny, w formie elipsy (dł. ok. 2km, wys. ok. 3,5m, na który 
zużyto ponad 32 tys.m3 kamienia), opasywał część szczytową 
góry, oddzielając miejsce kultu tam funkcjonujące od reszty 
terenu, zaś w miejscu, w którym się znajdujemy – od wsch. – 
znajdowała się prawdopodobnie duża brama, prowadząca 
do owego ośrodka kultu pogańskiego – prawdopodobnie ze 
świętym gajem i świątynią (o czym więcej za chwilę). Wysi-
łek, jaki włożono w zbudowanie tegoż wału kultowego, był 
ogromny, co i dziś możemy stwierdzić, oglądając zachowane 
jego fragmenty opasujące grzbiet Łyśca, widoczne na dł. ok. 
1,5km, a osiągające miejscami wysokość nawet kilku metrów.

Po prawej kolejna, urokliwa, drewniana kapliczka świę-
tokrzyskiej Drogi Krzyżowej, obrazująca Stację X – „Pan
Jezusobnażonyzszat”. Jeszcze tylko chwila marszu pomię-
dzy leśnymi drzewami i osiągamy skraj rozległej, podłużnej 
polany na grzbiecie Łysej Góry.

Puszcza Jodłowa - fot. z 1920 r. (Polona)

Tak mogła wyglądać brama w tej części wału 
kultowego
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