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WSTĘP

Głównym celem publikacji jest ukazanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Wie-
niawa. Opracowanie składa się z trzech części. Klamrą łączącą je, jest – zgodnie z tytułem – opi-
sywany obszar. 

Część pierwsza prezentuje cechy środowiska geografi cznego gminy wynikające z jej położe-
nia w strefi e przejściowej południowego Mazowsza i północnej Małopolski, co czyni je bardzo 
różnorodnym. Wiele obiektów przyrodniczych ma charakter wyjątkowy. Szczególnie interesująca 
jest przeszłość geologiczna oraz układ wód powierzchniowych. Potwierdzeniem atrakcyjności 
przyrodniczej jest stosunkowo duża liczba pomników przyrody. Aby chronić najcenniejsze ob-
szary i obiekty, autorzy opracowanego w 1999 r. „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wieniawa” zaproponowali utworzenie: obszaru krajobrazu chronionego – 
„Dolina Rzeki Radomki”, 2 zespołów przyrodniczo–krajobrazowych, 2 stanowisk dokumentacyj-
nych oraz 13 użytków ekologicznych.

Część druga została poświęcona zbiornikowi wodnemu Domaniów i zawiera krótką charak-
terystykę akwenu oraz propozycję wykorzystania go do celów dydaktycznych. Najważniejszy 
element zbiornika – zapora czołowa – oraz część lustra wody położona jest na południowych 
krańcach gminy Przytyk, dlatego opis wykracza poza granice gminy Wieniawa. Trzeba jednocze-
śnie pamiętać, że chociaż nazwa pochodzi od miejscowości, nieopodal której zbudowano zaporę, 
to aż 80% czaszy zbiornika oraz duża część zlewni go zasilającej, znajduje się w gminie, będącej 
przedmiotem opracowania.

Zbiornik wodny Domaniów zmienił w znacznym stopniu krajobraz okolicy oraz wprowadził 
wiele zmian w życiu mieszkańców miejscowości położonych przy jego brzegach, jednocześnie 
powodując wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Na ten temat powstało wiele szczegóło-
wych analiz i opracowań. Należy tu przede wszystkim wymienić prace naukowe R. Kostucha, 
K. Maślanki, A. Policht i A. Bus.

Nad Domaniów warto wybrać się nie tylko w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Moż-
na tu znaleźć wiele ciekawych miejsc stworzonych przez naturę oraz będących dziełem rąk ludz-
kich. Dla mieszkańców tych terenów istniały one „od zawsze”, miejscowi ludzie byli też świad-
kami ich powstawania. Dla amatorów wypoczynku i turystów są natomiast nieznane. Pobyt nad 
zbiornikiem stwarza okazję do ich poznania. Młodzież szkolna może to zrobić w ramach ćwiczeń 
terenowych.

Jednym z założeń opracowania jest wskazanie nauczycielom przedmiotów przyrodniczych 
interesujących miejsc w otoczeniu zbiornika oraz dostarczenie przykładowych materiałów do 
prowadzenia zajęć terenowych. Jest to propozycja, która może być modyfi kowana. Prowadzący 
zajęcia ma do wyboru różne zadania, w zależności od: czasu którym dysponuje, poziomu intelek-
tualnego grupy, wyposażenia w sprzęt i warunków pogodowych. 

Trasa szlaku została zaprezentowana w czasopiśmie dla nauczycieli Geografi a w Szkole (nr 4, 
2008 r.) w publikacji pt. „Wokół Zbiornika Domaniowskiego – propozycja ścieżki dydaktycznej”.

Po zaledwie sześciu latach trasa stała się nieaktualna. Wzmożona ekspansja roślinności przy-
brzeżnej spowodowana dużym uwilgotnieniem, uniemożliwia obecnie przejazd ścieżkami i dróż-
kami przyzbiornikowymi, a rozrastające się trzcinowiska ograniczyły możliwość obserwacji 
akwenu. Czynniki te wymusiły zmianę trasy – odsunięcie jej od wschodniego brzegu oraz prze-
niesienie niektórych stanowisk dydaktycznych. Zmiany zostały spowodowane również antropo-
genizacją pasa terenu bezpośrednio przylegającego do akwenu. 

Ze względu na to, że zbiornik „odcina” cześć terytorium gminy, okrążając go, należy wje-
chać na tereny gmin sąsiednich – Wolanowa i Przytyka. Proponowana trasa liczy ponad 27 km. 
Piesze przebycie tak długiego odcinka oraz przeprowadzenie ćwiczeń (nawet ich części) byłoby 
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męczące i zajęłoby zbyt wiele czasu. Najlepiej skorzystać z roweru. W ten sposób grupa może 
pokonać szlak oraz wykonać ćwiczenia w ciągu 7–8 godzin, co zostało sprawdzone w praktyce. 
W zajęciach terenowych uczestniczyli wielokrotnie uczniowie klas VI z nieistniejącej już szkoły 
podstawowej w Pogroszynie oraz gimnazjaliści z Wieniawy. 

Duża część szlaku prowadzi oznakowanymi ścieżkami rowerowymi, wyznaczonymi staraniem 
Związku Gmin Radomka. Ułatwia to znacznie jazdę, bez konieczności częstego sięgania do mapy 
celem potwierdzenia właściwego kierunku podróży. 

Trzecia część opracowania to opis monografi czny Korycisk, miejscowości o górniczej prze-
szłości. Pierwsze rozdziały prezentują środowisko przyrodnicze i najstarsze dzieje wsi, pozostałe 
dotyczą kopalni „Boży Dar”. 

W 1928 roku zaczęto tu na skalę przemysłową wydobywać rudę żelaza. Zakład działał aż do 
wyczerpania się złoża, co nastąpiło w 1958 roku. Miał duże znaczenia dla mieszkańców Korycisk 
i sąsiednich miejscowości. Dawał przede wszystkim pracę, zapoczątkował również wiele zmian 
cywilizacyjnych. Świadectwem jego istnienia jest dziś wyrobisko zalane wodą, resztki hałd oraz 
fragmenty budynków. 

W latach dziewięćdziesiątych żyło jeszcze kilku górników, którzy pracowali w kopalni przed 
II wojną światową. Ich informacje okazały się bezcenne ze względu na brak (lub niedostępność) 
innych materiałów. Ze źródeł pisanych najcenniejszym wydaje się krótki artykuł w czasopiśmie 
„Nasze Drogi” z 1930 roku, w którym zawarto informację dotyczącą utworzenia kopalni. Wspo-
mnienia górników, mimo swej fragmentaryczności, zawodności pamięci opowiadających oraz 
subiektywnej oceny faktów, pozwoliły na w miarę dokładne odtworzenie zasad organizacyjnych 
i sposobów eksploatacji złoża. Spośród pracowników, którzy już odeszli, najwartościowsze in-
formacje dotyczące kopalni przekazał Józef Bogucki z Pogroszyna. Jego wspomnienia zostały 
spisane ponad 20 lat temu. 

W archiwach Radomia i Kielc brakuje dokumentów związanych z przedwojenną działalnością 
kopalni. Być może należałoby ich szukać na Śląsku, ponieważ Okręgowy Urząd Górniczy mieścił 
się wówczas w Dąbrowie Górniczej i tam przesyłano sprawozdania. W Archiwum Państwowym 
w Kielcach dostępna jest jedynie „Książka inspekcji i zarządzeń Urzędu Górniczego”, która zo-
stała założona w roku 1933 r. i była drugim dokumentem tego rodzaju. Zawiera niewiele infor-
macji pozwalających odtworzyć sposób funkcjonowania kopalni. Podobnie jak w każdej księdze 
kontroli, zapisano w niej uchybienia i zalecenia dotyczące nadzorowania zakładu. 

Dużej pomocy w odtwarzaniu przedwojennych dziejów kopalni udzielili – zamieszkujący 
w Bliżynie – Elżbieta Tomaszewska i Roman Falarowski. Elżbieta Tomaszewska jest wnuczką 
Stanisława Rocha-Czarneckiego, założyciela i współwłaściciela kopalni „Boży Dar”. Poza prze-
kazaniem interesujących informacji na temat działalności swego dziadka, udostępniła cenne pa-
miątki rodzinne – fotografi e, na których utrwalono kopalnię w latach trzydziestych ubiegłego 
wieku. Roman Falarowski – historyk miejscowej szkoły, jest natomiast autorem biografi i Józefa 
Nowaka, drugiego ze współtwórców „Bożego Daru”. Obszerne fragmenty z jego opracowania 
zostały zamieszczone w tekście. 

Ze zrozumiałych względów najwięcej informacji udało się zgromadzić na temat nowszej, po-
wojennej działalności zakładu. Cenne informacje z tego okresu, przekazali – poza wymienianym 
już Józefem Boguckim – Józef Plewiński, Stefan Regulski i Władysław Wiatrowski z Pogroszy-
na oraz Marian, Stanisław i Kazimierz Kornaccy z Korycisk. Żaden z wymienionych górników 
już nie żyje. Zasady transportu rudy oraz sposoby załadunku objaśnił wieloletni pracownik kolei 
w Wieniawie, a później zawiadowca stacji Przysucha – Marian Wochniak.

Wyobrażenie o funkcjonowaniu kopalni mogą dawać fotografi e z lat pięćdziesiątych udostęp-
nione przez Józefa Kwietnia i Władysława Wiatrowskiego z Pogroszyna oraz Mariannę Bujak, 
Stanisława Kornackiego i Ryszarda Piastę z Korycisk.
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Najważniejszym źródłem informacji z okresu wojennego i powojennego okazały się jednak 
zasoby Archiwum Państwowego w Kielcach. Akta z „Bożego Daru” trafi ły tam ze Stąporkowa. 
W mieście tym znajdowała się ostatnia siedziba „Zjednoczenia Kopalń Rudy Żelaznej Rejonu 
Staropolskiego”, w skład którego wchodził „Boży Dar”. Poza źródłami pisanymi, bardzo przy-
datne – zwłaszcza przy odtwarzaniu miejsc, kolejności i sposobów urabiania złoża oraz układu 
infrastruktury kopalnianej – były mapy i szkice, stanowiące załączniki do planów wydobycia. 
Przeskalowane i zgeneralizowane są – poza tekstem – dodatkowym źródłem informacji.

Poza osobami, które były wymienione w tekście składam serdeczne podziękowania dla: 
– Witolda Studzińskiego – Wójta Gminy Wieniawa oraz Sylwestra Górskiego – Sekretarza Urzę-

du Gminy, za udzielenie wszechstronnej pomocy podczas realizacji projektu, 
– Cezarego Adama Noweka – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz Ar-

kadiusza Ostrowskiego – Specjalisty ds. promocji i projektów miękkich w Biurze „Razem dla 
Radomki”, za wsparcie i pomoc w realizacji zadania w ramach „Małych Projektów”,

– Remigiusza Kwietnia – kierownika Zaplecza Eksploatacyjnego Zbiornika Wodnego Domaniów, 
za cenne informacje o zbiorniku i udostępnienie map i opracowań związanych z akwenem,

– pracowników Urzędu Gminy w Wieniawie, za pomoc w kompletowaniu materiałów źródło-
wych dotyczących gminy,

– Małgorzaty Kopacz – pracownika „Polgeol S.A” w Lublinie, za cenne wskazówki podczas 
opracowywania tematyki geologicznej i hydrogeologicznej,

– Jacka Słupka – przyrodnika, za konsultacje dotyczące fauny opisywanego obszaru oraz udo-
stępnienie fotografi i. 

Zdzisław Wiatrowski

Wieniawa 2014 





Środowisko przyrodnicze 
gminy Wieniawa
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1. OBSZAR I POŁOŻENIE
Gmina Wieniawa zajmuje powierzchnię 104,03 km2. Położona jest w południowo-zachod-

niej części Równiny Radomskiej. Zgodnie z fi zyczno-geografi czną klasyfi kacją Polski autorstwa 
Jerzego Kondrackiego (1994) mezoregion* ten wchodzi w skład makroregionu Wzniesienia Po-
łudniowomazowieckie,   należącego   do   podprowincji – Niziny  Środkowopolskie.   Skrawek 
gminy leżący w jej części południowo-wschodniej zaliczany jest do Przedgórza Iłżeckiego. Gra-
nicę tej jednostki stanowi dolina rzeki Jabłonicy w Koryciskach. Nizinną peryferyjność gminy po-
twierdza bliskie sąsiedztwo Garbu Gielniowskiego. Zarówno Garb Gielniowski jak i Przedgórze 
Iłżeckie wchodzą w skład Wyżyny Kieleckiej.

Pod względem historyczno-geografi cznym opisywany obszar zalicza się do Małopolski. Zie-
mia Radomska, na której położona jest gmina Wieniawa należała w przeszłości do województwa 
sandomierskiego. 

Gmina Wieniawa jest jedną z ośmiu gmin tworzących powiat przysuski. Leży w jego części 
wschodniej. Graniczy z sześcioma gminami:
– od północnego zachodu z gminą Przysucha 
– od północy z gminą Przytyk (powiat radomski)
– od wschodu z gminą Wolanów (powiat radomski)
– od południowego wschodu z gminą Szydłowiec
– od południa z gminą Chlewiska (powiat szydłowiecki) 
– od południowego zachodu z gminą Borkowice (powiat przysuski).

Gmina Wieniawa na tle regionów fi zyczno- geografi cznych
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regiony_Kondrackiego-hipsometria.png (skorygowano granicę 
między mezoregionami wymienionymi w tekście) na podstawie: Geografi a Polski mezoregiony fi zyczno-geografi czne, 
Jerzego Kondrackiego1994, str. 197)

* Słowniczek trudniejszych terminów znajduje się na str. 137  
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Długość granic osiąga pra-
wie 60 km. Najdłuższą jest 
ponad 15-kilometrowa granica 
z gminą Przysucha. Najkrótszą 
granicę stanowi niespełna trzy-
kilometrowy odcinek z gminą 
Chlewiska.

Siedziba powiatu i jedno-
cześnie najbliższe miasto – 
Przysucha, oddalone jest od 
centrum gminy o 12 km, Szy-
dłowiec o 20 km, zaś Radom 
położony jest w odległości 
26 km. Gminę Wieniawa prze-
cinają drogi o randze krajowej 
i regionalnej. Największe zna-
czenie ma droga nr 12, łącząca 
Lublin z Piotrkowem Trybunal-
skim. Przebiega ona równoleżnikowo przez omawiany obszar, dzieląc go na dwie równe części. 
Bezpośrednio przy tej trasie położone są: Zawady, Jabłonica, Wieniawa i Skrzynno. Zbliżony 
przebieg do tej drogi ma linia kolejowa relacji Radom – Tomaszów Mazowiecki.

Położenie matematyczno-geografi czne wyznaczają następujące współrzędne geografi czne:
a) kraniec północny (Konary) – 51º25’ N
b) kraniec południowy (Pogroszyn) – 51º19’ N
c) kraniec wschodni (Zadąbrów) – 20º53’ E
d) kraniec zachodni (Wydrzyn) – 20º41’ E

Położenie gminy Wieniawa w powiecie przysuskim i granice miejscowości
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych w UG w Wieniawie

Droga krajowa nr 12. W głębi kościół św. Katarzyny w Wieniawie
(Z. Wiatrowski, 2014)
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W skład gminy wchodzą 24 miejscowości. 
Są to w kolejności alfabetycznej: Brudnów, 
Głogów, Jabłonica, Kaleń, Kamień, Kłudno, 
Kochanów, Komorów, Konary, Koryciska, Plec, 
Pogroszyn, Romualdów, Ryków, Skrzynno, So-
kolniki Mokre, Sokolniki Suche, Wieniawa, 
Wola Brudnowska, Wydrzyn, Zadąbrów, Zagó-
rze, Zawady i Żuków. 21 osad jest siedzibami 
sołectw. Kaleń, Konary i Zadąbrów włączono 
do sołectwa Głogów. W 2013 roku opisywany 
obszar zamieszkiwało 5650 osób.

2. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Niezbyt rozległy obszar gminy Wieniawa cechuje się złożoną budową geologiczną. Wynika to 

z jej położenia w obrębie północnego, permsko-mezozoicznego obrzeżenia okalającego paleozo-
iczny trzon - niezbyt odległych Gór Świętokrzyskich. Najstarsze dzieje tego terenu kształtowały 
kolejne zalewy morskie i rozdzielające je, krótsze okresy panowania lądów. 

Siedziba Urzędu Gminy (Z. Wiatrowski, 2014)

Gmina Wieniawa
Źródło: mapka udostępniona przez Urząd Gminy w Wieniawie (nieco skorygowana)
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Głębokie podłoże stanowią utwory paleozoiczne dużej miąższości*. Potwierdziły to najnow-
sze badania geologiczne. Na początku lat dziewięćdziesiątych na terenie gminy przeprowadzone 
zostały badania geofi zyczne. Ich następstwem było wykonanie głębokiego, prawie trzykilometro-
wego odwiertu (Ostałów PIG 2). Zlokalizowano go w centralnej części gminy, między Rykowem 
i Jabłonicą, w miejscu przypuszczalnego rowu tektonicznego.

Wiercenia trwały od 27.03.1992 do 09.03.1993 r., a jednym z celów było poszukiwanie złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Złóż bitumicznych wprawdzie nie znaleziono, ale dzięki temu 
przedsięwzięciu dokładnie zbadano profi l geologiczny odwiertu zlokalizowanego na obszarze do-
tychczas słabo rozpoznanym. Zdobyto również cenne informacje na temat uskoku* Skrzynna, 
wielkiej regionalnej strefy dyslokacyjnej* w okresie od karbonu po wczesną jurę (Kowalczewski, 
2006). 

Odwiert wykonano na głębokość 2890 m docierając do skał wczesnego karbonu, reprezen-
towanego głównie przez szarogłazy i łupki ilaste.  Od  karbonu  do późnego permu trwał  długi 
okres lądowy. W późnym permie (cechsztynie) nastąpił zalew śródlądowego morza wcinające- 
go się zatokami w paleozoiczny trzon Gór Świętokrzyskich.  Z nagromadzonego rumoszu skal- 
nego  powstały  zlepieńce,  w  płytkim i ciepłym  morzu wykształciły się wapienie i dolomity,   
a pod koniec tego okresu,  gdy  zbiornik morski uległ dalszemu spłyceniu - mułowce i iłowce.  
W miarę  jak klimat  stawał się bardziej gorący i suchy, powstawały osady chemiczne (ewapo- 
raty).  Są  to  anhydryty i sole kamienne, napotkane wśród osadów permskich, osiągających tu  
prawie 350-metrową miąższość. 

Na początku wczesnego triasu opisywany obszar był lądem, później znów nastąpiła transgresja* 
morska.  Z  tego  okresu pochodzą mułowce i iłowce przedzielone pokładami wapieni, dolomitów  
i margli, osiągając znaczną, przeszło kilometrową miąższość. Równie imponującą miąższość mają 
skały  okresu  jurajskiego - przeważają mułowce,  piaskowce i iłowce.

Lokalizacja otworu wiertniczego w gminie Wieniawa na tle mapy geologicznej
Źródło: według http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Otwory/ostalow.pdf

  Ich akumulacja odbywała 
się w zbiorniku śródlądowym, a następnie w morzu, które zalało ponownie te tereny.
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Stratygrafi a głębokiego profi lu geologicznego z rejonu Rykowa (Ostałów PIG 2)
Poziom stratygrafi czny Głębokość 

(m)
Miąższość 

w m Przeważające utwory
Era Okres Epoka

Kenozoik

Czwartorzęd

Holocen

Plejstocen 0-38 38
Piasek z okruchami pia-
skowców, gliny zwałowe 
(poniżej 10 m)

Pliocen - - -
Neogen Miocen - - -

Paleogen
Oligocen - - -
Eocen - - -
Paleocen - - -

Mezozoik

Kreda Późna - - -
Wczesna - - -

Jura

Późna - - -

Środkowa 38-187,0 149,0 Mułowce, piaskowce, 
iłowce

Wczesna 187,0-1110 923,0
Piaskowce, mułowce, 
pyłowce, okruchy węgla 
(śladowo)

Trias

Późny 1110,0-1467,8 357,8 Iłowce, margle ilaste, mu-
łowce, piaskowce

Środkowy 1467,8- 
1648,5 180,7 Iłowce, mułowce, wapienie, 

dolomity, margle

Wczesny 1648,5-2153,0 504,5 Piaskowce, wapienie, mu-
łowce, iłowce,

Paleozoik
Perm Późny 2153,0-2500,8 347,8

Mułowce, iłowce, anhydry-
ty, sól kamienna, dolomi-
ty, piaskowce, wapienie, 
zlepieńce

Wczesny - - -

Karbon Późny - - -
Wczesny 2500,8-2890,0 389,2 Szarogłazy, łupki ilaste

Źródło: Kowalczewski (red.), Ostałów PIG 2, Profi le głębokich otworów wiertniczych Państwowego Instytutu Geo-
logicznego, zeszyt 112, Warszawa 2006

Na przełomie kredy i pale-
ogenu cały dzisiejszy obszar 
Gór Świętokrzyskich uległ wy-
dźwignięciu podczas ruchów 
laramijskich, co spowodowało 
cofnięcie się morza. Miały one 
charakter blokowy. Wskutek 
ruchów górotwórczych odmło-
dzeniu uległy stare i powstały 
nowe uskoki, w tym również 
przebiegające przez opisywany 
obszar. 

W paleogenie panował 
klimat ciepły i wilgotny. 
W tych warunkach nastąpiła Wzgórze moreny czołowej koło Brudnowa (Z. Wiatrowski, 2001)
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intensywna denudacja* pod-
łoża. Nasilone po ruchach 
tektonicznych procesy ero-
zji* usunęły osady, powstała 
w ten sposób paleogeńska po-
wierzchnia zrównania  morfo- 
logicznego,  stanowiąca  pod-  
stawę   współczesnej   rzeźby  
terenu. 
      Podobnie  jak w  paleoge- 
nie,  w  neogenie  na omawia- 
nym obszarze panowały prze- 
ważnie warunki lądowe. 
      W górnym pliocenie  nas- 
tąpiło dalsze, znaczące mode- 
lowanie  rzeźby opisywanego 
terenu,  wystąpiły wówczas lą- 
dotwórcze   ruchy   wznoszące. 
Wzmożona erozja spowodowa- 
ła usuwanie osadów. Rozwinę- 
ły      się wówczas doliny rzeczne, 
którymi płyną współczesne, 
lewobrzeżne dopływy Wisły, 
w tym przepływająca przez gminę Radomka (Mityk 1988).

W plejstocenie w czasie zlodowacenia południowopolskiego lądolód skandynawski przekro-
czył obszar gminy pozostawiając tu swoje utwory i sięgnął po Karpaty. Osady tego zlodowacenia 
występują w formie szczątkowej, co świadczy o intensywnych procesach erozyjno-denudacyj-
nych w czasie interglacjału* wielkiego (Różycki 1972). Zlodowacenie Odry będące starszym 
etapem zlodowaceń środkowopolskich (300 tys. – 230 tys. lat temu) pozostawiło wyraźne ślady 
swej działalności na terenie gminy. Wówczas lądolód docierając do podnóża Gór Świętokrzyskich 
wyrównał i przykrył starsze podłoże osiągając swój największy zasięg w czasie stadiału* Ra-
domki. W obrębie tego stadiału wyróżniono cztery fazy znaczące dłuższe postoje czoła lądolodu, 
w tym fazę pomaksymalną starszą Wieniawy. Świadczą o tym formy akumulacyjne*. Są nimi 
głównie ostańce* moren czołowych zbudowane z piasków, żwirów i głazów (Lindner 1970, Ró-
życki 1972), zbudowana z glin zwałowych morena denna, tworząca równinne wysoczyzny oraz 

Gmina Wieniawa na tle zasięgów i kierunku ruchu lądolodu w czasie zlodowacenia Odry (stadiał Radomki) 
1 – faza przedmaksymalna Końskich, 2 – faza maksymalna Gowarczowa. 3 – faza pomaksymalna starsza Wieniawy 
4 – faza pomaksymalna młodsza Odrzywołu
Źródło: na podstawie Lindner L. Rozwój paleogeomorfologiczny zachodniej części regionu świętokrzyskiego. Rocznik 
PTG, tom XVIII, z 3/4. Warszawa, 1978

Gmina Wieniawa na tle mapy geologicznej odkrytej
Źródło: na podst. mapy geologicznej odkrytej w skali 1:50 000
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Utwory powierzchniowe i eksploatacja surowców mineralnych
Źródło: Przeglądowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 100 000 oraz mapa inwentaryzacyjna złóż surowców mine-
ralnych gminy Wieniawa, 1990
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oz utworzony z piasków i żwirów wodnolodowcowych. Charakterystyczne dla gminy są głazy 
narzutowe, często znacznych rozmiarów, występujące w stropie glin zwałowych, powszechne 
zwłaszcza w jej części południowej i północno-wschodniej.

Po zaniku lądolodu (w czasie interglacjału eemskiego) nastąpiły procesy erozyjne i denuda-
cyjne, które częściowo odsłoniły utwory mezozoiczne. W południowej części gminy wyłoniły 
się wówczas na powierzchnię piaskowce wczesnojurajskie, w części południowo-zachodniej pia-
skowce środkowojurajskie oraz wapienie jury późnej na północnym wschodzie. Zaznaczyła się 
silna działalność erozyjna wód płynących, w wyniku której częściowej zmianie uległa sieć rzecz-
na regionu.

Grubość pokrywy czwartorzędowej, która na wzniesieniach mezozoicznych w południowo-
wschodniej części gminy nie występuje lub zachowała się w formie szczątkowej wzrasta w kie-
runku północno-wschodnim. Osiąga w jej centralnej części miąższość ponad 50 m i powtórnie 
maleje na krańcach północno-wschodnich. 

Na przełomie plejstocenu i holocenu w sąsiedztwie ozu osadziły się miejscowo piaski eolicz-
ne. Najmłodszymi utworami są osady holocenu wykształcone jako piaski, mady, namuły oraz 
torfy wypełniające doliny rzeczne i zagłębienia bezodpływowe.

Uzupełnieniem wiedzy na temat budowy płytkiego podłoża geologicznego gminy Wieniawa są 
odwierty studni głębinowych zasilających gminną sieć wodociągową, zlokalizowane w Skrzyn-
nie, Kłudnie i Kaleniu, opisane w rozdziale dotyczącym wód podziemnych.

3. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI
Główne rysy współczesnej rzeźby terenu, pomimo kilkukrotnego zasypania utworami polo-

dowcowymi, nawiązują do starej powierzchni paleogeńskiej ukształtowanej po wynurzeniu z mo-
rza późnokredowego. Ostateczne wykształcenie rzeźby przedczwartorzędowej nastąpiło po gór-
noplioceńskich ruchach wznoszących (Mityk 1988). 

Najważniejsze znaczenie w obrazie budowy tektonicznej omawianego obszaru ma uskok Zy-
chorzyn – Wysocko o przebiegu NW-SE oraz położony niemal równolegle do niego uskok Krzcię-
cin – Pogroszyn – Poręba. Poza głównymi uskokami występują mniejsze, poprzeczne, dzielące 
obszar na bloki (Ziomek, Olaczek, Kopeć 2011). Najrozleglejszym jest blok Skrzynna.

Recesja lądolodu zlodowacenia Odry uformowała zasadnicze rysy rzeźby na podłożu starsze-
go plejstocenu. Akumulacja utworów lodowcowych oraz intensywne procesy denudacyjne i ero-
zyjne nadały ostateczny kształt współczesnej rzeźbie terenu gminy.

Na równinie denudacyjnej między Wolą Brudnowską, Plecem, Brudnowem, Kłudnem i Wie-
niawą zaznacza się w terenie ciąg 
moren czołowych fazy Wieniawa. 
Najbardziej wyrazistą formą polo-
dowcową jest jednak oz. Ciągnie się 
on od granic gminy z północy na po-
łudnie między Plecem, Komorowem, 
Kamieniem, Wolą Brudnowską So-
kolnikami Suchymi i Kochanowem. 
Ponad 5-kilometrowy piaszczysty 
wał ukształtowany w szczelinie lądo-
lodu wznosi się wyraźnie ponad tere-
ny otaczające. Jego najwyższa część 
znajduje się koło północnej granicy 
gminy, osiągając nieopodal leśnej dro-
gi prowadzącej z Pleca do Komorowa Wyraźnie zaznaczający się w terenie oz (E. Wiatrowska, 2007)
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194,8 m n.p.m. Część środkowa jest nieco niższa, a położona w jego części południowej – Kozło-
wa Góra wznosi się na wysokość 189,1 m n.p.m. W ciągu kilkudziesięciu lat niektóre fragmenty 
ozu zostały obniżone przez prace górnicze związane z wydobyciem piasku.

Obraz ukształtowania powierzchni dopełniają formy wklęsłe. Są to doliny rzeczne, rozcinające 
równiny denudacyjne i stoki garbów oraz łączące się z nimi płaskodenne suche dolinki. W doli-
nach rzecznych zaznaczają się fragmenty teras nadzalewowych z okresu zlodowaceń oraz szero-
kie równiny współczesnych teras zalewowych.

Wg mapy topografi cznej najwyżej położone wzniesienie gminy znajduje się na północ od 
Skrzynna. Osiąga wysokość 195,3 m n.p.m. Pas wzniesień przekraczających 185 m n.p.m. biegnie 
z północnego  zachodu na południowy wschód.  Wyraźnie  zaznaczające się w terenie wzgórza 
ciągną się od Skrzynna i Wydrzyna, poprzez Żuków, Ryków,  do Pogroszyna oraz dalej poza gra- 
nice gminy. 

Mapa hipsometryczna gminy Wieniawa
Źródło: na podstawie mapy topografi cznej skali 1:50 000 (arkusz Radom Zachodni)
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Od linii tej powierzchnia te-
renu obniża się w kierunku pół-
nocno-wschodnim osiągając naj-
mniejszą wysokość bezwzględną 
(153,3 m n.p.m.) w dolinie Ra-
domki, tuż koło północnej gra-
nicy gminy. Najniżej położony 
obszar został zalany przez wody 
zbiornika Domaniów. Za zbior-
nikiem teren ponownie wznosi 
się, przekraczając w Zadąbrowiu 
190 m. n.p.m. Są to zachodnie 
krańce Wysoczyzny* Wolanowa, 
której przeważająca część leży 
w gminie sąsiedniej. 

Różnice wysokości względ-
nych na obszarze gminy Wie-
niawa, poza obszarami połu-
dniowo- zachodnimi, na ogół nie 
przekraczają 20 m. 

4. SUROWCE MINERALNE 
Konsekwencją bogatej przeszłości geologicznej gminy jest występowanie różnorodnych bo-

gactw mineralnych. Należą do nich piaskowce, piaski, żwiry, gliny, wapienie oraz rudy żelaza. 
Piaskowce wczesnojurajskie serii ostrowieckiej zaliczają się do ważniejszych surowców skal-

nych gminy. Są to skały o barwie najczęściej biało-kremowej, szaro-kremowej lub szarej, zbudo-
wane z drobnych ziaren piasku sklejonych krzemionkowym spoiwem, nieco ilastym. W stropie są 
zazwyczaj cienkopłytowe, w spągu* gruboławicowe. Po wydobyciu, w kontakcie z powietrzem 
twardnieją, co nadaje im doskonałe właściwości budowlane.

Skały te były eksploatowane w trzech miejscowościach: Skrzynnie, Rykowie i Pogroszynie. 
W Skrzynnie do połowy lat siedemdziesiątych, nieopodal brzegu Radomki funkcjonowały 2 ka-
mieniołomy. Surowiec pozyskiwano tu na skalę przemysłową. Zapewne z nich pochodził materiał 
na budowę kościołów w Wieniawie i Skrzynnie, dworu-zamku w Żukowie oraz wielu innych bu-
dowli. Eksploatacja piaskowca stanowiła część dochodów miasta Skrzynna. Po utracie praw miej-
skich kamieniołomy stały się własnością wspólnoty wiejskiej oraz źródłem utrzymania Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W granicach sołectwa funkcjonowało jeszcze 29 małych, lokalnych łomików*. 
Znajdowały się na polach mieszkańców, 
którzy wydobywali piaskowiec na własne 
potrzeby, a nadwyżki sprzedawali.

Innym, znacznie mniejszym ośrodkiem 
wydobycia był rejon Pogroszyna. Stwier-
dzono tu występowanie 8-miu łomików. 
Były własnością miejscowych rolników, 
którzy – podobnie jak w Skrzynnie – pozy-
skiwali surowiec dla siebie i na sprzedaż. 
Jeden z łomików znajdował się w Ryko-
wie. Obecnie żaden z lokalnych ośrodków 
wydobycia nie funkcjonuje. Kamieniołom w Skrzynnie (Z. Wiatrowski, 2009)

Gmina Wieniawa na tle wysokości względnych
Źródło: Narodowy Atlas Polski, 1979
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Na terenie gminy Wieniawa, 
tylko w jednym miejscu, w jej 
północno-wschodniej części 
(okolice Konar), wyłaniają 
się na powierzchnię pokłady 
wapieni. Są to późnojurajskie 
wapienie oolitowe i płytowe. 
Cechują się słabą zwięzłością. 
Mają barwę szaro-kremową lub 
jasnoszarą i dużą porowatość. 

Odkrywka tych skał ma 
powierzchnię 5400 m2 i głębo-
kość 5 m. Ze względu na swe 
cechy (niezbyt dużą twardość 
i znaczną porowatość) skały 
wykorzystywano w ograniczo-
nym zakresie, najczęściej przy konstrukcji niezbyt dużych budowli oraz jako komponent innych 
materiałów budowlanych. Według ekspertyz (Mróz 1990), bardziej nadają się one do produkcji 
wapna rolniczego palonego oraz klinkieru cementowego, niż do celów budowlanych. Ze względu 
na lokalną unikatowość odkrywki, nieznacznie skorygowano zarys brzegów zbiornika wodnego 
Domaniów. Celem jej ochrony postuluje się utworzenie w tym miejscu użytku ekologicznego 
(Studium uwarunkowań …, 1999).

Na terenie gminy powszechne są skały polodowcowe. Charakterystyczne są zwłaszcza gła-
zy narzutowe z grupy granitów. Można w nich wyodrębnić występujące w różnych proporcjach 
kryształy kwarcu, skaleni i mik. Stąd duże zróżnicowanie barw skał, od prawie czarnej, poprzez 
różową, aż do jasnoszarej. Wielkość kryształów jest również zróżnicowana. Spotykane są skały 
grubo, średnio i drobnokrystaliczne. Występują głazy narzutowe o masie od kilkunastu kilogra-
mów do kilku ton, najczęściej jednak są to niewielkie otoczaki. 

Skały polodowcowe były i są nadal zbierane na okolicznych polach. Stosowano je w budow-
nictwie i drogownictwie. Obecnie są najczęściej wykorzystywane jako materiał dekoracyjny. 
Najliczniej występują w rejonie Rykowa, Pogroszyna i Korycisk oraz Głogowa. W pozostałych 
rejonach gminy również są spotykane, ale ich koncentracja jest znacznie mniejsza.

Żwiry są podstawowym materiałem, z którego zbudowane są wzgórza moren czołowych. Są 
to czapy leżące bezpośrednio na glinie zwałowej w formie małych soczewek o miąższości w gra-
nicach 0,5-1,5 m, często przedzielonych warstwami piasku. Materiał z tych czap był w okre-
sie powojennym poszukiwanym surowcem wykorzystywanym w budownictwie lokalnym jako 
składnik betonów. Z tego powodu wzgórza morenowe zostały w dużej części rozkopane. Żwirów 
o odpowiedniej frakcji było jednak mało. Przeważają pospółki, czyli mieszaniny żwiru i piasku. 
Zbyt duże zapiaszczenie utworów zadecydowało o tym, że wydano negatywną ekspertyzę co do 
przemysłowej eksploatacji pozostałych wzgórz morenowych (Mróz 1990).

Piasek, to najcenniejszy, wydobywany na dużą skalę surowiec mineralny gminy. Przede wszyst-
kim jest eksploatowany rdzeń ozu w jego południowej części, w pobliżu Kamienia i Sokolników 
Suchych. Funkcjonuje tu 5 kopalń. Na podstawie decyzji koncesyjnych Starosty Przysuskiego 
działają 2 małe kopalnie „Sokolniki Suche” i „Sokolniki II”. Działalność wydobywczą w oparciu 
o decyzje koncesyjne wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckieg prowadzą 3 duże 
kopalnie, których roczne wydobycie piasku przekracza 20 000 m3, są to „Nocna Góra”, „Sokolni-
ki 2” i „Sokolniki 3”. (Program ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2012–2015 
z perspektywą do roku 2019).

Przemysłowa eksploatacja piasków ozu w pobliżu Kamienia
(Z. Wiatrowski, 2009)
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Ekspertyzy przeprowa-
dzone na początku lat 90-tych 
ubiegłego wieku potwierdzają 
doskonałe parametry technicz-
ne kopaliny. Surowiec ten jest 
bardzo dobrze wysortowany. 
Nadaje się do budownictwa 
drogowego, może być również 
używany do produkcji mas bi-
tumicznych, betonów cemen-
towych, na nasypy i warstwy 
fi ltracyjne oraz do zapraw, 
wypraw i gładzi (Mróz 1990). 
Obrzeża ozu zawierają pospół-
ki o mniej korzystnych parame-
trach jakościowych.

Poza wymienionym obszarem, złoża piasku występują w wielu innych miejscach gminy. Lo-
kalne, niezbyt wielkie piaskownie były wykorzystywane w przeszłości. Korzystano wówczas 
z transportu konnego, dlatego poszukiwano złóż położonych najbliżej osiedli ludzkich. Rozwój 
środków transportu oraz zmiany w technologii budownictwa spowodowały ograniczanie lub za-
niechanie wydobycia. Piasek dowozi się z dużych, zmechanizowanych kopalń albo wykorzystuje 
gotowe betony wytwarzane w przemysłowych wytwórniach.

Gliny zwałowe występują głównie na zapleczu moreny czołowej w północno-wschodniej 
części gminy, gdzie tworzą morenę denną. Gliny te odznaczają się brakiem przesortowania i są 
zapiaszczone materiałem grubszym. Mają ciemnobrązową lub rdzawą barwę. Nie nadają się do 
przemysłowego wykorzystania. Ze względu na wysoką zawartość margla* surowiec nie spełnia 
wymogów związanych z produkcją ceramiki budowlanej (Mróz 1990). 

Gliny zwałowe występują wyspowo również w innych rejonach gminy. Największe obszary 
utworów gliniastych zlokalizowano w rejonie Komorowa, Skrzynna, Wydrzyna, Żukowa, Sokol-
ników Mokrych, Jabłonicy, Rykowa, Pogroszyna i Korycisk. Są na ogół spiaszczone i wymiesza-
ne z głazami polodowcowymi. Stanowią cenną skałę macierzystą dla gleb z nich wykształconych. 
Ich występowanie pokrywa się z najurodzajniejszymi utworami.

Wzdłuż doliny Radomki i Jabłonicy na znacznej powierzchni zalegają torfy. Przeważa typ ol-
chowy i drzewno-trzcinowy. Wydano negatywną opinię odnośnie ich eksploatacji (Mróz 1990).

W gminie występują również rudy żelaza. Złoże w Koryciskach w przeważającej części zo-
stało wyeksploatowane. Szczegółowe informacje na jego temat zawierają kolejne rozdziały tego 
opracowania. 

5. KLIMAT 
Pod względem klimatycznym gmina Wieniawa wchodzi w skład regionu „Kraina Wielkich 

Dolin” (Romer 1949). W oparciu o klasyfi kację W. Okołowicza (1968) położona jest w obrębie 
regionu mazowiecko-podlaskiego. Posługując się podziałem R. Gumińskiego (1948) na dzielnice 
rolniczo-klimatyczne należy ją zaliczyć do Dzielnicy Łódzkiej.

Na posterunku meteorologicznym w Łaziskach, oddalonym o niespełna 10 kilometrów od gra-
nic gminy, w latach 1968–1988 zanotowano średnią roczną temperaturę powietrza wynoszącą 
7,7°C. Najwyższą temperaturę średnioroczną zanotowano w roku 1989. Miesiącem najcieplej-
szym był lipiec ze średnią temperaturą 17,8°C, najzimniejszym – styczeń ze średnią tempera-
turą – 3,5°C. W dłuższym, bardziej reprezentatywnym okresie pomiarowym, średnia tempera-

Fragment hałdy pokopalnianej w Koryciskach (Z. Wiatrowski, 2007)
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tura stycznia była wyższa i wyniosła 
-2,5°C, natomiast temperatura lipca 
miała podobną wartość.

W tym samym wieloleciu, w Łazi-
skach roczna suma opadów osiągnęła 
545,5 mm. Najwyższe opady wystę-
powały w czerwcu, lipcu i sierpniu, 
zaś najniższe w styczniu, lutym i mar-
cu. W ostatnim ćwierćwieczu notu-
je się dużą nieregularność opadów, 
zwłaszcza w półroczu letnim. Prze-
łom lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku cecho-
wał się wyjątkowo niskimi opadami, 
co spowodowało dotkliwe susze. Po-
twierdzeniem tego faktu są pomiary 
wykonane przez mieszkańca Wieniawy Wł. Bujaka, których wyniki zostały zamieszczone w In-
formatorze Wieniawskim (nr 6, 1992). Począwszy od 1988 r. przez pięć kolejnych lat ich roczna 
suma nie przekraczała 200 mm. Z kolei w lipcu 1997 r. oraz lipcu 2001 r. opady były bardzo 
wysokie, wywołując katastrofalne powodzie w wielu rejonach Polski, a w gminie Wieniawa pod-
topienia. Podwyższoną sumą opadów cechowały się również: lipiec, sierpień i wrzesień 2014 r. 
Spowodowało to nieobserwowane od lat opóźnienie żniw.

Wybrane elementy klimatyczne gminy Wieniawa w latach 1971-2000
Element klimatu Wartość

Średnie roczne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza 1006–1015 hPa
Wiatr - prędkości średnie 10-minutowe, (na wysokości 10 m n.p.g. w terenie 
otwartym) 3–4 (m/s)

Usłonecznienie - średnie roczne sumy 1550–1650 godzin
Temperatura powietrza - średnia roczna 7–8°C
Temperatura powietrza - średnia miesięczna stycznia -2,5°C
Temperatura powietrza - średnia miesięczna lipca 17°C
Liczba dni przymrozkowych (T min < 0°C)  118 dni
Liczba dni mroźnych (T max < 0°C) 38 dni
Liczba dni gorących (T max 25°C) 30–40 dni

Przebieg temperatury powietrza i opadów w Łaziskach w latach 1968-1988
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z posterunku meteorologicznego w Łaziskach (1989 r.)

Podtopienia w Wieniawie spowodowane wezbraniem Radomki 
(I. Orzechowski, 2001)
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Wilgotność względna powietrza- średnia roczna ok. 80%
Zachmurzenie – średnie roczne w skali 0-8 pokrycia nieba chmurami (0-pogod-
nie, 8-pochmurno) 5,0

Zachmurzenie – liczba dni pogodnych (zachmurzenie <= 2) 40–45
Zachmurzenie – liczba dni pochmurnych (zachmurzenie <= 7) ok. 165
Opady atmosferyczne – wysokości średnie roczne 560 mm
Pokrywa śnieżna – średnia liczba dni w sezonie 1970/1971–1999/2000 60
Średnia roczna liczba dni z burzą 29
Średnia roczna liczba dni z gradem 2–4
Średnia roczna liczba dni z mgłą 50–60
Średnia roczna liczba dni z opadem śniegu ok. 55
Średnia roczna liczba dni z gołoledzią 6–8
Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Warszawa 2005

Z rocznym przebiegiem temperatury powietrza wiąże się rozkład termicznych pór roku. 
W przeciwieństwie do czterech sezonów astronomicznych lub też kalendarzowych E. Romer wy-
różnił ich sześć: przedwiośnie, wiosnę, lato, jesień, przedzimie i zimę, biorąc pod uwagę średnie 
daty przejścia przez określone wartości progowe. Przedstawia je tabela. 

Termiczne pory roku w rejonie Wieniawy
Termiczna pora 

roku
Początek okresu ze średnią 

temperatura dzienną … Przybliżona data początkowa Czas trwania 
(w dniach)

Przedwiośnie 0°C-5°C I dekada marca około 31 dni
Wiosna 5°C–15°C I dekada kwietnia około 55 dni
Lato >15°C około1 czerwca około 97 dni
Jesień 15°C–5°C po 1 września około 56 dni
Przedzimie 5°C–0°C około 1 listopada około 32 dni
Zima <0°C I dekada grudnia około 94 dni
Źródło: obliczenia własne w oparciu o Narodowy Atlas Polski, 1979 r.

Czas między początkiem wiosny termicznej, a końcem jesieni termicznej uważany jest za 
okres wegetacyjny, w którym rośliny wzrastają i rozwijają się. W regionie trwa on średnio 208 dni. 
Porównując najdłuższy okres wegetacyjny w Polsce wynoszący 220 dni (dolina Odry) z najkrót-
szym trwającym 180 dni (okolice Suwałk ), warunki termiczne gminy na tle kraju należy uznać 
za korzystne.

Zjawiska pogodowe w wieniawskim parku – jesienna mgła i zimowa szadź (E. Wiatrowska, 2014, 2008)
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Na całkowitą sumę opadów poza opadami deszczu składają się opady śniegu. Pokrywa śnieżna 
tworzy w czasie zimy bardziej lub mniej zwartą powłokę. Średni udział opadów stałych w ogól-
nej sumie opadów w regionie zazwyczaj nie przekracza 16% (Atlas hydrologiczny Polski, 1987). 
Śnieg pojawia się przeważnie po 25 XI i zanika z reguły przed 25 III. 

Wyjątkowa pod względem ostrości była zima, która rozpoczęła się na przełomie 1978 
i 1979 roku (w skali kraju nazwana zimą stulecia). Intensywne opady przy bardzo niskiej tem-
peraturze i porywistym wietrze spowodowały, że pokrywa śnieżna osiągnęła rekordową grubość. 
W pamięci mieszkańców gminy zapisały się wspomnienia związane z nieprzejezdnymi drogami, 
kłopotami z zaopatrzeniem w węgiel i artykuły spożywcze oraz społecznymi akcjami odśnieża-
nia. Ostatnie dwudziestolecie cechowało się zimami łagodnymi.

W regionie przeważają wiatry zachodnie. Na stacji meteorologicznej w Radomiu (ze względu 
na niewielką odległość jej wyniki można uznać za reprezentatywne również dla gminy Wieniawa) 
zanotowano, że częstość wiatrów z zachodu wynosiła średnio blisko 20%, natomiast wiatry z ca-
łego sektora zachodniego (W, NW, SW) stanowiły ponad 40% wszystkich wiatrów notowanych 
na stacji Radom. Wiatry słabe i umiarkowane nie przekraczające 5m/s. występowały przez około 
74 dni w roku, stanowiąc większość wiatrów rejestrowanych na prezentowanej stacji. Wiatry silne 
i bardzo silne, o prędkości nie przekraczającej 10 m/s stanowiły niespełna 1% wszystkich wia-
trów. Największą liczbą cisz cechowały się: 
październik i grudzień.

Od warunków klimatycznych zależne są 
terminy prac polowych. Siew owsa na tere-
nie gminy Wieniawa wykonuje się przeważ-
nie około 7–10 IV, zaś żyto sieje się zazwy-
czaj od 13–16 IX. Początek żniw przypada 
średnio na 15–18 VII.

Poza wymienionymi okresami susz i po-
nadnormatywnymi opadami deszczu i śniegu 
gminę Wieniawa omijały pogodowe zjawi-
ska ekstremalne takie jak wichury i trąby po-
wietrzne.

6. GLEBY
W gminie Wieniawa przeważają gleby niezbyt urodzajne. Cechuje je duża zmienność jako-

ściowa na niewielkim obszarze. Wy-
kształciły się na ogół z łatwo prze-
puszczalnych utworów pochodzenia 
polodowcowego. 

Wśród gleb można wydzielić na-
stępujące typy i podtypy: pseudobie-
licowe (płowe), brunatne, czarne zie-
mie, mady, gleby glejowe, torfowe, 
murszowe i murszaste.

Gleby pseudobielicowe (płowe) 
i brunatne zajmują ponad 70% po-
wierzchni gminy i są na ogół wyko-
rzystywane jako grunty orne. 

Dla profi lu gleb bielicowych 
i pseudobielicowych charakterystycz-

Róża kierunków wiatrów dla Radomia
Źródło: Atlas klimatyczny Polski, 1973

Na słabszych glebach uprawia się żyto. Odchodzący w przeszłość wi-
dok mendli skoszonego zboża na ściernisku w Rykowie.
(Z. Wiatrowski, 2008)
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ny jest poziom wymycia. Jest to warstwa zubożona o składniki pokarmowe, które ze względu na 
dużą przepuszczalność utworów w przemieszczają się w głąb. Ma barwę jasnoszarą (stąd nazwa 
gleb). W glebach pseudobielicowych – w odróżnieniu od bielicowych – poziom ten wykształcił 
się pod wpływem okresowych, nadmiernych opadów. Gleby pseudobielicowe na terenie gminy 
Wieniawa powstały z piasków gliniastych i słabogliniastych zalegających na piaskach luźnych, 
glinach, skale piaskowca oraz pyłach wodnego pochodzenia podścielonych piaskami luźnymi.

Gleby brunatne wykształ-
ciły się prawie z tych samych 
skał macierzystych, lecz cechu-
je je mniej zróżnicowana budo-
wa profi lu. Charakterystyczny 
dla nich jest poziom brunatnie-
nia powstały w wyniku wie-
trzenia utworu macierzystego, 
przy czym produkty tego wie-
trzenia nie są wymywane lecz 
pozostają na miejscu. Tworzą 
one mniej lub bardziej trwałe 
połączenia organiczno-mine-
ralne, w tym związki żelazisto-
próchniczne, które nadają gle-
bie charakterystyczne brunatne 
zabarwienie. 

W Komorowie występują gleby średniej jakości, ale dzięki stosowaniu odpo-
wiedniej agrotechniki rozwinęło sie tutaj sadownictwo (M. Bankiewicz, 2011)

Profi le wybranych gleb gminy Wieniawa
1. Gleba pseudobielicowa, kompleks (4) żytni bardzo dobry (Głogów), 2. Gleba brunatna wyługowana, kompleks (6) 
żytni słaby (Kochanów), 3. Czarna ziemia, kompleks (2z) użytki zielone średnie (Kłudno)
Źródło: opracowanie własne na podst. aneksu do mapy glebowo-rolniczej
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Ograniczona urodzajność gleb płowych i brunatnych spowodowana jest niską zawartością 
przyswajalnych składników pokarmowych i kwaśnym odczynem. Występują we wszystkich so-
łectwach gminy.

Czarnymi ziemiami nazywamy gleby o dobrze rozwiniętym poziomie próchnicznym, za-
sobne w węglan wapnia. Powstały na ogół z piasków gliniastych i glin podścielonych piaskami 
w warunkach zwiększonego uwilgotnienia. Ich wartość rolnicza i wykorzystanie uzależnio-
na jest od regulacji stosunków wodnych. Mogą być użytkowane ornie lub przeznaczane pod 
użytki zielone Największe obszary czarnych ziem występują w okolicach Zagórza, Komorowa, 
Skrzynna i Sokolników Mokrych, oraz plamiście w okolicach Kłudna, Kochanowa, Wieniawy 
i Zadąbrowia.

W dolinach Radomki i Jabłonicy występują mady. Gleby te, to warstwowane utwory rzeczne 
złożone z pyłów i piasków.

Rozmieszczenie typów gleb
Źródło: mapa glebowo-rolnicza Gminy Wieniawa, 1980
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Ostatnią grupę tworzą gleby hydromorfi czne (bagienne i pobagienne). Są to gleby glejowe*, 
mułowo- torfowe, murszowo-torfowe i murszowate*. Wykształciły się w warunkach trwałego lub 
okresowego nadmiernego uwilgotnienia przy współudziale roślinności łąkowo-bagiennej. Nad-
miar wody powoduje ich niedotlenienie. Największe rozprzestrzenienie mają w okolicy Sokolni-
ków Suchych, Żukowa, Rykowa, Pogroszyna, Korycisk, Komorowa, Romualdowa i Pleca. Mady 
oraz utwory hydromorfi czne z powodu dużego uwilgotnienia z reguły przeznaczane są pod łąki. 

Wartość uprawową gleb określają kompleksy rolniczej przydatności. Pod nazwą tą należy ro-
zumieć takie gleby, które wykazują zbliżone właściwości rolnicze, mogą być podobnie użytkowa-
ne a stosując podobne zabiegi agrotechniczne, można na nich uzyskiwać mniej więcej takie same 
wysokości plonów tych samych roślin. 

Nazwy kompleksów pochodzą od dwóch roślin ozimych: pszenicy i żyta, które są dobrymi ro-
ślinami wskaźnikowymi. W obrębie tych samych kompleksów mogą występować gleby różnych 

Występowanie najurodzajniejszych gleb
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o mapę glebowo-rolniczą, 1980
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typów i klas bonitacyjnych. Najwarto-
ściowsze są kompleksy „pszenne”, naj-
mniej cenne „żytnie”. Wspólną cechą 
kompleksów zbożowo-pastewnych jest 
ich okresowa podmokłość. Gleby kom-
pleksów żytnich stanowią połowę po-
wierzchni wszystkich gleb.

Dla rolniczego wykorzystania gleb 
najważniejsza jest ich wartość użytko-
wa, określana klasami bonitacyjnymi, 
oddzielnie dla gruntów rolnych i dla 
użytków zielonych. Grunty orne po-

dzielono na 8 klas bonitacyjnych: I, II, IIIa, IIIb, 
IVa, IVb, V i VI. Klasie I przypisane są gleby naj-
lepsze, VI – najsłabsze. Na podstawie bonitacji gleb 
nalicza się podatek rolny.

W gminie Wieniawa praktycznie nie ma gleb 
bardzo dobrych. Do klasy I i II zakwalifi kowano za-
ledwie 0,55 ha gruntów ornych. Gleby klasy III zaj-
mują łącznie tylko 9% powierzchni gruntów ornych 
gminy. Najurodzajniejsze gleby występują w Za-
dąbrowiu i Głogowie. W tej drugiej miejscowości 
gleby klasy III zajmują prawie 60% powierzchni 
gruntów ornych. Poza tym znaczne powierzchnie 
gleby te zajmują w sołectwach Wieniawa, Jabłoni-
ca i Kochanów.

Duży obszar zajmują gleby klasy IV, której po-
wierzchnia w sumie przekracza 27% całości grun-

Struktura kompleksów rolniczej przydatności gleb 
w gminie Wieniawa
Źródło: Aneks do mapy glebowo-rolniczej, 1980

Struktura klas bonitacyjnych gruntów ornych i użytków zielonych
Źródło: wykres lewy- materiały uzyskane w UG w Wieniawie (stan na 2010 r.), prawy - Aneks do mapy glebowo-rolniczej, 1980

Pole orne Wydrzynie - gleby płowe (Z. Wiatrowski, 2014)
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tów. Największe rozprzestrzenienie mają gleby klasy V (ponad 33%), natomiast gleby klasy VI 
zajmują 15%. Grunty VI klasy coraz częściej odłogują lub są zalesiane. W ostatnim 20-leciu 
wycofano z uprawy rolnej ponad 5% gleb tej klasy. Zdecydowanie najsłabsze gleby występują 
w sołectwie Zawady, gdzie stanowią ponad 70% powierzchni gruntów ornych.

Podobnie jak grunty orne, również użytki zielone reprezentowane są przez gleby słabej jako-
ści. Pod łąkami i pastwiskami nie występują gleby I i II klasy bonitacyjnej, dominują zaś utwory 
klas IV i V.

7. WODY
a) powierzchniowe
Gmina Wieniawa zalicza się w całości do systemu rzecznego Wisły, ponieważ znajduje się 

w dorzeczu jej lewobrzeżnego dopływu – Radomki. Radomka przyjmuje na tym obszarze kilka 
dopływów, zazwyczaj niewielkich strumieni. Spośród nich wyróżnia się prawobrzeżna Jabłonica. 
Pozostałe cieki nie mają nazw i na ogół zostały przekształcone w rowy melioracyjne.

Wypływająca w Lasach Przysuskich Radomka liczy 106 km długości. Na gminę Wieniawa 
przypada  ponad  czwarta część jej długości - około 20 km.  Zlewnia rzeki licząca 63 km 2 sta-
nowi 61% powierzchni gminy. Radomka wpływa na jej terytorium w Skrzynnie. Utworzono tu 
niewielkie stawy rybne. Rzeka płynie na wschód wzdłuż krawędzi  morfologicznej, głęboką do-
liną nieopodal drogi nr 12 i zabytko-
wego kościoła św. Szczepana. Dolina 
rozszerza się przed opłotkami Sokol-
ników Mokrych i została zajęta pod 
użytki zielone. Siła spadku wód była 
wykorzystywana przez znajdujący się 
w centrum wsi, nieczynny już młyn. 
Za Sokolnikami Radomka jest rzeką 
uregulowaną. Podczas prac meliora-
cyjnych wyłagodzono zakola rzecz-
ne, usunięto roślinność nadbrzeżną, 
a dno pogłębiono. Rzeka utraciła 
swój pierwotny naturalny charakter 
i pozostanie taką aż do kłudzińskich 
stawów. 

Młyn wodny i kolejne stawy ryb-
ne zasilane wodami rzeki powstały na 
gruntach Jabłonicy. Po opuszczeniu 
stawów rzeka opływa od południa 
Wieniawę.  Poniżej  mostu  na  trasie 
krajowej Lublin – Piotrków Trybu-
nalski płynie szeroką równiną akumu-
lacyjną zajętą po łąki. Poziom wody 
w rzece reguluje system jazów prze-
gradzających jej koryto. Po przekro-
czeniu linii kolejowej Radom – To-
maszów Radomka zasila kompleks 
dużych stawów rybnych utworzo-
nych na gruntach Kłudna, których 
powierzchnia liczy 1,3 km2. Po ich Wysoki brzeg Jabłonicy w Pogroszynie (D. Antczak, 1994)



29

opuszczeniu przyjmuje wody Szabasówki. Lewobrzeżne, krótkie, uregulowane cieki, zasilające 
niegdyś Radomkę między Kłudnem i Brudnowem spływają obecnie bezpośrednio do zbiornika 
wodnego Domaniów.

Jabłonica ma swoje źródła na pograniczu województw – mazowieckiego i świętokrzyskie-
go. Jej długość całkowita wynosi prawie 30 km. Toczy swe wody na przeszło 14 kilometrowym 
odcinku i odwadnia 25,5 km2 południowej części gminy. Na jej teren wpływa między Rykowem 
i Pogroszynem.  Jabłonica  płynie tu w wąskiej, ale wyraźnej dolinie. Intensywnie meandrując, 
podcina zbocza terasy nadzalewowej, co prowadzi do powstania wysokich brzegów, obrywów 
i osuwisk.  Za Rykowem do rzeki wpada jej najdłuższy dopływ,  dwunastokilometrowa Ryków-
ka, która wypływa w Lasach Przysuskich koło Bolęcina. Po przyjęciu Rykówki Jabłonica płynie 

Wody powierzchniowe gminy Wieniawa
Źródło: opracowanie własne w oparciu o mapę topografi czną w skali 1: 50 000 (arkusz: Radom Zachodni)
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z zachodu na wschód, płaską doliną 
rozszerzającą się w kierunku północ-
nym. Zajmują ją rozległe łąki zwane 
Grabowcami.

Przed Koryciskami Jabłonica 
przyjmuje ostatni z większych do-
pływów. Prawie siedmiokilometrowy 
ciek nie ma nazwy. Wypływa poza 
granicami gminy zaledwie 0,5 km od 
koryta Szabasówki,  tworzy z nią tzw. 
dział wodny niepewny. Płynie z połu-
dniowego wschodu na północny za-
chód szeroką torfową doliną, między 
dwoma równoległymi wzgórzami. Na 
całej swej długości został uregulowa-
ny i jest zasilany systemem prostopa-
dłych, zbiorczych rowów melioracyjnych. 

Za Koryciskami Jabłonica przybiera kierunek północno-wschodni i na trzykilometrowym od-
cinku płynie niemal prostoliniowo. Powierzchnię zlewni tworzy tu rozległa, piaszczysta równina 
akumulacyjna. Po przekroczeniu drogi krajowej rzeka kieruje swe wody na północ. Przez ponad 
półtora kilometra płynie przez terytorium gminy Wolanów, potem staje się rzeką graniczną. Wije 
się wśród lasów i łąk szerokimi zakolami, by połączyć się z Szabasówką. Po kilometrze wspólne-
go biegu wody obydwu rzek wlewają się do Radomki, która opuściła stawy w Kłudnie. 

Północno-zachodnia część gminy (14,5% powierzchni) jest odwadniana przez niewielkie stru-
gi uchodzące do Wiązownicy. Wiązownica to niewielka rzeka przepływającą przez gminy Potwo-
rów i Przytyk, wpadająca do Radomki poza granicami gminy Wieniawa, jako jej lewobrzeżny 
dopływ.

Rzeki gminy Wieniawa, podobnie jak wszystkie rzeki regionu, charakteryzują się wezbrania-
mi* typu roztopowego na przełomie lutego i marca oraz wezbraniami letnimi przypadającymi 
w lipcu i sierpniu. Dwa największe wezbrania miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych po 
intensywnych lipcowych opadach deszczu, znacznie przekraczających normy roczne.

Niskie stany wód występują w czerwcu i na początku lipca oraz na jesieni. Wczesne niżówki* 
mogą mieć częściowe uzasadnienie w budowie geologicznej, sprzyjającej ucieczce wód letnich 
w głąb podłoża (Mityk 1988).

Radomka wraz z Szabasówką i Jabłonicą zasilają zbiornik wodny Domaniów, który szerzej 
zostanie zaprezentowany w następnym 
rozdziale.

Do wód powierzchniowych zaliczają 
się stawy. Najważniejszą grupę tworzą 
wymienione już stawy hodowlane bu-
dowane przy rzekach. Innymi rodzajem 
stawów są niewielkie zbiorniki powsta-
łe w naturalnych zagłębieniach bezod-
pływowych. Woda w nich zgromadzona 
była w przeszłości wykorzystywana jako 
wodopój dla zwierząt oraz do celów prze-
ciwpożarowych. Osadnictwo wiejskie 
często koncentrowało się wokół takich Staw w Żukowie (Z. Wiatrowski, 2009)

Radomka w centrum Sokolników Mokrych (Z. Wiatrowski, 2014)
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zbiorników, np. w Kłudnie, Kochanowie i Żukowie. Ostatnią grupę tworzą sztuczne stawy kopa-
ne przy posesjach. Mogą pełnić funkcje: hodowlaną, odwadniającą, rekreacyjną lub dekoracyjną. 
Nietypowym zbiornikiem wód powierzchniowych jest sztuczne jeziorko w Koryciskach. Jest to 
wypełnione wodą wyrobisko pokopalniane. 

b) podziemne
Według podziału na regiony hydrogeologiczne na mapie w skali 1: 200 000 obszar gminy 

Wieniawa należy zaliczyć do XIX Regionu Wokółświętokrzyskiego. Według Atlasu hydrogeolo-
gicznego Polski z 1995 r. wchodzi w skład X Regionu Środkowomałopolskiego.

Teren gminy znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Szydłowiec – 
Goszczewice”. Jest on zasadniczym poziomem wodonośnym wieku jurajskiego mającym znacze-
nie użytkowe. Jest to zbiornik szczelinowo-porowy (piaskowce) w południowej części i szczeli-
nowo - krasowy (wapienie) w części północno-wschodniej gminy. 

Profi le geologiczne studni głębinowych zasilających gminny wodociąg
Źródło: dokumentacje geologiczne odwiertów udostępnione przez UG w Wieniawe
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Poziom ten narażony jest na zanieczyszczenia z powierzchni terenu, gdyż często zalega bardzo 
płytko i nie posiada izolacji. W całości objęty jest ochroną szczególną (OWO – wysoka ochrona 
wód i ONO – najwyższą ochroną wód). 

Działający w gminie system wodociągowy zasilany jest przez 3 ujęcia głębinowe zlokalizowa-
ne – w Skrzynnie, Kłudnie i Kaleniu i ma długość 89,5 km. Zwodociągowano wszystkie miejsco-
wości przyłączając do sieci 1138 gospodarstw. Ujęcia wody różnią się głębokościami zalegania 
poziomów wodonośnych oraz wydajnością otworów. Woda czerpana jest przemiennie z jednej lub 
z dwóch studni – głównej i rezerwowej. Poniżej zostaną zaprezentowane dane hydrogeologiczne 
dotyczące ujęć głównych.

Wody podziemne czerpane ze studni skrzyneckiej występują w utworach jury wczesnej. 
Gromadzą się w piaskowcach drobnoziarnistych, spękanych pionowo. W stropie, warstwy tych 
piaskowców są ułożone naprzemianlegle z wkładkami mułowców, co sprzyja kształtowaniu się 
warstw wodonośnych. Porowatość piaskowców oraz ich szczelinowatość powodują, że system 

Występowanie wód podziemnych w gminie Wieniawa 
Źródło: na podstawie mapy perspektyw zagospodarowania złóż kopalin i zaopatrzenia w wodę gminy Wieniawa, 1990
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krążenia wód jest typu warstwowo-szczelinowego (Malinowski 1978). Zwierciadło wody o cha-
rakterze swobodnym jest ustabilizowane i występuje na głębokości 6,9 m. Wydajność eksploata-
cyjna studni wynosi 75m3/h, przy depresji S = 15 m. Poziom wczesnojurajski jest zasilany bez-
pośrednio wodami atmosferycznymi na wychodniach piaskowców lub pośrednio, przez cienką 
warstwę utworów czwartorzędowych.

W studni kłudzińskiej nawiercony poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędo-
wych. Wody użytkowe występują w żwirach oraz drobno- i gruboziarnistych piaskach zalegają-
cych na zaglinionym bruku morenowym. System krążenia wód określany jest jako porowy. Wodę 
o charakterze napiętym nawiercono na głębokości 22 m p.p.t. Jej poziom ustabilizował się na 
14,5 m p.p.t. Warstwę napinającą tworzą nadległe gliny. Wydajność eksploatacyjna sięga 48 m3/h, 
przy depresji S=5,4 m 

W Kaleniu nawiercono dwa poziomy wodonośne. Na głębokości 4 m poziom czwartorzędowy 
oraz na głębokości 22 m poziom późnojurajski, który ujęto do eksploatacji. Wody podziemne 
występują w spękaniach i szczelinach twardych i skrasowiałych wapieni. Są to wody typu szcze-
linowo-krasowego o napiętym zwierciadle, które ustabilizowało się na głębokości 8,5 m. Warstwę 
napinającą tworzą nadległe iły margliste i gliny zwałowe. Wydajność eksploatacyjna studni osią-
ga 48 m3/h, przy depresji S=2,6 m.

Przed uruchomieniem sieci wodociągowej większość mieszkańców gminy Wieniawa korzy-
stała z płytkich studni kopanych ujmujących do eksploatacji pierwszy od powierzchni terenu po-
ziom wodonośny. Wody tego poziomu zasilane były bezpośrednio opadami atmosferycznymi in-
fi ltrującymi z powierzchni terenu. W miejscowościach położonych na południu gminy studniami 
kopanymi ujmowano również wody podziemne poziomu wczesnojurajskiego. Korzystają z nich 
nadal nieliczne gospodarstwa niepodłączone do sieci. Wody podziemne występują tu w osadach 
piaszczystych i piaszczysto – żwirowych, rzecznych i wodnolodowcowych oraz piaskowcach. Na 
większości obszaru pierwszy poziom wód podziemnych znajduje się na głębokości 2–5 m pod 
powierzchnią terenu. Wydajność poziomu czwartorzędowego jest w pełni uzależniona od opadów 
atmosferycznych infi ltrujących bezpośrednio w głąb podłoża. Stąd też w studniach gospodarskich 
obserwuje się duże wahania lustra wody oraz jej okresowe braki wody. Na szerszą skalę zjawisko 
to miało miejsce latach 80-ych ubiegłego wieku, gdy kilkakrotnie gminę dotknęły dotkliwe susze. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny cechuje się nie tylko mniejszą wydajnością, ale rów-
nież gorszą jakością wody. W gospodarstwach, ze względu na brak kanalizacji narażony jest na 
zanieczyszczenie związkami azotu, chlorkami i siarczanami występującymi w ściekach socjalno-
-bytowych. 

Analizując mapy zasobów geotermalnych Niżu Polskiego, (AGH Kraków 2006) teren gminy 
trudno uznać za perspektywiczny pod względem dostępności wód termalnych. Wody o korzyst-
nych parametrach termicznych występują bardzo głęboko. Dopiero na głębokości 2000 m osiąga-
ją one temperaturę 20–40°C. 

8. SZATA ROŚLINNA
Pod względem fl orystycznym otoczenie gminy Wieniawa wykazuje duże podobieństwa do 

innych obszarów Równiny Radomskiej. Wg Szafera (1972) trzeba ją zaliczyć do okręgu Radom-
sko-Kozienickiego.

Lasy zajmują ponad 15% powierzchni gminy. Największy kompleks leśny znajduje się w jej 
północno-zachodniej części. Położony jest między Kamieniem i Plecem. Rozciąga się na obsza-
rze około 700 ha, co stanowi prawie 50% powierzchni wszystkich lasów omawianego terenu. 
Duży obszarowo las położony jest w okolicach Kalenia.  Jego  powierzchnia liczy około 350 ha. 
Większe kompleksy leśne leżą na wschód od Kłudna, na północ od Pogroszyna oraz koło Zawad. 
Pozostałe lasy, zagajniki i zadrzewienia zajmują znacznie mniejsze powierzchnie.
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Lasy rosną zazwyczaj na najsłabszych, przepuszczalnych glebach wytworzonych z piasków 
luźnych. Z tego powodu ich skład gatunkowy jest mało zróżnicowany. Dominującym siedliskiem 
jest bór sosnowy. Warstwę drzew 
tworzy w nim niemal wyłącznie so-
sna zwyczajna. Podszyt  najczęściej 
stanowią   pojedyncze  okazy  jałow- 
ców. W  skład  runa  wchodzą prze- 
ważnie  mchy i wrzosy. Poza  sosną, 
jako domieszka spotykane są brzoza  
i dąb.  

Nieco odmiennym zespołem le-
śnym jest oles (ols). Jest to typ lasu 
bagiennego. Rośnie przeważnie na 
torfowiskach niskich. Jest tam wy-

Rozmieszczenie lasów i łąk w gminie Wieniawa
Źródło: mapa topografi czna w skali 1:25000 (arkusz Domaniów, arkusz Wieniawa)

     W miejscach żyźniejszych skład 
gatunkowy lasów jest bogatszy.

Olchy w dolinie Jabłonicy w Zawadach (Z. Wiatrowski, 2010)
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soki poziom wody gruntowej, która 
w pewnych okresach roku występuje 
na powierzchnię i zatapia drobne, lo-
kalne zagłębienia terenu. Gatunkiem 
dominującym jest olsza czarna. Jako 
domieszka pojawia się brzoza, po-
wszechne są także różne odmiany 
wierzb.  Z  krzewów spotyka się cze- 
remchę zwyczajną,  kalinę koralową  
i kruszynę. Typowe dla tego  siedlis- 
ka są  pnącza dzikiego  chmielu. Olsy 
stanowią  około 4,5% powierzchni la- 
sów gminy.  Rozległy  ols  rośnie  na 
pograniczu Pogroszyna i  Korycisk.
     Roślinność omawianego obszaru 
to również pojedyncze drzewa i krze-
wy lub ich skupienia nie będące zbio-
rowiskami leśnymi. Są to:
- zadrzewiania przywodne ciągnące 

się pasowo wzdłuż rzek Radomki 
i Jabłonicy i strumieni. W ich skład 
wchodzą głównie wierzby oraz ol-
sza, topola i brzoza – wyrastające 
w postaci pojedynczych, odosob-
nionych okazów ponad warstwy 
krzewów,

- zadrzewienia przydrożne towarzy-
szące ciągom komunikacyjnym. 
Do niedawna dominującym gatunkiem przydrożnym była topola, masowo nasadzana w latach 
60-tych i 70-tych. Obecnie jest sukcesywnie usuwana,

- zadrzewienia śródpolne porastające nieużytki, miedze  oraz obrzeża  działek. Gatunkami do-
minującymi są tutaj brzoza, osika i sosna. Towarzyszą im zarośla tarniny, dzikiej róży, jeżyny, 
kruszyny i głogu. Charakterystyczne są również pojedyncze okazy dzikich grusz.
Zespoły roślinności szuwarowo-torfowiskowej zajmowały do niedawna niewielkie powierzch-

nie ze względu na przeprowadzone 
melioracje i intensywne gospoda-
rowanie. Charakterystyczne rośliny 
dla tego uwilgotnionego siedliska to: 
trzcina pospolita, pałka szerokolistna, 
tatarak zwyczajny, mozga trzcinowa 
oraz różne odmiany turzyc. Duże ze-
społy szuwarów znajdują się w po-
łudniowym rejonie zbiornika Doma-
niów.

Na terenie gminy Wieniawa obser-
wujemy powiększające się z roku na 
rok obszary nieużytków. W miejscach 
tych stosunkowo szybko pojawiają Nieużytek w Zawadach. Gatunkiem pionierskim suchych siedlisk jest 

szczotlicha siwa (Z. Wiatrowski, 2008)

Dziki chmiel nad brzegiem Radomki w Skrzynnie (Z. Wiatrowski, 2014)
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się samosiewy brzozy i osiki, potem 
wkracza sosna. Nieużytki z czasem 
ulegną przekształceniu w lasy. 

Znaczne rozprzestrzenienie mają 
zbiorowiska łąkowe. Zajmują one 
około 18% powierzchni gminy. Obej-
mują obszary podtapiane, położone 
w sąsiedztwie rzek, a także w obni-
żeniach terenu. Dla łąk bagiennych 
typowe są turzyce i sity. W wyniku 
melioracji łąki te w dużej mierze utra-
ciły swój naturalny charakter. Poprzez 
siewy wprowadzono użytkowe gatun-
ki traw. Do najpowszechniejszych 
należą: kostrzewy, wiechliny, wyczy-
niec łąkowy, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa,  stokłosy i śmiałek darniowy.  Ruń  łąkową 
wzbogacają rośliny dwuliścienne  preferujące wilgotniejsze środowisko, np: rzeżucha łąkowa, 
firletka poszarpana, jaskier ostry, bodziszek łąkowy, krwawnica pospolita i inne.  

W ostatnich latach, w związku z odłogowaniem wielu gruntów obserwuje się powtórne wypie-
ranie traw szlachetnych przez gatunki typowe dla środowisk wilgotnych. 

Tereny wyżej położone, w małym stopniu podlegające wpływom wód powierzchniowych 
i gruntowych, zajmują łąki grądowe. Głównym źródłem zaopatrzenia roślin w wodę są tutaj opa-
dy. Zbiorowiska te ukształtowały się z czasem, przy udziale człowieka, pod wpływem koszenia, 
spasania i innych zabiegów agrotechnicznych.

9. ŚWIAT ZWIERZĘCY
Obszar gminy, za wyjątkiem obserwacji ornitologicznych, nie był terenem regularnych badań 

przyrodniczych, stąd informacje o gatunkach występujących na jej terenie wymagają w przyszło-
ści uzupełnienia, dotyczy to szczególnie świata owadów. 

Z dotychczasowych opracowań wynika, że w gminie Wieniawa występują zwierzęta typowe 
dla obszarów nizinnych. Odnotowano tu obecność 22 gatunków ssaków w tym 9 chronionych 
i 6 łownych. Do cenniejszych gatunków należy zaliczyć ryjówkę aksamitną i malutką, nietope-
rza – nocka wąsatka. Poza tym występują tu: badylarka, darniówka, dzik, gronostaj, jeż, kret kuna, 
lis, borsuk, łasica, mysz polna, 
mysz zaroślowa, nornik północny, 
nornik zwyczajny, piżmak, sarna, 
wiewiórka i zając (Słupek 1999). 
Dostępne publikacje wskazują na 
występowanie na jej terenie gadów 
(tj. jaszczurka zwinka, jaszczurka 
żyworodna i zaskroniec zwyczaj-
ny) i 5 gatunków płazów chronio-
nych, aczkolwiek należy uznać, iż 
liczba ta jest najwyraźniej zaniżo-
na (Słupek 1999). Zaskroniec był 
do niedawna zwierzęciem niezwy-
kle rzadkim na terenie gminy. Od 
kilkunastu lat obserwuje się jego Czerwończyk nieparek (J. Słupek, 2013)

Łany kolorowych fi rletek i jaskrów na łące na Grabowcach (Z. Wia-
trowski, 2009)
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masowe występowanie. Jego rozprze-
strzenienie zawdzięczamy głównie 
ochronie prawnej jak i zmianie nasta-
wienia do węży przez ludzi. Obecnie 
gady te postrzegane są jako zwierzęta 
pożyteczne, wspomagające człowieka 
w walce z gryzoniami. Na teren gmi-
ny zaskroniec przybył z rejonów nad 
górną Radomką i Jabłonicą. 

Dobrze przebadaną grupą zwie-
rząt są ptaki. Badania ornitologicz-
ne prowadzone w dolinie Radomki 
w końcu lat 90-tych przez J. Słupka 
oraz Chmielewskiego i Łukaszewicza 
(2012), które odbywały się w rejonie 

zbiornika Domaniów potwierdzają bogactwo awifauny gminy Wieniawa. W dolinie Radomki ob-
serwowano 136 gatunków ptaków, w tym 112 uznano za lęgowe.

Stosunkowo duża liczba gatunków świadczy o różnorodności środowiska i jego dużej wartości 
przyrodniczej. Spośród nich cztery: gągoł, bąk, kropiatka i sieweczka obroźna, zagrożone są wy-
ginięciem. Wymienione są w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”. Na terenie zbiornika i w je-
go najbliższym sąsiedztwie stwierdzono 87 gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym 30 uznano 
za lęgowe. Cennym gatunkiem jest rybitwa białowąsa.

Ptaki doliny Radomki (wraz ze zbiornikem wodnym Domaniów i kompleksem stawów 
rybnych w Kłudnie)

Gatunki lęgowe
Gatunki przelotne i zalatujące

Obserwowane regularnie Obserwowane rzadko 
bądź sporadycznie

łabędź niemy, cyraneczka, 
krzyżówka, cyranka, płaskonos, 
głowienka, czernica, perkoz 
dwuczuby, zausznik, wodnik, 
łyska, czajka, śmieszka, rybitwa 
białowąsa, gawron, wrona 
siwa, krakwa, perkozek, perkoz 
rdzawoszyi, bąk, bocian biały, 
blotniak stawowy, pustułka, 
kokoszka, żuraw, sieweczka 
rzeczna” sieweczka obroźna, 
kszyk, rycyk, krwawodziób, 
rybitwa czarna, dudek, dzię-
cioł zielony, dzięcioł czarny, 
brzegówka, pliszka siwa, 
świerszczak, brzęczka, jarzębat-
ka, remiz, gąsiorek, dziwonia, 
kropiatka, zielonka, derkacz, 
trzcinniczek, trzciniak, bogatka, 
kruk, dymówka.

gęś zbożowa, g. białoczelna, 
g. gęgawa” świstun, rożeniec, 
gągoł, nurogęś, czapla biała, 
czapla siwa, biegus malutki, 
biegus zmienny, batalion, kulik 
wielki, brodziec śniady, kwo-
kacz, łęczak, mewa siwa, mewa 
bialogłowa, rybitwa rzeczna, 
bielik” siewka złota, siewni-
ca, kormoran, bocian czarny, 
kwokacz, samotnik, brodziec 
piskliwy, zimorodek, mewa bia-
łogłowa, mewa srebrzysta nur 
rdzawoszyi, nur czarnoszyi.

łabędź czarnodzioby, ohar, heł-
miatka, podgorzałka, ogorzałka, 
markaczka, uhla, bielaczek, 
szlachar, bączek, czapla 
nadobna, błotniak zbożowy, 
blotniak łąkowy, orlik krzykli-
wy, rybołów, sokół wędrowny, 
piaskowiec, biegus malutki, 
biegus mały, biegus krzywo-
dzioby, bekasik, kulik mniejszy, 
brodziec pławny, płatkonóg 
szydłodzioby, mewa mała, 
mewa żółtonoga, mewa siodłata, 
rybitwa wielkodzioba, rybitwa 
białoczelna, rybitwa białoskrzy-
dła, wąsatka, kobczyk, mewa 
romańska, mewa czarnogłowa, 
pliszka górska.

Źródło: S. Chmielewski, M. Łukasiewicz, Awifauna Zbiornika Domaniów, 2012, J. Słupek 2014

Mewy białogłowe (J. Słupek, 2011)
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Chemizacja rolnictwa, zrzu-
canie ścieków komunalnych do 
rowów melioracyjnych i rzek 
oraz nieuzasadnione prace me-
lioracyjne i regulacyjne spo-
wodowały spadek liczebności 
zwierząt związanych ze środo-
wiskiem wodnym. Obserwu-
je się mniejszą liczebność ryb 
(poza zbiornikiem Domaniów), 
płazów, małży i skorupiaków. 
Powszechny niegdyś rak szla-
chetny – wskaźnik czystości 
wód – należy dziś do rzadko-
ści. W większej liczbie wystę-
puje jedynie w zbiorniku po-
kopalnianym w Koryciskach. Sprzyja temu izolacja akwenu (hałdy pokopalniane na obrzeżach) 
od terenów otaczających. Stwierdzono tu (Barga-Więcławska 1997) dosyć liczne występowanie 
rzadkiego małża - szczeżui wielkiej. Również i ten gatunek ten został wpisany na Czerwoną Listę 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce PAN IOP Kraków. 

W związku z odłogowaniem wielu gruntów, ograniczeniem stosowania nawozów sztucznych 
i środków ochrony roślin oraz celowym działaniom człowieka obserwuje się zmiany w liczebno-
ści wielu gatunków. Na skutek wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie (schyłek lat 90-
tych) wzrosła znacznie liczebność lisów. Wśród zwierząt związanych ze środowiskiem polnym, 
nastąpił spadek populacji zajęcy i kuropatw oraz wzrost liczebności  bażantów.  Obserwuje się 
tez wzmożoną aktywność dzików. 

W ostatnich latach na terenie gmi-
ny pojawiły się bobry. Jest to efekt 
reintrodukcji* tego gatunku prowa-
dzonej od kilkudziesięciu lat w Pol-
sce. Pierwsze osobniki przywędrowa-
ły rzeką Jabłonicą z okolic Rzucowa 
i osiedliły się na pograniczu Pogro-
szyna i Korycisk. W ciągu niespełna 
dekady skolonizowały ponad połowę 
obszaru gminy. Wykazując znakomity 
potencjał adaptacyjny bezsprzecznie 
wzbogaciły i przekształciły istnieją-
ce tu dotychczas ekosystemy wodne 
i wpłynęły pozytywnie na kondycję 
ekosystemów leśnych. Ich rosnąca 
populacja staje się jednak uciążliwa, 

ponieważ nadmiernie niszczą drzewostan i urządzenia melioracyjne.

10. OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY
Ochroną prawną objęto na terenie gminy 3 parki podworskie oraz 10 pomników przyrody (stan 

na 2003 r.). Parki podworskie znajdują się w Wieniawie, Kłudnie i Konarach i zajmują łączną 
powierzchnię 9,11 ha.

Świadectwo żerowania bobrów w Pogroszynie (Z. Wiatrowski, 2011)

Bocianie gniazdo w Zawadach (E. Wiatrowska, 2012)
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Do pomników przyrody objętych ochroną prawną zaliczono głaz granitowy (rapakiwi) o ob-
wodzie 6 m i wysokości 1,5 m, w lesie koło Pleca oraz 9 drzew, których cechy prezentuje tabela. 
W kwietniu 2010 roku uchwałą Rady Gminy w Wieniawie zdjęto z ewidencji pomników przyrody 
2 modrzewie polskie o obwodach pnia 210 cm i 260 cm rosnące na terenie parku przydworskiego 
w Konarach, ponieważ drzewa obumarły.

Drzewa uznane za pomniki przyrody w gminie Wieniawa

Lp. Gatunek Lokalizacja Szacunkowy 
wiek (lata)

Szerokość 
(m)

Wysokość 
(m)

1. Dąb szypułkowy Plac przykościelny w Wieniawie 350 534 27
2. Dąb szypułkowy Plac przykościelny w Wieniawie 350 425 26
3. Dąb szypułkowy Plac przykościelny w Wieniawie 350 400 25
4. Dąb szypułkowy Plac przykościelny w Wieniawie 350 350 23
5. Lipa drobnolistna Plac przykościelny w Wieniawie 100 380 26
6. Dąb szypułkowy Las w okolicach Konar 250 340 23
7. Dąb szypułkowy Las w okolicach Konar 250 340 23
8. Dąb szypułkowy Las w okolicach Konar 200 310 22
9. Grusza pospolita Grunt wśród lasu koło Kaleni Brak danych 210,160 11
Źródło: Rozporządzenie Nr 70 Wojewody mazowieckiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przy-

rody położonych na terenie powiatu przysuskiego

Gmina posiada wiele innych, 
cennych obiektów i obszarów przy-
rodniczych kwalifi kujących się do 
ochrony. Potwierdzono to diagnozu-
jąc stan jej zasobów przyrodniczych 
podczas opracowywania „Studium 
Uwarunkowań i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Wienia-
wa” w 1999 roku. Zaproponowano 
wówczas utworzenie:
– obszaru krajobrazu chronione-

go – „Dolina Rzeki Radomki”
– 2 zespołów przyrodniczo-krajo-

brazowych – „Plec” oraz „Doli-
na Jabłonicy”

– 2 stanowisk dokumentacyj-
nych – „Łomiki Skrzyneckie” 
i „Kamieński Oz”

– 13 użytków ekologicznych* (Jar 
na krawędzi doliny Radomki, 
Stawy na Bugaju. Jasny Kierz, 
Wolski Las- Ług, Staw Kocha-
nowski, Staw Komorów, Stawy 
Kamień Duży, Źródlisko Wy-
drzyn, Staw Wydrzyn, Staw – 
Kolonia Wólka, Łyga, Staw – 
Ryków i Meandry Jabłonicy).

Meandry Jabłonicy (Z. Wiatrowski, 2011)

Łyga na pograniczu Rykowa i Pogroszyna (Z. Wiatrowski, 2010)
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Minęło 15 lat od przeprowa-
dzonej inwentaryzacji zasobów 
przyrodniczych gminy Wieniawa. 
Wartość ekologiczna niektórych 
z obiektów i obszarów mogła 
zmienić się. Wskazana jest ich po-
wtórna weryfi kacja pod kątem ob-
jęcia ich ewentualną ochroną.

Proponowane stanowisko dokumentacyjne „Łomiki Skrzyneckie” (Z. Wiatrowski, 2009)

Fragment parku podworskiego w Wieniawie (E. Wiatrowska, 2008)



Zbiornik wodny
Domaniów 

i jego walory dydaktyczne
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I. CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA
1. POŁOŻENIE ZBIORNIKA I JEGO ZLEWNIA

Radomka oraz jej najważniejsze dopływy – Szabasówka z Jabłonicą tworzą ważny węzeł 
hydrografi czny* w północno-wschodniej części gminy Wieniawa. Łączą się tu w rozległej, natu-
ralnie ukształtowanej dolinie otoczonej łagodnymi wniesieniami. Są to wysoczyzny polodowco-
we zamykające dolinę od wschodu i północnego zachodu oraz równina denudacyjna z ciągiem 
wzgórz morenowych położona 
po stronie zachodniej. Stwo-
rzyło to sprzyjające warunki 
do budowy sztucznego je-
ziora poprzez przegrodzenie 
przewężenia doliny zaporą na 
64 kilometrze i 800 metrze bie-
gu Radomki. Zlewnia* zbior-
nika zajmuje powierzchnię 
737,3 km2.

Czasza zbiornika wodnego 
Domaniów leży na pograniczu 
powiatu przysuskiego i radom-
skiego w obrębie dwóch gmin – 
Wieniawy i Przytyka. Zapora 
położona jest na południowych 
krańcach gminy Przytyk, ale 
80% powierzchni zbiornika 

Położenie zbiornika wodnego Domaniów

Radomka po połączeniu się z Szabasówką i Jabłonicą (Z. Wiatrowski, 2007)
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znajduje się w obrębie gminy 
Wieniawa. Do gminy Wolanów 
należą jedynie tereny przylega-
jące do akwenu. 

Aby zrealizować inwestycję 
wywłaszczono obszar równy 
powierzchni zbiornika wraz 
z pasem terenu do wysokości 
ok. 159,00 m n.p.m. Ogólna 
powierzchnia wywłaszczeń 
wyniosła około 700 ha i rozkła-
da się następująco na poszcze-
gólne gminy: 
– Wieniawa – ok. 520 ha, 
– Przytyk – ok. 122 ha,
– Wolanów – ok. 67 ha

Bezpośrednio do akwenu przylegają grunty następujących sołectw:
– z gminy Wieniawa – Brudnów, Wola Brudnowska, Kłudno, Kaleń i Konary.
– z gminy Przytyk: Młódnice (wraz z Kolonią Młódnice), Nowy Młyn, Wólka Domaniewska 

i Jadwiniów.
– z gminy Wolanów – Mniszek (wraz z przysiółkami Podulkiem i Branicą) i Rogowa.

Źródła Radomki i jej dopływów oraz ich górne odcinki położone są w północnej części Wy-
żyny Małopolskiej, w obrębie Garbu Gielniowskiego i Przedgórza Iłżeckiego. Obszar ten budują 
głównie drobnoziarniste piaskowce wczesnojurajskie. Występowanie w podłożu odporniejszych 

Jedno ze starorzeczy Radomki nieopodal zbiornika wodnego Domaniów
(Z. Wiatrowski, 2014)

Zlewnia zbiornika wodnego Domaniów
Źródło: opracowanie własne na podst. map topografi cznych i Atlasu – podział hydrologiczny Polski, 1980
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skał jest przyczyną występowania dosyć dużych różnic wysokości względnych. Jest to typowa 
rzeźba krawędziowa, na którą składają się liczne garby, progi i kuesty. Dlatego rzeki w swym gór-
nym biegu cechują się dosyć dużymi spadkami, a doliny rzeczne są wyraźnie wcięte w podłoże. 
Tam, gdzie w terenie są wniesienia, rzeki tworzą przełomy. Świadczą o tym wysokie brzegi oraz 
bystrza w korytach. 

Charakterystyka rzek zasilających zbiornik 
Opisywana cecha Radomka Szabasówka Jabłonica

Długość:
a) całkowita
b) do zapory

106 km
64,8 km

ok. 22km 
 –

29,5 km

Powierzchnie zlewni 170,5 km2 (do granic 
zbiornika) 389,9 km2 176,9 km2

Położenie źródła (źró-
deł)

Garb Gielniowski (3 km 
na północny zachód od 
Przysuchy)

Przedgórze Iłżeckie 
(koło Gąsaw Plebań-
skich)

Garb Gielniowski (koło 
Bokowa – świętokrzy-
skie)

Wysokość bezwzględna 
źródła 317 m n.p.m.

188 m n.p.m.
325 m n.p.m. (jeden z 
dopływów) 

322,5 m n.p.m.

Przeważający kierunek 
biegu wschodni północny północny-wschodni

Ważniejsze dopływy Szabasówka, Jabłonica
Porąbka, dopływ bez 
nazwy wypływający 
spod Bolęcina

Smiłówka, Kobyłka, 
Korzeniówka, Oronka, 
Garlica

Gminy, przez które 
przepływają rzeki Przysucha, Wieniawa Jastrząb, Orońsko, Szy-

dłowiec, Wolanów,

Stąporków, Przysucha, 
Borkowice, Chlewiska, 
Wieniawa

Źródło: opracowanie własne na podstawie map topografi cznych i Atlasu – podział hydrologiczny Polski,
Warszawa 1980

Na Równinie Radomskiej spadek rzek maleje. Powierzchnię zlewni budują tu utwory polo-
dowcowe, głównie piaski i gliny. Zmniejsza się erozja denna na rzecz erozji bocznej, która pro-
wadzi do powstawania zakoli. Doliny stają się szersze, prędkość nurtu zmniejsza się, a w korytach 
pojawiają się ławice* i mielizny. W przeszłości rzeki niejednokrotnie zmieniały koryta podczas 
przyborów wód, czego dowodem są obserwowane w terenie starorzecza*. Szerokie, podmokłe 
doliny zostały w dużej części zmeliorowane, a niewielkie lokalne strumienie zamienione w rowy 
melioracyjne.

Cechą rzek zasilających zbiornik są gwałtowne, choć krótkotrwałe wezbrania wczesnowiosen-
ne, pojawiające się z reguły na przełomie lutego i marca. Niezbyt pojemne koryta rzeczne nie są 
wówczas w stanie pomieścić spływających do nich wód roztopowych. Wezbrania wywołane są 
również obfi tymi deszczami letnimi. Mają z reguły większy zasięg, a opadanie fali wezbraniowej 
jest wolniejsze. Na intensywność i czas trwania fali wezbraniowej duży wpływ ma zbliżony do 
owalnego kształt zlewni. W przypadku zlewni podłużnych zjawisko to ma łagodniejszy przebieg. 
W górnej części zlewni spływ powierzchniowy jest spowalniany przez bogatą szatę leśną.
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2. HISTORIA BUDOWY
Pierwszy projekt budowy zbiornika wodnego na Radomce powstał już w latach 70-tych ubie-

głego wieku. Pierwotne założenia techniczno-ekonomiczne przewidywały budowę zbiornika 
o powierzchni 640 ha i pojemności 18 mln m3. Projekt został zatwierdzony przez ówczesne Mi-
nisterstwo Rolnictwa. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 1981 rok. W związku z kryzysem 
ekonomicznym w kraju realizację projektu przesunięto na następne lata.

W latach osiemdziesiątych wystąpiły dotkliwe susze letnie. Ich konsekwencją był pogłębia-
jący się defi cyt wód w regionie, przed którym stanął zwłaszcza największy jej odbiorca – miasto 
Radom. Odżyła wówczas na nowo koncepcja poprawy bilansu wód powierzchniowych, której 
najważniejszym założeniem był powrót do idei budowy zbiornika wodnego Domaniów.

W 1988 roku skorygowano poprzednie plany, zwiększając przede wszystkim wielkość zbior-
nika. Powierzchnia maksymalna akwenu miała wówczas osiągnąć 908 ha, zaś misa jeziorna po-
mieścić do 26 mln m3. Oprócz zaspokojenia potrzeb rolniczych zbiornik miał być źródłem zaopa-
trzenia Radomia w wodę komunalną w ilości 100 tys. m3 na dobę. Zaplanowano również budowę 
małej elektrowni oraz przewidziano wykorzystanie rekreacyjne obiektu. 

I znów ze względu na brak środków realizacja projektu nie doczekała się fi nału. Decyzją Wo-
jewody Radomskiego inwestycję wstrzymano.

Koncepcja wznowienia realizacji projektu powróciła w roku 1996 – i jak się okazało – docze-
kała się szczęśliwego zakończenia. Zbiornik powstał w latach 1997–2001 w oparciu o zmodyfi -
kowany, ostatni projekt. W efekcie powstało jezioro zaporowe mogące wg projektu pomieścić ok. 
13 mln m3 wody na przestrzeni prawie 500 ha. 

Zakres robót obejmował cztery kolejne zadania:
– powstanie budowli przelewowo-upustowej oraz usypanie zapory czołowej,
– uszczelnienie specjalną folią 16-hektarowej powierzchni dna zbiornika w bezpośrednim są-

siedztwie budowli przelewowo-upustowej,
– uformowanie nasypu chroniącego pałac w Konarach,
– budowę zapory bocznej w Brudnowie,

Jednocześnie z pracami inżynieryjnymi prowadzono prace adaptacyjne, które obejmowały:
– oczyszczenie terenu z drzew i zakrzaczeń,
– wylesienie,
– rozbiórkę istniejących zabudowań z terenu wykupionego,
– rozbiórkę linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
– usunięcie gleby klas II–IV oraz torfu.

W trakcie trwania robót wybudowano drogi o łącznej długości przekraczającej 7 km, 20 km 
nowych linii energetycznych i kilka kilometrów telekomunikacyjnych.

Inwestorem był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział 
w Radomiu. Głównymi wykonawcami były dwie fi rmy – „Energopol” z Katowic i „Hydromel” 
z Końskich. W nowych warunkach ekonomicznych prace przebiegały bez zakłóceń, zgodnie z przy-
jętym harmonogramem. Uroczyste oddanie akwenu do użytku miało miejsce 14 lipca 2001 r.

Łączny koszt budowy wyniósł 64,8 mln zł. Źródła fi nansowania były różne: budżet wojewody 
stanowił 35,6 mln zł, unijne fundusze przedakcesyjne, tj. Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go – 9,2 mln zł i Banku Rozwoju Rady Europy – 7,8 mln zł oraz dotacji celowych z Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym z narodowego – 3 mln zł i z wojewódzkie-
go – 9,2 mln zł.

Podstawowe obiekty przepływowe i piętrzące zostały tak wzniesione, by można realizować 
drugi etap inwestycji. Po nadbudowaniu na nich odpowiednich elementów powierzchnia zbior-
nika może zwiększyć się prawie dwukrotnie. Akwen wydłużyłby się wówczas o kolejne 3,5 km. 
Na razie jest to jednak – jak się wydaje – odległa przyszłość. 
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3. PRZEZNACZENIE I PARAMETRY 
Zbiornik wodny Domaniów jest sztucznym jeziorem. 

Można również użyć określeń: jezioro zaporowe, zbior-
nik zaporowy albo zbiornik retencyjny. W odniesieniu 
do opisywanego obiektu  upowszechnia się nazwa Zalew 
Domaniowski,  spotykane  jest także określenie ,,Doma- 
niowskie Morze". 

Główną funkcją zbiornika jest zaopatrzenie rolnictwa 
w wodę. Dodatkowymi – zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe doliny Radomki poniżej przekroju piętrzenia oraz 
uregulowanie przepływu nienaruszalnego i wykorzystanie 
energii powstałego spadku wód. Nie bez znaczenia jest też 
wykorzystanie zbiornika do wypoczynku, rekreacji i sportu 
oraz prowadzenia gospodarki rybackiej. 

Pod względem pojemności całkowitej zbiornik zaj-
mował w roku powstania 39 miejsce w Polsce, natomiast 
pod względem powierzchni maksymalnej miejsce 22. Na 
Mazowszu powierzchnią przewyższa go jedynie Zalew Ze-
grzyński.

Najważniejsze parametry zbiornika wodnego Domaniów

Poziom 
piętrzenia

Wysokość 
lustra 
wody 

(m n.p.m.)

Pojemność 
zbiornika 
(mln m3)

Po-
wierzchnia 

(ha)

Średnia 
głębokość 

(m)

Maksy-
malna 

długość 
(km)

Maksy-
malna 

szerokość 
(km)

Warstwa 
zbiornika

Pojem-
ność 

warstwy 
(mln m3)

Maksy-
malny 158,5 14,37 Ok. 485 2,95 6,50 1,05 powo-

dziowa 9,90

Normalny 157,5 9,90 Ok. 410 2, 41 5,65 0,92 użytkowa 6,62
Minimal-
ny 155,5 3,27 Ok.233 1,40 3,30 3,30 martwa 3,27

Źródło: instrukcja gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego Domaniów (2014 r.) udostępniona przez Zaplecze 
Eksploatacyjne Zbiornika Wodnego Domaniów

4. ZNACZENIE ZBIORNIKA ORAZ JEGO WPŁYW NA OTOCZENIE
Zbiorniki zaporowe mają zasadniczy wpływ na zmianę krajobrazu dolin rzecznych, wpływają 

na stosunki hydrologiczne regionu, mogą mieć wpływ na mikroklimat, zmieniając rzekę w zbior-
nik wody stojącej zasadniczo przebudowują strukturę i skład gatunkowy zespołów roślinnych 
i zwierzęcych. Oddziaływania te, są inne w okresie budowy zbiornika, inne w pierwszych latach 
jego eksploatacji, jeszcze inne gdy po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach, zanim otoczenie zdo-
ła się przystosować do nowej rzeczywistości. 

W wyniku budowy zbiornika wodnego Domaniów utracono atrakcyjny przyrodniczo i krajobra-
zowo fragment doliny Radomki. Meandrująca wśród terenów łąkowo-leśnych rzeka stanowiła cenny 
element naturalnie ukształtowanej doliny użytkowanej w dużej części ekstensywnie (Bus 2008).

Zmiana powierzchni zbiornika przy różnych 
poziomach piętrzenia.
Źródło: na podst. mapy udostępnionej przez 
Zaplecze Eksploatacyjne Zbiornika Wodne-
go Domaniów
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Zanim rozpoczęto budowę nastą-
pił regres w rozwoju okolicy, w któ-
rej zbiornik zaplanowano. Odsuwa-
na w czasie inwestycja powodowała 
ograniczenie osadnictwa i w konse-
kwencji spadek liczby ludności, po-
nieważ zgodnie z ówczesnymi plana-
mi zagospodarowania przestrzennego 
nie można było prowadzić żadnych 
inwestycji budowlanych. Przyspie-
szyło to m.in. likwidację szkoły pod-
stawowej w Brudnowie ze względu 
na odpływ ludzi młodych. 

Najważniejszą korzyścią wynika-
jącą z powstania zbiornika jest ochro-
na przeciwpowodziowa doliny rze-
ki Radomki. W okresie wiosennych 

wezbrań roztopowych oraz letnich, 
spowodowanych obfi tymi opadami, za-
uważalna jest znacząca redukcja prze-
pływów wysokich. Potwierdzeniem 
tego jest wytłumienie fali powodziowej, 
która miała miejsce wkrótce po odda-
niu zbiornika, w lipcu 2001 roku oraz 
w maju 2010 roku. Gdyby nie zbiornik, 
tereny leżące poniżej zapory zostałyby 
podtopione. 

Zainstalowane w elektrowni wodnej 
dwa turbozespoły dostarczają rocznie 
ok. 600 MWh energii, co ważne czystej 
ekologicznie i odnawialnej. W przyszło-
ści brany jest pod uwagę także pobór 

wody ze zbiornika do celów komunal-
nych (Maślanka i Policht 2003). 

Budowa zapory i częściowych 
obwałowań czaszy zbiornika spowo-
dowały antropogenizację krajobrazu, 
ale jednocześnie znacznie go uroz-
maiciły i uczyniły atrakcyjnym dla 
mieszkańców i inwestorów. Działki 
wokół zbiornika zostały zagospodaro-
wane, wzrosła aktywność inwestycyj-
na w budownictwie mieszkaniowym 
i gospodarczym. Wybudowano sieć 
wodociągowo-kanalizacyjną oraz 
nowe, asfaltowe drogi wokół akwe-
nu. Powstały stacje uzdatniania wody 
w Wolce Domaniowskiej i Kaleniu 

Widok na południową część akwenu (Z. Wiatrowski 2007)

Widok na wschodni brzeg zbiornika (Z. Wiatrowski, 2007)

Przystań obsługi zbiornika (Z. Wiatrowski, 2014)
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oraz oczyszczalnia ścieków w Domanio-
wie. Przeprowadzono również modernizację 
stacji wodociągowej w Kłudnie. Potrzeba 
ochrony wód zbiornika przyspieszyły te in-
westycje. Stanowi to niewątpliwą korzyść 
dla mieszkańców miejscowości położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, po-
tencjalnych osadników i inwestorów oraz 
turystów. 

Bezsprzecznie zbiornik dostarczył no-
wych możliwości turystycznego wykorzy-
stania doliny środkowej Radomki, stał się 
miejscem wypoczynku i rekreacji dla lud-
ności miejscowej i turystów. Główne formy 
spędzania czasu wolnego to: wypoczynek na 
jego brzegach, kąpiele w miejscach dozwolonych oraz pływanie po zbiorniku z wykorzystaniem 
różnorodnego sprzętu. Wizyta nad zbiornikiem może być dla turystów okolicznością do pozna-
wania okolicy bogatej w interesujące obiekty przyrodnicze i kulturowe, którzy mogą urządzać 
wycieczki piesze, nordic walking oraz wycieczki rowerowe. 

Do tradycji wszedł Rowerowy Zlot Gwieździsty - impreza popularyzująca turystykę rowerową 
i promująca sieć szlaków rowerowych, głównie wśród młodzieży szkolnej. 19 szlaków rowero-
wych wytyczonych i oznakowanych o długości 287 km wiedzie przez gminy należące do Związku 
Gmin „Radomka”: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Wieniawa, Przysucha i Przytyk. 

Imprezą cykliczną stal się festyn rodzinny na plaży w Wólce Domaniewskiej Powitanie lata 
organizowany od 2007 roku, na którym corocznie czeka na gości wiele atrakcji.

Zbiornik wodny Domaniów jest akwenem zasobnym w ryby. Sukcesywnie zarybiany stanowi 
jeden z cenniejszych dla wędkarzy zbiorników w środkowej Polsce. Dlatego też tu odbyła się Euro 
Carp Domaniów 2005 – jedna z najważniejszych imprez sportu wędkarskiego w Europie. 

Może to być atrakcyjne miejsce przeprowadzania ćwiczeń terenowych dla uczniów okolicz-
nych szkół. Sam zbiornik i zróżnicowany krajobraz naturalny i kulturowy wokół niego stwarza 
wiele możliwości ich dydaktycznego wykorzystania, czego przykładem może być prezentowana 
w następnym rozdziale propozycja rowerowego szlaku dydaktycznego.

Minęło kilkanaście lat od daty wybudowania zbiornika wodnego Domaniów. Liczne bada-
nia prowadzone przez specjalistów potwierdzają jego wielki wpływ na środowisko przyrodnicze 
i kulturowe regionu. 

Akwen wywarł ewidentny wpływ 
na szatę roślinną występującą w jego 
otoczeniu. Szczegółowe badania fi -
tosocjologiczne przeprowadzone 
w latach 2005–2011 wykazały, że 
na skutek podniesienia się poziomu 
wody gruntowej w pasie przyzbior-
nikowym nastąpiły zmiany ilościowe 
i jakościowe we wszystkich ekosyste-
mach, tym wyraźniejsze, im mniejsze 
było wzniesienie terenu nad pozio-
mem zwierciadła wody w zbiorniku 
(Maślanka, Kostuch 2011).

Zawody wędkarskie (I. Orzechowski, 2014)

Brudnów. Wpływ uwilgotnienia na rozwój roślinności dolnych pięter 
lasu (Z. Wiatrowski, 2009)
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Przeważającym siedliskiem leśnym był bór suchy, który tworzyły głównie sosny prawie bez 
żadnego podrostu, podszycia i runa. Po wybudowaniu zbiornika nastąpił wzrost liczebności ga-
tunków, a także zagęszczenie się podszytu obecnością gatunków roślin preferujących środowisko 
wilgotniejsze jak: czarny bez, jawor, lipa, tarnina, jeżyna, malina, leszczyna. W runie pojawiły się: 
mietlica pospolita, kostrzewa czerwona i olbrzymia oraz wiele innych roślin. Również na łąkach 
zwiększył się udział gatunków typowych dla siedlisk wilgotnych np. wyczyńca łąkowego, mozgi 
trzcinowatej, mietlicy olbrzymiej oraz innych traw i motylkowych (Maślanka, Kostuch 2011).

Nastąpił zauważalny wzrost populacji ptaków wodno-błotnych. Przeprowadzona w latach 
1983–1990 inwentaryzacja na terenach, na których miał powstać zbiornik wykazała gniazdowanie 
15 gatunków. Obecnie ilość ptaków gniazdujących podwoiła się natomiast przelotnych wzrosła 
jeszcze bardziej znacząco, ponieważ zaobserwowano 87 gatunków (Chmielewski, Łukaszewicz 
2012).

Jak wykazała Bus. A (2008), zbiornik wodny Domaniów bezsprzecznie wpłynął na cenność 
ekologiczną gmin, na terenie których jest położony. Autorka przy ocenie brała pod uwagę nastę-
pujące parametry: 
– „moc ekologiczną”, czyli procentowy udział poszczególnych użytków gruntowych,
– stan zanieczyszczenia środowiska,
– stopień zachowania naturalnych elementów środowiska.

Maksymalna suma jaką mogła uzyskać każda gmina wynosiła 12 pkt. Za obszary o dużej 
cenności ekologicznej uznaje się te gminy, które uzyskały 10–12 pkt, średniej (8–9 pkt) małej 
(6–7 pkt), natomiast obszary o liczbie punktów niższej niż 5 zaliczane są do niecennych ekolo-
gicznie.

Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że gmina Wieniawa została zaliczona do obszarów 
o średniej cenności ekologicznej uzyskując 8 pkt. Dla porównania gmina Przytyk została zali-
czona do obszarów o małej cenności ekologicznej (7 pkt), natomiast gmina Wolanów otrzymała 
kategorię obszarów niecennych ekologicznie (5pkt). 

Mimo bezsprzecznej ingerencji w przyrodę retencjonowanie wód powierzchniowych jest uza-
sadnione postępującym defi cytem wody w rolnictwie (w dolinach rzecznych). Po wybudowaniu 
zbiornika wodnego Domaniów nastąpił przyrost powierzchni wód otwartych, zwiększenie reten-
cji wodnej, zmniejszenie strat przyrodniczych i gospodarczych powodowanych powodziami oraz 
wzrost atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej i gospodarczej regionu.
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II. PROPOZYCJA SZLAKU DYDAKTYCZNEGO WOKÓŁ ZBIORNI-
KA WODNEGO DOMANIÓW

Proponowany szlak zaczyna się i kończy na placu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wie-
niawie. Dla uczniów wieniawskiej szkoły ma kształt zamkniętej pętli. Inne grupy mogą się włą-
czyć w jego przemierzanie w dowolnym miejscu. Ze względów dydaktycznych proponuję trzy-
mać się jednak ustalonej kolejności stanowisk. Pozwoli to chronologicznie poznawać obiekty, 
fakty i zjawiska, co będzie mieć znaczenie dla zrozumienia zagadnień, które będą realizowane na 
kolejnych przystankach. Stanowiska są ponumerowane (lecz nieoznaczone w terenie). Gdy obej-
mują zbliżoną tematykę i odległość między nimi można pokonać pieszo, oznaczone są ta samą 
cyfrą oraz literą (np. 6 i 6a). 

Szlak, którym przemierzamy jest zróżnicowany i czasem niełatwy do jazdy. Prowadzi łąko-
wymi, polnymi i leśnymi dróżkami, drogami gruntowymi, jednak jego największa część wiedzie 
drogami asfaltowymi.

Kierunek jazdy jest odwrotny do ruchu wskazówek zegara. Poza mapą topografi czną i szkicem 
trasy pomocny przy jego przemierzaniu będzie wydany przez Związek Gmin Radomka przewod-
nik „Turystyczne Szlaki Rowerowe” autorstwa M. Pyrki i D. Zająca (2004).

Ćwiczenia rozpoczynają się w rejonie, w którym zbiegają się trzy rzeki zasilające zbiornik. 
Na stanowiskach: nr 1, nr 2 i nr 2a rozpoczynających ścieżkę omawiane są przede wszyst-
kim zagadnienia z dziedziny hydrografi i. Radomka, Szabasówka i Jabłonica oraz stawy koło 
Kłudna dostarczają tu wiele interesujących tematów ćwiczeniowych. Stanowiska położone 
są niezbyt daleko od siebie, lecz dosyć szerokie w tym miejscu koryta rzeczne, podmokłe 
doliny i bujna roślinność zmuszają grupę do dalszych objazdów. Dalsza trasa prowadzi wśród 
lasów i terenów zamieszkałych w pewnym oddaleniu od zbiornika. Dwukrotnie dobijamy do 
jego prawego brzegu. Na stanowisku nr 3 obserwujemy bogatą roślinność środowisk wod-
nych i błotnych. Stanowisko nr 4 położone jest kilkaset metrów na północ od poprzedniego. 
Na brzegu, przy rozleglej polanie przechodzącej w drogę do Kalenia, omawiana jest tematy-
ka związana z warunkami życia w wodzie i na lądzie. Jest okazja by po raz pierwszy ujrzeć 
największą część akwenu. Przy odrobinie szczęścia można zaobserwować ptaki związane 
ze środowiskiem wodnym. Stanowisko nr 5 wyznaczono na skraju wsi Kaleń. Przy stacji 
uzdatniania wody zapoznajemy się z zasadami funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Nieopodal Pałacu Domaniowskiego czeka nas ciekawostka geologiczna – jedyna w gminie 
Wieniawa wychodnia skał wapiennych. Realizujemy tam zadania ze stanowiska nr 6. W po-
łowie trasy gościmy na zaporze czołowej, gdzie zostało umiejscowione stanowisko nr 7. Nie-
opodal znajduje się Zaplecze Eksploatacyjne Zbiornika Wodnego Domaniów, gdzie można 
się dodatkowo zatrzymać. Stanowisko nr 8, zlokalizowane na plaży, pozwala zapoznać się 
funkcją rekreacyjno- wypoczynkową akwenu. Tereny przy zachodnim brzegu zbiornika po-
zwalają na śledzenie zmian w osadnictwie, infrastrukturze przyzbiornikowej oraz sposobie 
życia mieszkańców jakie wniosła inwestycja (na podstawie obserwacji okolicy, analizy map, 
ewentualnie wywiadów z napotkanymi mieszkańcami). Umiejscowiono tam stanowisko nr 9. 
Przystanek wyznaczony na zaporze bocznej Brudnowa (nr 10) pozwala nie tylko omówić jej 
funkcje, ale jest to podobnie jak w przypadku zapory czołowej doskonały punkt widokowy, 
z którego można zaobserwować niemal cały akwen. Wykorzystujemy do tego celu platformę 
zapory. Dojazd do dwóch ostatnich stanowisk jest nieco dłuższy. Warto jednak zatrzymać się 
przy jednym z mijanych wzgórz morenowych (stanowisko nr 11), aby uzupełnić swą wiedzę 
na temat bogatej przeszłości geologicznej regionu. Nie sposób też nie odwiedzić, otoczonego 
pomnikowymi drzewami, wieniawskiego kościoła św. Katarzyny kryjącego w swym wnętrzu 
słynny Poliptyk Wieniawski i wiele cennych elementów wyposażenia (stanowisko nr 12). 
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Ze względu na charakter i ograniczoną objętość tej publikacji zadania dla uczniów dotyczące 
poszczególnych stanowisk zostały (poza kilkoma wyjątkami) podane w formie ogólnej. Ich szcze-
gółowa realizacja zależy od inwencji prowadzącego ćwiczenia.

Najważniejsze cele:
– poznanie litologii i przeszłości geologicznej regionu,
– poznanie czynników modelujących powierzchnię Ziemi,
– poznanie sieci hydrografi cznej terenu,
– poznanie przedstawicieli fl ory i fauny, przede wszystkim związanych ze środowiskiem wodnym,

Przebieg trasy
Źródło: mapa topografi czna w skali 1:50 00 (arkusz Radom Zachodni)
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– kształcenie umiejętności czytania map, lokalizacji punktów badawczych i innych obiektów 
w terenie,

– kształcenie umiejętności określania związków i zależności pomiędzy elementami środowiska 
geografi cznego,

– kształcenie umiejętności obserwacji bezpośredniej, 
– kształtowanie przekonań o przyczynowości zjawisk i wskazywanie na pozytywne i negatywne 

działania człowieka na tym obszarze,
– poznanie zależności między gospodarką człowieka a warunkami środowiska przyrodniczego,
– kształtowanie przekonań o konieczności ochrony przyrody i prowadzeniu racjonalnej gospo-

darki zasobami naturalnymi,
– rozbudzanie zainteresowania własnym regionem,
– motywowanie do uprawiania turystyki.

Proponowany sprzęt i środki dydaktyczne:
1. Mapy topografi czne – arkusze Wieniawa i Domaniów w skali 1:25 000 lub mapa topografi czna 

w skali 1:50 000 – arkusz Radom Zachodni.
2. Mapka szlaku dydaktycznego.
3. Przewodnik „Turystyczne szlaki Rowerowe” – autorzy M. Pyrka, D.M. Zając.
4. Busola, ewentualnie kompas.
5. Saperka.
6. Lornetka.
7. Torebki na okazy skał.
8. Przezroczysty pojemnik.
9. Notatnik, linijka, ołówek.
10. Aparat fotografi czny.
11. Taśma miernicza.
12. Sznurek z ciężarkiem.
13. Klucz do rozpoznawania roślin.
14. Kieszonkowe encyklopedie: drzew, roślin zielnych, ptaków.

OPIS ETAPÓW I STANOWISK DYDAKTYCZNYCH
Etap I (0 km)
Wyruszamy sprzed szkoły w Wieniawie. Plac szkolny okrążamy od strony północnej 

i udajemy się w kierunku wschodnim. Już na początku czeka nas krótki, ale dosyć stromy 
podjazd na wzgórze, na którym powstało osiedle mieszkaniowe Choiniak. Mijamy zadbane 
domki jednorodzinne. Dobra asfaltowa droga kończy się wraz ze skrzyżowaniem. Przekra-
czając go trzeba zachować szczególną ostrożność. W obserwacji drogi poprzecznej pomocne 
jest ustawione tu lustro. Asfalt zastępuje piaszczysty, polny dukt. Pola uprawne, poprzedzie-
lane nieużytkami i niewielkimi zagajnikami przechodzą w łąki. Znak to, że zbliżamy się do 
doliny Radomki. Przeprawiamy się przez kładkę. Trzymamy się prawego brzegu rzeki, która 
bardziej przypomina rów melioracyjny niż naturalny ciek. Jest to efekt jej regulacji. Jazda 
jest dosyć trudna, wiedzie rzadko uczęszczaną drogą na obrzeżach łąki. Radomka dopro-
wadza nas do linii kolejowej relacji Radom – Tomaszów Mazowiecki. Skręcamy w prawo 
i jedziemy wzdłuż podnóża nasypu kolejowego. Z prawej strony rozciągają się zmeliorowane 
łąki. Dojeżdżamy do sosnowego lasu ze znaczną domieszką dębów. Na przejeździe kolejo-
wym skręcamy w lewo. Należy zachować szczególną ostrożność, jest niestrzeżony. Leśną, 
piaszczystą drogą, która stanowi granicę między gminą Wieniawa i gminą Wolanów, kieruje-
my się około 300 m na północ. Na jej końcu widnieje krzyż, przy którym skręcamy w lewo. 
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Po opuszczeniu lasu naszym oczom ukazują się łąki, przez które przepływa Radomka, obok 
której niedawno jechaliśmy.

Stanowisko 1. W dolinie Radomki – most koło stawów (2,3 km)
Zatrzymujemy się w dolinie 

rzeki między linią kolejową, 
którą przekroczyliśmy, a sta-
wami w Kłudnie. Pobocze przy 
niewielkim moście jest dobrym 
miejscem ćwiczeń, ponieważ 
trakt jest rzadko uczęszcza-
ny. Najczęściej wykorzystują 
go rolnicy gospodarujący na 
pobliskich łąkach. Przed mo-
stem koryto rzeczne Radomki 
rozdwaja się – jedna odnoga 
wiedzie przez środkową część 
rybnych stawów hodowlanych, 
druga wzdłuż ich brzegów 
wschodnich. Po niespełna 2 ki-
lometrach Radomka przyjmie 
połączone wody Szabasówki i Jabłonicy. Stawów nie widać, ponieważ brzegi okala bujna ro-
ślinność krzewiasta. Lokalizujemy je w oparciu o mapę. Niedaleko naszego stanowiska, między 
mostem i linią kolejową, którą mijaliśmy widoczny jest jaz*.

Informacje dla uczniów:
Stawy w Kłudnie zostały utworzone na Radomce ok. 100 lat temu. Powiększył je i odnowił 

dziedzic Stanisław Łuniewski, który zamieszkał w 1924 roku w pobliskim dworze w Kłudnie. Był 
on absolwentem studiów rolniczych w Krakowie. Ryby odławiane w stawach sprzedawano we 
własnym sklepie w Warszawie oraz kupcom żydowskim, przybywającym po nie na miejsce. 

W czasie wojny Łuniewscy zostali zmuszeni opuścić majątek, który został przejęty przez 
Niemców. Po wojnie, w czasach PRL-u, dwór wraz z gruntami przejęto na własność państwa. 
Utworzono Państwowe Gospodarstwo Rybackie gospodarujące na stawach w Kłudnie. Obecnie 
dworek oraz stawy rybne należą 
do prywatnych właścicieli. Do-
minującym gatunkiem hodowla-
nym jest karp.

Przykładowe zadania dla 
uczniów:
1. Zlokalizuj na mapie topogra-
fi cznej most na rzece.

2. Wymień dwa najbliższe mia-
sta, które łączy przebyta nie-
dawno linia kolejowa (posłu-
gując się mapą lub kompasem 
określ kierunek jej przebiegu 
według stron świata).

Karp to typowa ryba hodowlana. Może osiągać ponad 1m długości i masę po-
nad 30 kg. Najchętniej występuje w zbiornikach płytkich, porośniętych mięk-
ką roślinnością zanurzoną. Jest wszystkożerny. Żeruje głównie przy dnie
Foto: http://www.wedkuje.pl/ryby.html

Widok ze stanowiska nr 1 (Z. Wiatrowski, 2008)
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3. Wskaż w terenie kierunek, w którym położone są stawy.
4. Odczytaj z map topografi cznych w skali 1:25 000 (arkusze Wieniawa i Domaniów) nazwy sta-

wów. Podziel je na lewobrzeżne i prawobrzeżne. 
5.  Podaj nazwy dwóch stawów położonych najbliżej miejsca postoju.
6. Określ podstawową funkcję jaką stawy pełnią oraz funkcje dodatkowe.
7. Wyjaśnij, dlaczego w Polsce najlepiej rozwinęła się hodowla karpia? 
 

Stanowisko 1a. W dolinie Radomki - jazy (2,4 km)
Po wykonaniu zadań na stanowi-

sku nr 1 udajemy się pieszo do jazu 
głównego. Rzeka w tym miejscu zo-
stała obwałowana. Zatrzymujemy się 
koło jazu, następnie wchodzimy na 
pomost budowli. Przechodzimy do 
kolejnego jazu usytuowanego na są-
siedniej odnodze Radomki. 

Przykładowe zadania 
dla uczniów:
1. Określ funkcję jaką pełnią jazy.
2. Przy pomocy sznurka z ciężarkiem 

i taśmy mierniczej zmierz poziom 
wody przed i za zastawą jazów, oblicz rożnice poziomów.

3. Odczytaj poziom wody na wodowskazie umieszczonym na jazie głównym. 
4. Wymień sposoby zabezpieczenia brzegów powyżej i poniżej budowli i podaj powody tych dzia-
łań.

5. Wylicz pozytywy i negatywy regulacji rzeki.

Etap II 
Przez około 150 metrów wracamy tą samą, leśną drogą, po czym łagodnie skręcamy w lewo, 

kierując się na wschód. Wjeżdżamy na teren gminy Wolanów. Potwierdzeniem dobrego kierunku 
jazdy jest towarzysząca nam linia elektryczna. Leśna dróżka jest piaszczysta i początkowo pnie 
się w górę, co utrudnia jazdę. Dopro-
wadza nas do Podulka, przysiółka 
Mniszka. Wśród sosnowo-brzozo-
wych zagajników rozlokowały się 
domki letniskowe. Tuż za Podulkiem 
przekraczamy rzekę Jabłonicę. Po le-
wej stronie widoczne są zabudowania 
Branicy, osady która również wchodzi 
w skład Mniszka. W Mniszku skręca-
my łukiem w prawo, dojeżdżając do 
wiaduktu drogi nr 12. Jest to najnie-
bezpieczniejszy odcinek trasy, ponie-
waż na drodze panuje wzmożony ruch 
samochodowy. Tuż za wiaduktem na-
leży przeprawić się na drugą stronę 
jezdni (przeprowadzamy rowery cze-

Jaz na Radomce (Z. Wiatrowski, 2014)

Droga dojazdowa prowadząca do stanowisk nr 2 i 2a 
(Z. Wiatrowski, 2007)
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kając dogodnego momentu). W Mniszku przejeżdżamy przez most na Szabasówce. Po lewej stro-
nie mijamy kościół parafi alny pod wezwaniem Jana Chrzciciela i Stanisława Kostki, wzniesiony 
w drugiej połowie XVII wieku. Po drugiej stronie pozostawiamy nowoczesny budynek szkoły 
podstawowej. Za zakrętem znajduje się pomnik poświęcony żołnierzom września i partyzantom. 
Pokonujemy następny z mostów, tym razem usytuowany na Garlicy, niewielkim strumieniu do-
pływającym do Szabasówki. Droga skręca łagodnym łukiem w prawo. Po lewej stronie obok 
kapliczki widać wlot drogi oznaczonej tablicą Rogowa 2. Zachowując szczególną ostrożność, 
przekraczamy drogę główną i kontynuujemy jazdę w kierunku tej miejscowości. Zaczyna się 
oznakowany niebieski szlak rowerowy. To nadal Mniszek, a dokładniej jego północna część. Je-
dziemy wśród zabudowań przez około 1,5 km. Po lewej, niżej położonej stronie, widoczne są łąki 
doliny Szabasówki poprzedzielane niewielkimi kępami drzew. Po prawej, wzniesionej wyżej, za 
zagrodami rozciągają się pola uprawne. Za ostatnim zabudowaniem, przy tablicy oznaczającej 
koniec wsi skręcamy w lewo. Polna droga wiedzie obok brzozowego zagajnika w dół, w kierunku 
łąk. W obrębie terasy zalewowej przechodzi w łąkową ścieżkę, po której dosyć trudno poruszać 
się rowerem. W miejscu, gdzie łąkowe ścieżki krzyżują się, skręcamy w lewo i dojeżdżamy (lub 
dochodzimy prowadząc rower) do stanowiska nr 2.

Stanowisko 2. Spotkanie dwóch rzek (7,9 km)
Stanowisko znajduje się w miejscu, 

w którym Jabłonica łączy się z Szabasów-
ką Roślinność szuwarowa, liczne meandry 
i starorzecza oraz duże uwilgotnienie tere-
nu mogą sprawiać trudności w znalezieniu 
obszaru ujściowego wymienionych rzek. 
Konieczne jest posiadanie dokładnej mapy 
i turystyczne doświadczenie. 

Informacje dla uczniów:
Patrząc na obydwie rzeki trudno ocenić 

czy Szabasówka wpada do Jabłonicy, czy 
odwrotnie. Jeżeli rzeki są zbliżone wielko-
ścią, dylemat jest trudny do rozstrzygnięcia 
nawet dla hydrologów Za dopływ uznaję się 
wtedy rzekę krótszą, lub tę, której źródła leżą niżej. Jeżeli i te cechy są porównywalne dopływem 
jest rzeka mniej zasobna w wodę. Problem hierarchii obserwowanych rzek rozstrzygają autorzy 
Atlasu – podział hydrografi czny Polski (1980), uznając Szabasówkę za dopływ Jabłonicy.

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Wskaż miejsce postoju na mapie.
2. Zlokalizuj w terenie Szabasówkę i Jabłonicę.
3. Odczytaj z mapy topografi cznej wysokość bezwzględną ujścia Jabłonicy.
4. Oblicz średni spadek Jabłonicy. (wiedząc, że wysokość bezwzględna źródła wynosi 322,5 m 

n.p.m., a długość Jabłonicy 30 km).
Wskazówka do zadania 4:
Średni spadek rzeki liczy się ze wzoru: J= (Hźródła – Hujścia) / D
gdzie: J – średni spadek rzeki, Hźródła – wysokość bezwzględna źródła, Hujścia – wysokość bezwzględna 
ujścia, D – długość rzeki

Ujście Jabłonicy do Szabasówki. Szabasówka (dolna, czarna 
strzałka) Jabłonica (górna, czerwona strzałka)
(Z. Wiatrowski, 2005)
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Stanowisko 2a. Praca rzeki (7,9 km)
Kolejne stanowisko oddalone 

jest zaledwie kilkadziesiąt metrów 
od poprzedniego. Wystarczy wraz 
z nurtem przejść wzdłuż Szabasów-
ki i zatrzymać się przy pierwszym 
meandrze*. Podłoże rozległej doliny 
tworzą tu aluwia* rzeczne złożone 
z piasków, mułów i substancji or-
ganicznych, porośnięte roślinnością 
trawiastą i ziołami, która ze względu 
na uwilgotnienie znalazła tu dosko-
nałe warunki dla wegetacji. W pełni 
sezonu wegetacyjnego należy poru-
szać się tylko po łąkowych dróżkach 
i ścieżkach wykorzystywanych przez 
użytkowników łąk i wędkarzy, których nietrudno tutaj spotkać. Najlepszym czasem do przepro-
wadzenia ćwiczeń jest okres sianokosów. Nie niszczymy wówczas trawy, a dostęp do brzegów 
jest ułatwiony. W miejscu tym można zaobserwować elementy doliny rzecznej oraz efekty pra-
cy rzeki.

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Wskaż prawy i lewy brzeg rzeki. 
2. Posługując się ryciną nr 2, wskaż ta-

kie same elementy koryta rzecznego 
w terenie. (Odczytaj ze słowniczka za-
mieszczonego na końcu opracowania 
wyjaśnienia terminów opisujących ry-
sunek).

3. Wskaż miejsca w korycie rzecznym, 
w których przeważają procesy erozyj-
ne oraz procesy akumulacyjne*. 

4. Spróbuj przewidzieć i wskaż w tere-
nie kierunek przesuwania się koryta 
rzecznego w przyszłości. 

5. Rozpoznaj co najmniej 2 gatunki drzew 
i krzewów rosnących na brzegu.

Etap III
Wracamy tą samą – łąkową, a następnie polną drogą. Tym razem przy tablicy z nazwą miejsco-

wości Rogowa skręcamy w lewo, powracając na szlak niebieski. Poruszamy się asfaltową drogą, 
która lekkim łukiem prowadzi w las, w kierunku północno-zachodnim. 

Po lewej stronie mijamy kapliczkę na słupie oraz boczne drogi leśne przegrodzone u wlotu 
szlabanami uniemożliwiającymi wjazd pojazdów. Przy pierwszej z nich, prowadzącej do leśni-
czówki ustawiono tablicę informacyjną Nadleśnictwa Radom. 

Drzewostan mijanego lasu wzbogacony przez nasadzenia jest dosyć zróżnicowany. W głębi 
lasu dominuje sosna, ale przy drodze widoczne są klony, robinie akacjowe, dęby, modrzewie, 
świerki, brzozy i jarzębiny. Można zaobserwować nawet pojedyncze okazy buków, mimo że je-

Stanowisko nr 2a (Z. Wiatrowski, 2014)

Elementy koryta rzecznego (wg Z. Mikulskiego)
P – ploso*, B – przemiał, bród*, Ł - odsypisko*, Zp- zbocze podcię-
te, (strzałkami zaznaczono przebieg nurtu)
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steśmy poza naturalną granicą zasięgu tego gatunku. Z dna lasu, spośród krzewów wychylają się 
posadzone kilka lat temu jodły.

Na łagodnym zakręcie droga główna krzyżuje się z leśnym duktem. Prowadzi on w prawo do 
niewielkiego osiedla widocznego za drzewami. My odbijamy w lewo, na trakt leśny, który dopro-
wadza nas do zbiornika wodnego Domaniów.

Stanowisko 3. Nad brzegiem zbiornika – bogactwo roślinności przybrzeżnej (11,6 km)
Po deszczach jazda leśną drogą może być dosyć trudna. Wyjeżdżamy z lasu na nie-

wielką polanę i zatrzymujemy się na brzegu zbiornika. Brzeg ten porasta bujna roślinność. 
Trzcina pospolita i pałka szerokolistna dominują wśród roślinności przybrzeżnej częścio-
wo zasłaniając akwen. Do obserwacji pozostaje nam niewielka luka, przez którą widać 
jego wody. 

Ze względu na sprzyjające warunki wilgotnościowe drzewa i krzewy pobliskiego lasu schodzą 
niemal do wody. Nad brzegiem przeważają wierzby, brzozy, osiki i leszczyny. W miarę oddalania 
się od zbiornika pojedyncze drzewa rosnące wśród krzewów przechodzą w zwarty las, w którym 
przeważają sosny i dęby.

Informacje dla uczniów. 
Najpłytsza i najbliższa brzegu strefa zbiornika wodnego to litoral, który cechuje się najlepszy-

mi warunkami życia wynikającymi z dostępności światła i tlenu. Ogół roślinności porastającej tę 
strefę to makrofi ty. W zbiorniku tworzą charakterystyczny układ pasowy, zależny od głębokości 
strefy brzegowej. 

A - Rośliny błotne (szuwary). Rosną na pograniczu wody i lądu, dlatego nazywane są również ziemno-wod-
nymi (np. skrzyp bagienny, turzyca sztywna, kosaciec żółty). 

B - Rośliny częściowo wynurzone (oczerety). Wyrastają nad wodę. Łodygi ich są sztywne i puste w środku 
czyniąc je wytrzymałe na działanie wiatru i fal. (np. trzcina pospolita, pałka wodna, tatarak pospolity, 
manna mielec).

C - Rośliny o liściach pływających (nimfeidy). Liście ich pływają, a korzenie tkwią w dnie zbiornika. Nie-
które wytwarzają bardzo dekoracyjne kwiaty. Łodygi i liście tych roślin są miękkie i wiotkie. Wiązki 

Układ roślinności w strefi e przybrzeżnej zbiornika
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przewodzące w ich łodygach są wydajnym mechanizmem transportującym powietrze w dół. (np.: grzy-
bień biały, grążel żółty, strzałka wodna).

D - Rośliny całkowicie zanurzone. Niektóre z tych roślin nie mają korzeni. Łodygi ich są wiotkie, a liście 
drobne i postrzępione. Dzięki temu nie stawiają oporu wodzie. (np.: moczarka kanadyjska, rogatek 
sztywny, wywłócznik kłosowy, rdestnica pływająca). 
Ze względu na zmienny poziom wody w zbiorniku, jego przepływowy charakter i niewielką 

głębokość, pasy roślinności przybrzeżnej są mniej czytelne niż w typowych jeziorach i zbiorni-
kach zamkniętych. Np. rośliny o liściach pływających można spotkać głównie w cichych zatocz-
kach o stojącej wodzie.

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Posługując się ryciną nr 3 wskaż w terenie co najmniej 2 pasy roślinności przybrzeżnej.
2. Rozpoznaj w terenie 3 gatunki roślin przybrzeżnych, 3 gatunki drzew oraz 2 gatunki krzewów. 
3. Omów cechy trzciny pospolitej i podaj sposoby jej gospodarczego wykorzystania.

Etap IV
Poruszamy się leśną drogą w kierunku północnym. Prowadzi ona niemal równolegle do brze-

gów zbiornika. W sezonie wegetacyjnym lustra wody jednak nie widać, odgradza go bujny pas 
roślinności krzewiastej. Jest to zdecydowanie najtrudniejszy etap całego szlaku. Trzeba zachować 
ostrożność, bo piaszczysta, leśna droga jest nierówna, po deszczu pojawiają się kałuże, a jazdę 
utrudniają gałęzie krzewów. Gdy poziom wody w zbiorniku jest wysoki dukt może być bardzo 
trudny do pokonania, a nawet nieprzejezdny. Wówczas należy wrócić do drogi asfaltowej prowa-
dzącej w kierunku Kalenia i na wysokości tej miejscowości zjechać do stanowiska nr 4 kolejną 
drogą. Jeżeli poziom wody w zbiorniku jest bardzo niski, można do jazdy wykorzystać skraj 
plaży. 

Stanowisko 4. Nad brzegiem zbiornika – w wodzie i na lądzie (12,1 km)
Na postój wybieramy frag-

ment plaży przyległej do lasu 
przy wylocie drogi prowadzą-
cej do Kalenia. Z miejsca tego 
rozpościera się rozległy widok 
na dużą część akwenu. Na prze-
ciwległym brzegu widoczna 
jest zapora boczna Brudnowa 
oraz zabudowa miejscowości. 
Nietrudno tu spotkać wędka-
rzy, którzy łowią z brzegu lub 
łodzi.

Informacje dla uczniów:
Warunki życia w wodzie są 

odmienne od warunków lądo-
wych. Głównymi czynnikami 
ograniczającymi życie na lą-
dzie jest dostępność wody i wysokość temperatury powietrza, natomiast w wodzie czynnikami 
takimi są – ilość światła docierającego w głębsze partie wody oraz zawartość tlenu. 

Grupa gimnazjalistów z ZSO w Wieniawie na stanowisku nr 4
(E. Wiatrowska, 2006 )
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Porównanie warunków życie w wodzie i na lądzie
Czynniki środowiska Środowisko lądowe Środowisko wodne

Wilgotność
Ulega dużym wahaniom i może być 
czynnikiem ograniczającym w rozwo-
ju organizmów.

Stała.

Temperatura Występują duże wahania temperatury. Małe wahania temperatury.

Tlen Występuje w postaci gazowej i jego 
ilość jest stała.

Rozpuszczony w wodzie i jego ilość 
ulega wahaniom.

Gęstość Mała gęstość powietrza. Duża, stawia opór zwierzętom porusza-
jącym się w niej.

Światło Dociera niemal wszędzie. Promienie świetlne docierają tylko do 
pewnych głębokości.

Przejrzystość Przy czystym powietrzu widoczność 
jest bardzo dobra.

Zależy od przezroczystości wody, 
drobnych organizmów np. jednokomór-
kowych glonów.

Wybudowanie zbiornika wodnego Domaniów stworzyło doskonałe warunki dla zwierząt przy-
stosowanych do życia w środowisku wodnym lub z wodą związanych. Znacząco pod względem 
gatunkowym i ilościowym wzrosły zwłaszcza populacje ryb oraz ptaków. 

Przystosowanie ryb do życia w wodzie
Cecha budowy Wpływ na życie wodzie

Opływowy, zwykle wrzecionowaty, kształt ciała Pokonywanie oporu wody
Pokrycie ciała łuskami Pokonywanie oporu wody
Pokrycie ciała śluzem Zmniejszenie tarcia i funkcja ochronna

Wytworzenie płetw Poruszanie się oraz utrzymanie odpowiedniej pozy-
cji ciała 

Skrzela Oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie

Narząd linii bocznej (nabocznej) Odbieranie sygnałów o kierunku i sile prądu wody 
oraz obecności przeszkód

Pęcherz pławny Narząd hydrostatyczny modyfi kujący ciężar właści-
wy ułatwiający zmianę głębokości

Ryby zasiedliły akwen w wyniku naturalnej migracji z Radomki i jej dopływów. Ich obecność 
jest także efektem intensywnych akcji 
zarybieniowych. Są również „uciekinie-
rami” ze stawów hodowlanych w wyniku 
przerwania grobli podczas powodzi.

Najliczniejszymi gatunkami spoty-
kanymi w wodach zbiornika są: sandacz, 
leszcz, krąp, płoć, sum i szczupak. Mniej 
licznie   występują:  jaź,  jazgarz, węgorz, 
 lin, boleń, karaś, kleń i okoń. 
     Również ptaki znalazły tu sprzyjają-
ce warunki bytowania. W obrębie zbior-
nika i w jego najbliższym sąsiedztwie 
stwierdzono występowanie 87 gatunków, 
w tym 30 uznano za lęgowe i 2 za praw-

Sandacz jest dominującym gatunkiem Zb. Domaniowskiego. Spoty-
ka się tu osobniki osiągające 1 metr długości. Jego ciało jest wy-
dłużone, grzbiet ma zielono-szary kolor, a brzuch jest biały. Płetwy 
grzbietowe stykają się ze sobą. Narybek odżywia się planktonem, 
potem fauną denną, natomiast osobniki dorosłe prowadza drapież-
ny tryb życia (larwy ważek i chruścików, żaby, często dżdżownice 
i ryby). Foto: http://www.wedkuje.pl/ryby.html
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dopodobnie lęgowe. Są to głównie ptaki 
wodne i brodzące.

Ptaki wodne – potrafi ą nurkować. 
Należą do nich kaczki, gęsi, perkozy 
i łabędzie. Między palcami kończyny 
tylnej mają rozpiętą błonę pławną, któ-
ra pomaga w pływaniu, duża ilość tkanki 
tłuszczowej chroni je przed utratą cie-
pła. Gruczoł kuprowy produkuje bardzo 
dużo wydzieliny, którą rozprowadzają 
po całym ciele. Jest to izolacja przed za-
makaniem piór. Kaczki, łabędzie i gęsi 
zaliczane są do rzędu blaszkodziobych. 
Nazwa ta wzięła się od miękkich płytek – 
blaszek, umiejscowionych na krawędziach dzioba. Podczas zdobywania pokarmu ptaki wciągają 
wodę do jamy dziobowej, a następnie zatrzymują znajdujące się w niej skorupiaki i części roślin. 
Wodę wypuszczają pomiędzy blaszkami na zewnątrz. Dodatkowo ich język i wnętrze dzioba po-
kryte są stożkowatymi brodawkami. 

Ptaki brodzące - żerują na otwartych, 
głównie podmokłych, terenach albo bro-
dzą w płytkiej wodzie. Są to bociany cza-
ple i ich krewniacy. Mają długie, giętkie 
szyje i wydłużone nogi, dzięki czemu 
mogą swobodnie brodzić po mokradłach. 
Palce u nóg są długie i wąskie. 

Często obserwowanymi gatunkami 
są: gęś zbożowa, świstun, rożeniec, gą-
goł, nurogęś, czapla biała, czapla siwa, 
biegus malutki, biegus zmienny, batalion, 
kulik wielki, brodziec śniady, kwokacz, 
łęczak, mewa siwa, mewa białogłowa, 
rybitwa rzeczna i inne.

Do gatunków lęgowych zaliczają się 
np.: łabędź niemy, cyraneczka, krzyżówka, cyranka, płaskonos, głowienka, czernica, perkoz dwu-
czuby, zausznik, wodnik, łyska, czajka, śmieszka, rybitwa białowąsa.

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. W oparciu o mapkę określ położenie najdłuższej osi zbiornika względem stron świata.
2. Pobierz próbkę wody ze zbiornika i opisz jej cechy. 
3. Pobierz próbkę piasku z plaży. Opisz jego cechy (barwa, wielkość ziaren i ich zróżnicowanie, 

rodzaje zanieczyszczeń) 
4. Posługując się lornetką zaobserwuj ptaki znajdujące się na zbiorniku. Jeżeli odległość na to 

pozwala rozpoznaj gatunki wykorzystując kieszonkową encyklopedię. 
5. Wymień 2 czynniki, które mają wpływ na dużą populację* ptaków przebywających w obserwo-

wanym rejonie
6. Na podstawie wywiadu z wędkarzem wymień kilka gatunków ryb występujących w rejonie na-

szego stanowiska.

Para płaskonosów (J. Słupek, 2010)

Stado czapli (J. Słupek, 2010)
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Wskazówki do zad. 2.
Aby określić cechy wody pobierz jej próbkę i przelej ją do przezroczystego pojemnika. Przy opisie wy-

korzystaj następujące określenia:
a) barwa: bezbarwna, żółta, brunatna, zielona itd.,
b) zapach: chloru, gnijących roślin, bez zapachu itd., 
c) klarowność: przezroczysta, słabo mętna, mętna z zawiesiną, bardzo mętna.

Etap V
Od następnego stanowiska dzieli nas zaledwie kilkaset metrów. Jedziemy na wschód leśną 

drogą gruntową w kierunku Kalenia. Po lewej stronie las przechodzi w pola uprawne. Robimy 
krótki postój przy ogrodzonej pompowni kanalizacyjnej. Obserwacja tego urządzenia przyda się 
przy wykonywaniu ćwiczeń na następnym stanowisku.

Stanowisko 5. Stacja uzdatniania wody w Kaleniu (12,7 km)
Zatrzymujemy się przy przystanku autobusowym obok stacji uzdatniania.

Informacje dla uczniów:
Stacja uzdatniania ma na celu przygotowa-

nie wody, która jest rozprowadzana siecią wo-
dociągową do Kalenia i miejscowości sąsied-
nich, służąc celom bytowym i gospodarczym. 
Ten nowoczesny obiekt został wybudowany 
w 2014 r. Jest w pełni zautomatyzowany. Wy-
maga jedynie dobowego dozoru i okresowych 
przeglądów.

Woda przeznaczona do uzdatniania pompo-
wana jest przemiennie z dwu studni głębino-
wych znajdujących się w obrębie ogrodzenia, 
których wydajność przekracza 30 m3/h. (opis 
i profi l geologiczny jednej z nich jest umiesz-
czony w rozdziale dotyczącym wód podziem-
nych). Nie nadaje się do celów spożywczych ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza, 
manganu oraz występującą okresowo zbyt dużą mętność. Uzdatnianie wody polega na jej od-
żelazieniu i usunięciu manganu. W dużym uproszczeniu proces ten polega na napowietrzaniu 
wody powodującym utlenianie jonów żelaza i manganu, których związki ulegają sedymentacji 
(osadzaniu) w złożu fi ltracyjnym. Filtry są płukane raz na dobę, a zanieczyszczenia usuwane do 
sieci kanalizacyjnej. Jeżeli pomiary wykazują zbyt wysoki poziom bakterii, wodę poddaje się 

chlorowaniu. Uzdatniona woda kierowana jest 
do zbiornika retencyjnego w kształcie walca 
o pojemności 100 m3.

Sieć kanalizacyjną ułożono równolegle 
z siecią wodociągową. Obejmuje ona miejsco-
wości położone po prawej stronie akwenu.

Niedawno mijaliśmy pompownię ścieków. 
Urządzenia te montuje się w sieci, w miejscach, 
w których spadek terenu jest przeciwny do kie-
runku przepływu ścieków, jeżeli jest zgodny, 
ścieki spływają grawitacyjnie. 

Stacja uzdatniania wody w Kaleniu (Z. Wiatrowski, 2014)

Pompownia ścieków koło Kalenia (Z. Wiatrowski 2014)
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Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Wyjaśnij dlaczego budowa sieci wodno- kanalizacyjnej wokół zbiornika była szczególnie wska-

zana.
2. Jaki wpływ na rozwój okolicy ma wybudowanie sieci wodno- kanalizacyjnej?
3. Wykonaj prosty szkic terenowy obejmujący obszar między brzegiem zbiornika i skrzyżowaniem 

dróg. Umieść na nim przewidywany przez ciebie przebieg kanału kanalizacyjnego. Strzałką 
zaznacz kierunek przepływu ścieków. 

Etap VI
Szlakiem niebieskim jedziemy na północ 

w kierunku Konar. Początkowo zjeżdżamy 
w dół, potem czeka nas dłuższy podjazd. W naj-
wyższym punkcie wzgórza, dokładnie na wyso-
kości 172,5 m n. p. m. stoi cenna pod względem 
zabytkowym kapliczka z 1881 r., poświęcona 
Matce Bożej z Dzieciątkiem i św. Józefowi.

Po lewej stronie, za wierzchołkami drzew 
i  dachami nowo wybudowanynch domków 
prześwitują wody zbiornika. Zjeżdżamy w dół 
i osiągamy wieś Konary. Miejscowa tradycja 
utrzymuje, że pierwotnie osadę nazywano „Ko-
niary”, bo – podobno – wypasano tu książęce 
konie na łąkach nad Radomką. Po lewej stro-

nie widoczna aleja kasztanowa, która wiodła 
do Brudnowa. Dziś bruk urywa się w wodach 
zbiornika. Przed nami aleja prowadząca do Pa-
łacu Domaniowskiego. Obiekt kilka lat temu 
odnowiono i rozbudowano, zachowując dawny 
porządek architektoniczny. Powstał nowoczesny 
ośrodek wypoczynkowy oferujący wiele atrakcji 
dla gości. 

Dwór wybudował dr Adam Bogumił Helbich. 
Podczas jego nieobecności majątek prowadził Sta-
nisław Lessel – szwagier doktora. Jego siostra była 
żoną Alfonsa Józefa Brandta, ojca wielkiego artysty-
malarza Józefa Brandta, który w Konarach spędził 
dzieciństwo. Dr Adam Helbich przyjaźnił się również 
z rodziną Asnyków, z której wywodził się poeta Adam 
Asnyk. Konary stały się wtedy centrum nowoczesne-

Zabytkowa kapliczka nieopodal Konar
(Z. Wiatrowski, 2014)

Ściana obory w Głogowie wykonana z łupanych granitów 
(Z. Wiatrowski, 2013)
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go rolnictwa (plantacje chmielu, kanał wodny z Szabasówki, wielki młyn wodny, stawy rybne, oświata 
rolnicza itp.) W czasie I wojny światowej majątek wraz z pałacem został zdewastowany przez wojska 
rosyjskie. Z dużym trudem został odbudowany. W czasie drugiej wojny światowej majątkiem zarządzał 
kolonista niemiecki, a w samym pałacu rezydowali niemieccy ofi cerowie z obsługi poligonu, który został 
utworzony przez okupantów w pierwszych latach wojny między Wieniawą i Przytykiem. Po wojnie posia-
dłości Helbichów zostały rozparcelowane, a sam dwór znacjonalizowano. Przez długie lata mieściła się tam 
szkoła podstawowa. 

Aby zabezpieczyć ten interesujący pod względem architektonicznym i historycznym zabytek skorygo-
wano pierwotne plany dotyczące tego miejsca, które zakładały wyburzenie dworu. Ostatecznie projektant 
zdecydował się na podwyższenie terenu do wysokości 158,5 m n.p.m. Pozwoliło to uchronić obiekt przed 
wodami zbiornika nawet przy maksymalnym ich piętrzeniu. Podwyższenie to rozciąga się pasem o długości 
600 m i maksymalnej szerokości 9 m. Stanowi jednocześnie punkt widokowy. 

Przy przystanku autobusowym skręcamy w prawo. Brukowana droga lekko pnie się w górę. 
Wjeżdżamy do Głogowa. Skręcamy w lewo na asfaltową drogę. Nakładają się tu dwa szlaki, 
znany nam już niebieski oraz zielony, które doprowadzą nas do zapory. Tuż za skrzyżowaniem 
warto zwrócić uwagę na ścianę obory zbudowaną z misternie ułożonych, łupanych różnokoloro-
wych skał z grupy granitów. Jej obserwacja przyda się przy wykonywaniu zadań na następnym 
stanowisku.

Droga góruje nad okolicą. Po lewej stronie widoczne są dachy Pałacu Domaniowskiego i dom-
ki letniskowe, za którymi połyskuje tafl a wody zbiornika.

Powtórnie skręcamy w lewo na wygodną asfaltową drogę prowadzącą na koronę zapory. Jest 
to jednocześnie granica między gminami Przytyk i Wieniawa. 

Stanowiska 6 i 6a. Granity i wapienie (15,9 km)
Zatrzymujemy się przy wschodnim krańcu zapory. Część ćwiczeń wykonujemy tuż przy dro-

dze na skraju pola. Pozostawiamy rowery przy skarpie i udajemy się pieszo (około 400 m) do 
stanowiska nr 6a. Brzeg, którym idziemy, został umocniony nawiezionymi blokami skalnymi. 
Zbocza jaru porastają drzewa i krzewy (np. młode dęby, dereń świdwa i róża pomarszczona).

Informacje dla uczniów:
Widoczne na powierzchni pola skały 

to wapienie i granity. Odróżnia je sposób 
powstania, skład mineralny, cechy fi zycz-
ne i właściwości chemiczne oraz pocho-
dzenie. Wapienie są skałami rodzimymi, 
natomiast granity zostały przytransporto-
wane przez lodowiec aż ze Skandynawii, 
w czasie zlodowacenia Odry, które miało 
miejsce 300–230 tys. lat temu.

Okruchy wapienne rozrzucone na po-
wierzchni pola tworzą wychodnię czyli 
rodzaj odkrywki naturalnej. Ich koncen-
tracja maleje w miarę odsuwania się od 
brzegu akwenu. Obserwacja skał jest 
możliwa tylko wówczas, gdy pole jest zaorane. Właśnie w wyniku orki skały zostały wydobyte 
na powierzchnię spod cienkiej pokrywy zwietrzelinowej. Ostrokrawędziste okruchy to wapienie 
płytowe, mniej ostrokrawędziste i chropowate to wapienie oolitowe lub płytowe z domieszką 
wapieni oolitowych. Powstały w morzu późnojurajskim (piętro – kimeryd), które wkroczyło na te 
tereny ponad 150 mln lat temu.

Granity i wapienie na polu (Z. Wiatrowski, 2013)
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Szarokremowe, słabozwięzłe wapie-
nie oolitowe powstały w płytkiej stre-
fi e przybrzeżnej morza. Zbudowane 
są z owalnych lub kulistych utworów, 
zwanych ooidami, które wykształciły się 
wskutek osadzania się koncentrycznych 
powłok węglanu wapnia wokół ziaren 
piasku lub okruchów muszli. Twardsze, 
jasnoszare, połyskliwe wapienie płytowe 
powstawały w głębszych rejonach morza 
jurajskiego, najbardziej oddalonych od 
lądu i od płytszych stref.

Granity to skały magmowe, głębino-
we. Uformowały się z powoli stygnącej 
magmy, dlatego wykształciły się w nich 
wyraźne kryształy. Składają się z następujących minerałów: szarego, przezroczystego o tłustym 
połysku kwarcu, jasnych (najczęściej różowych) skaleni, oraz miki – czarnego, błyszczącego bio-
tytu lub jasnego muskowitu. Ze względu na zróżnicowanie barw i wielkość budujących je krysz-
tałów skały z grupy granitów różnią się od siebie. 

Skały z grupy granitów spotykane w okolicy mają zróżnicowaną wielkość, od niewielkich 
otoczaków, aż po głazy narzutowe znacznych rozmiarów. Były przeszkodą w uprawie roli, dlate-
go w przeszłości i obecnie usuwa się je z powierzchni pól gromadząc na miedzach, przydrożach 
i nieużytkach. Ze względu na swą dużą twardość wykorzystywane były w budownictwie oraz 
w drogownictwie. Obecnie stosowane są często jako element ozdobny: np. na fundamentach do-
mów, obudowach studni kopanych i w ogródkach skalnych.

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Rozpoznaj wapienie i granity znajdujące się na polu. 
2. Opisz cechy wapieni i granitów (barwa, wielkość i kolor minerałów, połysk, kształt itp.).
3. Na podstawie tabeli stratygrafi cznej oceń wiek skał. 
4. Rozpoznaj gatunek rośliny uprawianej na polu i podaj kilka informacji o jej wykorzystaniu.
5. Zlokalizuj jar na mapce trasy.
6. Rozpoznaj dwa gatunki krzewów rosnących w jarze.

Uwaga: ćwiczenie 6 możliwe do wykonania w sezonie wegetacyjnym.

Etap VII
Wracamy do miejsca, w którym zostawiliśmy rowery. Ze względów bezpieczeństwa nie wjeż-

dżamy na koronę zapory, ponieważ urządzanie na niej postoju mogłoby być zagrożeniem dla 
uczestników ćwiczeń oraz innych użytkowników drogi. Cofamy się kilkanaście metrów i drogą 
wiodącą wzdłuż skarpy odpowietrznej zjeżdżamy w dół, w kierunku budynków obsługi technicz-
nej. Usytuowano je na placu przyległym do prawego brzegu Radomki, która opuściła zbiornik.

Stanowisko 7. Na zaporze czołowej (16,2 km)
Po uprzednim zgłoszeniu grupy ćwiczeniowej u kierownictwa Zaplecza Eksploatacyjnego Zbior-

nika „Domaniów” istnieje możliwość uzyskania wielu interesujących informacji od pracownika 
pełniącego dyżur. Dotyczą one m.in. parametrów akwenu oraz zasad działania i obsługi urządzeń 
technicznych zapory oraz hydroelektrowni. Na koronę zapory wchodzimy po schodkach umiesz-
czonych na skarpie odpowietrznej. Wejście do wnętrza budowli przelewowej jest zabronione.

Zatoczka w wyrobisku wapieni. (Z Wiatrowski, 2011)
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Informacje dla uczniów:
Zapora czołowa położona jest na terenie gminy Przytyk. Jest doskonałym punktem widoko-

wym pozwalającym obserwować zbiornik od strony północnej. Jest to budowla typu ziemnego. 
Usypano ją z miejscowych piasków i żwirów. Skarpa odwodna została zabezpieczona płytami 
betonowymi, odpowietrzną obsiano trawą. Na koronie zapory znajduje się droga asfaltowa o sze-
rokości 5,5 m. 

Wymiary zapory są następujące:
1. Długość – 660 m
2. Wysokość korony – 160,5 m.n.m
3. Szerokość korony – 8,5 m
4. Nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,5
5. Nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2

W zaporę wkomponowano budowlę przelewowo-upustową. Z korony zapory do wieży obiektu 
wiedzie most. Zadaniem budowli przelewowo-upustowej jest regulacja poziomu wody w zbiorni-
ku. Umożliwiają ją cztery spusty rurowe, zamykane w razie potrzeby zasuwami. Jeden ze spustów 
prowadzi do elektrowni położonej po drugiej stronie zapory, inny umożliwia przepływanie ryb 
i innych organizmów wodnych. Moc zainstalowanej tam turbiny wynosi około 250 kW. Roczna 
produkcja energii elektrycznej szacowana jest na około 1,2 mln kWh.

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Wymień podstawowe funkcje zapory.
2. W oparciu o schematyczny przekrój przez zaporę czołową: 

a) oblicz jej wysokość (czyli wzniesienie korony ponad dno zbiornika),
b) odczytaj jaka jest głębokość zbiornika przy zaporze podczas normalnego stanu wody,
c) oblicz różnicę między wysokością korony zapory, a maksymalnym poziomem piętrzenia.

Przekrój poprzeczny przez zaporę czołową
Objaśnienia: Max PP – maksymalny poziom piętrzenia, NPP – normalny poziom piętrzenia, Min PP – minimalny po-
ziom piętrzenia
Źródło: na podst. materiałów udostępnionych przez UG w Wieniawie

Przekrój przez budowlę przelewowo- upustową
Źródło: na podst. materiałów udostępnionych przez UG w Wieniawie
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3. Wskaż w terenie skarpę odwodną i odpowietrzną. Jak je zabezpieczono?
4. Opisz sposób regulowania poziomu wody w zbiorniku.
5. Odczytaj poziom wody na wodowskazie. 

Etap VIII
Cofamy się i wjeżdżamy na koronę zapory. Mijamy obiekty, przy których niedawno zatrzyma-

liśy się. Po lewej stronie, na brzegu zbiornika urządzono niewielką przystań obsługi akwenu. Po 
prawej stronie usytuowano budynki bazy szkoleniowo-wypoczynkowej Zaplecza Eksploatacyj-
nego Zbiornika „Domaniów”. Za zapleczem wybudowano domki Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego. W miejscu tym można urządzić krótki, dodatkowy postój.

Skręcamy przy drogowskazie „Wieniawa 9”. Szlaki rowerowe rozdzielają się. Zostawiamy 
niebieski, kontynuując jazdę zielonym. Objeżdżamy niewielką zatoczkę w kształcie soczewki. 
Z prawej strony widoczne obniżenie terenu, porośnięte szuwarami. Docieramy do pierwszych 
zabudowań Wólki Domaniewskiej. Mijamy maszt telefonii komórkowej zlokalizowany tuż obok 
starego krzyża.

Stanowisko 8. Na plaży w Wólce Domaniewskiej (18,7 km)
Postój został wyznaczony na skraju 

wsi, na plaży. 

Informacje dla uczniów:
Na skraju wsi powstała piaszczy-

sta plaża, największa w obrębie zbior-
nika. Jest ona chętnie odwiedzana 
przez amatorów letniego wypoczyn-
ku, zwłaszcza w weekendy. Znajduje 
się tuż przy drodze łączącej Brudnów 
z Domaniowem. Łatwo do niej doje-
chać z różnych kierunków. W miejscu 
tym corocznie organizowany jest fe-
styn Powitanie lata.

Wnętrze budowli przelewowo-upustowej 
(Z. Wiatrowski, 2008)

    Radomka opuszczającą zbiornik (Z. Wiatrowski, 2003)

Wejście główne Zaplecza Eksploatacyjnego Zbiornika Wodnego 
Domaniów (Wiatrowski, 2014)
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Nieopodal powstały nowe obiekty świadczące usługi dla turystów i wczasowiczów: wypoży-
czalnie sprzętu wodnego, punkty gastronomiczne i noclegowe itp. Miłośnicy siatkówki plażowej 
mogą skorzystać z boiska. 

Najpopularniejszą, bierną formą wypoczynku jest plażowanie. Jeżeli woda spełnia normy sa-
nitarne można w sezonie korzystać z kąpieliska. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają 
ratownicy.

Znaczna powierzchnia akwenu umożliwia uprawianie wielu sportów wodnych. Do najpopu-
larniejszych należą:
– pływanie kajakiem,
– pływanie rowerem wodnym,
– pływanie łodzią wiosłową,
– pływanie żaglówką,
– pływanie motorówką,
– pływanie skuterem wodnym – rodzajem 

motorówki 1–4 osobowej. Pasażerowie 
siedzą na wierzchu kadłuba, a nie we 
wnętrzu. Skuter wodny napędzany jest 
silnikiem spalinowym współpracują-
cym z pędnikiem wodnoodrzutowym,

– narciarstwo wodne – polegające na jeź-
dzie na 1 lub 2 nartach po wodzie za 
holującą motorówką,

– windsurfi ng – sport wodny uprawiany przy użyciu deski i przymocowanego do niej masztu 
z ruchomym żaglem,

– kitesurfi ng (także kiteboarding) – podobnie jak w windsurfi ngu wykorzystywana jest deska. 
Rolę pędnika spełnia latawiec (paralotnia) przypięty do uprzęży zakładanej przez kitesurfera,

– wakeboarding – polega na płynięciu po powierzchni wody (i ewentualnym wykonywaniu 
ewolucji) na specjalnej desce wakeboardowej trzymając się liny zaczepionej do łodzi. Powstał 
z połączenia nart wodnych, snowboardingu i surfi ngu.

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Wskaż miejsce postoju na mapie.
2. Wymień funkcje jakie pełni plaża.
3. Wymień formy wypoczynku czynnego, które można realizować na zbiorniku i nad zbiorni-

kiem.
4. Rozpoznaj rodzaj sportu wodnego uwidocznionego na zamieszczonej fotografi i.
5. Podaj przykłady niebezpieczeństw związanych z wypoczynkiem nad wodą. Jak ich uniknąć?
6. Wymień działania jakie należy przedsięwziąć, by turyści i plażowicze nie zaśmiecali brzegów 

zbiornika.

Etap IX 
Jedziemy na zachód mijając pozostałe zabudowania Wólki Domaniowskiej, po czym kieruje-

my się na południe. Droga wiedzie tuż przy brzegu akwenu. Po drugiej stronie towarzyszy nam 
skraj rozległego kompleksu leśnego, co potwierdza lokalna nazwa Wielki Las. Po prawej stronie 
na łuku drogi mijamy niedawno wybudowany Dworek Domaniowski, po lewej niewielkie, ogro-
dzone działki rekreacyjne. Znów wracamy na teren gminy Wieniawy. Za pasem lasu rosnącego 
na brzegu zbiornika wyłania się zapora boczna Brudnowa, wioski do której wjechaliśmy. Pierw-
sze napotkane budynki tworzą tradycyjną zagrodę wiejską. Następne wybudowano niedawno. 

Widok z plaży (Z. Wiatrowski, 2008)
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Mijamy nowoczesne boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Zabudowa wsi 
zagęszcza się.

Stanowisko 9. Środkowa część wsi Brudnów (21,3 km) 
Zatrzymujemy się w środku wsi. Brudnów, to niewielka osada, której mieszkańcy przez wiele 

lat poprzedzających inwestycję żyli w niepewności, czy ich wieś w większej części nie zostanie 
wysiedlona. Pierwotnie bowiem zasięg zbiornika miał być dużo większy. Z tego powodu nie moż-
na było uzyskać zgody na budowę nowych domów. Sytuacja zmieniła się po oddaniu zbiornika do 
użytku. Nastąpiło ożywienie osadnictwa. Obok tradycyjnych wiejskich zagród nierozbudowywa-
nych przez lata, zaczęły powstawać obiekty na działkach zakupionych od mieszkańców. Adaptuje 
się również do celów mieszkalnych zabudowania już istniejące.

Informacje dla uczniów:
W Brudnowie, jak i w innych mijanych wioskach, coraz mniej ludzi zajmuje się rolnictwem, 

a tradycyjnych gospodarstw rodzinnych ubywa. Mieszkańcy zmienili zajęcia i styl życia, które 
w II połowie XX wieku wyglądało zupełnie inaczej.

Zagrody położone były wzdłuż dróg gruntowych, które z czasem brukowano polnymi głaza-
mi, a niektóre przykryto asfaltem. Tradycyjną zagrodę wiejską tworzył zespół budynków o róż-
nych funkcjach. Były to budynki mieszkalne, budynki przeznaczone dla zwierząt oraz pomiesz-
czenia do przechowywania produktów i narzędzi. Zabudowania na ogół były ustawione wokół 
wewnętrznego podwórza otoczonego drewnianym płotem. Pod względem formy najbardziej 
rozpowszechnione były zagrody zbudowane 
na planie prostokąta z chałupą stojącą szczy-
tem do drogi i pozostałymi zabudowaniami 
w głębi siedliska, ze stodołą usytuowaną w po-
przek podwórka.

Najstarsze chałupy budowano z bali drew-
nianych. Budynek mieszkalny składał się 
z na ogół z 4 pomieszczeń: sieni, dwóch izb 
mieszkalnych oraz komory służącej do prze-
chowywania zapasów. W pierwszej izbie, 
w kącie umieszczano trzon kuchenny do goto-
wania połączony z piecem do pieczenia chle-
ba. Począwszy od lat 70-tych domy buduje się 
z cegły lub pustaków. Składają się z większej 
liczby pomieszczeń. Znikają piece chlebowe. 
Nieliczne domy zostały już wyposażone w ła-
zienki.

Obory były związane z prowadzoną hodow-
lą. Najstarsze były połączone z domami i przy-
kryte wspólnym dachem. Później budowano 
je oddzielnie. Jako budulec wykorzystywano 
miejscowe głazy granitowe lub sprowadzany 
z innych miejscowości piaskowiec, wyparty 
później przez pustaki i cegły. 

Największą powierzchnię zajmowały zbu-
dowane z drewna stodoły. Charakteryzowały 
się trójdzielnym podziałem na klepisko i dwa 

Istniejąca chałupa z Brudnowa. Bale drewniane tworzące 
ściany układano na zrąb. Szczeliny utykano mchem i po-
ciętą słomą zmieszana z gliną. Całość bielono wapnem 
(Z. Wiatrowski, 2014)
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sąsieki. W sąsiekach składano zboże w snop-
kach i siano. Klepisko służyło do rozładunku 
snopków i siana, młócono na nim cepami zboże 
oraz cięto słomę sieczkarnią napędzaną kiera-
tem. W latach 60-tych ub. wieku cepy zostały 
zastąpione przez młocarnie, a kieraty przez sil-
niki elektryczne. Wszystkie budynki gospodar-
cze przykrywano dwuspadowymi strzechami ze 
słomy, które z czasem zamieniono na pokrycia 
eternitowe.

Dodatkowymi budynkami gospodarstwa 
były szopy, dobudowywane najczęściej do 
obór i stodół. Przechowywano w nich opał, 
maszyny i narzędzia gospodarskie, zapasy 
(głównie ziarno) i nawozy sztuczne. Z czasem 
szopy zaczęto zastępować budynkami muro-
wanymi przystosowanymi do garażowania 
sprzętu mechanicznego. Dosyć powszechne 
stały się wolno stojące letnie kuchnie. Przy 
większości zagród znajdował się kopiec na 
ziemniaki, ogródek warzywny oraz niewielki 
sad owocowy.

Rolnicy gospodarowali na ogół w kilku-
hektarowych gospodarstwach złożonych z rozdrobnionych pól, na mało urodzajnych glebach. 
Wytwarzano w nich produkty na własne potrzeby, a nadwyżki przeznaczano na sprzedaż. Upra-
wiano przede wszystkim ziemniaki, owies, żyto (później pszenżyto), a na lepszych gruntach 
pszenicę. Tereny uwilgotnione zajmowały łąki i pastwiska. Hodowano krowy, które dostarczały 
mleka, konie używane do prac polowych, świnie będące źródłem mięsa, gęsi z których uzyski-
wano pierze oraz kury dostarczające jaj i mięsa. Tuż po wojnie powszechna była hodowla owiec 
na wełnę oraz uprawa lnu w celu uzyskania włókna.

Największe zmiany, które uczyniły życie rolników lżejszym i wygodniejszym spowodowała 
elektryfi kacja przeprowadzona na początku lat 60-tych ubiegłego wieku oraz mechanizacja. Cią-
gniki i maszyny do nich przystosowane oraz kombajny zbożowe pozwoliły ograniczyć rolę konia 
roboczego, by w końcu zupełnie go zastąpić. 

W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku struktura upraw uległa zasadniczej zmianie. Za-
częto uprawiać na sprzedaż owoce i warzywa, które skupowały nowo powstałe Zakłady „Hortex” 
w Skrzyńsku. Najpopularniejsza była produkcja marchwi, brukselki, fasolki szparagowej, malin, 
porzeczek, wiśni i jabłek. Zakłady Tytoniowe w Radomiu stały się odbiorcą tytoniu, którego upra-
wa stała się we wsiach dosyć powszechną. Dzięki nowym dochodom jakość życia mieszkańców 
uległa znacznej poprawie. 

Praca rolnika była i jest ciężka, a jej efekty są zależne od przebiegu pogody. W tradycyjnych 
gospodarstwach do najbardziej pracochłonnych robót w cyklu rocznym należy zaliczyć: wysiew 
nawozów sztucznych na łąkach, przygotowanie gleby i wysiew zbóż jarych, wywóz obornika, 
sadzenie ziemniaków, sianokosy, żniwa, drugie sianokosy, omłoty, wykopki, wywóz obornika, 
przygotowanie gleby i wysiew zbóż ozimych, zbiór warzyw i owoców. Dochodziła do tego ca-
łoroczna praca w obejściu gospodarstwa związana z hodowlą zwierząt, pracami remontowymi 
i budowlanymi oraz konserwacją i naprawą sprzętu rolniczego. 

Przykład rozplanowania zagrody wiejskiej sprzed 50 lat 
(opracowanie własne)
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Przykładowe zadania dla uczniów: 
1. Wymień budynki z jakich składa się typowa zagroda wiejska. Omów krótko funkcje tych budyn-

ków. 
2. Na podstawie zamieszczonego opisu lub wywiadu z mieszkańcami wymień najważniejsze zaję-

cia ludności wiejskiej w przeszłości. 
3. Wskaż różnice między dawną i współczesną architekturą wiejską. 
4. Jakie pozytywne i negatywne zmiany w życiu mieszkańców spowodowało wybudowanie zbior-

nika?
5. Wymień i wskaż w terenie obiekty, które wybudowano ostatnio. Jakie są ich funkcje?
6. Podaj przykłady prac polowych wykonywanych w okresie, w którym odbywasz ćwiczenia.

Etap X
Jedziemy kilkaset metrów przez wieś. Na zaporze bocznej wypatrujemy platformy. Przed skle-

pem spożywczym skręcamy w lewo, w kierunku zbiornika. Po prawej stronie widnieje budynek 
pompowni i zbiornik wyrównywaczy. Zostawiamy rowery u podnóża nasypu.

Stanowisko 10. Zapora boczna” Brudnów” (21,5 km)
Zostawiamy rowery u pod-

nóża nasypu. Z korony zapory 
rozciąga się widok na przewa-
żającą część zbiornika. Najlep-
szym punktem obserwacyjnym 
jest platforma położona przy 
pompowni. W zasadzie nie mo-
żemy dostrzec jedynie krańców 
południowych, zasłoniętych 
przez drzewa i zabudowania. 
W najdalszym punkcie widnie-
je zapora czołowa, a na prze-
ciwległym brzegu Pałac Doma-
niowski.

Informacje dla uczniów:
Zapora liczy 1364 m dłu-

gości. Jej korona ma szerokość 
4m i leży na wysokości 160 m 
n.p.m. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona wsi Brudnów przed zalaniem. W korpusie zapory 
umieszczono drenaż rurowy, przechwytujący wody fi ltrujące przez zaporę. Wody te kierowane są 
do rowu przyzaporowego, z którego woda przepływa do zbiornika wyrównawczego i przez pom-
pownię przerzucana jest do zbiornika. Zbiornik wyrównawczy jest również odbiornikiem wód 
gruntowych z przyległej zlewni oraz wód opadowych.

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Wymień sposoby umocnienia zapory.
2. Określ jej podstawowe funkcje.
3. Określ kierunki, w których widoczne są obiekty: zapora czołowa oraz Pałac Domaniowski.

Uczniowie PSP w Pogroszynie na platformie zapory bocznej 
(Z. Wiatrowski, 2008)
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Etap XI
Opuszczamy platformę i kieruje-

my się do środka wsi. Dojeżdżamy do 
skrzyżowania. Towarzyszą nam znów 
oznaczenia szlaku zielonego. Po lewej 
stronie mijamy duży, piętrowy budy-
nek. Powstał po rozbudowie dawnej 
szkoły podstawowej. 

Przejeżdżamy obok kolejnego 
skrzyżowania, z którego rozchodzą 
się drogi w kierunku Pleca i Woli 
Brudnowskiej. Po przeciwnej, lewej 
stronie usytuowano kapliczkę. Asfal-
towa droga prowadzi w dół. W naj-
niższym punkcie poprzecznej doliny 
przecina ją rów melioracyjny, który 
toczy swe wody do zbiornika. Trasa 
pnie się w górę. Na odcinku 1 kilometra wznosimy się o 10 metrów. Droga jest obsadzona topo-
lami, lipami i klonami, a po jej obu stronach rozciągają się pola uprawne, przedzielone połaciami 
nieużytków. Po prawej stronie w oddali widoczny jest las porastający oz. Na niezbyt urodzajnych 
glebach dominują uprawy zbóż i ziemniaków. Spotyka się również plantacje roślin jagodowych.

Po lewej stronie, naprzeciw wlotu drogi do Woli Brudnowskiej można dostrzec opuszczoną 
żwirownię. To jedno ze wzgórz czołowomorenowych. My zatrzymamy się przy kolejnym, poło-
żonym bliżej Wieniawy. 

Od łuku drogi, przy którym stoi krzyż, czeka nas kolejny zjazd w kierunku Zapusty. Jest to 
obszar niezbyt rozległych, wilgotnych łąk przeciętych przez kolejny rów melioracyjny prowa-

dzący wody do zbiornika. I znów ko-
lejny, najdłuższy na całej trasie, ale 
już ostatni tak męczący podjazd. Po 
lewej stronie zostawiamy kompleks 
budynków należących niegdyś do 
Hortex-u, a teraz użytkowanych przez 
prywatnego przedsiębiorcę. Tuż przy 
ogrodzeniu ustawiono maszt telefonii 
komórkowej. Przejeżdżamy obok uję-
cia wody i hydroforni. W tym miej-
scu czerpana jest woda na potrzeby 
mieszkańców zamieszkujących cen-
tralną i południowo-wschodnią część 
gminy Wieniawa. Skręcamy w prawo, 
w pierwszą napotkaną polną drogę, 
która doprowadza nas do celu.

Stanowisko 11. Wzgórze moreny czołowej (25,4 km)
Zostawiamy rowery u podnóża wzgórza i na miejsce ćwiczeń docieramy pieszo. W przeszłości 

eksploatowano tu żwir i piasek Wyrobisko przez dziesięciolecia dostarczało surowca okolicznym 
mieszkańcom. Po zaprzestaniu eksploatacji zostało częściowo zrekultywowane. Na obrzeża po-
woli wkracza roślinność krzewiasta i pojedyncze drzewa. 

Rozbudowany obiekt dawnej szkoły podstawowej w Brudnowie 
(Z. Wiatrowski, 2014)

Wczesną jesienią droga z Brudnowa do Wieniawy wygląda bardzo ma-
lowniczo (Wiatrowski, 2010)
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Informacje dla uczniów:
W czasie epoki lodowcowej na 

półkuli północnej panowały silne mro-
zy. Niskie temperatury i obfi te opady 
umożliwiły powstanie ogromnego lo-
dowca zwanego lądolodem. W czasie 
chłodniejszych okresów, obszar jaki 
zajmował lodowiec powiększał się, 
a jego czoło przesuwało się na połu-
dnie, powodując kolejne zlodowace-
nie opanowanego terenu. W czasie 
przejściowego ocieplania klimatu 
zasięg lodowca zmniejszał się. Teren, 
po którym przemieszczamy się, był 
pokryty lodem w czasie zlodowaceń. 
Po stopieniu się i ostatecznym wyco-
faniu na północ, pozostawił po sobie 
ogromne ilości materiału skalnego przywleczonego z gór Skandynawii oraz zebranego w drodze 
na południe. Materiał ten to żwiry, różnoziarniste piaski, gliny, iły oraz znacznych rozmiarów 
okruchy skalne i głazy zwane głazami narzutowymi. 

Przed czołem lodowca, z materiału wleczonego w jego spodzie oraz spychanego i transporto-
wanego na powierzchni powstały moreny czołowe. Często po wycofaniu się lodowca moreny te 
stanowiły bariery zatrzymujące wody. Między Wieniawą i Brudnowem można obserwować wyra-
zisty ciąg wzgórz morenowych. Są one dowodem dłuższego postoju lodowca Niektóre ze wzgórz 
zostały rozkopane, przez całe dziesięciolecia dostarczając żwiru wykorzystywanego w budow-
nictwie i drogownictwie. Właśnie na takim rozkopanym wzgórzu morenowym zlokalizowane jest 
nasze stanowisko.

W spodzie lodowca gromadziły się miejscami gliny zwałowe zawierające drobnoziarnisty ma-
teriał wymieszany ze skandynawskimi okruchami skalnymi i głazami. Utworzyły one moreny 
denne budujące Wysoczyznę Wolanowa i Wysoczyznę Przytyka, obszary po których niedawno 
przejeżdżaliśmy. 

Kolejnym przykładem działalności lodowca, a właściwie wód pod nim płynących, są ozy. Ozy 
podobnie jak moreny powstały z materiału polodowcowego – zbudowane są głównie z piasków 
lub z wymieszanych piasków i żwirów. Mają kształt płaskich, niskich wałów, ciągnących się na 
dość dużej przestrzeni. Kręty ich bieg przypomina bieg rzeki (choć są wypukłą formą terenu). 
Powstały w szczelinach lodowcowych, w których woda osadzała materiał skalny  o  wielkości 
ziaren, zależnej  od siły nośnej wody. Tworzyły  się głównie w czasie postoju,  a  także  podczas 
zaniku  lądolodu,  na  ogół  w pobliżu jego krawędzi. Rozległy oz widnieje po zachodniej stronie 
zbiornika  wodnego  Domaniów.  Piaszczysto-żwirowy  wał  rozciąga się na długości ponad 5 km 
i jest widoczny ze wzgórza, na którym stoimy. 

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Posługując się kompasem określ kierunki w jakich położone są następujące obiekty: wieża 

kościoła w Wieniawie, maszt telefonii komórkowej.
2. Wskaż miejsca eksploatacji skał i drogę ich wywozu.
3. Pobierz próbki skał i określ ich cechy (zwróć uwagę na rodzaje skał, ich barwę, wielkość okru-

chów i kształt okruchów).
4. Posługując się mapą topografi czną:

Wzgórze moreny czołowej jako punkt widokowy (Z. Wiatrowski, 2008)
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a) wskaż oz w terenie i określ położenie wg stron świata jego głównej osi.
b) rozpoznaj miejscowości widoczne ze wzgórza.

5. Na podstawie obserwacji ze wzgórza rozpoznaj główne uprawy na pobliskich polach.

Etap XII
Wracamy do asfaltowej drogi i udajemy się w kierunku Wieniawy. Przekraczamy znaną nam 

już z początku wycieczki linię kolejową (znów przejazd niestrzeżony). Wjeżdżamy w ulicę Przy-
tycką. Po lewej stronie i mijamy budynki gospodarcze plebanii i pod kątem prostym, przy dro-
gowym lustrze, skręcamy w lewo. Naszym oczom ukazuje się otoczony sędziwymi drzewami 
wieniawski kościół.

Stanowisko 12. Wieniawa – kościół św. Katarzyny (26,7 km)
Zostawiamy rowery pod murem 

i schodkami wchodzimy na wyżej położo-
ny plac przykościelny.

Informacje dla uczniów:
Wieniawski kościół to budowla jed-

nonawowa, murowana, wzniesiona na 
planie krzyża łacińskiego, z przyporami. 
Ostateczny kształt świątynia uzyskała 
w 1519 roku. Wówczas ks. Stanisław 
Młodecki powiększył ją, dobudował ka-
plicę i nadał całej budowli charakter re-
nesansowy. 

Nad miedzianym dachem góruje wieżyczka. 
Nawę* i prezbiterium* przykrywa drewniany su-
fi t. Górną część murów zdobi delikatna polichro-
mia*. Na ścianie łączącej prezbiterium z nawą za-
wieszono drewniany krucyfi ks. Manierystyczny 
ołtarz główny zdobi okuciowa dekoracja snycer-
ska*. W jego środkowym polu znajduje się obraz 
Matki Bożej Szkaplerznej Wieniawskiej – Opie-
kunki Rodzin i Dzieci. Obraz ten został przywie-
ziony z Rzymu na początku XVI wieku. Kompo-
zycja obrazu, w której Dzieciątko prawą rączką 
dotyka podbródka Matki wywodzi się z Włoch, 
już z ok. 1300 roku. Wizerunek znany jest z cu-
dów, o czym świadczą liczne wota. W 1999 roku 
obraz powtórnie koronowano. Korony poświęcił 
papież podczas wizyty w Radomiu. Centralnie 
usytuowany Obraz Matki Bożej Wieniawskiej 
otaczają cztery mniejsze, przedstawiające ewan-
gelistów. W drugiej kondygnacji znajduje się wi-
zerunek patronki parafi i, św. Katarzyny. Po lewej 
stronie nawy znajduje się ołtarz św. Barbary, po 
prawej św. Józefa.

Kościół św. Katarzyny w Wieniawie (Wiatrowski 2014)

Poliptyk wieniawski (Z. Wiatrowski, 2007 )
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Od strony południowej, 
w późnogotyckiej kaplicy ze 
sklepieniem gwiaździstym 
możemy podziwiać arcydzieło 
sztuki renesansowej, ołtarz- 
poliptyk* wieniawski. Przed-
stawia on męczeńską śmierć 
św. Stanisława. Został wykona-
ny w 1544 roku i jest dziełem 
uczniów Wita Stwosza. Ma on 
rzeźbioną predellę*, w polu 
środkowym i na skrzydłach 
wewnętrznych przedstawia 
sceny z życia św. Stanisława 
i legendy o nim. Po zamknięciu 
skrzydeł oczom widza ukazują 
się malowane sceny Męki Pań-
skiej. Do cenniejszych elemen-
tów wyposażenia należy baro-
kowa ambona oraz kamienna 
chrzcielnica z tego samego 
okresu. Budowla i wyposaże-
nie świątyni są w bardzo dobrym stanie. Od kilkunastu lat prowadzi się prace remontowe i kon-
serwatorskie. Po uprzednim uzgodnieniu z proboszczem parafi i istnieje możliwość zwiedzenia 
świątyni przez grupę zorganizowaną.

Na placu przykościelnym można podziwiać wiekowe drzewa. Pięć egzemplarzy objęto ochro-
ną prawną, uznając je za pomniki przyrody. Są to cztery dęby szypułkowe, o średnicach pnia od 
350 do 450 cm, oraz lipa drobnolistna o zbliżonych rozmiarach.

Przykładowe zadania dla uczniów:
1. Zlokalizuj kościół na mapie topografi cznej.
2. Wskaż na powyższym planie:

a) dzwonnicę,
b) kaplicę św. Stanisława,
c) pomnikowe drzewa.

3. W oparciu o opowiadanie księdza, ewentualnie powyższy tekst:
a) wymień dwa elementy wyposażenia kościoła, które uznaje się za najcenniejsze,
b) wskaż inne cenne zabytki,
c) podaj tematykę co najmniej trzech kwater poliptyku (jedna z nich niech dotyczy ołtarza 

złożonego),
d) jakie znaczenie dla wiernych ma obraz Matki Bożej Szkaplerznej w ołtarzu głównym?

4. W oparciu o tabelę rozpoznaj drzewa pomnikowe w terenie.
5. Podaj sposoby zabezpieczenia drzew pomnikowych przed zamieraniem.

Etap XIII
Od kościoła ulicą Kasztanową jedziemy na wschód w kierunku szkoły w Wieniawie. Przekra-

czamy skrzyżowanie, które przecina szlak zielony. Skręca on w kierunku Kłudna. My udajemy 
się prosto, mijając po prawej stronie Gminny Ośrodek Kultury wybudowany w latach siedemdzie-

Plan kościoła i placu przykościelnego
Źródło: szkic wykonany w oparciu o mapę w skali 1: 1000 oraz pomiary wła-
sne
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siątych, w miejscu dworu należącego ongiś do rodziny Łuniewskich. Budowlę otacza zabytkowy 
park ze stawami. Po lewej należące w przeszłości do Gminnej Spółdzielni. Teraz jest tu punkt 
skupu owoców i warzyw oraz skład węgla i nawozów sztucznych. Osiągamy miejsce, z którego 
wyruszyliśmy, czyli plac przyszkolny ZSO w Wieniawie. W ten sposób zamknęliśmy 27-kilome-
trową pętlę.

W oparciu o wiadomości uzyskane podczas wycieczki rowerowej rozwiąż krzyżówkę.
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1. Budowla piętrząca wodę.
2. Największy dopływ Szabasówki
3. … Wieniawski – przedstawia sceny z życia św. Stanisława.
4. Ryba powszechnie hodowana w stawach.
5. Pospolita roślina rosnąca na brzegach rzek i jezior o leczniczych kłączach.
6. Miejscowość z pałacem.
7. Skała osadowa białego koloru.
8. Najpospolitszy wąż okolicy.
9. Najczęściej chroniony gatunek drzewa w okolicy zbiornika. 
10. Piaszczysty wał pochodzenia polodowcowego.
11. Dokuczliwy owad środowisk wilgotnych.
12. Duży ptak brodzący żywiący się głównie rybami.
13. Wytwarza prąd w elektrowni.
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14. Pospolity ssak regionu, symbol chytrości..
15. Inaczej meander.
16. Wyskalowana łata służąca do pomiaru wysokości wody w rzece lub jeziorze.
17. Epoka lodowcowa.
18. Odwodna lub odpowietrzna zapory.
19. Skała osadowa złożona z odruchów skalnych do 2 cm średnicy.





Koryciska – miejscowość
z górniczą przeszłością
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1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Wieś Koryciska leży na pograni-

czu dwóch mezoregionów – Równiny 
Radomskiej i Przedgórza Iłżeckiego.
Czynnikiem, który zadecydował o za-
liczeniu części wsi do Przedgórza 
Iłżeckiego, będącego częścią Wy-
żyny Małopolskiej jest odmienność 
geologiczna i hipsometryczna. Kon-
dracki J. (1994) w swoim podziale na 
mezoregiony fi zyczno-geografi czne 
wymienia wieś jako początek Przed-
górza Iłżeckiego pisząc: kolejną jed-
nostką strukturalną jest próg środko-
wojurajski, zbudowany z żelazistych 
piaskowców, rozciągający się na dłu-
gości 75 km od Korycisk na północo-
zachodzie po okolice Ostrowca nad Kamienną.

Widok wsi (Z. Wiatrowski, 2014)

Położenie Korycisk
Źródło: mapa topografi czna w skali 1:25 000 (arkusz Wieniawa)
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Koryciska zajmują po-
wierzchnię 665,77 ha. Są jed-
nym z większych sołectw, pla-
sując się na 4 miejscu w gminie 
pod względem obszaru. Od pół-
nocnego-zachodu wieś graniczy 
z Jabłonicą, od północy z Za-
wadami, od wschodu z Omię-
cinem (gmina i powiat Szydło-
wiec), od północnego wschodu 
z Wymysłowem i Mniszkiem 
(gmina Wolanów), a od połu-
dniowego zachodu z Pogro-
szynem. Najbliższe miasta 
– to odległa o 16 km, położona 
w kierunku zachodnim Przysu-
cha, Szydłowiec leżący w kie-
runku południowo-wschodnim 
(17 km) oraz Radom położony w kierunku zbliżonym do wschodniego (27 km). Z Szydłowcem 
wieś jest połączona drogą rangi powiatowej, natomiast aby dotrzeć do drogi krajowej wiodącej do 
Radomia i Przysuchy, trzeba pokonać ok. 2 km drogi lokalnej.

Układ przestrzenny wsi określany jest jako wielodrożnica. Poza zwartą zabudową zgrupowaną 
wzdłuż drogi biegnącej z Zawad do Pogroszyna, można wyróżnić części wsi oddalone od tego 
traktu – Za Przecinką i Fidory. Część gospodarstw położonych jest przy drodze wiodącej w kie-
runku Omięcina. Różnice wysokości względnych w obrębie wsi wynoszą ponad 20 m. Wysokość 
najwyższego punktu osiąga przy granicy z Omięcinem 185,1 m n.p.m. Jest to jedna z kulminacji 
zaznaczającego się na w terenie garbu zawierającego rudę żelaza. Miejsce najniżej położone znaj-
duje się w dolinie rzeki Jabłonicy, na granicy z Zawadami i liczy 163,1 m n.p.m.

Gleby sołectwa są średnio i mało urodzajne. Największą powierzchnię zajmują gleby pseu-
dobielicowe wytworzone z piasków gliniastych i słabogliniastych. Uprawia się na nich głównie 

pszenżyto, żyto, owies i ziem-
niaki. Przy dobrej agrotechni-
ce i sprzyjających warunkach 
atmosferycznych udaje się na 
nich pszenica. Gleby te zalicza-
ne są przeważnie do III i IVa 
klasy bonitacyjnej. Jednak 
najwięcej, bo niemal 62% jest 
w Koryciskach gleb klasy V. 
Są to przede wszystkim gleby 
brunatne wytworzone z pia-
sków słabogliniastych i mur-
szowate, które wykształciły się 
na piaskach luźnych w warun-
kach większego uwilgotnienia. 
Na południowo-wschodnich 
obrzeżach wsi występują gleby 
torfowe (Wiatrowska 1997). 

Pogranicze Korycisk i Zawad (Z. Wiatrowski, 2014)

Granica z Pogroszynem przebiega wzdłuż rowu melioracyjnego 
(Z. Wiatrowski, 2014)
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Koryciska położone są w sąsiedztwie rzeki Jabłonicy. Toczy ona swe wody na gruntach wsi 
na przeszło 2 – kilometrowym odcinku. Płynąc w kierunku północno –wschodnim opuszcza na 
pewnym odcinku jej terytorium, ale jej dolina wyraźnie zaznacza się na obrzeżach miejscowości. 
Szeroką doliną, na pograniczu z Pogroszynem płynie ciek bez nazwy. W latach 70-tych ub. wieku 
został przekształcony w zbiorczy kanał melioracyjny i odbiera wodę z sieci mniejszych rowów. 
Łączy się z Jabłonicą nieopodal kopalni, opływając łukiem wzgórze w centrum wsi. W dolinach 
rzecznych zalegają torfy, na których rozciągają się rozległe łąki. Te leżące przy granicy z Po-
groszynem noszą lokalną nazwę – Górki, Nowe Łąki i Osieki, natomiast przyległe do gruntów 
Jabłonicy Wieniawskiej nazywane są Grabowcami. Jabłonica pełniła ważną rolę w przeszłości. 
Przy dworze usytuowano na niej folusz* oraz młyn wodny. Była również odbiornikiem wypływa-
jących wód podziemnych, wypompowywanych z wyrobiska działającej w jej sąsiedztwie kopalni 
rudy żelaza.

Kompleksy rolniczej przydatności gleb
Źródło: mapa glebowo- rolnicza gminy Wieniawa, 1980
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2. ZARYS HISTORII WSI DO 1927 R.
Koryciska to nazwa pochodzenia topografi cznego. Nazwano tak zapewne osadę ze względu na 

jej charakterystyczny kształt i usytuowanie w dolinie rzecznej. W nieco zmienionej formie Kory-
czyska zapisane zostały już w 1508 roku (Kopertowska 1984).

Przez południowe krańce wsi biegł dosyć ważny szlak drogowy ze Skrzynna do Jastrzębia 
przez Wieniawę, Jabłonicę, a następnie Omięcin, Zastronie, Wysoką, Zdziechów i Chustki (Atlas 
historyczny Polski, 1993). W granice wsi trakt ten „wchodził” przeprawą przez Jabłonicę na Gra-
bowcach, w miejscu, w którym do dziś obok kładki jest bród. Aby ożywić ten szlak, w 1775 r. 
ku wygodzie traktu z Czerwonej Rusi do Wrocławia i osadzenia w niem Żydów lokowane zostało 
miasteczko Zygmuntów. W mieście miało się odbywać 12 jarmarków i targi tygodniowe w soboty. 
Miasto około 1816 roku zupełnie istnieć przestało, śladu nawet po sobie nie zostawiwszy. Posada 
Zygmuntowa jest dziś polem ornem, należącym do wsi Omięcina, a tu i ówdzie stojące lipy wska-
zują miejsca przez ogrody niegdyś zajmowane (Penkalla 1992). Nie wiadomo co było przyczyną 
upadku Zygmuntowa. Gdyby jednak powiódł się ówczesny plan osadniczy, Koryciska zapewne 
zostałyby wchłonięte przez Zygmuntów, wszak łączą się z Omięcinem. O ważności szlaku prze-
biegającego południowymi krańcami Korycisk pisze w swoich wspomnieniach Jerzy Łuniewski 
(nie wymieniając jednak nazwy wsi), potomek właścicieli Wieniawy i Omięcina. Często nadkła-
dano drogi, by dostać się tym traktem do Radomia, do którego z Wieniawy przez Orońsko było 
27 wiorst. Czyniono to zwłaszcza zimą, ponieważ na podmokłych pustkowiach koło Mniszka i Po-
dulka, porosłymi krzakami olchy napadały wilki i trzeba się było ostrzeliwać. Ostatecznie szlak 
stracił zupełnie na znaczeniu z chwilą odzyskania niepodległości w 1918 roku, kiedy podwyższo-
no i utwardzono drogę od Wawrzyszowa w kierunku Przysuchy. O istnieniu historycznego szlaku 
przypominają niegdyś przydrożne, a teraz w szczerym polu usytuowane kapliczki.

Położenie Korycisk w drugiej połowie XVI w.
Źródło: Atlas historyczny Polski. Województwo Sandomierskie w II połowie XVI w. Warszawa, 1993, s. 82



85

XVI-to i XVII-wieczne mapy ukazują 
okolice Korycisk jako bardziej lesiste niż 
obecnie. Duży kompleks leśny porastał 
wschodnią część wsi. Las rozciągał się 
od Zaborowia i Ziomak przez Omięcin, 
aż po Mniszek. Pozostała część osady 
była bezleśna. Być może wykarczowa-
no drzewa ze względu na rozwijające się 
osadnictwo? Jest to uzasadnione tym, że 
na granicy z Omięcinem zalegają najlep-
sze gleby. W każdym razie na mapach 
z XVIII wieku już tak zwartego komplek-
su leśnego nie widać. W 1883 roku las 
porastał 213 ha powierzchni wsi (Słow-
nik geografi czny Królestwa Polskiego 
1880). Informacje tę należy traktować 
orientacyjnie, ponieważ granice wsi 
z tego okresu miały nieco inny przebieg 
niż granice współczesne. XIX-wieczne 
Koryciska należały do bogatszych osad 
powiatu radomskiego. Dochody z dóbr 
koryciskich ich właściciela Jana Nepo-
mucena Kietlińskiego w 1789 roku wy-
nosiły 8 230 zł, co plasowało majątek na 
19 miejscu w powiecie (Guldon 1995). 
W 1667 r. dziedzic ten ufundował muro-
waną kaplicę pw. św. Józefa w parafi al-
nym kościele w Mniszku.

W przeszłości wieś była bardziej lud-
na niż obecnie. W 1883 roku zamieszkiwało osadę 348 osoby. We wsi było 30 domów, w tym 
połowa murowanych. Powierzchnia folwarku wynosiła 528 ha, z czego na grunty orne przypa-
dało 185 ha, łąki i pastwiska 118 ha, natomiast tereny zabudowane i nieużytki stanowiły 12 ha. 

Powierzchnia gruntów niena-
leżących do folwarku stano-
wiła zaledwie 18 ha podczas 
gdy w sąsiednich miejscowo-
ściach zazwyczaj przekracza-
ła 100 ha. XIX-wieczne Ko-
ryciska były znane głównie 
z przemiału zboża w młynie 
wodnym usytuowanym na Ja-
błonicy oraz eksploatacji torfu, 
który był wykorzystywany do 
ogrzewania mieszkań (Słow-
nik geografi czny Królestwa 
Polskiego 1883).

Fragment murów podwor-
skich na południu wsi, ponad Fragmenty bramy wjazdowej i muru budynku dworskiego stanowią fragment 

jednej z posesji na skraju wsi (Z. Wiatrowski, 2011)

Zabytkowy młyn wodny na Jabłonicy z początku XX wieku przed 
odrestaurowaniem (ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Wieniawie, 
1995 r.)
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stuletni młyn wodny oraz dworek wraz zabudowaniami gospodarczymi w dolinie Jabłonicy, nale-
żą do najcenniejszych zabytków wsi. Posiadłość była w przeszłości własnością zubożałej rodziny 
szlacheckiej. Właściciele popadli w kłopoty fi nansowe. Majątek nabył Franciszek Gawarecki. 
Jego spadkobiercą był syn Teofi l, a następnie wnuk Tadeusz. Dużą rolę w prowadzeniu gospodar-
stwa, a zwłaszcza młyna odegrał niezwiązany z Gawareckimi więzami krwi Stanisław Czubak. 
Przygarnięty przez Franciszka Gawareckiego jako niepiśmienny parobek okazał się bardzo pojęt-
nym uczniem awansując do funkcji zarządcy. Po wojnie majątek przypadł w spadku Romanowi 
Kowalczykowi, którego ciotka była żoną Tadeusza Gawareckiego. Do lat dziewięćdziesiątych po-
siadłość zamieszkiwali jego synowie, którzy ją sprzedali. Nowy właściciel odrestaurował budynki 
podworskie oraz zagospodarował grunty przyległe.

W źródłach pisanych nie spotyka się żadnych informacji o wydobyciu rudy w Koryciskach 
przed 1928 rokiem. Wśród mieszkańców wsi przekazywana jest od pokoleń informacja ustna 
o eksploatowaniu złoża na początku XIV w. Według Pazdura (1962) w XVII wieku znaczne ko-
palnie musiały znajdować się w okolicy Chlewisk, Niekłania i Stąporkowa, a także koło Drzewi-
cy i Przysuchy, jednakże ich dokładna lokalizacja z tych czasów nie jest znana. Na północnym 
przedpolu Gór Świętokrzyskich już wiele wieków wcześniej działało kilkadziesiąt małych kopalń 
zaopatrujących lokalne kuźnice, a później wielkie piece. Koryciska leżały jednak nieco na uboczu 
ośrodków górniczo-hutniczych regionu i dlatego z zasobów rudy nie korzystano ze względu na 
daleki transport. To jednak, że już w zamierzchłych czasach wydobywano tu surowiec dla potrzeb 
miejscowego hutnictwa wiemy bezspornie na podstawie śladów, jakie pozostawili starożytni hut-
nicy. Tymi śladami są przede wszystkim bryły żużla żelaznego.

3. ŚLADY STAROŻYTNEGO HUTNICTWA
Od niepamiętnych czasów na gruntach Korycisk i miejscowości sąsiednich – Jabłonicy, Zawad, 

Omięcina, Pogroszyna, Rykowa i Jabłonicy był znajdywany (i sporadycznie jest) żużel żelazny. 
Z reguły ma postać nieregularnych, ostrokrawędzistych ułamków, pochodzących z rozkruszonych 
w czasie orki warstw zalegającego głębiej stanowiska hutniczego. Oprócz niewielkich okruchów 
i większych brył można znaleźć całe kloce w kształcie walca. Żużel był przeszkodą w uprawie 
roli. Rolnicy wykopywali go i systematycznie usuwali z powierzchni pól. Mniejsze odłamki były 
zbierane i wyrzucane na pobliskie drogi. Całe kloce składano zazwyczaj na miedzach, później 
wywożono. Były używane w obrębie gospodarstw jako wykładki chodników, składnik fundamen-
tów, fragmenty budynków inwentarskich lub elementy ogrodzeń.

W okolicy nie prowadzo-
no szczegółowych i kom-
pleksowych badań arche-
ologicznych, dlatego nie 
ma informacji o zwartym 
systemie piecowisk. Jednak 
według relacji mieszkań-
ców (Augustyniak R. 2003), 
w niektórych miejscach kon-
centracja kloców i brył żużla 
była duża, zwłaszcza na po-
graniczu gruntów Korycisk 
i Omięcina. Szczególnie czę-
sto natrafi ano na żużel w la-
tach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych. Przyczyną 

Kloce żużla żelaznego z zagrody Zborzęckich w radomskim muzeum
(Z. Wiatrowski, 2006)
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było upowszechnianie się tym czasie ciągników rolniczych, którymi orano glebę głębiej niż 
pługiem konnym.

Nieliczne, udokumentowane stanowiska archeologiczne w okolicach wsi zostały zbadane po-
wierzchniowo oraz opisane przez archeologów Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu. Kloce żużla lub jego odłamy były odnajdowane przez przypadkowe osoby i przy 
okazji badań stanowisk z innych kultur. Historia jednego ze znalezisk miała nietypowy charakter. 
W 1967 r. dyrektor szkoły w Wieniawie, Zdzisław Gajda jadąc z Szydłowca do swej placówki, 
zauważył trzy kloce będące fragmentem ogrodzenia zagrody Zborzęckich w Pogroszynie. Poin-
formował o tym radomskie muzeum (informacja W. Twardowskiego, 2007). Znalezisko zostało 
przebadane i stanowi dziś jeden z eksponatów tej instytucji. Istnieje jeszcze kilka stanowisk udo-
kumentowanych przez radomskich archeologów, którzy skłaniają się ku tezie, że żużel może po-
chodzić z dymarek funkcjonujących tutaj już w pierwszych wiekach naszej ery, z okresu wpływów 
rzymskich. W rejonie Gór Świętokrzyskich istniało wówczas największe centrum starożytnego 
hutnictwa w Europie. W oparciu o badania terenowe i eksperymenty odtworzono sposób wytopu 
żelaza w dymarkach z tego okresu (Bielenin 1974). Być może starożytni hutnicy z rejonu Korycisk 
stosowali, jeżeli nie identyczne, to przynajmniej zbliżone metody pozyskiwania żelaza.

Rejestr udokumentowanych znalezisk archeologicznych w okolicach Korycisk
związanych z żużlem żelaznym. 

Nr księgi Miejsco-
wość Stanowisko Chrono-

logia Opis zabytku Sposób, źródło 
badania Rok

MR 
5929/
A732

Pogroszyn
Pole orne na 
południe od 
wsi

Epoka 
kamienna, 
epoka brązu

Ceramika, krze-
mienie, żużel 
żelazny

Odkrycie przy-
padkowe 1967

MR
5929/
A733

Pogroszyn Środek wsi Epoka 
żelaza

Kloce żużla 
znajdowały się 
przy drodze, sta-
nowiły fragment 
ogrodzenia

Odkrycie przy-
padkowe(bada-
nia – Wojciech 
Twardowski)

1967

1120 Ryków  – Epoka 
żelaza

Osada produk-
cyjna, dymarka, 
9 brył żużla 
żelaznego

 –
Lata 
70-te 
(?)

1351 Ryków

Na polu 
ornym, skłon 
niewielkiego 
wzniesienia 
łagodnie 
opadającego 
w kierunku 
łąk

Kultura 
łużycka 
(?), kultura 
grobów 
kloszowych, 
kultura prze-
worska

Ułamki cerami-
ki, kloc żużla 
żelaznego

Inspekcja, 
Badanie 
powierzchnio-
we (Wojciech 
Twardowski)

1990

1468 Pogroszyn Wzniesienie 
pod lasem

Epoka 
żelaza

Żużel żelazny. 
Na powierzchni, 
duże fragmenty 
kloców

Badanie 
powierzchnio-
we (Wojciech 
Twardowski)

1997

Notatka 
odręczna Kłudno

Pole orne 
Bisińskiego 
Tadeusza

 – Bryła żużla 
żelaznego

Zgłosił krew-
ny – Stanisław 
Bisiński

Brak 
da-
nych

Źródło: Księga inwentarzowa dla zbiorów archeologicznych Muzeum im. Jacka Malczewskiego Radomiu
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Starożytny piec dymarski posiadał 
część dolną, tzw. kotlinkę w formie 
wykopanej w ziemi owalnej jamy 
o średnicy ok. 50 cm, głębokości 
30-80 cm. Część nadziemną stano-
wił gliniany szyb (komin) wysokości 
50–150 cm. Do wytopu żelaza po-
trzebne były trzy zasadnicze składni-
ki: ruda żelaza, węgiel drzewny i po-
wietrze, które wdmuchiwano przez 
otwory znajdujące się w dolnej części 
szybu. Jak wskazują badania doświad-
czalne, w procesie wytopu, w okoli-
cach otworów dmuchowych tworzyła 
się gąbka metalicznego żelaza zwana 
„łupką”. Do kotlinki spływał żużel, 
będący produktem ubocznym pro-
cesu. Czas „wytopu” mógł wynosić 
nieraz kilkanaście godzin i po jego 
zakończeniu rozbierano część szybo-
wą pieca, skąd wyjmowano „łupkę”. 
Uzyskany produkt dopiero poprzez 
wielokrotne obtapianie i przekuwanie 
doprowadzano do postaci kowalnego 
kęsa żelaza, zdatnego do wyrobu na-
rzędzi lub broni. Dymarka była piecem jednorazowego użytku. Po wytopie starożytni hutnicy 
porzucali stanowisko hutnicze. Świadectwem wytopu pozostawał żużel.

4. OPIS ZŁOŻA RUD ŻELAZA
Proces powstawania rud metali zaczynał się podczas zastygania magmy – gorącego płynnego 

stopu skał, będącego mieszaniną różnych pierwiastków. W sprzyjających warunkach geologicz-
nych dochodziło w niektórych miejscach do znacznej koncentracji tych pierwiastków, w wyniku 
których powstawały złoża surowców. Do najbardziej rozpowszechnionych należy właśnie żelazo.

Ruda żelaza w Koryciskach powstała jako produkt wietrzenia pierwotnych rud batonu 
i keloweju (jura) zawierających siarczki i węglany żelaza. Warunki klimatyczne, jakie panowały 
w okresie trzeciorzędu sprzyjały koncentracji związków żelaza wskutek wietrzenia chemicznego 
(Książkiewicz i inni 1965). W Koryciskach wykształciły się żelaziaki brunatne, należące do limo-
nitów gąbczastych o barwie brązowej dochodzącej do czarnej (Osika 1970).

Złoże zalegało na wysokości 170–180 m n. p. m. Miało kształt podłużnej soczewki o dłuższej 
osi przebiegającej z północy na południe, z wybrzuszeniem w kierunku wschodnim. Oś najdłuż-
sza liczyła 650 metrów, a średnia szerokość wahała się od 60 do 100 m, osiągając w miejscu naj-
szerszym 300 metrów (Plan ruchu na lata 1952–1953, Arch. Państw. Kielce).

W 1940 oraz w 1951 roku zostało zbadane w oparciu o udarowe otwory wiertnicze. Na 43 
takie otwory w 16-tu nie wykazano rudy. W pozostałych grubość limonitu wahała się od 0,40 
do 4,2 m. Największą miąższość złoże osiągało w centralnej części soczewki, ale jednocześnie 
i nadkład był najgrubszy. Średnia arytmetyczna grubość rudy wyliczona z wszystkich otworów 
wynosi 1,7 m. Pokład nie był jednolity, na północnym zachodzie zaburzał go uskok, który zrzucał 
go o 5 m (Plan ruchu na lata 1952–1953, AP Kielce).

Przekrój pieca dymarskiego typu kotlinkowego
Źródło: S. Orzechowski, Pagus Ferrariensis – hutniczy lud z Gór Świę-
tokrzyskich, w: „Mówią Wieki” s. 20
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Przekroje geologiczne wykonane w oparciu o otwory 
badawcze z 1940 r. oraz 1956 r.
Rozmieszczenie otworów oraz przebieg przekrojów 
na załączonym szkicu obok (nie ujednolicono skali), 
warstwa wodonośna oznaczona niebieską linią
Źródło: opracowanie własne na podst. materiałów 
AP Kielce, OUG, sygn. 80
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Nad stropem zalegały gliny, piaski i żwiry pochodzenia polodowcowego. Zawierały one czę-
sto okruchy rudy i piaskowca żelazistego. Grubość nadkładu wahała się w szerokich granicach, 
od 0,5 m w części wschodniej do przeszło 14 m w zachodniej. Na krańcach wschodnich limonit 
znajdowano na powierzchni.

Poniżej pokładu zalegają skały pochodzenia jurajskiego w postaci piasków rdzawych, glin 
czerwonych i żółtych oraz jasnopopielatych mułów (Osika 1970).

Zawartość czystego żelaza zbadana w laboratoriach huty „Pokój” w 1940 r. wahała się od 35,39% do 
47,75% (średnio 41,09%). Zbliżone wartości uzyskano w laboratoriach zjednoczenia 10 lat później.

Zaleganie rudy odtworzone na podstawie wierceń badawczych
Numer otworu Wysokość nad poz. morza Miąższość nadkładu Miąższość rudy

1 176,48 13,19 4,20
2 177,34 10,35 2,25
3 176,07 9,70 0,40
4 175,52 - brak rudy
5 176,90 12,60 1,80
6 176,05 11,90 0,70
7 172,50 10,50 2,10
8 174,30 - brak rudy
9 173,90 - brak rudy
10 174,44 10,60 1,10
11 177,00 12,60 1,20
12 175,50 15,25 0,20
13 175,05 14,80 3,35
14 178,98 11,50 2,91
15 178,98 - brak rudy
16 brak lokalizacji - -
17 179,20 8,10 1,90
18 180,00 5,92 2,52
19 181,60 3,55 0.55
20 182,43 1,95 0,45
21 180,20 - brak rudy
22 180,89 - brak rudy
23 178,99 12,12 1,26
24 179,37 11,30 2,90
25 178,91 9,54 1,70
26 179,30 15,93 2,08
27 179,00 - okruchy
28 - brak rudy
29 - okruchy
30 178,90 12,00 1,15
31 178,50 14,65 0,80
32 178,37 - brak rudy
33 178,37 - brak rudy
34 178,00 - brak rudy
35 180,98 3,18 0,90
36 - brak rudy
37 180,35 3,10 1,10
38 179,00 - brak rudy
39 - brak rudy
40 - brak rudy

Średnia 177,91 10,36* 1,68
Uśredniona miąższość nadkładu obliczona na podst. odwiertów jest rozbieżna z informacjami zawartych w innych 

dokumentach kopalni, najczęściej jest podawana jako 7,4 m
Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika grafi cznego do Planu Ruchu na 1952-1953 r.,AP Kielce, OUG, sygn. 4
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Analiza chemiczna rudy żelaza z Korycisk*

Składnik Laboratorium Huty 
„Pokój” (1939–1940 r.)

Laboratorium Zjedn. Kopalń 
Rud Żelaza (1950 r.) 

Fe 41,09 41,41
P 0,85 0,93
Mn 0,38 0,22
SiO2 25,74 24,75
Al2O3 3,83 3,34
S 0,07 0,10
CaO 0,20 0,49
MgO 0,51 0,43
H2O przy 100°C 3,41 3,63

*Uśrednione wyniki procentowe uzyskane z 7 analiz w obydwu przypadkach
Źródło: Zestawienia analiz rudy wysyłanej z kop. „Boży Dar” do hut, Załącznik do planu ruchu na lata 1952–1953, 

AP Kielce, OUG, sygn. 4

Dosyć znaczna, prawie 1%-ową ilość fosforu, sprawia że jest to tzw. ruda fosforytowa. Duża 
zawartość tego pierwiastka w rudzie powoduje kruchość żelaza. 25%-owa zawartość krzemionki 
(SiO2) nie jest zbyt wysoka. Złoża północnego przedpola Gór Świętokrzyskich zawierają jej na 
ogół więcej. 

5. DZIEJE KOPALNI „BOŻY DAR”
Ruda żelaza w Koryciskach, którą przetapiano przed stuleciami w dymarkach, została powtór-

nie „odkryta” w 1927 roku przez trzech wspólni-
ków – Józefa Czarneckiego i Stanisława Nowaka 
z Bliżyna oraz Franciszka Polaka z Jastrzębia. 

Bliżyn to miejscowość odległa od Korycisk 
o około 32 km. Znajduje się w regionie, w którym 
górnictwo i hutnictwo spełniało ważną rolę go-
spodarczą. Opierano się tam na miejscowej rudzie 
oraz węglu drzewnym wytwarzanym w rozległych 
lasach. Gospodarczy rozkwit tego rejonu nastąpił 
z początkiem XIX w., kiedy na terenie Bliżyna 
działały Zakłady Górnicze z odlewnią, ich właści-
cielem był hr. Broel-Plater. Kryzys gospodarczy 
pierwszych lat XX w. spowodował krach fi nanso-
wy zakładów, które zostały przekształcone w od-
lewnie żeliwa. Zaczęły się również wyczerpywać 
lokalne, niezbyt zasobne złoża rudonośne. Być 
może te motywy zadecydowały o zainteresowaniu 
bliżyńskich przedsiębiorców rudą w Koryciskach?

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Józef Roch-
Czarnecki. Miał szlacheckie pochodzenie. Według 
relacji córki – Elżbiety Tomaszewskiej, mieszkan-
ki rodzinnego Bliżyna, ich przodkowie pochodzi-
li z Kresów. Pradziadkowie zostali zamordowani 
w drugiej połowie XIX wieku w czasie rzezi na 
Wołyniu. Wojciecha (ojca Józefa) uratowała nia- Józef Roch-Czarnecki (fot. udostępniona przez wnuczkę 

E. Tomaszewską, autor nieznany)
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nia, która z niemowlęciem uciekła do Polski. Jako chłopiec tułał się po kraju. Przebywał w kilku 
majątkach, między innymi u Tarnowskich i Platerów. Ożenił się z Anną Wysocką. Z tego małżeń-
stwa, 16 sierpnia 1890 r. w Skórnicach (świętokrzyskie) urodził się przyszły współwłaściciel „Bo-
żego Daru”. Po dziadku otrzymał imię Józef. Rodzina Czarneckich trafi ła w końcu do zamożnych 
Platerów w Bliżynie. Józef dorastał w tej miejscowości, ukończył gimnazjum i przeniósł się do 
Warszawy, gdzie uczył się w Szkole Technicznej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Tam 
też rozpoczął polityczną działalność konspiracyjną. Początkowo był działaczem SDKPiL, póź-
niej wstąpił do PPS – frakcji rewolucyjnej J. Piłsudskiego. Za tę działalność został aresztowany 
i przebywał w więzieniu w latach 1909–1910. Wyszedł na wolność dzięki wstawiennictwu Platera 
i Tarnowskiego. W stolicy poznał Marię Grubińską, z którą ożenił się. Małżonkowie powrócili do 
Bliżyna i osiedlili się koło Bronisławy i Józefa Nowaków, co zaowocuje współpracą polityczną 
i gospodarczą. W 1918 r. Józef Czarnecki był Komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej 
w Skarżysku Kamiennej. Jego aktywność została doceniona przez władze wolnej Polski. Zarzą-
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20.01.1931 r. został odznaczony Krzyżem 
Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości. Swoją patriotyczną postawę po-
twierdzał jeszcze wielokrotnie.

Stanisław Nowak urodził się 31.01.1886 r. 
w Krynkach. Pragnął zostać nauczycielem, ale 
nie miał możliwości zdać stosownego egzaminu, 
ponieważ za tajną aktywność polityczną i oświa-
tową został aresztowany przez policję carską. Po 
wyjściu z więzienia związał się z Polską Macierzą 
Szkolną i utworzył w Lubieniu tajną szkołę oraz 
bibliotekę. M.in. za te działania dostał następny 
8-miesięczny wyrok, co prawdopodobnie skłoniło 
go w 1907 roku do wyjazdu do Dąbrowy Górni-
czej. W Zagłębiu Dąbrowskim pracował w ko-
palniach jako górnik, a następnie awansował na 
sztygara. Z tym zawodem związał się już na całe 
życie. Przez 4 lata pracował w kopalniach węgla 
w Będzinie „Kazimierz”, „Antoni” i „Alma”. Na 
Śląsku kontynuował działalność niepodległościo-
wą, będąc m.in. członkiem Polskiego Związku 
Strzeleckiego. Lata 1913–1916 spędził w Chlewi-
skach, pracując jako sztygar w kopalniach rudy na-
leżących do Platerów. Byli oni również właścicie-
lami kopalń w Bliżynie i właśnie oni sprowadzili 
St. Nowaka, jako uznanego fachowca do swych zakładów. Osiedlił się tu na stałe i podjął pracę 
w Zakładach Górniczo – Hutniczych „Bliżyn”. W latach 1916–1922 r. był samodzielnym kie-
rownikiem – zawiadowcą kopalni rud żelaznych i kopalni węgla brunatnego. Stanisław Nowak, 
w czasie gdy Polska wybijała się na niepodległość, wstąpił do paramilitarnego Towarzystwa „Pie-
chur” współpracującego z Polską Organizacją Wojskową. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
został działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” i pełnił funkcję prezesa Za-
rządu Powiatowego w Końskich. Z listy tej partii został w 1922 roku wybrany na posła I kadencji 
II Rzeczypospolitej Dał się poznać jako aktywny polityk, pracował w komisjach zgłaszał wnioski 
i interpelacje (Falarowski, 2013).

Obydwaj panowie dysponowali niezbędnymi atutami, aby uruchomić eksploatację złoża 
w Koryciskach. Posiadali środki fi nansowe, doświadczenie w prowadzeniu różnych przedsię-

Józef Nowak ( fotografi a ze zbiorów R. Falarowskiego)
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wzięć związanych z górnictwem oraz kontakty handlowe i polityczne. Józef Czarnecki przed 
uruchomieniem „Bożego Daru” był już właścicielem kopalni „Wanda” położonej w Świętokrzy-
skiem. Bardzo cenna okaże się współpraca z hutami na Śląsku. Założona spółka stanie się bowiem 
udziałowcem huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej oraz huty „Bankowej” w Dąbrowie Górniczej. Za-
gwarantuje to stabilny odbiór surowca.

Największą niedogodnością przedsięwzięcia było znaczne oddalenie Korycisk od świętokrzy-
skich ośrodków górniczych oraz słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, zarówno dro-
gowa jak i kolejowa. Najbliższa stacja kolejowa znajdowała się w Jastrzębiu odległym o 16 km 
od Korycisk, do Radomia było jeszcze dalej, bo 27 km. Właśnie z Jastrzębia pochodził trzeci ze 
wspólników – Franciszek Polak. Po otwarciu kopalni organizował załadunek i dystrybucję rudy 
żelaza do odbiorców. Zachowało się niewiele wiadomości na temat tej postaci.

Przyszli założyciele kopalni zastali zapewne w Koryciskach system prymitywnych szybików 
i małych wyrobisk w miejscu, w którym pokład „wychodził” na powierzchnię. Na ślady dzia-
łalności starożytnych górników natrafi ano podczas prac wydobywczych jeszcze na początku lat 
pięćdziesiątych.

Przed uruchomieniem kopalni oszacowano zasobność złoża. Przy pomocy odkrywek i odwier-
tów oceniono przybliżony obszar i głębokość zalegania kruszcu. Z pewnością ważną rolę odegrał 
tutaj Stanisław Nowak, który pracując u Platerów w latach 1916–1922 prowadził prace wiertnicze 
w poszukiwaniu rud żelaza oraz węgla brunatnego w obrębie ich posiadłości (Falarowski 2013). 

Wspólnicy uznali, że zasobność złoża jest na tyle duża, że gwarantuje opłacalność wydobycia na 
skalę przemysłową. Zawiązali spółkę i zwrócili się z wnioskiem do ówczesnego rządu o zgodę na 
uruchomienie kopalni. W czasie organizowania zakładu w 1928 r. Stanisław Nowak powtórnie zo-
stał wybrany na posła II kadencji. Został członkiem Klubu Parlamentarnego PSL „Wyzwolenie”.

Załoga „Bożego Daru” w 1938 r. W najwyższym rzędzie Józef Czarnecki (drugi od lewej) obok sztygar Pytlakowski 
(fot. udostępniona przez E. Tomaszewską, autor nieznany)
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Jak donosiło czasopismo regionalne „Nasze Drogi” (Radom, 1930 r. str. 106–107) w 1928 roku 
rząd udzielił dwa nadania graniczne na otwarcie kopalni „Boży Dar” i „Koryciska” spółce fi r-
mowej z Bliżyna „Polski Przemysł Górniczy St. Nowak, J. Czarnecki i Fr. Polak” na ogólnej 
powierzchni 118 ha. Nadania „Boży Dar I” i „Boży Dar II” rozdzielała droga. Z czasem drogę 
zlikwidowano, ponieważ znajdowała się na polu rudonośnym. Ostatecznie otwarto jedną kopal-
nię „Boży Dar”. Nadanie „Koryciska” znajdowało się w rejonie wsi graniczącej z Omięcinem. 
Prawdopodobnie zalega tam ruda. Jej eksploatację planował dziedzic sąsiedniego Omięcina, Jan 
Łuniewski. Zlecił nawet wykonanie niezbędnych odkrywek rozpoznawczych. Niestety, kryzys 
gospodarczy w kraju, słaba kondycja fi nansowa rodu, a później wybuch wojny zniweczyły te 
zamierzenia (informacja Wochniaka M. 2006). 

Prawdopodobnie pomysłodawcą nazwy „Boży Dar” był Józef Czarnecki, uradowany narodzi-
nami syna w okresie organizowania kopalni.

Wydobycie ruszyło w 1929 roku. Zatrudniono miejscowych rolników. W pierwszych dwu la-
tach pracowało ich około 30-tu, w kolejnych latach ich liczba wzrosła do ok. 60-u. Eksploatację 
zaczęto w zachodniej części kopalni, gdzie warstwa nadkładu* była niezbyt gruba, w pierwszym 
okresie wydobycia wahała się w granicach 0,5–1,5 m. Zdjęty nadkład wywożono na pobliską 
hałdę. Wykorzystywano do tego celu drewniane taczki. Kęsy rudy odłupywano kilofami, a do 
załadunku służyły łopaty i gable. Ze względu na znaczną twardość surowca nie była to czynność 
łatwa. Prawdopodobnie już w pierwszych latach eksploatacji zaczęto eksperymentować z zasto-
sowaniem materiałów wybuchowych. Dynamit nie sprawdził się. Siła detonacji powodowała za 
duży rozrzut skał. Pomyślne efekty uzyskano po zastosowaniu znacznie słabszego amonitu. Po 
odstrzale rudę z wyrobiska ładowano bezpośrednio na furmanki, a gdy wjazd do wyrobiska był 
niemożliwy, wywożono ją taczkami na wyższy poziom po chodnikach ułożonych z desek. Jeżeli 

Górnicy podczas pracy pod koniec lat 30-tych ubiegłego wieku (fot. udostępniona przez E. Tomaszewską, autor nie-
znany)
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teren był w miarę płaski, taczki wypychał jeden człowiek, jeżeli było pochyło jeden z górników 
pchał taczkę, drugi ją wyciągał przy pomocy przywiązanej linki do jej przedniej części. Gdy 
było zbyt stromo taczki wyciągano konno. Rudę transportowano do stacji kolejowej w Jastrzę-
biu, później również do Radomia. Stamtąd kruszec wędrował do śląskich hut, a sporadycznie 
nawet do Huty Witkowice w Czechach. Transport był odległy i podrażał względnie niskie koszty 
wydobycia. Na wóz konny ładowano około 1,5 tony. Ówczesne wozy nie były zbyt wytrzymałe. 
Drewniane koła okuwano żelaznymi obręczami. Nie stosowano jeszcze łożysk lecz tzw. buksy, 
czyli metalowe tuleje, w których obracała się oś. Stwarzało to większy opór dla zaprzężonych 
koni (relacja Boguckiego, ok. 1990 r.).

Zachęceni możliwością zarobku miejscowi chłopi zgłaszali się do transportu. Ze względu na 
zbyt ciężki ładunek, kiepskie drogi oraz znaczny dystans, wozy często się psuły, a nawet - jak 
wspominali niektórzy – niemal rozpadały. Poza tym konie używane do prac polowych nie były 
zbyt rosłe i wytrzymałe, co ograniczało ich przydatność w transporcie. Wielu miejscowych gospo-
darzy zrezygnowało z zarobku. Transport został więc zdominowany przez woźniców z Jastrzębia. 
Świadczyli oni od wielu lat usługi dla kolei. Posiadali cięższe konie pociągowe i przede wszyst-
kim solidne wozy przystosowane do transportu dużych ładunków (Bogucki ok. 1990).

Nad ważeniem surowca na stacjach kolejowych w Jastrzębiu i Radomiu czuwał Franciszek 
Polak. Józef Czarnecki rzadko przebywał na terenie kopalni. Zajmował się zarządzaniem spółką, 
troszczył się o rynki zbytu oraz prowadził księgowość. W interesach dużo podróżował. 

Stanisław Nowak prowadził bezpośredni nadzór nad pracami wydobywczymi w kopalni. Nie-
zbędne doświadczenie w tej dziedzinie nabył w przeszłości, pracując na Śląsku oraz u Platerów 
w Chlewiskach i Bliżynie. Jako polityk, działacz ludowy i społecznik miał wiele obowiązków, 
dlatego często przebywał poza zakładem. Sytuacja polityczna w kraju była bardzo skomplikowa-
na, czego skutkiem było skrócenie kadencji sejmu. W 1930 r. Stanisław Nowak startował z pań-
stwowej listy „Centrolewu” lecz wybory przegrał. 

Kontrole przeprowadzane na kopalni przez Okręgowy Urząd Górniczy w Radomiu wykazy-
wały wiele uchybień. Np. 29 kwietnia 1934 r. kontroler inż. Fr. Zieliński w „Książce inspek-
cji górniczej” zapisał, że … odkrywka nie jest ogrodzona. Polecam naokoło odkrywkę ogrodzić, 
aby zapobiec przed wypadkiem wypadnięcia. Ściany przodków roboczych należy doprowadzić do 
porządku tj. żeby nie przekraczały kąta 60°. Mostek nad rowem należy dać nowy, z poręczami. 
O Stanisławie Nowaku, kontroler wyraził się w następujący sposób: ... Kierownika na kopalni nie 
zastałem. Ostatni raz był przed Świętami Wielkiej Nocy, jak wynika z tego kierownik kopalni za 
mało dozoruje kopalnię.

Zarzuty w czasie kolejnych in-
spekcji dotyczyły: nienależytego 
zabezpieczenia wyrobisk, braku 
poręczy na pomostach, zatrud-
nianiu przy przewozie nieletnich, 
zachowywaniu niewłaściwego 
kąta ścian przodków roboczych, 
braku budynku, w którym mogli 
by się schronić górnicy podczas 
niepogody itp. Przy wszystkich 
zapisach kontrolerzy powoływa-
li się na „Przepisy prowadzenia 
robót górniczych ze względu na 
ich bezpieczeństwo” (AP w Kiel-
cach). Autentyczny fragment przedwojennego woza (tzw. przodek) z rejonu Kory-

cisk (Z. Wiatrowski, 2007)
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Kopalnia rozwijała się. W 1933 roku przysięgły mierniczy Wł. Raczyński dokonał scalenia 
działek położonych na obrzeżach kopalni. Do pracy przyjmowano nowych górników z okolicz-
nych wsi: Wieniawy, Jabłonicy, Omięcina, Zawad, Rykowa, Pogroszyna, Zawoni i Ostałowa. 
Płacono około 30 groszy od wydobytej taczki rudy i 60 groszy za zdjęcie 300 kg nadkładu. Ze 
względu na dobre zarobki chętnych do pracy było więcej niż oferowanych miejsc. Zatrudniono na 
stałe kowala, Stanisława Chojnackiego z Korycisk. Był to majster niezwykle przydatny – ostrzył 
kilofy, reperował taczki, podkuwał konie itp. (relacja Boguckiego 1990).

Początkowo wydobywano rudę, która była przykryta zaledwie półmetrową warstwą skał pło-
nych. W miarę przesuwania się w kierunku zachodnim pokład zagłębiał się pod powierzchnię, co 
zwiększało pracochłonność i koszty wydobycia.

Przed wybuchem II wojny światowej kondycja fi nansowa spółki pogorszyła się. Zaczęły się 
kłopoty z płacami, które stały się nierytmiczne. Wypłaty pieniężne próbowano zastępować ekwi-
walentami w naturze. Górnicy dostawali więc garnuszki, naczynia kuchenne, drobne sprzęty, 
a nawet amerykańskie konserwy. Jesienią 1938 roku wybuchł strajk. Na jego czele stanęło dwu 
górników z Pogroszyna - Józef Bogucki i Antoni Kowalski. Byli oni inicjatorami założenia związ-
ków zawodowych. Nawiązali kontakt ze związkami górników kieleckich. Sekretarzem związków 
został Z. Dymek z Ostałowa. Nowo założona organizacja pracownicza pozwała Spółkę „Polski 
Przemysł Górniczy, St. Nowak, J. Czarnecki, Fr. Polak” do sądu. Werdykt był pomyślny dla po-
zywających. Wypłaty miały być realizowane tylko w gotówce. Nastąpiła podwyżka do 40 groszy 
za każdą wydobytą taczkę rudy oraz do 80 groszy za zdjęcie 1m3 nadkładu. Wynegocjowano 
obniżenie masy urobku wywożonego w taczce do 250 kg. Wcześniej ładowano do niej nierzadko 
powyżej 300 kg (Bogucki 1990). Efekty rozprawy sądowej miały więc wydźwięk fi nansowy jak 
i socjalny. W tym czasie wybuchła wojna.

Podczas okupacji huty i kopalnie w regionie, w tym „Boży Dar”, przejęli Niemcy. Zakłady 
hutnicze w Starachowicach (którym organizacyjnie podporządkowano kopalnie i huty dystryk-

Oryginalna strona tytułowa „Książki inspekcji górniczej” z 1933 r.
Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach. Sygn arch. 83
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tu radomskiego) objęła w posiadanie spółka „Stahlwerke Braunschweig GmBH” wchodząca 
w skład koncernu Hermana Göringa. Niemcy rzadko bywali na kopalni, powierzając jej prowa-
dzenie inżynierowi Krajewskiemu. Władał on biegle językiem niemieckim (relacja Plewińskie-
go J. 1990).

Roman Krajewski przybywając do Korycisk miał niespełna 34 lata i był świetnie zapowiada-
jącym się geologiem. W 1930 roku ukończył jako inżynier górniczy Akademię Górniczą w Kra-
kowie, a już rok później rozpoczął pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. 
Do wybuchu wojny prowadził badania geologiczne i poszukiwania złóż surowców mineralnych 
w różnych rejonach ówczesnego Państwa Polskiego – w Karpatach, na Wołyniu i w Górach Świę-
tokrzyskich. Od 1938 r. pracował w spółkach „Managaser” i „Tissa” poszukujących m.in. rud 
manganu w Rumunii i na Wołyniu. Kierując kopalnią „Boży Dar” badał jednocześnie wystę-
powanie rud żelaza w powiecie Końskie, co stanowiło podstawę późniejszej pracy doktorskiej 
(Kleczkowski, Wilk 1994). 

W tym okresie, pozbawiony kopalni Józef Czarnecki założył skład węgla w Radomiu. Obok 
legalnej dystrybucji organizował transporty nielegalne. Zarobione w ten sposób pieniądze prze-
znaczał na fi nansowanie działalności partyzanckiej Hubala. Wnuczka Józefa Czarneckiego Pani 

Koryciska na mapie Wojskowego Instytutu Kartografi cznego w Warszawie w 1938 r.
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Elżbieta Tomaszewska uważa, że jej dziadek spotykał się 
z inż. Krajewskim i prawdopodobnie prowadzili wspólną 
działalność konspiracyjną. 

Roman Krajewski wprowadził wiele zmian w organi-
zacji kopalni. W grudniu 1940 r. wywłaszczono 13 dal-
szych działek leżących w obrębie nadania górniczego oraz 
w pasie zaprojektowanej kolejki wąskotorowej. Torowi-
sko wybudowano następnego roku, jego długość wynosi-
ła prawie 2 km, prowadziło do rampy wyładowczej koło 
zagrody Szkupów w Zawadach (niezamieszkałe budynki 
stoją do dziś). Technika pozyskiwania rudy uległa nie-
wielkiej zmianie. Nadal używano kilofów, łopat i gabli. 

Gdy zachodziła potrzeba, odstrzeliwa-
no skałę amonitem. Urobek ładowano 
do koleb o objętości 0,75 m3. Jeżeli nie 
było zbyt stromo, wypychali go ludzie, 
gdy spadek się zwiększał, zaprzęgano 
konia. Zestaw wagoników był ciągnio-
ny na składowisko przez spalinową 
lokomotywkę. Na rampie rudę przeła-
dowywano na samochody ciężarowe, 
które dostarczały ją na stację kolejową 
do Radomia. Stamtąd wysyłano suro-
wiec głównie do huty „Pokój” (niem. 
Friedenshütte) w Rudzie Śląskiej. Jeże-
li wydobycie przekraczało możliwości 
wywozowe rudę składano na hałdzie 
w obrębie kopalni.

Warunki eksploatacyjne ulegały po-
gorszeniu. Nadkład coraz częściej prze-
kraczał 4 m, zaś sam pokład nierzadko 
nie miał nawet 2 metrowej miąższości. 
Inżynier Krajewski starał się szukać 
jak najlepszych miejsc do eksploata-
cji. W tym celu wykonano kilkanaście 
ręcznych odwiertów (AP w Kielcach). 
Na ich podstawie i powtórnych bada-

Roman Władysław Krajewski
Źródlo: historia.agh.edu.pl

Kopia mapy z czasów wojny
Źródło: Arch. Państ w Kielcach, sygn arch. 3
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Oryginalne niemieckie sprawozdanie miesięczne z lat czterdziestych ub. wieku (pierwsza strona)
Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. arch. 147)
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Oryginalne niemieckie sprawozdanie miesięczne z lat czterdziestych ub. wieku (druga strona)
Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. arch. 147)
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niach przeprowadzonych na początku lat pięćdziesiątych, możemy odtworzyć sposób zalegania 
rudy przed eksploatacją. Nie zachowały się dane dotyczące liczby zatrudnionych. Prawdopodob-
nie było to około 100 osób.

Zarobki były niskie, ale za to rytmicznie wypłacane. Największym problemem technicznym 
były obfi te wody podskórne. Aby zapobiec ich wypływowi, zainstalowano spalinową pompę 
„Sachs” (Plan ruchu kopalni na 1946 r.). 

Właściciele działek wywłaszczonych w czasie wojny
Numer działki Właściciel
1 Fokt Józef
9 Augustyniak Jan, Bujak Antoni, Bujak Wawrzyniec
10 Baczek Marianna, Rejczak Franciszek
29 Głuch Władysław, Towarek Antonina
34 Piasta Józef (1/4), Kornacki Franciszek (3/4)
37 Kornacki Józef s. Michała
38 Kornacki Józef s. Jana
39 Śpiewak Aleksander
40 Śpiewak Wawrzyniec
45 Bujak Franciszek
Źródło: zestawienie na podst. Planu ruchu na 1946 r. (AP w Kielacach)

Zaufanie, jakie inżynier Krajewski 
uzyskał u Niemców oraz dobrze uda-
wana lojalność pozwoliły na zorganizo-
wanie na terenie kopalni placówki AK. 
Weszła ona w skład obwodu Radom, 
podobwodu Jedlnia, okręgu Wieniawa 
i została oznaczona numerem 19. Ko-
mendant nie został ustalony, inżynier 
Krajewski w randze podporucznika 
nosił pseudonim „Rad” (Borzobohaty 
1984). Poza nim w placówce działali – 
Łukaszewicz i Krzyżanowski. W jed-
nym z odgałęzień sztolni wydrążono 
dobrze zamaskowany magazyn służący 
do przechowywania broni i amunicji. 
Na kopalni pojawił się Wacław Wró-
blewski, przedwojenny pilot. Był za-
trudniony jako magazynier, faktycznie 
kierował grupką osób produkujących 
granaty. Ich korpusy przywoził Krajew-
ski z rzucowskiej odlewni. Na miejscu 
wypełniano je amonitem powszechnie 
używanym w kopalni. Broń i amunicję 
pobierali nieliczni zaufani: Adam Bień-
kowski – sekretarz Urzędu Gminnego 
w Wieniawie, ksiądz Stanisław Nowic-
ki oraz młynarz Tadeusz Gawarecki. 
Broń ta była wykorzystywana m.in. do 
ćwiczeń prowadzonych przez party-

Eksploatacja rudy przed wojną i w czasie wojny
Źródło: Oprac. własne na podst. Planu Ruchu na 1946 r.,
Arch. Państ. w Kielacach
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zantów. Ćwiczenia te najczęściej odbywały się w pogroszyńskim lesie (relacja J. Plewińskiego 
i Sz. Regulskiego 1992). 

Zaledwie umilkły odgłosy wojny kopalnia wznowiła działalność. Front przeszedł w stycz-
niu. Niemcy skapitulowały na początku maja, a już w połowie tego miesiąca, dokładnie 14-ego 
uruchomiono zakład. Po trzech dniach, 17 maja rozpoczęto prace porządkowe. Po kilku następ-
nych dniach zaczęto zdejmować nadkład. Na początku zdołano zatrudnić 20 ludzi. Kierował nimi 
technik Antoni Jaworski. Zakład wszedł w skład „Zjednoczenia Kopalń Rudy Żelaznej Rejonu 
Staropolskiego” z siedzibą w Starachowicach. Oprócz „Bożego Daru” włączono do niego jeszcze 
7 kopalń, położonych w większości w północnych rejonach obecnego województwa świętokrzy-
skiego (Plan ruchu na 1946 r.).

Skład „Zjednoczenia Kopalń Rudy Żelaznej Regionu Staropolskiego”
w latach 1945-1950

Nazwa kopalni Miejscowość Gmina Powiat Województwo
„Zębiec” Jasieniec Iłżecki Iłża Iłża mazowieckie
„Boży Dar” Koryciska Wieniawa Przysucha mazowieckie
„Klepacze” Klepacze Kunów Ostrowiec Św. świętokrzyskie
„Mikołaj” Tychów Mirzec Starachowice świętokrzyskie
„Staszic” Rudki Kielce Kielce świętokrzyskie
„Edward” Czarnecka Góra Stąporków Końskie świętokrzyskie
„Majówka” Starachowice Starachowice Starachowice świętokrzyskie
Źródło: zestawienie własne w oparciu o Plan ruchu kopalni na lata 1952-1953, AP Kielce, OUG, sygn. 4

Trzeba zaznaczyć, że formalnie kopalnia nadal była własnością spółki „Polski Przemysł Górni-
czy St. Nowak, J. Czarnecki i Fr. Polak”, mimo że jeden ze współwłaścicieli już nie żył. Stanisław 
Nowak został bowiem aresztowany 12.04.1942 r., przewieziony do więzienia w Radomiu, a póź-
niej do obozu koncentracyjne-
go w Oświęcimiu. Oznaczony 
w dniu 06.06.1942 r. numerem 
37555, został zamordowa-
ny 10.07.1942 r. (Falarowski 
2013). Dopiero zarządzeniem 
z dnia 17 czerwca 1947 r. za-
kład przejęto na własność pań-
stwa. Zarządzenie to podpisał 
ówczesny Minister Przemy-
słu i Handlu H. Minc. Zostało 
ogłoszone w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej Nr 90 z 30 czerwca 1947 
roku. Kopalnia Boży Dar zna-
lazła się w załączniku do roz-
porządzenia pod numerem 23.

Przedstawiciele Zjednocze-
nia przyjeżdżali kilkakrotnie na 
teren Korycisk, by zapoznać się 
z sytuacją zakładu. Zastali tu 
przede wszystkim 9000 tys. ton Fragment mapy z 1946r. (okręgiem prawdopodobnie zaznaczono obszar, z któ-

rego postanowiono zatrudniać górników, arch.)
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rudy na składzie, która czekała na wy-
wózkę oraz wyrobisko częściowo zalane 
wodą. Z wyrobiska dwoma rozgałęziają-
cymi się nitkami prowadziła wąskotoro-
wa kolejka do szosy w Zawadach. Wypo-
sażenie mechaniczne nie przedstawiało 
się imponująco. Jak napisano w Planie 
ruchu na 1946 rok …stanowiła ją loko-
motywa „Diesla” w stanie wymagają-
cym poważnego remontu, jedna pompa 
motorowa „Sachs” oraz zapasowa ręcz-
na, 50 koleb z koszami, wyciąg windowy, 
narzędzia kowalskie, ślusarskie i ciesiel-
skie w ograniczonej ilości oraz narzędzia 
ratownicze straży pożarnej.

Jak stwierdzono w sprawozdaniu 
z 07.06.1945 r. do „Okręgowego Urzę-
du Górniczego Kielcach” …na terenie 
zakładu znajdowało się kilka budynków: 
czteroizbowy dom mieszkalny kryty papą, 
barak mieszczący 3-izbowe mieszkanie, 
magazyn, dwa pomieszczenia biurowe, 
poczekalnia i ciesielnia. Była również 
szopa drewniana, w której stała uszko-
dzona lokomotywa. Druga szopa stała 
w odległości ok. 300 m. Przechowywano w niej materiały łatwopalne i niebezpieczne, głównie 
amonit. 

Specjaliści ze Zjednoczenia oszacowali, że przybliżony zapas rudy, nadający się do wydoby-
cia w najbliższym czasie wynosi 120 tys. ton. Przy nowych odkrywkach ilość ta mogła wzrosnąć 
nawet do 500 000 ton. Oceniono, że należy zatrudnić około 70 pracowników fi zycznych, którymi 
kierowałoby 2–3 ludzi. Pozwoliłoby to pozyskiwać do 200 ton rudy miesięcznie. Aby to zrealizo-
wać, należało wprowadzić akordowy system pracy. 

Największym problemem był wywóz połączony z bardzo wysokimi kosztami bowiem pobliscy 
właściciele koni zażądali po 500 zł od jednego przewozu rudy do stacji Radom, łącznie z wyłado-
waniem. W tych warunkach, oczywiście koszt rudy z kopalni „Boży Dar” nie wytrzymałby żadnej 
kalkulacji. […] przy tak znacznej odległości od stacji kolejowej byłoby celowym zastosowanie 
do przewozu rudy siły mechanicznej, a mianowicie ciągników. Plan zatrudnienia 70 górników 
był trudny do osiągnięcia. Do końca roku z trudem udało się pozyskać połowę tej liczby osób. 
Ci, którzy już zdecydowali się na pracę, opuszczali wiele dniówek albo po prostu ją porzucali. 
Górnicy byli jednocześnie rolnikami, trudno było im obrobić swoje pola po przyjściu z pracy. 
Okres sezonowych prac polowych dezorganizował pracę zakładu. Jak czytamy w jednym kolej-
nych sprawozdań, pod koniec roku załoga składała się z małorolnych gospodarzy, którzy pracują 
na kopalni po wykonaniu prac wchodzących w skład ich posiadanego gospodarstwa. Deszcze 
ograniczają prace przez skracanie dnia roboczego lub wywołują bezczynność z powodu zasiewów 
jesiennych i kopania kartofl i, robotnicy do pracy zgłaszają się nieregularnie i nielicznie. Pogoda 
w drugiej połowie 1945 roku była wyjątkowo niesprzyjająca. Dla odkrywkowej kopalni rudy mia-
ło to pierwszorzędne znaczenie, ponieważ pracowano pod gołym niebem. Padało intensywnie na 
przełomie sierpnia i września. Pod koniec roku wystąpiły śnieżyce i nastały ponad 20-stopniowe 

Sposób eksploatacji złoża w 1946 r.
Źródło: Kopia załącznika do Planu ruchu na 1946 r. (Arch.)
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Kopalnia w roku 1946
Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach (sygn. arch. 147)
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mrozy. W grudniu przepracowano efektywnie 
zaledwie 11 dniówek. Niesprzyjająca pogoda 
wymuszała przerwy w pracy oraz powodo-
wała ciągłe podnoszenie się poziomu wody 
gruntowej w najniższych częściach kopalni. 
Niewiele pomagała dychawiczna pompa mo-
torowa, którą w chwilach awarii musiano za-
stępować mniej wydajną pompą ręczną (AP 
Kielce). Aż do października zajmowano się 
jedynie zdejmowaniem nadkładu. Po odkry-
ciu części pola połowę górników skierowano 
do prac związanych z pozyskiwaniem rudy.

Na początku 1946 roku gotowy był plan 
ruchu kopalni na najbliższe dwa lata. 31 stycz-
nia został on zatwierdzony przez Okręgowy 
Urząd Górniczy w Krakowie. Można z niego 
wyczytać, że postanowiono kontynuować wy-
dobycie w miejscach, w których prowadzono 
je w czasie wojny oraz jednocześnie zagospo-
darować nowe pola rudonośne. Zaplanowano, 
że jedna grupa górników będzie zdejmować 
nadkład w miejscach oznaczonych na mapce 
symbolem X, jednocześnie druga grupa gór-
ników będzie kontynuować eksploatację zło-
ża odsłoniętego w czasie wojny. W ten sposób 
pola I i II, pozbawione już rudy, uległyby po-
łączeniu. Po zdjęciu nadkładu z pola X, pra-
cownicy „odkrywkowi” mieli rozpocząć prace na polu XX, zaś górnicy mieli się przenieść na 
odkryte pole X (Plan ruchu 1946, arch.).

Było to trudne do wykonania. Należało zdjąć ręcznie 4 m skał płonych, aby dostać się do pokła-
du rudy tej samej miąższości. Do wywozu urobku z odkrywki wykorzystywano pozostawione wy-
wrotki o pojemności 0,75 m3. Wypychali je z wielkim mozołem górnicy wykorzystując siłę swych 
mięśni. Gdy podjazd był zbyt stromy, do pojazdu zaprzęgano konia. Podobnymi wywrotkami wy-
wożono rudę na pobliskie składy. Aby nie narazić się na oberwanie ściany, rudę urabiano warstwami 
poziomymi. Szerokość takiej warstwy dochodziła do 4 m. 

Prócz zadań typowo produkcyjnych organizowano pracę nadzorczą i administracyjną zakła-
du. Przy kierownictwie powołano radę techniczną. W ciągu omawianego dwulecia tworzyli ją 
kierownik kopalni – Franciszek Gęgotek, przewodniczący Rady Górniczej - Marian Kornacki 
oraz dwu członków – Antoni Skalski i Paweł Szkup. W zebraniach rady uczestniczył czasem dy-
rektor objazdowy Zjednoczenia – Antoni Jaworski. W pierwszych powojennych sprawozdaniach 
do Okręgowego Urzędu Górniczego narzekano na brak chętnych do pracy. Przyczyną tego, że 
ludzie niechętnie podejmowali pracę były niewątpliwie niskie zarobki. Na jednym z zebrań załogi 
w styczniu 1947 roku delegaci zapytywali (kierownictwo Zjednoczenia) dlaczego zarobki na ko-
palniach węgla są 10- krotnie wyższe od zarobków górników pracujących „na rudzie”, podkreśla-
jąc iż żelazo jest nie mniej potrzebne do przemysłu i odbudowy Polski i proszą o znormalizowanie 
siatki płacy na rudach oraz zwiększenie deputatu węglowego i terminową jego dostawę. Czytając 
dalej sprawozdanie możemy się dowiedzieć, że narzekano nie tylko na zarobki, ale również wa-
runki pracy. Górnicy tłumaczyli się, że często opuszczają dniówki z powodu przeziębień, ponie-

Krzyż znajdujący się na terenie kopalni od 1942 roku
(Z. Wiatrowski, 2007)
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waż są słabo zaopatrzeni w buty i odzież ochronną. Zauważono, że wyznaczony okres zużycia 
butów jest za długi, a jakość butów za słaba. Dziurawe gumowce jednak nie miały tak dużego 
wpływu na poziom wydobycia, jak kłopoty z zaopatrzeniem materiałowym. Na początku brako-
wało niemal wszystkiego: desek, złączek do szyn, kilofów, klinów i świdrów. Sen z oczu spędzał 
kierownictwu brak zapasowej pompy i konieczność wyremontowania lokomotywy.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zima dała się wszystkim we znaki. Ze względu na niskie tem-
peratury i zawieje śnieżne zdołano przepracować w styczniu tylko 14 dni. Grunt zamarzł głęboko 
i na długo, później kopalnię przykryła gruba warstwa śniegu. W lutym zdołano urobić zaledwie 
19 ton rudy (w okresie dobrej pogody wydobywano więcej w ciągu jednego dnia). W marcu nie 
wydobyto nawet kilograma. Wody roztopowe zdezorganizowały zupełnie pracę. Ciągle psująca 
się pompa nie mogła uratować sytuacji. Przez blisko miesiąc oczyszczano najniżej położne miej-
sca kopalni ze śniegu i błota. W oczekiwaniu, że marcowe słońce i coraz wyższe temperatury 
powietrza uczynią miejsce pracy znośnym, górnicy zajęli się pracami przygotowawczymi do od-
krywki na wyżej położonym terenie kopalni (sprawozdanie do Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Kielcach, arch.).

Ostatnie pół roku było pomyślne. Prawie pięćdziesięciu górników pracowało przy bezpośred-
nim pozyskiwaniu surowca. Każdego miesiąca wydobywano go ponad 1000 ton. W grudniu za-
trudnienie przekroczyło 70 osób, to jest takie, jakie planowano ponad rok temu. Na kopalni pra-
cowały trzy kobiety, jedna w administracji, druga jako sprzątaczka, a trzecia na dole jako górnik 
(a raczej górniczka). Zadaniem górniczki było odsiewanie resztek rudy sitem. 

Wydobycie rudy żelaza od V 1945 do III 1949
Źródło: Sprawozdanie do Okręgowego …., sygn. 7 (AP Kielce)
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Zaczęto organizować pracę biura. Zakład wreszcie otrzymał własną pieczątkę i maszynę do 
pisania. Zainstalowano telefon. 

23 września 1946 roku uchwalono w Polsce Ustawę o trzyletnim planie odbudowy. Niespeł-
na rok później, w lipcu 1947 roku pracownik kopalni „Jadwiga” w Zabrzu Wincenty Pstrow-
ski ogłosił list otwarty do górników pod hasłem „kto wyrąbie więcej niż ja”, zapoczątkowując 
w Polsce ruch socjalistycznego współzawodnictwa pracy. „Boży Dar” nie mógł pozostać w tyle. 
Kierownictwo wywierało wpływ na załogę, aby przesłanie Pstrowskiego nie pozostało bez echa. 
Na zebraniu technicznym zakładu, które odbyło się pod koniec 1947 r. postanowiono w dalszym 
nieustającym ciągu pracować i wpływać na załogę uświadamiając pracowników o uczciwości, 
sumienności i obowiązkowości pracy: o wykonaniu trzechletniego planu odbudowy, o harmonij-
nej i zbiorowej, zespołowej pracy. Na tym samym zebraniu górnicy „Bożego Daru” wezwali do 
współzawodnictwa kopalnię „Mikołaj”. Łatwiej było wyzwać na pojedynek inny zakład, trudniej 
zaszczepić ducha współzawodnictwa wśród swoich. Początkowo nikt się nie zgłosił.

Czekając na ochotników, ustalono plany miesięczne. W grudniu 1947 roku przekroczono plan 
o 34%, w styczniu roku następnego o 44%, w lutym aż o 87%, marcu o 84% itd. Na wiosnę rozpo-
częły się pojedynki indywidualne. Wówczas pierwszy przodownik górnik Skalski Antoni wezwał 
do współzawodnictwa górnika Fokta Antoniego i Kowalskiego Antoniego, którzy przyjęli wyzwa-
nie i wykonali normę w 244% oraz górnik Bogucki Józef i Kalita Antoni w 249%.

Pięciu górników na prawie sześćdziesięcioosobową załogę zatrudnioną bezpośrednio przy po-
zyskiwaniu rudy, to trochę mało. Nie zadowalało to dyrekcji, a nawet groziło utratami funkcji 
przez kierujących kopalnią. Postanowiono wprowadzić szeroko zakrojoną akcję uświadamiają-
cą, prezentując duże korzyści wynikające z przystąpienia do apelu Pstrowskiego. Na zebraniu 
w dniu 3 VI 1948 roku podkreślano, że celem współzawodnictwa pracy jest zwiększenie wydaj-
ności, a przez zwiększenie wydajności zwiększają się zarobki pracowników, a tym samym podnosi 
się stopa życiowa górników. Zwiększenie wydajności osiągniemy poprzez reorganizację współza-
wodnictwa, przestrzegając maksymalne wykorzystanie 8-godzinnego dnia pracy i uświadomienie 
pracowników […] Współzawodnictwo pracy to nie zwiększony wysiłek mięśni górnika, ale prawi-
dłowa organizacja i dyscyplina pracy.

W lipcu tego samego roku padł indywidualny rekord: Jan Kwiecień ze Stanisławem Gibałą 
osiągnęli 260% normy, jeszcze lepsi byli Antoni Skalski ze Stefanem Gruszczyńskim, którzy po-
bili wspomnianą parę o 8%. 

W tym samym miesiącu do wyścigu przystąpiło 20 górników, którzy deklarowali (przynajm-
niej piórem protokolanta) postanowiliśmy idąc śladem Pstrowskiego wciągnąć do współzawod-
nictwa całą załogę kopalni. 
By zachęcić pozostałych do 
przystąpienia do akcji oprócz 
wyższych stawek godzinowych 
oferowano nagrody pieniężne. 
…4 współzawodników zatrud-
nionych na ścianie przy ura-
bianiu rudy otrzymało nagrody 
pieniężne za II kwartał 48 roku. 
Nagrody otrzymali górnicy, 
którzy pierwsi przystąpili do 
współzawodnictwa i podpisali 
układy o współzawodnictwie 
pracy. Wręczenie nagród odbyło 
się na izbie zbornej w obecności Jan Kwiecień z Pogroszyna ze świdrem pneumatycznym

Fot. udostępniona przez rodzinę J. Kwietnia (autor nieznany, ok. 1953 r.)
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całej załogi, co wywarło duże 
wrażenie i wpłynęło dodatnio 
na współzawodników, co jest 
dowodem stałego zwiększania 
się przekraczania normy. Za-
biegi propagandowe poskutko-
wały. Na zebraniu technicznym 
w styczniu 1949 r. protokolant 
mógł z zadowoleniem zapisać 
do współzawodnictwa należą 
wszyscy pracownicy zatrudnie-
ni w akordzie tj. 55 ludzi.

Współzawodnictwo pracy 
obowiązywało przez szereg 
następnych lat. Nie miało już 
jednak tak ideologicznego wy-
miaru jak w drugiej połowie lat 
czterdziestych. Po wydarze-
niach 1956 roku praktycznie straciło na znaczeniu. Akcentowano je już tylko podczas Barbórki 
oraz pierwszomajowych pochodów. 

Rok 1948 zaczął się pomyślnie. Zima była lekka, co pozwalało z nawiązką realizować pla-
ny miesięczne. Przyjmowano nowych ludzi. W połowie roku liczba zatrudnionych przekroczyła 
100 osób. Ze sprawozdania przesyłanego do Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wy-
nika, że miesięcznie wydobywano prawie 1500 ton. Jeszcze pół roku temu ponad 1000 ton rudy 
pozyskiwano przy udziale 70 zatrudnionych i mniejszych kosztach, teraz warunki wydobycia 
stały się trudniejsze. Posuwano się w kierunku zachodnim, w dół złoża. Miąższość rudy pod 
koniec roku zmalała do 3 m natomiast, grubość skał nad kruszcem wzrosła do 8 m. Trzeba było 
większego zaangażowania sił i środków, aby utrzymać wydobycie na stałym poziomie.

Systematycznie poprawiały się warunki pracy załogi. W pierwszym kwartale 1948 roku urzą-
dzono świetlicę w byłym magazynie aprowizacyjnym. Otwarto ją uroczyście 3 marca. Było to 
miejsce zebrań załogi oraz spożywania posiłków. Górnicy otrzymywali kawę. Żywność zabierali 
ze sobą z domu lub jeżeli mieszkali dosyć blisko kopalni dostarczał ją ktoś z domowników.

Poprawiło się również wyposażenie techniczne. Wreszcie wyremontowano lokomotywę. 
Przybyło też wagoników. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej istniało niebezpieczeństwo urlopowa-
nia pracowników z powodu braku pojazdów do wywózki. Jedynie pompa ciągle się psuła. Brak 
zapasowego urządzenia stawał się momentami dramatyczny. Potrzebny był również drugi koń, 
którym można by wywozić skały z odkrywki. 

Mimo wprowadzonych zmian nad kopalnią zawisło widmo likwidacji. Wydobywaną rudę 
składano na hałdach. Od uruchomienia kopalni po wojnie do połowy marca 1949 nie sprzedano 
nawet kilograma surowca. Jak wynika z miesięcznych sprawozdań wysyłanych do Urzędu Gór-
niczego w Krakowie, w tym czasie na składzie zgromadzono ponad 50 tys. ton rudy. Początkowo 
składano ją na dwu hałdach. Z czasem dwa kopce połączyły się w jeden wielki stożek. Brakowało 
środków, a może i pomysłu, by zorganizować dowóz rudy do stacji kolejowej w Wieniawie. Ża-
den z kierowników nie znalazł względnie sensownego wyjścia z sytuacji. Zresztą nie zdążył się 
wykazać. Posunięcia dyrekcji ze Starachowic stały się bowiem nerwowe i mało konsekwentne. 
W ciągu roku pięciokrotnie wymieniano kierowników ruchu. Trzeba dodać, że z innych kopalń 
wchodzących w skład Zjednoczenia wysyłano systematycznie surowiec do hut, ponieważ miały 
lepsze połączenia komunikacyjne. Drugim niemniej poważnym problemem był brak nowych 

Górna część wagonika (koleby), którym transportowano rudę
Fot. współczesna wykonana dzięki uprzejmości A. i B. Siwków z Korycisk 
(Z. Wiatrowski, 2007)
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terenów do eksploatacji. Aby zakład mógł efektywnie pracować, jedna grupa górników powinna 
zdejmować nadkład, inna zaś pozyskiwać rudę. Zapewniało to optymalne wykorzystanie ludzi, 
sprzętu oraz powierzchni. Brak nowych terenów spowodował ciasnotę na wałach i wykopach. 
Na części terenu zalegała wydobyta ruda, w innym rejonie gromadzono skały płone, nie miesz-
czące się w pustkach eksploatacyjnych. Z powodu braku przestrzeni zaczęto sobie nawzajem 
przeszkadzać, co wpływało na obniżenie wydajności. W efekcie koszty wydobycia dramatycznie 
wzrastały.

Działki były pod bokiem, i jak już przewidywał Krajewski, a co później zweryfi kowano wier-
ceniami, był tam limonit. Pola przylegały do kopalni od strony południowo-wschodniej. Właści-
ciele nie godzili się jednak na oddanie działek na potrzeby kopalni. Mimo sprzeciwu rozpoczę-
to wywłaszczenia. Wszyscy, którzy na mocy ówczesnego prawa górniczego byli zmuszani do 
opuszczenia swych domostw i działek, zaprotestowali. Nie chcieli przyjąć niezbyt dużych kwot 
pieniężnych. Kilka osób dwa dni spędziło w areszcie. Nie przyjęli zapłaty licząc, że kiedyś po wy-
czerpaniu się złoża uda im się lub spadkobiercom odzyskać nieruchomości. Działki o powierzchni 
1,2 ha należały do Marianny Fokt, Antoniny Towarek, Władysławy Głuch i Marianny Bujak.

Mimo zmian personalnych i organizacyjnych nadal nie było perspektyw na sprzedaż rudy. Wo-
bec tak spiętrzonych trudności podjęto dramatyczną decyzję o wysłaniu górników na urlopy bez-
płatne. W grudniu 1948 roku z tej przymusowej oferty skorzystało 30 osób. Jeszcze większa reduk-
cja nastąpiła wiosną. 15 marca 1949 roku dla większości górników wręczono wypowiedzenia. 

Radykalna odmiana przyszła w lipcu 1950 roku. Do pracy skierowano dwie nowo sprowadzo-
ne maszyny- parowóz i koparkę. Dostarczenie maszyn nie było łatwe i wzbudziło lokalną sen-
sację. Aby parowóz dotarł do rampy w Zawadach, układano na drodze prowizoryczne tory. Gdy 
pojazd przemieścił się, tory z tyłu demontowano i przekładano je z przodu. Koparka miała wpraw-
dzie gąsienice, ale popsuła się w połowie drogi. Ponieważ była to „Skoda”, po części zamienne 
trzeba było udać się aż do Cze-
chosłowacji. Operacja dostar-
czenia maszyn do kopalni za-
jęła tydzień. Kilku górników, 
chcących zostać operatorami 
wysłano na szkolenia do Po-
znania (relacja Kornackiego St. 
2006).

Nowe maszyny znacznie 
usprawniły pracę. Umożliwiły 
zdejmowanie nadkładu i prze-
wożenie urobku na większą 
skalę niż dotychczas. W ostat-
nim kwartale 1950 roku wy-
dobywano miesięcznie blisko 
4000 tys. ton rudy, przy ciągle 
pogarszających się warunkach 
zalegania złoża. Przyjmowano 
nowych pracowników. W ciągu 
pół roku liczba zatrudnionych 
podwoiła się, osiągając pod ko-
niec roku 190 osób. 

Ciężka zima przystopowa-
ła dobre tempo wydobycia. 

Schemat nawiercania otworów strzałowych w pokładzie rudy
Źródło: opracowanie własne w oparciu o Plan ruchu na 1953 r (AP w Kielcach)
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Urlopowano wówczas sporą część 
załogi, zajmując się głównie wysył-
ką surowca. Na początku 1951 roku 
sprowadzono 4 dalsze lokomotywy, 
kilkadziesiąt wagoników i agregat 
prądotwórczy. Agregat wytwarzał 
prąd potrzebny do oświetlania placów 
oraz przodków, na których prowadzo-
no wydobycie. Do tej pory stosowane 
były lampy karbidowe i acetylenowe. 
Energia elektryczna potrzebna była 
również do napędzania kompresorów 
wytwarzających sprężone powietrze 
wykorzystywane do napędu świdrów 
pneumatycznych. Świdrami nawier-
cano otwory w pokładzie rudy (Plan 
ruchu na 1953 r. arch.).

Do wykonania jednego odstrzału nawiercono do 10 otworów o długości 1–1,2 m. Umieszcza-
no w nich około, 0,3 kg materiału wybuchowego Amonit-2 (maksymalnie do 0,5 kg). Jako środki 
inicjujące i zapalające służyły spłonki ZnT oraz podwójnie smołowany lont. Otwory były nawier-
cane poziomo w dolnej warstwie rudy. Gdy grunt był głęboko zamarznięty, odpalano również 
nadkład. Sporadycznie robiono to również wtedy, gdy natrafi ano na warstwę wyjątkowo twardych 
skał. Po założeniu ładunków i podłączeniu lontu do detonatora sygnalizowano załodze przewi-
dywany moment wybuchu. Służył do tego maszt sygnalizacyjny z białą fl agą. Używano również 
gwizdków. W momencie detonacji górnicy przebywający na froncie robót wydobywczych zobo-
wiązani byli wejść do schronu przeciwstarzałowego usytuowanego na terenie kopalni. 

Przechowywanie i prawidłowe używanie materiałów wybuchowych jest z reguły czynnością 
niebezpieczną. W myśl przepisów materiały wybuchowe zostały umieszczone w składzie, który 
był oddalony o ponad 120 m od głównych budynków kopalni. Aż do połowy lat pięćdziesiątych 
były to ziemne piwnice. Z materiałami wybuchowymi mogli mieć do czynienia tylko przeszkoleni 
górnicy: jeden wydawca oraz dwóch strzałowych. Odpalanie rudy amonitem zwiększało wydaj-
ność. Jak obliczano, przy efektywnym zużyciu ładunków ilość rudy odspojonej z pokładu wyno-
siła 2–2,5 ton na jeden otwór strzelniczy.

Załadunek pozyskanej rudy nadal odbywał się ręcznie. Pracowano w dwuosobowych zespo-
łach. Na jeden zespół przypadało 3–4 m przodka. Do eksploatacji nadal używano kilofów, łopat 
i gabli. Wzdłuż odsłoniętej ściany równolegle do jej frontu położny był tor na którym ustawiono 
wagoniki, potocznie nazywane kolebami. Koleba miała pojemność 1m3 i mieściła 1700–1900 kg 
rudy. Naładowane wagoniki wyciągano z wyrobiska lokomotywkami spalinowymi. 

W części zachodniej, gdzie kontynuowano wydobycie, pokład rudy nieuchronnie „wchodził” 
coraz głębiej pod powierzchnię ziemi. Poważne trudności przy eksploatacji złoża sprawiał duży 
wypływ wód podziemnych. Wody te wypływały zawsze, jednak nigdy tak intensywnie jak teraz, 
ponieważ zaczęto prowadzić roboty niżej niż lustro przepływającej w niedalekiej odległości rze-
ki Jabłonicy. Aby temu zaradzić wykopano na dnie wyrobiska kanały odwadniające o wymiarach 
0,5 m×0,4 m. Prowadziły one równolegle do ścian roboczych i zbiegały się w najniższym punkcie 
robót kopalnianych. W miejscu tym został wydrążony szybik odwadniający. Był to pionowy tu-
nel sięgający 6 m, o wymiarach 2 m×1,5 m. W szybiku zainstalowano pompę elektryczną, która 
wypompowywała wodę poza obręb kopalni. Woda ta wraz ze spadkiem terenu spływała do rzeki 
Jabłonicy.

Schemat schronu przeciwstrzałowego w trzech rzutach
Źródło: Plan ruchu na 1955 r. (AP Kielce)
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Plan robót górniczych na lata 1952-1953
Źródło: na podstawie grafi cznego załącznika do Planu ruchu na lata 1952-1953. KPZ Stąporków, sygn. 79 (AP Kielce)
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Już w czasie wojny zaprzestano budowy nowych budynków w północnej i zachodniej części 
kopalni. W części północnej nowe obiekty nie mogły powstawać ze względu na ograniczenia 
przestrzenne i zbiegające się tu wszystkie nitki torowisk. Pozostawiono tam jedynie wagę, służą-
cą do ważenia urobku w kolebach podczepianych do składu. W części zachodniej trzy budynki 
kopalniane rozebrano w 1951 roku, przewidując w ciągu dwu najbliższych lat w miejscu tym pro-
wadzić roboty górnicze. Wszystkie nowe obiekty lokowano w części wschodniej, dobudowując 
je obok już istniejących. Było to najlepsze miejsce na osadę górniczą, ponieważ roboty górnicze 
zakończyły się tu jeszcze przed wojną. Skały z nadkładu wypełniły pustki eksploatacyjne. Na-
stąpił naturalny proces osiadania gruntu, który zniwelowano i wyrównano, uzyskując rozległy 
plac nadający się na osadę górniczą. Po zmianach, przebudowach i rozbudowach stan zabudowań 
kopalnianych w 1951 roku tworzyły następujące obiekty:
– budynek biurowy, kilkuizbowy (poza po-

mieszczeniami biurowymi mieszczący kilka 
służbowych pokoi mieszkalnych),

– remiza dla lokomotyw spalinowych wraz 
z warsztatem ślusarskim,

– kuźnia,
– remiza dla parowozów,
– karbidownia,
– skład paliwa,
– szopa na węgiel,
– budynek dla agregatu wraz z łazienką,
– budynek mieszkalny,
– budynek dla kompresora,
– stajnia.

Poza wymienionymi budynkami do kopalni 
należał garaż samochodów PKS przy stacji prze-
ładowczej oraz mieszkanie służbowe. Wszystkie 
budynki poza stajnią zostały wykonane z drew-
na, dachy były kryte papą. Stwarzało to duże 
zagrożenie pożarowe, ponieważ w zakładzie 
znajdowało się dużo materiałów niebezpiecz-
nych i łatwopalnych. Zabezpieczenie przeciw-
pożarowe przedstawiało się niezbyt imponująco. 
W 1951 roku stanowiły go trzy niewielkie zbior-
niki wodne, z których wodę można było czerpać 
wiadrami.

Przybywało sprzętu o napędzie spalinowym 
i parowym, który wymagał odpowiedniego za-
bezpieczenia oraz miejsca do remontów i kon-
serwacji. Wiele faktów przemawiało za tym, aby 

Budynki kopalni w 1952 roku. 1 – biuro, 2 –budynki gospo-
darcze, 3 – stajnia, 4 – ciesielnia, 5 – piwnice, 6 – kuźnia, 
7 – garaż murowany, 8 – remiza parowozu i lokomotywek, 
9 – budynek świetlicy wraz z mieszkaniami.
Źródło: Plan ruchu wraz z załącznikami grafi cznymi na 
1952 r.

Oryginalna lampa karbidowa stosowana na kopalni
ze zbiorów regionalnych PSP w Pogroszynie (Z. Wia-
trowski, 2008)
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zbudować funkcjonalny obiekt na miarę potrzeb 
zakładu. W marcu 1951 r. gotowy był projekt 
wielofunkcyjnego garażu. W oparciu o te plany 
powstał w niedługim czasie imponujący - w po-
równaniu z innymi budynkami – obiekt. Był 
obszerny, liczył 13,65 m szerokości i 17,37 m 
długości. Zbudowany z cegły, przykryty stropo-
dachem, miał 11 dużych okien i trzy pary drzwi. 
W największym pomieszczeniu o powierzchni 
przekraczającej 84 m2 mieścił się warsztat wy-
posażony w niezbędne urządzenia do naprawy 
i konserwacji lokomotywek. Nieco mniejszy 
był sam garaż mieszczący te pojazdy. W oby-
dwu pomieszczeniach były kanały naprawcze. 
W trzecim pomieszczeniu usytuowano kuźnię 
z dwoma paleniskami, zaś najmniejsze było 
przeznaczone dla nowo sprowadzonego agrega-
tu prądotwórczego o mocy 65 kV, który zastą-
pił poprzednie, wysłużone urządzenie. Agregat 
wytwarzał prąd wykorzystywany do napędza-
nia urządzeń elektrycznych używanych przy 
pracach w warsztacie, zasilania kompresora, 
oświetlania pomieszczeń oraz placu i ciągów 
komunikacyjnych. 

Udogodnienia techniczne, duże zatrudnie-
nie oraz dwuzmianowość pozwalały na ciągłe 
zwiększanie wydobycia. W kwietniu 1951 roku 
wydobyto 6000 ton rudy. „Boży Dar” stał się 
w ten sposób najmocniejszym ogniwem kopalń 
należących do Zjednoczenia. Już u schyłku lat 
czterdziestych produkowano tu więcej rudy, niż 
we wszystkich pozostałych zakładach. Prócz 
„Bożego Daru” do Zjednoczenia należało wte-

Plan garażu
Źródło: Projekt z III 1951 (rzut przyziemia). Sygn arch. 7

Współczesny wygląd garażu (Z. Wiatrowski, 2007 r.)

Plan przyziemia budynku mieszczącego świetlice i miesz-
kania służbowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów po-
zostałości przyziemia oraz relacji K. Kornackiego i B. Ka-
lity, 2007
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dy jeszcze pięć kopalń – „Ma-
jówka”, „Zębiec”, „Klepacze”, 
„Kutery”, „Strzelnica” i „Mi-
kołaj”. Dwie ostanie z powodu 
wyczerpania się rudy wkrótce 
zamknięto. Zmieniono wów-
czas szyld fi rmy. Od 1951 r. 
„Boży Dar” wszedł w skład 
Kopalń Rud Żelaznych „Stą-
porków”.

W tym i następnym roku 
pracowano na dwu polach, czę-
ściowo eksploatowanym przed 
wojną we wschodniej części 
oraz w rejonie zachodnim. Na 
pierwszym polu warstwa nad-
kładu osiągała 3 m, na drugim 
przekraczała 7 m.

Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych to czas szczytowego rozwoju kopalni. Corocznie zatrud-
nienie przekraczało 200 osób. Zarobki jak na miejscowe warunki były dobre. Dzięki nim lepiej 
żyło się okolicznym mieszkańcom.

Zatrudnienie i płace w 1954 roku
Grupa pracownicza Liczba zatrudnionych Przeciętna płaca (zł)

Robotnicy 198 1270
Inżynierowie i technicy 6 1806
Administracja 1 1136
Pracownicy obsługi 4 651
Strażnicy 9 704
Grupa inwestycyjna 37 724
Razem 255 (w tym 26 kobiet) -
Źródło: Sprawozdanie do Okręgowego Urzędu Górniczego w roku 1954, AP Kielce, KPŻ Stąporków, sygn. 79

Schemat załadunku rudy na taśmociąg
Źródło: Plan ruchu na 1953 r.

Górnicy podczas pracy na przodku
Źródło: Udostępnione przez Wł. Wiatrowskiego (w środku w ciemnej koszuli, 
autor nieznany, ok. 1953 r.)
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Siła nabywcza pieniędzy w 1953 roku
Artykuł lub usługa Cena (zł)

Chleb żytni 3
Kiełbasa zwyczajna 27
Masło (kg) 60
Cytryny (kg) 60
Koszula męska bawełniana 55,80
Pończochy stilonowe 75
Uszycie ubrania 500
Płaszcz męski, wełniany jesienny 2060
Półbuty męskie na skórze 390
Szafa garderobiana 3-drzwiowa 1498
Koń roboczy 2212
Dojna krowa 2412
Źródło: Najnowsza historia Polaków – Oblicza PRL, zeszyt nr 3
Dodatek IPN do Rzeczypospolitej, 27.11.2007

Wyśrubowane plany miesięczne i coraz trudniejsze warunki wydobycia (mimo niewątpliwych 
udogodnień technicznych) czyniły pracę górników ciężką i jak się wkrótce okazało, niebezpiecz-
ną na miarę życia.

Dla Władysława Kality i Stefana Regulskiego – górników „Bożego Daru” – 9 października 1954 
roku zdawał się być zwykłym dniem pracy. Przyszli na drugą zmianę. Dozorca przydzielił im wy-
znaczony odcinek przodka, na którym mieli pracować. Zeszli na dół, do wyrobiska. Wszystko prze-
biegało rutynowo. Zbliżała się 16-ta, gdy jeden z górników kończył nawiercanie otworów. W otwo-
rach tych uprawniony strzałowy - Józef Bogucki, umieścił ładunki i podłączył lonty. Powietrze 
przeszył wysoki ton gwizdka, znak że za chwilę nastąpi detonacja. Górnicy odeszli na bezpieczną 
odległość. Wybuch. Kęsy rudy opadły u podnóża ściany. Można je było ładować do koleb.

– Z łopatami w rękach podeszliśmy z moim współpracownikiem, Władkiem Kalitą do przod-
ka – wspomina Stefan Regulski. Pochyliliśmy się, aby nabrać rudę na łopaty. Usłyszałem dudnie-
nie, szelest i głuche uderzenie z góry. Ogarnęła mnie ciemność. Nie straciłem jednak przytomno-
ści. Od razu dotarło do mnie, że nastąpił zawał. Całe szczęście, że byłem pochylony i upadłem na 
twarz, przysypało mnie w pozycji klęczącej, zdążyłem jedynie upuścić łopatę i schować pod siebie 
ręce. To, że ziemia zwaliła mi się na plecy, uratowało mi życie. Było pode mną trochę powietrza. 
Co prawda z trudem, ale mo-
głem oddychać. Z minuty na 
minutę robiło się coraz go-
ręcej. Dobrze, że dopiero co 
oberwana skała była pulchna. 
Słyszałem więc nerwową krzą-
taninę na górze, tuż nad moją 
głową. Uwierzyłem, że mogę 
być uratowany. W szoku trud-
no mi było ocenić, ile trwała 
akcja. Wydawało mi się, że 
bardzo długo. Faktycznie po 
ponad piętnastu minutach kole-
dzy dotarli do mnie. Dobrze, że 
byli blisko i widzieli, w którym 
miejscu nas przywaliło. Jeszcze 
kilka garści odwalonej ziemi,… 

Górnicy podczas przerwy na posiłek. W środku Antonina Gruszka, która goto-
wała kawę dla górników, po prawej stronie u dołu Stanisław Bujak
Fot. udostępniona przez Mariannę Bujak z Korycisk
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i mogłem zaczerpnąć świeżego 
powietrza. Cud od Boga. Wró-
ciłem zza grobu. Odkopywanie 
mego ciała trochę potrwało. 
Dopiero wtedy poczułem ból 
głowy, szyi i pleców. Przeraź-
liwie bolała połamana noga. 
Koledzy przebiegli z noszami, 
troskliwie mnie na nich ułożyli 
zważając szczególnie na moją 
nogę, która była mocno prze-
mieszczona. Obolały, pół żywy, 
ale szczęśliwy, że znów mogłem 
patrzeć na świat. Wynieśli mnie 
wyżej, na plac przed biurem.

– Co z Władkiem- wyjęczałem.
– Nie przejmuj się nic mu się nie stało - zapewnili koledzy, stojący najbliżej. 
Ulżyło mi. Po chwili przyjechało pogotowie. Zabrano mnie do szpitala. Dokładnie przez 6 mie-

sięcy i 10 dni nie podnosiłem się z łóżka. Nie obyło się bez komplikacji, źle zrośniętą nogę łamano 
i składano powtórnie. Nie wróciłem już do ciężkiej pracy przy wydobyciu. Kierownictwo poszło 
mi na rękę i skierowano mnie do ważenia rudy. Nie miałem odpowiednich kwalifi kacji, ale wstawił 
się za mną pracujący w biurze Józek Wiatrowski.

Okazało się, że koledzy nie chcąc mnie mar-
twić, nie powiedzieli mi prawdy. Dopiero gdy 
wszyscy uznali, że mojemu życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo, dowiedziałem się w szpita-
lu tragicznej prawdy – mój kompan Władysław 
Kalita zginął wtedy na miejscu. Dzieliło go ode 
mnie tylko cztery metry, ale miał mniej szczę-
ścia niż ja. Zwaliła się na niego dużo grubsza 
warstwa ziemi. Być może dostał śmiertelnego 
uderzenia w głowę, a może zmarł z braku po-
wietrza? W każdym razie, gdy dotarto do niego, 
nie dawał już oznak życia. 

Działo się to prawie pięćdziesiąt lat temu, 
ale wszystko pamiętam, jakby to było wczoraj 
zakończył swą smutną opowieść siedemdzie-
sięcioletni górnik (w 1998 roku) Stefan Regul-
ski (zmarł w 2003 r.).

Jeszcze podczas pobytu Regulskiego w szpi-
talu przyczyny wypadku badała specjalna komi-
sja ze Zjednoczenia. Za głównego winnego tra-
gedii uznano sztygara Bronisława Kołaczyka, 
którego skazano na karę pozbawienia wolności. 
Przebywał w wiezieniu za Częstochową. Kara 
była dotkliwa ze względu na to, że kilka mie-
sięcy wcześniej – 27 lipca 1954 roku kontro-
lerzy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kiel-

Przewrócony skład pociągu na terenie kopalni
Źródło: udostępnione przez St. Kornackiego (autor nieznany, ok. 1954 r.)

Maszynista lokomotywki z pomocnikiem (po prawej Fran-
ciszek Wojtunik z Korycisk) (udostępniona przez Ryszarda 
Piastę, autor nieznany, ok. 1955 r.)
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cach wykryli wiele zaniedbań dotyczących bezpieczeństwa pracy. Między innymi stwierdzono, 
że częstym przewinieniem jest prowadzenie przodków górniczych wraz z nadkładem. Zalecili, 
aby nadkład zawsze był cofnięty o co najmniej 3 m w stosunku do przodka. Surowo zabronili 
wykonywania podkopów. Sam ocalały twierdzi, że owszem zdarzało się, że aby sprostać planom 
stosowano takie praktyki, lecz w feralnym dniu uchybienia raczej nie było. Nadkład był odpo-
wiednio cofnięty, tyle tylko, że ściana była wysoka Uznał to za nieszczęśliwy zbieg okoliczności. 
Prawdopodobnie detonacja ładunków wzruszyła skały nad rudą, które runęły przy pierwszym 
dotknięciu łopatami. 

Był to jeden z dwóch wypadków śmiertelnych, z tym, że pierwszy na terenie kopalni. Kilka 
lat wcześniej na bocznicy stacji kolejowej w Wieniawie zginął pracownik przygnieciony przez 
przewrócony ciągnik (relacja Wochniaka M. 2006). Wypadki te położyły się cieniem na historii 
kopalni, bo do tej pory zdarzały się tylko urazy i kontuzje. 

Zwiększająca się ilość sprzętu mechanicznego stwarzała nowe zagrożenia. W 1955 roku miały 
miejsce trzy zdarzenia. Najpoważniejszy spowodował – jak napisano w sprawozdaniu- maszy-
nista przez lekkomyślne żarty. Inny wypadek miał miejsce przy transporcie koleb oraz podczas 
demontażu rolki przenośnika taśmowego. Brakuje dokładniejszych informacji na temat skutków 
zdarzeń. 

Postępujące „umaszynowienie” wymusiło potrzebę zmian organizacyjnych. Do tej pory naj-
wyższą funkcję sprawował dyrektor objazdowy, który nadzorował wszystkie kopalnie Zjedno-
czenia. Za nadzór bezpośredni w poszczególnych zakładach byli odpowiedzialni podlegający mu 
kierownicy ruchu. W powojennym okresie działalności zakładu zmieniali się oni aż ośmiokrot-
nie. Z dniem 15 I 1955 roku utworzono samodzielne stanowisko kierownika kopalni. Został nim 
Bohdan Witkowski, który pełnił tę funkcję aż do likwidacji zakładu. Kierownikiem ruchu został 
Wiktor Urbanowicz.

Środki transportu w 1954.
Rodzaj Marka Liczba (sztuki)

Bagier spalinowy „Staliniec” 1
Bagier spalinowy „Skoda” 1
Lokomotywa spalinowa „Piltzner” 1
Lokomotywa spalinowa „Henschel” 1
Lokomotywa spalinowa „Lowa Karol Marks” 1
Lokomotywa spalinowa „Slavia” 1
Lokomotywa spalinowa „Skoda” 1
Parowóz „Kolbendarek” 1
Parowóz „Koppel” 1
Parowóz „Bundlich” 1
Wagoniki - 120
Ciągnik „Ursus C45” 6
Przyczepy - 13
Źródło: Plan ruchu na lata 1955-1956 (arch.)

Nadal pracowano na dwie zmiany. Czasem, gdy był zagrożony plan wydobycia wprowadzano 
również trzecią, nocną zmianę. Górnicy zyskiwali wówczas większe stawki płacowe. Praca na 
trzeciej zmianie była możliwa po zastosowaniu całonocnego oświetlenia. Prąd popłynął lokal-
nymi liniami przesyłowymi. Zainstalowano generator o mocy 95 kW. Oświetlano przodki robo-
cze, drogi przewozowe, biura, garaże i magazyny. Lampy karbidowe stosowano coraz rzadziej. 
Wykorzystywano je podczas awarii lub przeglądu generatora. Najnowsze urządzenie już po roku 
miało dłuższy przestój. Pękła głowica. Trzeba było przywrócić do łask wysłużoną 65-tkę, którą 
wspomagały niezawodne karbidówki. 
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Generalnemu remontowi poddano lokomotywy i wagoniki. Rozrosła się również sieć toro-
wisk. Łączna długość torów osiągnęła w 1955 roku ponad 5 km. Przybyły dwie nowe maszyny 
spalinowe, czeskie „Skody”. Pojawiły się też trzy ciągniki marki „Ursus”. Wykorzystywano je do 
przewozu rudy drobnej na stację w Wieniawie, przywozu paliwa oraz węgla.

Kopalnia w latach 1955-56
Źródło: na podstawie grafi cznego załącznika do Planu ruchu na lata 1955-1956. AP Kielce, KPZ Stąporków, sygn. 79
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Z roku na rok przepisy dotyczące przecho-
wywania i używania materiałów wybucho-
wych stawały się coraz bardziej rygorystyczne. 
05.05.1955 roku krakowska Delegatura Urzędu 
Górniczego zatwierdziła plan nowego składu 
na materiały wybuchowe. Skład wybudowano 
w odległości 150 m od granicy kopalni. Ze-
zwalano w nim przechowywać 150 kg amo-
nitu, 2000 sztuk spłonek i 100 sztuk krążków 
lontu. Zwiększono też liczbę strzałowych do 
4-ech. W praktyce funkcje te pełniły 3 prze-
szkolone osoby (Załącznik do planu ruchu na 
1956 m arch.). Skład wydrążono w zboczu do-
liny rzeki Jabłonicy. Podziemna budowla mia-
ła nieregularny kształt, co gwarantowało małe 
zniszczenia w przypadku niekontrolowanego 
wybuchu. Po oddaniu obiektu do użytku po-
wtórnie zatwierdzono zasady przechowywa-
nia i wydawania materiałów wybuchowych. 
Miało to miejsce w Stalinogrodzie (taką nazwę 
w okresie największej sowietyzacji kraju nosiły 
Katowice) w dniu 10.07.1956 r.

Zmieniono również technikę usuwania nadkładu. W połowie lat pięćdziesiątych osiągał on 
nawet 14 m. Zdejmowano go nadal przy pomocy bagra, natomiast sam transport na hałdę odbywał 
się przy pomocy systemu taśmociągów. Zasięg ramienia maszyny nie wystarczał na „pokonanie” 
tak wysokiej ściany, zastosowano więc dwie koparki. Bagier nr 1 odkrywał górną warstwę docho-
dzącą do 4 m. Urobek wywożony był wagonikami ustawionymi na torze biegnącym równoległe 
do ściany. Zestaw wagoników wyciągany był lokomotywkami spalinowymi. Bagier nr 2 urabiał 
warstwę dolną od 9 do 12 m wysokości. Maszyna ładowała skałę nie na wagoniki lecz na taśmo-
ciąg. Pierwszy z taśmociągów był ustawiony równolegle do ściany. Jego długość liczyła na ogół 
20–80 m. Taśmociąg zbiorczy ustawiono prostopadle do pierwszego, mierzył 80–100 m długości. 
Piął się on ukośnie w górę i usuwał skałę poza obręb robót. Skałą zapełniano wyeksploatowane 
przestrzenie. Ponieważ była rozluźniona, miała większą objętość i wówczas tworzono z niej hał-
dy. Przy taśmociągu czuwało dwu górników. Rozbijali oni największe bryły w miejscu, w któ-

rym następowało przesypywanie skał 
z jednego taśmociągu na drugi, Chro-
niono w ten sposób przed zniszcze-
niem taśmy gumowe przez spadające, 
zbyt duże kęsy rudy.

Udało się wreszcie przedłużyć 
nitkę kolei wąskotorowej do stacji 
kolejowej w Wieniawie. Linia kole-
jowa przecinała w Zawadach drogę 
krajową Lublin-Łódź. Nie stwarzało 
to wielkiego utrudnieniem dla ruchu. 
W latach pięćdziesiątych samochody, 
nawet na drogach krajowych były zja-
wiskiem rzadkim. Gdy kierowca War-

Plan składu materiałów wybuchowych oraz jego lokalizacja
Źródło: grafi czny załącznik z kwietnia 1955 do Planu ruchu 
na 1956 r. (sygn. arch. 79)

Wyrobisko ok. 1957 r.
Źródło: Udostępnione przez Wł. Wiatrowskiego (autor nieznany)
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szawy lub Stara natrafi ł akurat na przejeżdżający przez drogę skład wagoników z rudą, cierpliwie 
czekał aż pociąg przejedzie. Największym problemem technicznym było pokonanie Radomki. 
Wybudowano w tym celu drewniany most na palach wbitych w dno rzeki (informacja St. Kornac-
kiego, 2006 r.).

Skład pociągu liczył 12–16 wagoników i był ciągniony przez parowóz. Tylko w wyjątko-
wych okolicznościach wykorzystywano lokomotywy spalinowe. W jednym wagoniku mieściło 
się 1700–1900 kg rudy. Cały skład zabierał więc ok. 25 ton surowca. Przeciętnie w ciągu zmiany 
zapełniano 3–4 pociągi. 

Aby usprawnić załadunek, na stacji kolejowej w Wieniawie wybudowano specjalną rampę. 
Były na nią wciągane trzy wagoniki jednocześnie. Rudę zsypywano bezpośrednio do wagonów. 
Załadowany zestaw kierowany był do hut. W jednym przypadku odbiorca był nietypowy. Ok. 
1955 roku odsianą rudę drobną zamówił Ośrodek Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. 
Wyekspediowano jej kilka wagonów. Posłużyła do budowy fundamentów pod pierwszy, doświad-
czalny reaktor atomowy „Ewa” (informacja Wochniaka M. 2004).

Przez cały okres działalności kopalni niektórzy, zagorzali działacze PZPR prowadzili ożywioną 
propagandę partyjną. Zachęcano, obiecując różne przywileje, do zapisywania się do Podstawowej 
Organizacji Partyjnej. Jednym z działań partii było zwalczanie przejawów religijności górników. 
Szczególne nasilenie działania te przybrały w ciągu pierwszych 10 powojennych lat. Na przykład 
próbowano zmusić górników do pracy w niedziele i tradycyjne święta kościelne. Zabiegi te spo-
tykały się z biernym sprzeciwem załogi, ponieważ pracownicy w przeważającej części pochodzili 

Schemat urabiania złoża w drugiej połowie lat pięćdziesiątych
Źródło: Załącznik grafi czny do Planu ruchu 1957 r. (Arch.)

Schemat załadunku rudy na stacji kolejowej w Wieniawie
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji M. Wochniaka.
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z tradycyjnych, chrześcijańskich rodzin. Laicyzacji poddały się nieliczne jednostki. Znany jest 
przykład oporu załogi przeciwko próbie zdjęcia krzyża w kopalnianej świetlicy przez najbardziej 
gorliwego aktywistę partyjnego (relacja Kornackiego St. 2006).

Jest znamienne, że nie próbowano zmienić nazwy kopalni. Partyjni działacze znając przeko-
nania i postawę załogi, nie odważyli się na to. Po wydarzeniach października 1956 roku agitacja 
polityczna osłabła. Pozwolono górnikom na większą autonomię wyznaniową. Jej przejawem było 
ufundowanie dwóch chorągwi z wizerunkiem patronki górników – św. Barbary. W uroczystych 
procesjach zaniesiono je do kościołów w Wieniawie i w Mniszku, gdzie zostały poświęcone. 
Znajdują się tam do dziś i są noszone podczas ważnych uroczystości religijnych.

Już na początku 1956 roku było wiadomo, że działalność kopalni zbliża się ku końcowi. Pierw-
szym symptomem likwidacji było zmniejszanie zatrudnienia. W 1956 roku liczba górników spadła 
do 144 osób, a w następnym roku zmniejszyła się o dalsze 40 osób. Na rok 1957 zaplanowano do-

Procesja górników z ufundowana chorągwią do kościoła w Mniszku (na lewym zdjęciu trzeci od lewej – Józef Wiatrow-
ski, ojciec autora) ok. 1957 r.
Źródło: udostępnione przez Mariannę Bujak (autor nieznany)

Dwie strony chorągwi ufundowanej przez górników „Bożego Daru” dla kościoła św. Katarzyny w Wieniawie 
(Z. Wiatrowski, 2007 r.)
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kończenie odbudowy złoża w części zachodniej. 
Wstępny termin likwidacji wyznaczono na koniec 
roku, jednak zrezygnowano z tego zamiaru. Jesz-
cze raz postanowiono poszukać dostępnych pokła-
dów, wracając nawet do złóż kiedyś pomijanych 
i ocenianych jako nierentowne. Na początku roku 
przeprowadzono jeszcze raz dokładne analizy za-
sobności złoża i oceniono warunki jego eksploata-
cji. W tym celu w różnych punktach zachodniego 
obrzeża kopalni wykopano kilkanaście szybików 
badawczych. Kopano na głębokość 12–14 m. Szy-
bik składał się dwu części: przedziału drabinowego 
i przedziału wyciągowego. Ściany były obudowane 
deskami oraz dodatkowo zabezpieczone mieszani-
ną piasku, gliny i iłu. Do wyciągania urobku służył 
kołowrót ręczny z kubłem.

Na początku listopada znane były efekty ba-
dań. Zasoby rudy oceniono na 50 000 ton. Była to 
głównie ruda kawałkowa i drobna. Okruchy miały 
przeciętną wielkość 30 mm i były zmieszane z pia-
skiem. Zawartość czystego żelaza wahała się od 28 
do 31%, a przeciętna zawartość piasku wynosiła 
30%. Problemem były również obfi cie wypływa-
jące wody gruntowe, ponieważ prace górnicze pro-
wadzono poniżej poziomu wodonośnego. Utrzy-
mywał się on na wysokości 165 m n.p.m. 

Po ocenieniu wielkości zasobów postanowiono kontynuować eksploatację jednocześnie w czę-
ści zachodniej i południowej. W drugim z miejsc zalegał pokład rudy o miąższości 1,6–2,2 m. 
Niestety to pole górnicze nie było zbyt rozległe i było wiadomo, że surowca wystarczy zaledwie 
na rok (Plan ruchu na lata 1957–1958, arch.).

Aby wydobyć resztę ze stwierdzonych zasobów w miarę krótkim czasie, po raz ostatni w histo-
rii zakładu znacznie zwiększono zatrudnienie. W zasadzie do prac na dole nie kierowano nowych 
górników. Już w 1956 roku zrekultywowano wschodnią część kopalni i odzyskane działki prze-
kazano właścicielom. Nowo przyjęci zajmowali się wstępnymi czynnościami likwidacyjnymi. 
Rozbierali wewnętrzne torowiska prowadzące do pól już wyeksploatowanych, wykonywali prace 
porządkowe oraz zaczęli rekultywować teren.

Tabor kolejowy w 1957 roku.
Rodzaj sprzętu Marka Moc (KM) Liczba (sztuki)

Lokomotywa spalinowa „WSL – 40” 40 2
Lokomotywa spalinowa „Henschel” 15 1
Lokomotywa spalinowa „Deutr” 12 1
Lokomotywa spalinowa „Slavia” 27 1
Lokomotywa spalinowa „Lowa” 30 1
Lokomotywa spalinowa „Skoda BN-30” 30 2
Parowóz „Bundlich – 1
Parowóz „Decawille” – 1
Parowóz „Koppell” – 2
Wagoniki – – Ok. 150
Źródło: Plan ruchu na lata1957-1958, AP Kielce, KPŻ Staporków, sygn. 80

Schemat szybiku badawczego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu ruchu 
na 1957 r.
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Urządzenia elektryczne kopalni w 1957 roku
Rodzaj urządzenia Liczba (sztuki)

Agregat prądotwórczy 2
Pompa wodna 3
Szlifi erka 2
Tokarka 1
Spawarka 1
Źródło: Planu ruchu na lata 1957–1958, AP Kielce, KPŻ Staporków, sygn. 80

Ostatecznie postanowiono, że działalność kopalni zostanie przedłużona o jeden rok (Plan ru-
chu na 1957 rok.) Jako warunek dalszej eksploatacji podano doprowadzenie linii energetycznej. 
Energię elektryczną wykorzystywano na kopalni od dawna. Pierwszy agregat prądotwórczy za-
instalowano pod koniec lat czterdziestych. Wytworzony prąd służył do oświetlania budynków 
i placów. Było z tym zawsze wiele problemów organizacyjnych i technicznych. Trzeba było do-
datkowej obsługi, aby lokalne urządzenia produkcji i dystrybucji energii działały bez zarzutu. 
Moc agregatów była za mała na potrzeby ciągle rozrastającego się zakładu. Sytuacja radykalnie 
poprawiła się w 1957 roku. Dokładnie 2 listopada kopalnia otrzymała energię elektryczną dopro-
wadzoną z Wieniawy linią napowietrzną zakończoną podstacją transformatorową. Elektryfi kacja 
spowodowała wiele zmian technicznych i organizacyjnych. Możliwość oświetlania placu, sztolni 
i przodków pozwalały urabiać rudę nocą. Dlatego wprowadzono trzecia zmianę na stałe. Trudno 
dziś stwierdzić, czy w kopalni odkrywkowej miało to ekonomiczne uzasadnienie, niemniej jednak 
pozwalało bez zakłóceń realizować plan wydobycia. Zadowoleni byli górnicy, którzy za pracę na 
nocnej zmianie uzyskiwali wyższe stawki. Nastąpiły zmiany organizacyjne związane z kierowa-
niem i nadzorem kopalni. Utworzono nowe stanowiska: sztygar elektryczny, nadgórnik, dozorca 
przewozu itd.

Były to jednak ostatnie miesiące działalności zakładu. Dostępne zasoby surowca ulegały wy-
czerpaniu. Wprawdzie w zachodniej części były niewielkie pokłady rudy, ale leżały zbyt głęboko. 
Wydobycie nie miało technicznego ani fi nansowego uzasadnienia. Od samego początku działal-
ności kopalni corocznie wzrastała grubość nadkładu a grubość złoża jednocześnie malała. Ilość 
wydobywanej rudy osiągano kosztem większego zatrudnienia oraz dzięki postępującej mechani-

Schemat organizacyjny kopalni w latach 1957–1958
Źródło: Plan ruchu na lata 1957–1958, AP Kielce, KPŻ Stąporków, sygn. 80
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zacji. Z roku na rok koszty wydobycia sys-
tematycznie wzrastały. Zapotrzebowanie 
na olej napędowy i węgiel dla lokomotyw 
i parowozów było również większe. 

Jak co roku, 4 grudnia odbyły się ob-
chody Dnia Górnika, czyli „Barbórka”. 
Tradycyjnie były przemówienia, odzna-
czenia, dyplomy i premie pieniężne. Była 
to jednocześnie smutna, bo ostatnia uro-
czystość.

W III kwartale 1958 roku dostępne 
pokłady rudy uległy wyczerpaniu. Dnia 
13.09.1958 roku minister Przemysłu Cięż-
kiego W. Czachórski pismem skierowanym 
do Dyrektora Zjednoczenia Kopalnictwa 
Rud Żelaza w Starachowicach – R. Nie-
wiarowskiego wyraził zgodę na likwidację kopalni. 

Jak ważnym ogniwem był „Boży Dar” w systemie „Zjednoczenia kopalń …” świadczy fakt, 
że po jego zamknięciu w niedługim czasie upadły pozostałe kopalnie. 

Aby choć częściowo wykorzystać bazę i potencjał techniczny zakładu próbowano przekształ-
cić kopalnię w cegielnię (informacja Boguckiego J. 1990). Brak jest szczegółowych danych na 
ten temat. Nie wiadomo czy próbowano wykorzystywać miejscowe surowce, które stwierdzono 
w okolicy, czy zamierzano je przywozić. W każdym razie nie doszło do realizacji zamierzenia. 

Nastąpiły masowe zwolnienia. Pozostawiono jedynie grupę osób odpowiedzialną za likwida-
cję i dozór zakładu. Proces likwidacji trwał kilka miesięcy. Zaczęto od demontażu linii kolejo-
wej. Szyny sprzedawano okolicznym mieszkańcom po okazyjnych cenach. Był to towar wówczas 
szczególnie cenny – wykorzystywano je na wiele sposobów np. do przy wykonywaniu stropów 
na budynkach inwentarskich oraz jako słupki ogrodzeniowe. Ciężki sprzęt: koparki, lokomotywy, 
parowozy, ciągniki i wagoniki przekazano innym zakładom. Zdemontowano agregaty prądotwór-
cze, kompresory, pompy wewnętrzne, linie elektryczne oraz rurociąg wodny. Zabudowania drew-
niane na placu kopalnianym rozebrano, pozostawiając jedynie budynek mieszkalny ze świetlicą 
na obrzeżach. Wiele drobnego sprzętu i materiałów zostało zniszczone lub rozkradzione. Podobno 
na dnie wyrobiska pozostało część wyposażenia, w tym kilka wagoników, które wkrótce zniknęły 
pod wodą.

6. BILANS DZIAŁALNOŚCI KOPALNI
Kierownicy wraz rodzinami opuścili mieszkania służbowe i wyjechali w rodzinne strony lub na 

inne placówki. Górnicy – w przeważającej części rolnicy – wrócili do swoich gospodarstw. Duża 
grupa osób znalazła zatrudnienie w pobliskich zakładach przemysłowych Przysuchy, Szydłowca, 
Skarżyska-Kamiennej i Radomia. Kilku z nich nadal próbowało być górnikami. Rozpoczęli pracę 
w kopalni gliny w Jakubowie pod Przysuchą Jednak dosyć szybko porzucili zajęcie ze względu na 
uciążliwość dojazdu i inny charakter pracy, w porównaniu z tym, do którego byli przyzwyczajeni. 

O istnieniu kopalni w Koryciskach świadczyły już tylko wysokie hałdy, murowany garaż, za-
bytkowy krzyż w centrum, nasyp kolejki wąskotorowej oraz przede wszystkim długie na ponad 
300 m wyrobisko, które w krótkim czasie wypełniła woda. 

W czasie 30-letniej działalności kopalni wydobyto w niej około 500 000 ton rudy. Podany 
poziom wydobycia może być obarczony niewielkim błędem, ponieważ brakowało dokładnych 
danych z trzech lat. Błąd ten nie powinien przekraczać kilku procent. Pół miliona wydobytego 

Dyplom uznania z okazji ,,Dnia Górnika w 1957 r. (pamiątka ro-
dzinna autora)
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surowca jest ilością imponującą. Jeżeli przyjąć, że ówczesny parowóz (lata pięćdziesiąte) mógł 
uciągnąć średnio 1200 ton, a do mniejszego wagonu mieściło się 24 tony ładunku, to łatwo obli-
czyć, że w Koryciskach wydobyto około 416 składów 50-wagonowych rudy żelaza. Z ilości tej, 
przyjmując średnią 41% zawartość metalu, można było uzyskać – pomijając straty technologiczne 
podczas wytopu – ponad 200 000 ton żelaza.

Wydobycie rudy w latach 1928-1959
Lata Wydobycie w tonach Uwagi

1928-1939 95 404
1940-1944 17 847
1945-1951 68 090
1952 35 000

1953 ok. 36 900 Dane szacunkowe jako średnia arytmetyczna roku 
poprzedniego i następnego

1954 38 784

1955 ok. 49 400 Dane szacunkowe jako średnia arytmetyczna roku 
poprzedniego i następnego

1956 ok. 60 000 Wydobycie planowane w roku poprzedzającym
1957 38700
1958 40768
Razem 489 893
Źródło: Plany ruchu wydobytych sprawozdania w okresie działalności kopalni (AP Kielce)

Masa wydobytych skał nadkładu jest wielokrotnie większa. Brakuje szczegółowych danych 
na ten temat, ale znając charakterystykę zalegania złoża, można przynajmniej w przybliżeniu ją 
oszacować. Średnia miąższość pokładu rudy wynosiła 1,7 m, natomiast średnia miąższość nad-
kładu 7,4 m. A zatem objętość usuniętych skał znad pokładu była prawie 4,4 razy większa niż 
objętość rudy żelaza (trzeba jednak pamiętać o ich mniejszym ciężarze właściwym w porównaniu 
z limonitem).

W trzydziestoletniej historii kopalni kierowało nią kilkanaście osób. Ich wizerunki osobowe 
utrwaliły się we wspomnieniach mieszkańców. W pierwszej kolejności należy wymienić pomysło-
dawców i realizatorów przedsięwzięcia jakim było uruchomienie kopalni: Józefa Czarneckiego, 
Stanisława Nowaka i Franciszka Polaka. Dzięki swym zdolnościom organizacyjnym, doświad-
czeniu i fachowości uruchomili i prowadzili zakład, w którym znalazło zatrudnianie kilkadziesiąt 
osób z okolicznych, biednych wiosek. 

Kadra kierownicza kopalni w okresie jej działalności
Imię i nazwisko Funkcja Okres sprawowania

Czarnecki Józef
Nowak Stanisław
Polak Franciszek

Prezes spółki (współwłaściciel)
Kierownik kopalni (współwłaściciel)
Odpowiedzialny za dystrybucję surowca (współwłaściciel)

1928–1939
1928–1939
1928–1939

R. Krajewski Kierownik kopalni 1940–1945
St. Holewiński
Jaworski Antoni

Dyrektor objazdowy
Kierownik ruchu

IX 1945–XII 1948
14 V 1945–XII 1946

Gęgotek Fryderyk Kierownik ruchu XII 1946–VI 1949 
Białaczewski Antoni Dyrektor objazdowy I 1948–V 1948
Dąbrowski Piotr Dyrektor objazdowy V 1948–VIII 1949
Czernikowski Feliks Kierownik ruchu VI 1949–III 1950
Marszałek Stefan Dyrektor objazdowy VIII 1949
Gęgotek Fryderyk Kierownik ruchu III 1950–VII 1950
Noske Alojzy Kierownik ruchu VII 1950–IX 1950
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Gegotek Fryderyk Kierownik ruchu IX 1950–IV 1952
Lorek Marian Kierownik ruchu IV 1952
Odoj Wiktor Sztygar oddziałowy IV 1952
Piątek Stanisław Sztygar maszynowy IV 1952–V 1954
Sochacki Zygmunt Sztygar maszynowy V 1954–1956(?)
Tomaszek Jan Kierownik ruchu 1955–1956?
Witkowski Bogdan Kierownik kopalni 15 I 1955 do końca
Urbanowicz Wiktor Sztygar oddziałowy 15 I 1955–IV 1958
Wilk Stanisław Sztygar zmianowy 15 I 1955–V 1955
Jakubski Bronisław Sztygar zmianowy V 1955–1956?
Żyła Bolesław Sztygar maszynowy 1956?–1957
Olszewski Ryszard Sztygar maszynowy I 1956 do końca
Szymański Józef Sztygar zmianowy 21 IV 1958 do końca
Szczodrak Stanisław Sztygar elektryczny zmianowy 1958 do końca
Ślizak Józef Wydawca materiałów wybuchowych 1958 do końca
Tarka Bolesław Nadgórnik 1958 do końca
Regulski Jan Dozorca przewozowy 1958 do końca
Urbanowicz Wiktor Kierownik ruchu IV 1958 do końca
Źródło: zestawienie w oparciu o materiały AP w Kielcach, OUG i KPŻ Stąporków

O niepowodzeniu ich przedsięwzięcia zadecydowały wyjątkowo niesprzyjające czynniki ze-
wnętrzne – słabo rozwinięta infrastruktura transportowa, kryzys gospodarczy, wybuch II wojny 
światowej, a po jej zakończeniu zmiana ustroju, czego skutkiem była nacjonalizacja zakładu. Ich 
dalsze losy były smutne, a nawet tragiczne. 

Stanisław Nowak została zamordowany w Oświęcimiu. Jego symboliczne groby znajdują się 
na cmentarzach w Krynkach, gdzie się urodził i w Bliżynie, gdzie spędził większość życia. Społe-
czeństwo Bliżyna w uznaniu jego zasług ufundowało mu tablicę pamiątkową. Odsłonięto ją dnia 
27 stycznia 2012 r. na ścianie dawnego Domu Ludowego przy ulicy Kościuszki. (Falarowski 2014). 

Franciszek Polak osiadł w Jastrzębiu, gdzie pracował w sklepie. Borykał się z kłopotami fi nan-
sowymi. Załamany popełnił samobójstwo. 

Jozef Czarnecki mieszkał w Bliżynie. Ze względu na swój szlachecki rodowód był traktowany 
przez władze PRL-u jako obszarnik i kapitalista. Nękano go podatkami i obowiązkowymi dosta-
wami. Szykanowana rodzina żyła w biedzie. W obawie przed reakcjami władz i społeczeństwa 
pozbyto się wielu pamiątek ro-
dzinnych, w tym tych związa-
nych z „Bożym Darem”. Józef 
Czarnecki zmarł nagle na za-
wał serca 26.04.1966 roku i zo-
stał pochowany na cmentarzu 
w Bliżynie (informacja E. To-
maszewskiej, 2014).

Kierujący kopalnią w czasie 
wojny inż. Roman Krajewski 
osiadł w Krakowie. Od 1945 r. 
był na stałe związany z Państwo-
wym Instytutem Geologicznym 
i Akademią Górniczą (później 
AGH). Początkowo prowadził 
wykłady w Katedrze Geologii 
Stosowanej I, a od 1946 – wy-
kładał hydrogeologię i geologię Tablica upamiętniająca St. Nowaka.(R. Falarowski, 2013)
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inżynierską. W czerwcu 1948 r. uzyskał stopień docenta geologii stosowanej. 27 IV 1950 r. został 
mianowany profesorem nadzwyczajnym, a 30 V 1957 r. – profesorem zwyczajnym. 

Jest autorem ok. 140 publikacji, prowadził wykłady, seminaria magisterskie i opracowywał 
podręczniki dla swych studentów. Pod Jego kierunkiem wykonano około 300 prac dyplomowych. 
Wypromował 17 doktorów, spośród których 5 zostało profesorami, a 3 docentami wyższych 
uczelni. Z Jego doskonałej znajomości teoretycznej i praktycznej różnych dziedzin geologii ko-
rzystało i korzysta wielu naukowców, studentów i inżynierów. Profesor Roman Krajewski zmarł 
w wieku 87 lat, 17 czerwca 1993 r. i został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie 
(Kleczkowski, Wilk, 1994).

Z powojennej historii zakładu warto przybliżyć postać Stanisława Holewińskiego. Pełnił funk-
cję dyrektora objazdowego w pierwszych pięciu powojennych latach. Być może jest to zbieżność 
nazwisk, ale prawdopodobnie był to znany metalurg, pracujący w zespole kierowanym przez 
M. Radwana, którego celem było odtworzenie procesu wytopu w starożytnych dymarkach. Ze 
względu na czasy, w których przyszło mu pełnić swoją funkcję trudno ocenić jego zdolności kie-
rownicze i organizacyjne. W zrujnowanym przez wojnę kraju brakowało dosłownie wszystkiego. 
Podczas jego kadencji trudności transportowe omal nie doprowadziły do zamknięcia kopalni. 
Kolejni dyrektorzy objazdowi oraz kierownicy ruchu nie mogli sobie poradzić z tym problemem. 
Stąd ciągłe zmiany personalne.

Zatrudnienie w kopalni w okresie jej działalności
Lata Liczba zatrudnionych

1928-1938 30-60
1939-1944 Przeciętnie ok. 100 osób rocznie
1945 30
1946 42
1947 57
1948 95
1950 221
1952 230*
1954 255
1955 Brak danych
1956 144
1957 114
1958 190

* Liczba szacunkowa
Źródło: Zestawienie w oparciu o materiały AP w Kielcach, OUG i KPŻ Stąporków

Względna stabilizacja u progu lat pięćdziesiątych była nie tylko zasługą kolejnych osób za-
rządzających kopalnią, ale również poprawiającą się sytuacją ekonomiczną odbudowywanego po 
zniszczeniach wojennych kraju. Wpływ na powojenne kłopoty mógł mieć także niewydolny system 
kierowania zakładem. Dyrektorzy objazdowi nie mieli bezpośredniej kontroli nad kierownikami 
ruchu. Być może z tego powodu podejmowane decyzje nie zawsze były trafne. Sytuacja uległa po-
prawie, gdy „Boży Dar” uzyskał niezależność organizacyjną. Nadzór powierzono kierownikowi ko-
palni, zamieszkującemu na jej terenie w służbowym mieszkaniu. Począwszy od 15.01.1955 roku, aż 
do likwidacji stanowisko to piastował Witkowski Bogdan, a kierownik ruchu bezpośrednio mu pod-
legał. W ostatnich latach funkcję tę pełnił Wiktor Urbanowicz. Obydwaj kierownicy byli dobrymi 
organizatorami, lecz w pamięci ludzkiej zapisali się jako osoby tyleż barwne, co kontrowersyjne. 

„Boży Dar” w okresie swej działalności był bez wątpienia jednym z największych pracodaw-
ców w regionie. Przez trzydzieści lat znalazło tu pracę 400–500 górników. Najmniejsze zatrud-
nienie zanotowano w pierwszych latach działalności zakładu oraz tuż po wojnie. W szczytowym 
okresie wydobycia, w połowie lat pięćdziesiątych liczba pracujących osób sięgała 255.
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Dzięki zarobkom w kopalni dostatniej żyło się rodzinom górników. O ile w pierwszych latach 
po wojnie trudno było znaleźć pracowników, to już w latach pięćdziesiątych chętnych nie brako-
wało. Przyczyn było kilka. Nie było innych dużych zakładów oferujących pracę. Praca na roli nie 
była opłacalna ze względu na słabe gleby oraz duże rozdrobnienie gospodarstw. Szczególne trud-
ności przeżywała wieś polska właśnie na początku lat pięćdziesiątych. 15 lutego 1951 r. w związ-
ku z brakami zaopatrzenia wprowadzono na wsi obowiązkowe dostawy zwierząt. Niewywiązanie 
się z tego obowiązku groziło karą do trzech lat więzienia. Kilka miesięcy później rozszerzono 
zakres obowiązkowych dostaw, nawet ziemniaków i wprowadzono sprzedaż na kartki. Ceny pań-
stwowe otrzymywane za artykuły rolne były kilkakrotnie niższe od rynkowych. Alternatywą dla 
licznych rodzin w Koryciskach i okolicy była możliwość zarobku w kopalni.

Prócz korzyści fi nansowych mieszkańcy okolicy mogli korzystać z wielu udogodnień o cha-
rakterze socjalnym i technicznym. Zatrudniona  na kopalni lekarka leczyła  i  pomagała nie tylko 
górnikom, ale również ich rodzinom. Zakładowi specjaliści – kowal, mechanicy i spawacz świad-
czyli usługi dla miejscowej ludności Takie urządzenia elektryczne jak szlifi erka, tokarka i spawar-
ka były dostępne w latach pięćdziesiątych jedynie na kopalni. Do dziś można spotkać wytwory 
ówczesnych majstrów kopalnianych np. elementy ogrodzeń i spawane krzyże na cmentarzach 
w Mniszku i Wieniawie. Dzięki kopalni prąd w Koryciskach popłynął około 5 lat wcześniej niż 
w sąsiednich wioskach. Górnicy oraz ich rodziny korzystali ze świadczeń socjalnych. Brali udział 
w wycieczkach organizowanych przez zakład. Dla dzieci pracowników organizowano kolonie 
i obozy (relacja Kornackiego St. 2007).

Nie do przeceniania są również nowinki cywilizacyjne, które dzięki kopalni dotarły kilka lat 
wcześniej na biedną, zacofaną polską wieś. Duże zdziwienie musiał wywoływać inżynier R. Kra-
jewski, który mieszkał w odległym o 10 km Rzucowie. Latem docierał do pracy motocyklem, 
a zimą na nartach biegowych (informacja Stefanii Plewińskiej ok. 1995 r). W okresie gdy nie było 
telewizji, radio i prasa były rzadkością, ludzie poznawali rzeczywistość tylko poprzez bezpośred-
nią obserwację rzeczy i zjawisk. Kopalnia odegrała w tym zakresie niebagatelną rolę. 

7. KORYCISKA OD 1959 ROKU PO CZASY WSPÓŁCZESNE
Z ocalałych budynków kopalnianych w pełni wykorzystano jedynie drewniany barak, w którym 

znajdowała się zakładowa świetlica i mieszkania służbowe. Utworzono w niej siedmioklasową 
szkołę podstawową, do której uczęszczali uczniowie z Korycisk i sąsiedniego Omięcina. Jedno 
z mieszkań zajęła nauczycielska rodzina. Pozostałe, po niewielkich przeróbkach zaadaptowano 
na sale lekcyjne (informacja 
K. Kornackiego, 2001). Ściany 
drewnianego baraku, zbudo-
wane najprostszymi metodami, 
nie miały dobrych właściwości 
izolacyjnych. Największa sala 
położona od północnego-za-
chodu, narażona na podmuchy 
zimowych wiatrów, zyskała 
więc sugestywną nazwę „Sy-
beria”. Ze względu na te i inne 
niedogodności oraz postępującą 
ciasnotę związaną z wyżem de-
mografi cznym, barak przestał 
spełniać swe funkcje. W 1973 
roku dzieci z Korycisk przenie- Nasyp kolejki wąskotorowej prowadzącej z „Bożego Daru”

(Z. Wiatrowski, 2007 r.)
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siono do Pogroszyna. W 1960 r. 
powstał tu duży piętrowy bu-
dynek wybudowany w ramach 
akcji „Tysiąc szkół na tysiącle-
cie”. W „Syberii” jeszcze w tym 
samym roku ulokowano wiej-
ski klub. Opiekowali się nim 
Barbara i Kazimierz Kornacy. 
Początkowo klub podlegał Po-
wiatowemu Ośrodkowi Kultury 
w Szydłowcu. Po reformie ad-
ministracyjnej trafi ł pod zarząd 
powiatu przysuskiego i wkrótce 
został zlikwidowany. Rok póź-
niej zakwaterowano w baraku 
pogorzelców z Zawad. We wsi tej miał miejsce wielki pożar, podczas którego spaliło się kilka 
gospodarstw. Rodziny przebywały w baraku kilkanaście miesięcy. Później stał niezamieszkany. 
Dewastowany przez lata spłonął – prawdopodobnie podpalony – 01.09.1981 roku.

Część materiałów uzyskanych z rozbiórki innych, drewnianych budynków kopalnianych po-
służyło do wybudowania remizy strażackiej. Wówczas powołano w Koryciskach ochotniczą straż 
pożarną, której przedzielono wóz strażacki, motopompę oraz niezbędne wyposażenie osobiste 
strażaków. Funkcjonowała do końca lat siedemdziesiątych. 

Solidny murowany budynek garażu pozostawiono na miejscu. Mimo, że był nowoczesny 
i spełniał swą funkcję zaledwie 8 lat, nie znalazł praktycznego zastosowania. Przyczyną było 
jego oddalenie od wsi i brak prądu, ponieważ linie energetyczne po likwidacji kopalni rozebrano. 
W krótkim czasie uległ dewastacji. Najpierw zniknęły okna i drzwi, później zaczęto rozbierać 
mury. Przez kolejne lata był rezerwuarem cegły. Pozostały po nim narożne i działowe fi lary pod-
trzymujące strop.

Nieopodal ruin garażu, od lat w tym samym miejscu stoi drewniany krzyż. Jego historię kryje 
wiele tajemnic. Pierwotnie znajdował się w majątku dziedzica Łuniewskcego w pobliskim Omię-
cinie. Gdy majątek rozparcelowano, a budynki zostały ograbione, a potem rozebrane, przeniesio-
no krzyż na teren kopalni (informacja Augusta Kowalczyka, 2001). Na zagadkowej, metalowej 
tabliczce u góry widnieje data 1659, u dołu -1942. Wcześniejsza z dat prawdopodobnie określa 
pierwszą  fundację  krzyża  w  Omięcinie,  druga  datę  przeniesienia obiektu  na teren kopalni. 
Obecny krzyż (z pewnością kolejny) liczy ok. 5m.  Zbudowano go z masywnych belek. Ramię 
górne przykrywa stromy daszek,  a pionową belkę wieńczy kogut wycięty z metalowej blachy. 
Prawdopodobnie  jest  to druga lokalizacja krzyża na terenie kopalni  (relacja M. Kornackiego, 
1992 r.).  Najpierw  wkopano go przy skrzyżowaniu dróg.  Gdy w miejscu tym zaczęto eksplo- 
atować rudę, krzyż powędrował na północny wschód, na dawne pole rudonośne, z którego wy- 
dobyto już surowiec, a pustki eksploatacyjne wypełniono skałami. 
     Nasyp kolejowy prowadzący z kopalni stał się wygodnym traktem, którym rolnicy dojeżdżali 
na pobliskie łąki. Łąki te czasem były zalewane przez kapryśną Jabłonicę. Wyniesiony ponad 
powierzchnię terenu, usypany z twardych i spoistych skał umożliwiał dojazd. Można się nim było 
dostać również do asfaltowej szosy prowadzącej do Radomia.

W pierwszych latach po likwidacji mieszkańcom Korycisk i okolic trudno było znaleźć nowe 
zatrudnienie. Przeszkodą był brak połączeń komunikacyjnych. Z czasem państwowe zakłady, 
głównie z Radomia i Skarżyska – Kamiennej zaczęły przysyłać swoje zakładowe pojazdy. Po-
czątkowo były to ciężarówki ze skrzynia ładunkową przystosowaną do przewozu ludzi (przykrytą 

Garaże w Koryciskach na obrzeżach „Bożego Daru”
(Z. Wiatrowski, 2007)
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brezentową plandeką), później kursowały osinobusy (skrzynia pasażerska był już metalowa), aż 
wreszcie pojawiły się autobusy. Zanim uruchomiono linie PKS-owe pojazdy te dawały jedyną 
możliwość dostania się do miast nie tylko pracownikom. Mieszkańcy, zwłaszcza mężczyźni chęt-
nie podejmowali pracę w mieście ponieważ praca na roli nie gwarantowała należytych dochodów. 
Gleby we wsi – o czym już była mowa – są mało urodzajne, a działki rolne poprzez liczne podziały 
dziedziczne ulegały dalszemu rozdrobnieniu. Do największych pracodawców w regionie należały 
wówczas: „Zakłady Metalowe Łucznik”, „Zakłady Tytoniowe”, „Radomskie Przedsiębiorstwo 

Koryciska w połowie lat siedemdziesiątych
Źródło: mapa w skali 1:10 000 udostępniona przez UG w Wieniawie
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Remontowo-Budowlane” oraz „Ra-
doskór”. Wszystkie zlokalizowane 
w Radomiu. Część osób znalazło pra-
cę w „Zakładach Metalowych Mesko” 
w Skarżysku-Kamiennej, „Zakładach 
Płytek Ceramicznych” i „Zakładach 
Metalowych” w Przysusze, Rejonie 
Dróg Publicznych w Szydłowcu i kil-
ku innych, mniejszych zakładach. 

Na poprawę warunków agrarnych 
w Koryciskach i w miejscowościach 
sąsiednich korzystnie wpłynęła melio-
racja i komasacja. W latach 1974–76 
podmokłe lub zabagnione łąki zostały 
poprzecinane systemem rowów me-
lioracyjnych, do których zbiegły się 
ciągi podziemnych kanałów sączko-
wych. Niezbyt wartościowe rolniczo 
Grabowce, Osieki i Górki po obsianiu 
cennymi gatunkami traw zamieniły 
się w urodzajne łąki. Z czasem, nie-
dostatecznie konserwowany system 
irygacyjny, nieumiejętne nawożenie, 
zdarzające się mokre lata oraz osie-
dlenie się bobrów spowodowały, że 
dziś melioracja przestała spełniać swą 
funkcję. Wiele działek leży odłogiem, 
szlachetne trawy wyginęły, a w wielu 
miejscach na powrót wyrosły turzyce 
i sitowia. 

Po melioracji skomasowano grun-
ty. Rozdrobnione działki scalono 
i przydzielono rolnikom bliżej ich sie-
dzib. Z części gruntów oddawanych 

w zamian za renty rolnicze utworzo-
no na obrzeżach wsi Zakładowe Go-
spodarstwo Rolne. Na piaszczystych 
polach – bo wydano wówczas walkę 
rzekomym nieużytkom – uprawiano 
głównie zboża. Kolektywizacja w Ko-
ryciskach nie powiodła się. W pierw-
szych powojennych latach namawia-
no do niej rolników. Jak się wydaje 
akcja miał charakter bardziej sonda-
żowy i demonstracyjny niż praktycz-
ny. Zamiast PGR-ów powstały Kółka 
Rolnicze, które dysponowały ciągni-
kami i maszynami rolniczymi, roz-

„Boży Dar” po rekultywacji przeprowadzonej w latach 1980-1981
Źródło: Urząd Gminy w Stąporkowie

Zamarznięty zbiornik pokopalniany (Z. Wiatrowski, 2006)
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prowadzały nawozy i środki 
ochrony roślin. Rolnicy chętnie 
korzystali z usług Kółka Rolni-
czego. Byli do tego zmuszeni, 
bo posiadanie własnych ciągni-
ków ze względu na ideologicz-
ną i ekonomiczną politykę pań-
stwa nie było jeszcze możliwe. 
W latach 1970–1971 wybudo-
wano na południowych obrze-
żach kopalni zespół garaży.

Służyły do przechowywa-
nia sprzętu, nawozów i innych 
materiałów do produkcji rol-
nej. Były wykorzystane tylko 
kilka lat. Po reformie admini-
stracyjnej utworzono wówczas 
Spółdzielnię Kółek Rolniczych 
w Wieniawie, która zaczęła 
świadczyć usługi dla rolników 
całej gminy. Garaże spełniały 
swą funkcję w ograniczonym 
zakresie. Niewykorzystane 
i w dużej części zdewastowa-
ne budynki można oglądać do 
dziś.

Przejściowa poprawa ren-
towności gospodarstw rolnych 
miała miejsce na początku lat 
osiemdziesiątych. W Przysusze 
wybudowano wtedy duże i no-
woczesne Zakłady Przemysłu 
Owocowo- Warzywnego „Hor-
tex”. Dla rozdrobnionych go-
spodarstw była to sprzyjająca 
alternatywa. Uprawa warzyw 
i owoców jest pracochłonna 
i trudna do zmechanizowa-
nia, a w przeludnionej wsi rąk 
do pracy nie brakowało. Naj-
powszechniejszymi roślinami 
uprawnymi były w zależności 
od koniunktury: fasolka szpara-
gowa, brukselka, marchew, tru-
skawki, maliny i porzeczki.

Głęboki kryzys końca lat 
osiemdziesiątych dotknął 
wszystkie dziedziny gospodar-

Widok na wyrobisko z jednego ze wzgórz (Gminna Biblioteka Publiczna w Wie-
niawie, 1985)

W tym wąwozie biegło torowisko kolejki, dziś jest droga
(Z. Wiatrowski, 2007)

Widok na zbiornik (Z. Wiatrowski, 2007)
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ki. Zaczęły się masowe upadłości zakładów. Autobusy robotnicze przestały przyjeżdżać po pra-
cowników. Ceny uzyskiwane za produkty rolne spadły oraz były kłopoty z ich zbytem. Pojawiło 
się nowe zjawisko – bezrobocie. Np. w 1996 roku wieś zamieszkiwało 287 osób. Z liczby tej oko-
ło połowa osób czynnych zawodowo utrzymywała się wyłącznie z rolnictwa, natomiast pozostali 
mieszkańcy byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze.

Przez kolejne lata wpływ kopalni na życie mieszkańców stawał się coraz mniejszy. Począt-
kowo, gdy wysokie hałdy górowały nad okolicą było to ulubione miejsce dziecięcych zabaw, 
zwłaszcza w porze zimowej, gdy strome stoki wykorzystywano do saneczkowania. W 1980 roku 
przeprowadzono rekultywację hałd. Wzgórza zniwelowano. Na części odzyskanego terenu po-
wstały pastwiska, które przekazano rolnikom. Ze względu na pogmatwane stosunki własnościowe 
doszło do wielu lokalnych sporów. Rekultywację zleciły Zakłady Odlewnicze w Stąporkowie, 
spadkobierca „Zjednoczenia Kopalń Rud Żelaza”. Wykonawcą była Spółdzielnia Kółek Rolni-
czych w Przysusze (informacja J. Kwietnia 2007).

Sukcesja roślin zmienia oblicze kopalni. Początkowo wyrosły chwasty, zioła i trawy. Na ich 
miejsce wkroczyły gęste zarośla dzikiej róży, tarniny, kruszyny i dzikiego bzu. Później wykiełko-
wały i wyrosły drzewa. Na terenach wyżej położonych są to brzozy, osiki, sosny i dęby, natomiast 
zbocza wyrobiska opanowała olsza czarna.

Zbiornik pokopalniany ma znaczną głębokość, w najgłębszym miejscu osiąga ponad 15 m. 
Woda jest niezbyt przezroczysta, ale czysta chemicznie i bakteriologicznie. Potwierdza to po-

Przez wiele lat po likwidacji kopalnia budziła zainteresowanie prasy. Wycinek prasowy „Słowa Ludu” z lat siedem-
dziesiątych.
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wszechność występowania raków, skorupiaków bardzo wrażliwych na zanieczyszczenia. Dobrą 
jakość wody zawdzięcza zbiornik swej izolacji. Ze względu na ukształtowanie i niedostępność 
brzegów okolonych drogą oraz wysokimi skarpami spływ ścieków, nawozów sztucznych, środ-
ków ochrony roślin i innych zanieczyszczeń jest minimalny. Swą liczebność raki zawdzięczają 
między innymi powszechności występowania małży, którymi się żywią. W roku 1997 prowa-
dzono tu badania liczebności rzadkiego gatunku – szczeżui wielkiej. Bogaty jest świat ryb repre-
zentowanych głównie przez okonie, szczupaki liny i karpie. Według relacji wędkarzy trafi ają się 
imponujące okazy.

Pod koniec lat osiemdziesiątych teren wyrobiska przykryty lustrem wody zakupił od Gmi-
ny Wieniawa prywatny inwestor. Wieś podała kupującego do sądu. Po kilkukrotnych apelacjach 
utrzymano werdykt korzystny dla nabywcy.

Plaga dzikich wysypisk śmieci towarzyszyła terenom pokopalnianym od momentu zamknię-
cia zakładu. Już w latach 70-tych duże radomskie zakłady np. „Radoskór” zaczęły tu składować 
odpadki poprodukcyjne. Śmieci te zostały przykryte podczas rekultywacji. Później tereny te, jako 
wysypisko śmieci, upodobali sobie okoliczni mieszkańcy.

Kopalnia to doskonałe miejsce do zajęć dydaktycznych. Pobliskie szkoły w Pogroszynie 
i w Wieniawie organizując wycieczki piesze i rowerowe nie omijają tego urokliwego dziś miej-
sca. Z tego samego powodu cieszy się zainteresowaniem artystów.

Duży zbiornik czystej wody przyciąga również amatorów wypoczynku i kąpieli (zresztą nie-
dozwolonej). W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych było to ulubione miejsce rekreacji 
mieszkańców pobliskich miast, w tym Radomia. Stracił na znaczeniu po wybudowaniu zbiornika 

„Koryciska- Wzgórze kopalni rudy żelaza”, Mal. Bożena Popławska, pastel, papier, 50X65, wł. artystki, 1995
Źródło: Radom i Ziemia Radomska w malarstwie i rysunku, Radom 1995, (zamieszczono za zgodą autorki)
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wodnego Domaniów. Niestety powyrobisko-
wy zbiornik ze względu na swą głębokość 
i nieregularność dna kryje wiele niebezpie-
czeństw. Odnotowano tu kilka przypadków 
utonięć.

Minęło ponad pół wieku od zamknięcia 
„Bożego Daru”. Procesy geomorfologicz-
ne, rekultywacja oraz postępująca sukcesja 
roślin zmieniły pierwotne oblicze kopalni. 
Pozostanie ona już tylko w zacierających się 
z każdym rokiem wspomnieniach okolicz-
nych mieszkańców. 

Zmieniły się również Koryciska. Wyłącz-
nie z rolnictwa utrzymuje się coraz mniej 
osób. Część mieszkańców pracuje w innych 
sektorach gospodarki – usługach, budow-
nictwie, rzadziej w przemyśle. Wieś wyspecjalizowała się w handlu odzieżą. Praca zarobkowa 
mieszkańców ma często charakter sezonowy. Niektórzy przebywają czasowo w większych ośrod-
kach miejskich lub za granicą. Wielu jest bezrobotnych.

Wieś się systematycznie wyludniała. Co 
jest znamienne, w XVII wieku zamieszki-
wało osadę o 100 osób  więcej niż obecnie. 
Począwszy od połowy lat osiemdziesiątych 
liczba ludności zmniejszyła się o 30%. Trend 
spadkowy zatrzymał się od roku 1985 liczba 
mieszkańców utrzymuje się na podobnym 
poziomie, około 250 osób.

We wsi przybyło nowych domów, starsze 
odremontowano. Wizytówką wsi poza pie-
czołowicie odrestaurowanym kompleksem 
podworskim jest rozbudowana w 2014 roku 
świetlica wraz z przyległym boiskiem i pla-
cem zabaw.

Świetlica wiejska w Koryciskach wraz z otoczeniem
(Z. Wiatrowski 2014)

Widok wsi (Z. Wiatrowski, 2014)
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SŁOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW, KTÓRE WYSTĄPIŁY W TEKŚCIE

Akumulacja – gromadzenie osadów.
Aluwium – ogół utworów geologicznych naniesionych przez rzekę, np. aluwialne piaski lub żwi-

ry, namuły. 
Bród (przemiał) – płytki odcinek koryta rzecznego.
Denudacja – ogół procesów polegających na usuwaniu zwietrzeliny z powierzchni skał, a przez to 

ich odsłaniania i obniżania powierzchni terenu.
Dyslokacja – zmiana pierwotnego ułożenia skał.
Erozja – wytwarzanie zagłębień na powierzchni terenu przez czynniki zewnętrzne, np. wodę, 

wiatr, lodowiec.
Folusz – budynek lub pomieszczenie, w którym mieści się folusz – maszyna do obróbki (folowa-

nia) sukna.
Glejowe gleby – gleby w wytworzone w środowisku zabagnionym. Na skutek braku tlenu związki 

żelaza w nich zawarte nadają im kolor niebieskawy.
Interglacjał – okres ocieplenia między zlodowaceniami.
Koryto – najniższa część dna doliny wyżłobiona przez rzekę, którą płynie woda przez większą 

część roku. 
Kuesta – próg strukturalny powstały wskutek nierównomiernej odporności warstw skalnych, nie-

znacznie pochylonych w jedną stronę.
Ławica – nagromadzenie rumowiska w środkowej części koryta. Może to być stadium początko-

we wyspy.
Łomik – niewielki kamieniołom.
Margiel – skała zbudowana z węglanu wapnia z dużą domieszką minerałów ilastych.
Niżówka – okres niskich stanów wody w korycie rzeki wywołany najczęściej niskim stanem opa-

dów lub ich brakiem.
Meander (zakole) – łukowate wygięcie biegu rzeki, przechodzące w łuki wygięte w drugą stro-

nę.
Mezoregion – najmniejsza (poza mikroregionem) jednostka podziału fi zycznogeografi cznego, 

obejmująca teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych.
Miąższość – w geologii oznacza grubość warstwy skalnej.
Morena – materiał skalny tkwiący w lądolodzie i przezeń przemieszczany oraz osadzony po jego 

stopieniu.
Murszowe gleby – gleby powstałe z torfowisk przez obniżenie poziomu wód gruntowych.
Nadkład – część górotworu znajdującą się nad złożem.
Nawa – część świątyni przed prezbiterium przeznaczona dla wiernych.
Odsypiska – fałdy piaszczyste po stronie wypukłej zakola tworzące plażę.
Ostaniec – wzniesienie wznoszące się ponad powierzchnię zrównania, zachowane przed denuda-

cją powodu dużej odporności skał lub położenia na dziale wodnym.
Ploso – głęboka część koryta występująca pod brzegiem wklęsłym.
Polichromia – barwienie rzeźb lub malarstwo ścienne.
Poliptyk – wieloskrzydłowy ołtarz szafi asty wypełniony rzeźbą lub malowidłami, charaktery-

styczny głównie dla gotyku.
Populacja – grupa osobników jednego gatunku zamieszkujących określony teren w tym samym 

czasie.
Pospółka – mieszanina piasku i żwiru.
Predella – pozioma podstawa poliptyku.
Prezbiterium – część kościoła przeznaczona dla duchowieństwa i mieszcząca ołtarz główny.
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Reintrodukcja – ponowne wprowadzenie określonego gatunku na teren niegdyś przez niego za-
mieszkiwany.

Retencja – czasowe zatrzymanie wody w zlewni, opóźniające jej odpływ.
Snycerstwo – sztuka rzeźbienia w drewnie.
Spąg – dolna powierzchnia warstwy skalnej.
Stadiał – chłodniejszy okres w glacjale, podczas którego lodowce zwiększają swój zasięg.
Starorzecze – część dawnego koryta rzecznego, opuszczonego i odciętego od koryta współcze-

snego.
Terasa zalewowa – część dna doliny, zalewana podczas wysokich stanów wód.
Transgresja – zalanie większego obszaru lądowego przez morze.
Uskok – przesunięcie warstw skalnych wzdłuż powierzchni pęknięcia.
Użytek ekologiczny – podlegający ochronie niewielki powierzchniowo obiekt, cenny pod wzglę-

dem przyrodniczym.
Wezbranie – podniesienie się poziomu wody do stanu wysokiego.
Węzeł hydrografi czny – miejsce, w którym zbiega się kilka ważnych rzek.
Wysoczyzna morenowa – teren z materiałów morenowych wznoszący się ponad poziom dna pra-

dolin słabo rozcięty.
Zlewnia – cały obszar terenu, z którego wody spływają do wskazanego miejsca, np. jeziora. 
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