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„We Wsi Miedziance ukazuiące się wszędy ślady dobywanego kruszcu, przez pozostałe ieszcze 
w szczątki onegoż, skłoniły Urząd Górniczy […] aby szyby dawnieysze odkryć, nowe otworzyć […] y 

walcząc wszędzie z twardą opoką wapiennego kamienia śledzić w tymże żyły kruszcowey […],  
Tak postępując, natrafiono na dawniey wybite szyby, które Przodkowie nasi, przez wysadzenie  
prochem kamienia robili y z nich według wszelakich domysłów, bogaty kruszec wydobywali”1.

Paweł Wróblewski

Podziemna architektura pogórnicza w rejonie 
Chęcin – problemy zagospodarowania 

i udostępnienia na przykładzie sztolni „Antoni” 
na Miedziance

„Dziedzictwo1przemysłowe odzwierciedla ściśle relacje mię-
dzy środowiskiem kulturowymi i naturalnym”2 – trafnie za-
uważyli autorzy Zasad Dublińskich (wspólnych wytycznych 
ICOMOS-TICCIH w zakresie konserwacji obiektów, konstruk-
cji, obszarów i krajobrazów dziedzictwa przemysłowego z 28 
listopada 2011). To sprzężenie bardzo dobrze ilustrują pod-
ziemne obiekty pogórnicze3, powstałe w wyniku przekształ-
cania abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego, 
drążone w celu pozyskania surowców naturalnych do dalsze-
go przetwórstwa. W rejonie Chęcin, dawne, porzucone ko-
palnie popadają w zapomnienie, choć są ważnym świadec-
twem zarówno historii tego obszaru, jak też dokumentują 
dzieje górnictwa i techniki wydobywcze. 

Początki górnictwa chęcińskiego sięgają co najmniej 
schyłku XIV wieku, co poświadczają dokumenty pisane4, choć 
niewykluczone, że miały miejsce wcześniej, na przełomie XIII 
wieku, na co z kolei zdają się wskazywać wyniki badań ar-
cheologicznych5. Rozwój ośrodka, który nastąpił w XV wieku, 
został zahamowany około poł. XVI w., najprawdopodobniej 
na skutek wyczerpania łatwo dostępnych przypowierzch-
niowych złóż6. Na początku XVII wieku górnictwo chęcińskie 
weszło w nową fazę rozwoju, dzięki inwestycjom królew-
skim (Zygmunt III Waza finansował prace na Miedziance), 
ale wkrótce, w okresie potopu szwedzkiego nastąpił kolej-
ny kryzys i – jak pisał Hieronim Łabęcki – „już po panowaniu 

1 Opis historyczny...
2 Szmygin (red.) 2015: 192.
3 Karta Tagilska definiując dziedzictwo przemysłowe, wymienia wśród jego 

elementów kopalnie; zob. Douet (red.) 2016: 236.
4 Paulewicz 1992: 37.
5 W roku 1998 C. Hadamik wraz z T. Wróblewskim badali podziemne wyro-

bisko pod kościołem św. Bartłomieja w Chęcinach, które zinterpretowali 
jako sztolnie. Większość badaczy datuje początek budowy kościoła na 
rok 1325, który stanowi terminus ante quem drążenia sztolni (w obiekcie 
nie znaleziono zabytków datujących); zob. Hadamik 2005. Tym samym 
potwierdzałoby to hipotezę Z. Kowalczewskiego o eksploatacji kruszców 
jeszcze przed lokacją miasta; zob. Kowalczewski 1976: 93.

6 Paulewicz 1992: 38–40.

Jana Kazimierza ustało pod Chęcinami kopanie rud krusz-
cowych”7. Dalszą eksploatację podjęto dopiero w czasach 
zaborów (wtedy też miały miejsce prace wzmiankowane 
w cytowanym Opisie historycznym miedzany srebrnych tu-
dzież ołowianych kopalni w Miedzianey Górze y Miedziance). 
Wydobycie kontynuowano w okresie międzywojennym, 
a ostatnie kopalnie zamknięto w latach pięćdziesiątych XX 
wieku, kiedy to wydobycie kruszców przestało być rentowne.

Na omawianym obszarze zlokalizowanych jest bardzo wiele 
śladów górnictwa, zwłaszcza powierzchniowych, których licz-
ba jest trudna do oszacowania ze względu na ich małą czytel-
ność terenową8. Zachowała się także podziemna architektura9 
w postaci sztolni, szybów, czy korytarzy. Do najważniejszych 
miejsc historycznego wydobycia kruszców należą Góra Żakowa 
(podziemne wyrobiska i powierzchniowe ślady wydobywania 
rud ołowiu), Góra Zelejowa (małe kopalnie, w których pozy-
skiwano rudę ołowiu), Moczydło (eksploatacja galeny w wy-
robiskach szparowych i szybikach) oraz Miedzianka (gdzie na 
przestrzeni kilku wieków wydobywano rudę miedzi; ryc. 1)10.

Miedzianka w Górach Świętokrzyskich jest zachodnim 
krańcem świętokrzyskiego trzonu paleozoicznego; położo-
na jest na zachód od Kielc i na północny wschód od Chęcin. 
Krajobraz góry Miedzianki, jej budowa geologiczna, różno-
rodność występujących tu minerałów oraz obecność nakła-
dających się w czasie i przestrzeni wyrobisk górniczych stano-
wiących ważne dziedzictwo kulturowe, stały się w 1958 roku 

7 Łabęcki 1841: 297–298.
8 Przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji wymagałoby terenowej 

weryfikacji obrazu uzyskanego podczas skanowania laserowego terenu.
9 Np. wg Marty Tobolczyk „Architektura jest sztuką, nauką i mądrością 

przestrzennego kształtowania środowiska dla potrzeb człowieka i dla za-
chowania równowagi ekologicznej, przejawiając się w budowanych for-
mach. Pod pojęciem budowania rozumie się różne techniki wznoszenia 
i drążenia, jak również uzupełnianie istniejących naturalnych struktur”; 
Tobolczyk 2000: 17. Podziemne obiekty powstałe podczas eksploatacji 
kruszców w rejonie Chęcin bardzo dobrze wpisują się w tę definicję. 

10 Rubinowski i Wójcik 1978: 113–114; Wróblewski 1979, 2000: 30–31; 
Górniak et al. 2006.

89–102
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powodem ochrony całego wapiennego wzniesienia w postaci 
rezerwatu przyrody nieożywionej Góra Miedzianka. 

Wydobywanie rudy miedzi w kopalniach Miedzianki 
miało miejsce na przestrzeni kilku wieków z dłuższymi lub 
krótszymi przerwami. Złoża mające charakter polimetaliczny 
pozwoliły też na pozyskiwanie z rudy innych metali, szczegól-
nie srebra. Również wydobywano w odkrywkowych wyrobi-
skach cenne odmiany marmurów. Stosowano różne techniki 
wydobywcze, osiągając też zróżnicowane efekty surowcowe. 
Historia wydobywania kopalin na Miedziance najlepiej zna-
na jest z XIX i XX wieku. Po utracie niepodległości I Rzeczypo-
spolitej kopalnie Miedzianki znalazły się w Galicji Zachodniej 
i w latach 1804–1807 zagospodarowali je Austriacy. W uza-
leżnionym od Rosji Królestwie Polskim i powołaniu przez 
Stanisława Staszica w Kielcach Dyrekcji Głównej Górniczej, 
wznowiono na Miedziance roboty w latach 1817–1821. Na 
początku XX w. prace na Miedziance podjęli bracia Stanisław 
i Bolesław Łaszczyńscy, którzy prowadzili wydobycie w latach 
1901–1909 oraz 1919–1922. W okresie 1915–1918 kopalnię 
objął austriacki Cesarsko-Królewski Wojskowy Zarząd Górni-
czy. Po II wojnie światowej wznowiono prace kopalni urucho-

mionej w latach 1949–1954 przez Centralny Zarząd Kopalnic-
twa Rud Metali Nieżelaznych w Katowicach. Zewnętrznym 
śladem tej ostatniej działalności górniczej jest wieża szybu 
„Piotr” i pozostała w sąsiedztwie zabudowa11.

Na tle zachowanych śladów świętokrzyskiego górnictwa 
kruszcowego Miedzianka jest szczególna, zarówno jeśli cho-
dzi o różnorodność pozostałości dawnej eksploatacji, jak też 
potencjału turystycznego zagospodarowania (ryc. 2). Najcie-
kawszym świadectwem historycznego górnictwa są dobrze 
zachowane dwie sztolnie: „Antoni”, zwana później „Zofią” 
(o łącznej długości pustek 715,5 m)12 i „Teresa” (o łącznej dłu-
gości pustek 523 m)13, drążone głownie w XIX wieku. Sztolnia 
„Antoni” dokumentuje poszczególne etapy eksploatacji, od 
najstarszych, niskich partii nałożonych na zjawiska krasowe14 
(w trakcie pogłębiania sztolni poszerzano naturalne pustki), 

11 Wróblewski w druku (tam dalsza literatura dot. budowy geologicznej 
Miedzianki, przyrody, historii eksploatacji kruszców).

12 Recielski i Wołoszyn 1996: 160.
13 Recielski 1996: 279.
14 Por. Rubinowski 1996: 27.

Ryc. 1.  Miedzianka w XVIII stuleciu. Roboty górnicze, miedzioryt (za: Carosi 1784) 
Fig. 1.  Miedzianka Hill in the 18th century. Mining works on the mountain, copperplate (after: Carosi 1784)
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po młodsze (tzw. sztolnia austriacka) mające postać regu-
larnych chodników. Oprócz sztolni (ryc. 3), na Miedziance 
występują powierzchniowe ślady płytkich szybów (ryc. 4–5) 
i dużych wyrobisk (ryc. 6), zachowała się także wieża szybowa 
– jedyny tego typu obiekt w regionie (ryc. 7), mury dawne-
go składu materiałów wybuchowych (wydrążony w zboczu 
góry) (ryc. 8) oraz zabudowania kopalni z XX wieku, które po 
zakończeniu eksploatacji zostały zaadaptowane na szkołę, 
a obecnie są siedzibą Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowe-
go (ryc. 9). W ten sposób Miedzianka spełnia trzy z czterech 
kryteriów Johna Swarbrooka15, który wyróżnia następujące 
kategorie atrakcji turystycznych:
● naturalne (żywa i nieożywiona przyroda Miedzianki, 

w tym występowanie rzadkich minerałów oraz zjawiska 
krasowe obserwowane m.in. w sztolni);

● będące dziełem człowieka, ale pierwotnie nieprzewidzia-
ne do zwiedzania (sztolnie, szyby, wieża wyciągowa, daw-
ny magazyn materiałów wybuchowych);

● będące dziełem człowieka, przeznaczone do zwiedzania 
(izba muzealna);

● specjalne wydarzenia.
Potencjał turystyczny Miedzianki dobrze obrazuje też 

klasyfikacja atrakcji turystycznych związanych z górnictwem, 
opracowana przez Arwela Edwardsa i Joan Carles Llurdes16. 
Autorzy ci wyróżnili dwie główne kategorie atrakcji związane 
z pozyskiwaniem i przetwarzaniem surowców. W pierwszej 
z nich wyszczególnili następujące podtypy:
● atrakcje powierzchniowe:

– wychodnie,
– płytkie szybiki,
– kamieniołomy;

● atrakcje wgłębne:
– sztolnie,
– głębokie szyby.
Wszystkie te elementy można odnaleźć na Miedziance 

wśród śladów dawnego górnictwa, a różnorodność tego 
dziedzictwa została dostrzeżona już dawno. Przed czterdzie-
stu laty przedstawiono pierwszą koncepcję turystycznego 
zagospodarowania niektórych obiektów. Przewidywała 
ona połączenie szlakiem porzuconych kopalń chęcińskich, 
a także udostępnienie do zwiedzania sztolni „Antoni” na 
Miedziance17. Postulaty te nie zostały do tej pory zrealizo-
wane18, jednak w ostatnich latach powrócił (choć bez pro-
pozycji szczegółowych rozwiązań) pomysł turystycznego 
zagospodarowania Miedzianki i śladów historycznego gór-
nictwa19: udostępnienie sztolni „Antoni” („Zofia”) i „Teresa”, 
a także remont wieży szybowej, rozbudowę muzeum i po-
prowadzenie ścieżki dydaktycznej przez najważniejsze miej-

15 Swarbrooke 2012: 5–6.
16 Edwards, Llurdes i Coit 1996: 351–352.
17 Wróblewski 1979.
18 Natomiast na terenie kraju do tej pory udostępniono dla zwiedzających 

około 20 antropogenicznych obiektów pogórniczych; Zagożdżon i Zagoż-
dżon 2016: 270-274. Obserwując tendencje widoczną w różnych krajach 
europejskich (por. np. Hopsers 2002: 398 i Conesa 2010: 654) można spo-
dziewać się wzrostu tej liczby w najbliższych latach.

19 Urban 2016.

Ryc. 2.  Plan rezerwatu Miedzianka (za: Wróblewski 1979) nałożony na 
zobrazowanie LiDAR (5 – powierzchniowe wyrobiska i hałdy; 
7 – ślady dawnych szybów, I – izba muzelana; M – magazyn ma-
teriałów wybuchowych, W – wieża szybowa; kolorem żółtym 
oznaczono sztolnię Antoni, zielonym granice rezerwatu) 

Fig. 2.  Plan of the Miedzianka nature reserve (after: Wróblewski 1979) 
superimposed on the Lidar image (5 – quarries and heaps; 7 – 
remnants of pits; I – museum chamber; M – explosives ware-
house; W – mining headframe;  Antoni gallery is highlighted in 
yellow, nature reserve boarders are highlighted in green).

Ryc. 3. Sztolnia Anotni (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 3. Antoni gallery (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 4.  Ślady dawnych szybów poszukiwawczych na zboczu Miedzianki 
– fotografia z lat sześćdziesiątych XX w. (fot. T. Wróblewski)

Fig. 4.  Remains of old shafts on the hill slope in the 1960s (photo by 
T. Wróblewski)
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sca związane z wydobyciem (przy czym z uwagi na ochronę 
rezerwatową zakres robót górniczych i przebudowy sztolni 
byłby ograniczony) oraz budowę bazy noclegowej w pobli-
skich Sowich Górkach.

Zdaniem Swarbrooke’a udostępnienie obiektów zaliczo-
nych do dwóch pierwszych z czterech wyszczególnionych 
przez niego kategorii nie jest pożądane, ponieważ może 
nieść ze sobą nowe zagrożenia. Andrzej Tomaszewski z kolei 
niejednokrotnie podkreślał, że turystyka kulturowa ma po-
dwójne oblicze – jednym z nich jest popularyzacja, a drugim 
przekształcanie zabytków zgodnie z oczekiwaniami odbior-
cy20. To czy wprowadzenie lub intensyfikowanie ruchu tury-
stycznego będzie oznaczać zwiększenie ryzyka dewastacji, 
czy zadeptywania udostępnianych miejsc w dużej mierze 
zależy od wyboru kierunku zagospodarowania. Odpowied-
nia adaptacja sztolni „Antoni” (ryc. 10) pozwoli rozwiązać 
problem niekontrolowanego penetrowania podziemnych 
wyrobisk. Oznaczenia malowane na ścianach chodników, czy 
uszkodzenia reliktów drewnianej obudowy są świadectwem 
eksploracji dokonywanych bez poszanowania dla substancji 
zabytkowej (ryc. 11). 

20 Zob. np. Tomaszewski 1988, 1997.

Ryc. 5.  Niemal nieczytelne w terenie ślady dawnych szybów (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 5.  Almost invisible remains of old shafts (photo by P. Wróblewski, 2017) 

Ryc. 6.  Dawny kamieniołom wapienia na zboczu Miedzianki (fot. 
P. Wróblewski, 2017)

Fig. 6.  Abandoned limestone quarry on the hill slope (photo by 
P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 7. Wieża szybowa z połowy XX wieku (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 7.  Mining headframe form the half of the 20 century (photo by 

P. Wróblewski, 2017)
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Udostępnienie zabytków 
chyba zawsze implikuje też 
pytanie, postawione przez 
Llorença Pratsa, czy rezulta-
tem połączenia dziedzictwa 
i turystyki będzie rozwój21 
(szczególnie w odniesieniu 
do lokalnych społeczności). 
Odpowiedź, której udzielił 
hiszpański antropolog brzmi 
„to zależy”22. Dlatego też reali-
zację projektu udostępnienia 
powinny poprzedzić konsul-
tacje społeczne23, a obsługę 
ruchu turystycznego, na ile to 
możliwe, należałoby oprzeć 
o mieszkańców wsi Miedzian-
ka i gminy Chęciny.

Dobór obiektów pogórni-
czych i sposób ich udostęp-
nienia powinien być zwią-
zany także z określeniem 
docelowego odbiorcy. W przy-
padku każdego obiektu może 
być on inaczej definiowany. 
Dla wszystkich obiektów, rozpatrywanych holistycznie, klu-
czowe wydaje się wskazanie grupy docelowej udostępnie-

21 Prats 2003: 131.
22 Prats 2003: 135.
23 Autor podczas rozmów z niektórymi mieszkańcami Miedzianki spotkał 

się otwartą postawą w kwestii udostępnienia.

nia sztolni, ponieważ ograniczenia wynikające z warunków 
poruszania się chodnikami górniczymi będą stanowić w tym 
wypadku kryterium selekcji negatywnej potencjalnych tu-
rystów, z kolei przebudowa najniższych partii chodników 
umożliwiłaby zwiedzanie kopalni masowemu odbiorcy.

Twórca pierwszej idei udostępnienia sztolni „Antoni” 
odwoływał się do przykładu pobliskiej Jaskini Raj, zagospo-

Ryc. 8.  Dawny magazyn materiałów wybuchowych (fot. P. Wróblewski, 
2017)

Fig. 8.  The abandoned explosives warehouse (photo by P. Wróblewski, 
2017)

Ryc. 9.  Budynek pokopalniany mieszczący Muzealną Izbę Górnictwa 
Kruszcowego (fot. P. Wróblewski, 2017)

Fig. 9.  A post-mining building in which the Museum Chamber of Ore 
mining is located (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 10. Plan sztolni Antoni (za: Recielski 1996)
Fig. 10. Plan of the Antoni gallery (after: Recielski 1996)
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darowanej w 1972 roku24, więc na krótko przed postulatem 
adaptacji podziemnych wyrobisk na Miedziance na potrzeby 
turystyki, zgłoszonym w Chęcinach w 1977 r., podczas konfe-
rencji poświęconej chęcińskiemu górnictwu kruszcowemu25. 
Obserwowana wówczas intensyfikacja ruchu turystycznego 
w jaskini prowadziła do szybkiej amortyzacji kosztów jej udo-
stępnienia. Przygotowując Jaskinię Raj do ruchu turystyczne-
go wzorowano się na rozwiązaniach słowackich (zwłaszcza 
podobnej wielkości Jaskini Važeckiej, otwartej w 1953 r.26), 
które umożliwiały zwiedzanie obiektów masowemu odbior-
cy. Obejmowały one m.in. przebudowę otworów wejścio-
wych (budowę sztolni zapewniających łatwy dostęp do wnę-
trza), wybieranie namuliska, wytyczanie wybetonowanych 
ścieżek wyposażonych w schodki i mostki, w celu umożliwie-
nia swobodnego poruszania się, bez konieczności stosowa-
nia dodatkowego sprzętu, wreszcie elektryfikację i oświetle-
nie tras. W ten sposób, przed otwarciem Jaskini Raj zostało 
udostępnionych 12 słowackich jaskiń27.

Nawiązując do tej analogii odwołajmy się do przykładu 
jaskini stosunkowo niedawno udostępnionej w Słowacji 
(Słowacki Kras) – Jaskini Krásnohorskiej, odróżniającej się 
od pozostałych zagospodarowanych jaskiń28. Zwiedzanie jej 
odbywa się w małych grupach, każdy zwiedzający otrzymuje 
kombinezon, kask i czołówkę. Turyści poruszają się po wą-
skich drewnianych lub stalowych pomostach, trawersach 
linowych, oświetlając drogę jedynie indywidualnym oświe-
tleniem (ryc. 13). Taki rodzaj udostępnienia adresowany jest 
do turysty kwalifikowanego, dla którego rozwiązanie to jest 
bardziej atrakcyjne, pozwala też w większym stopniu zacho-
wać naturalny charakter jaskini.

Do takiej grupy docelowej – osób uprawiających turysty-
kę kwalifikowaną, specjalistyczną (czy ekstremalną), powin-
no być skierowane udostępnienie sztolni „Antoni”.

24 Rubinowski i Wróblewski 1976: 12.
25 Wróblewski 1979.
26 Droppa 1962 :67.
27 Droppa 1973.
28 Stankovič 2005: 116.

Ryc. 11.  Dewastacja sztolni w postaci znaków malowanych na ścianach 
chodnika. W tle widoczne pozostałości starej obudowy górni-
czej (fot. P. Wróblewski, 2017)

Fig. 11.  Devastation of the gallery in the form of signs painted on the 
rock wall. In the background you can see remains of old mine 
support (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 12. Sztolnia, część krasowa (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 12. Gallery, the karst part (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 13.  Turysta zwiedzający Jaskinię Krásnohorską, Słowacja (fot. 
P. Wróblewski, 2008)

Fig. 13.  Tourist in the Krásnohorská cave in Slovakia (photo by 
P. Wróblewski, 2008)
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Zagospodarowanie sztolni w modelu zbliżonym do jaskini 
Krásnohorskiej pozwoliłoby pozostawić niezmienione ele-
menty podziemnej architektury, a ograniczałoby się przede 
wszystkim do niezbędnych prac zabezpieczających, bez 
wprowadzenia udogodnień dla zwiedzających, choć trudno 
nie zgodzić się z Davidem Lowenthalem, że zachowanie ja-
kiejkolwiek struktury w długiej perspektywie czasowej bę-
dzie prowadzić nieuchronnie do ingerencji naruszających 
jej oryginalną substancję historyczną (chociażby z powodów 
bezpieczeństwa)29.

Wybór kierunku zagospodarowana wynika też z dodatko-
wych przesłanek:
● ograniczenia do minimum ingerencji w rezerwacie30 (dla-

tego też niniejsza koncepcja nie uwzględnia sztolni „Te-
resa”, której udostępnienie wiązałoby się z przebudową 
otworu wejściowego). W tym miejscu można powtórzyć 
za Peterem Zumthorem: „Wyrażenie o harmonii człowie-
ka i natury zdaje się wyświechtane, lecz najwyraźniej opi-
suje jasny stan rzeczy, gdzie ludzka praca wykazuje dba-
łość o przyrodę”31;

● oddania w możliwie wierny sposób warunków podziem-
nego wydobycia surowca. Jak zauważli Bethan i Nikolas 
Couplandowie, „eksploatacja” dokonywana przez tury-
stów w spreparowanych warunkach nie odzwierciedla 
rzeczywistych historycznych realiów (oraz kontekstu kul-
turowego i ekonomicznego w jakim żyli górnicy). Tego 
typu doświadczenia są kreowane z uwzględnieniem wy-
mogów turystyki kulturowej, a nie stanowią odzwiercie-
dlenia historycznego procesu32.
Sugerujemy rezygnację z elementów, które Tomasz Wie-

ja i Janusz Chmura widzieliby w tego typu obiektach – ar-
tystycznych aranżacji z wykorzystaniem światła i dźwięku33, 
ponieważ dodatkowe kreowanie atmosfery atrakcyjnej dla 
zwiedzających może prowadzić do wypaczenia obrazu sztol-
ni. Lowenthal, odróżniając historię od dziedzictwa, określa je 
jako „deklarację wiary w przeszłość”, często stronniczą, bez 
dążenia do obiektywizmu: „Przypuszczalnie największym 
grzechem [tak rozumianego] dziedzictwa jest fabrykacja 
będąca nie jego wadą lecz cnotą”34. Co więcej, konsumenci 
tych kreacji są wyraźnie naiwni, a jego twórcy oszukają ich, 
wpisując się w ich wyobrażenia o przeszłości, rezygnując 
z wierności historycznej, trudniejszej w odbiorze35. Zapewne 
dzieje się tak dlatego, że tylko część z osób zainteresowanych 
dziedzictwem, także kulturowym, dysponuje odpowiednią 
wiedzą historyczną. A przy tym, jak zauważają Ben McKer-
cher i Hilary Du Cros, turyści poszukują bardziej autentyczno-
ści niż realności36. Dlatego w wielu miejscach mogą przeżyć 
doświadczenie, np. wydobywania kruszcu, zaspokajające ich 
potrzebę nostalgii za przeszłością, ale niekoniecznie będące 

29 Lowenthal 1981: 171.
30 Por. Urban 2016.
31 Zumthor 2010: 97.
32 Coupland i Coupland 2014: 511–514.
33 Wieja i Chmura 2013: 61–62.
34 Lowenthal 1998: 7–8.
35 Lowenthal 1998: 13.
36 Por. Cameron i Gatewood 2000: 116.

jej wierną rekonstrukcją37. Stąd już prosta do droga do two-
rzenia Disneylandów, o których nieraz pisał Andrzej Toma-
szewski posługując się tą baudrillardowską metaforą38. 

W związku z powyższym nie przewiduje się ułatwień 
w poruszaniu się po sztolni w postaci poszerzania ciasnych 
fragmentów podziemnych korytarzy, czy wybierania namu-
liska. Proponuje się również niewprowadzanie oświetlenia 
elektrycznego (ryc. 14). Prace związane z zagospodarowa-
niem ograniczyłyby się do działań zabezpieczających:
● otwory wejściowe (ryc. 15–16). Należy zamknąć je w spo-

sób jak najmniej inwazyjny, zarówno z powodu kwestii 
wizualnych, estetycznych, jak i wpływu na mikroklimat 
panujący w sztolni. Dlatego proponuje się zastosowa-
nie stalowej kraty (ryc. 17). Ażurowa konstrukcja, z jed-

37 McKercher i Du Cros 2002: 40–41. Dlatego obiekty muzealne są tymi, 
które także powinny zaspokajać tę potrzebę, przy zachowaniu rzetelności 
naukowej; por. Skramstad 2000: 29.

38 Tomaszewski 1988: 151, 1997: 106, 2012: 90. W tym kontekście można posta-
wić pytanie o to, gdzie znajduje się granica wysiłków na rzecz przyciągnięcia 
szerokiej publiczności, działań wykraczających poza tradycyjnie pojmowane 
konserwatorstwo a związanych z udostępnieniem, promowaniem zbiorów, 
obiektów, po przekroczeniu której pozostanie jedynie konstatacja Philippe’a de 
Montebello „jeśli mamy budować krainę Disneylandu, to Disney jest lepiej 
przygotowany niż my” (Claire 2009: 54)?

Ryc. 14.  Zachowanie atmosfery sztolni jako jeden z priorytetów zago-
spodarowania obiektu  (fot. P. Wróblewski, 2017)

Fig. 14.  Conveying the atmosphere of gallery as one of the priorities of 
its development (photo by P. Wróblewski, 2017)



96 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Paweł Wróblewski

nej strony, nie będzie przytłaczać wizualnie, a przy tym 
jej osadzenie będzie wiązało się jedynie z niewielkimi 
ingerencjami w skałę; z drugiej strony zapewni swobod-
ną wentylację i nie wpłynie na zmiany temperatury we-
wnątrz obiektu. Pozwoli także na komunikację z  otocze-
niem ssakom bytującym w sztolni (nietoperze);

● szybik. Najbardziej niebezpieczne miejsce w sztolni 
(ryc. 18). Ślepy szybik poszukiwawczy drążony w spągu 
sztolni „Antoni” ma głębokość 40 metrów. Obejście otwo-
ru wejściowego do niego, z uwagi na wąski i stale wilgot-
ny chodnik stwarza niebezpieczeństwo zsunięcia się do 
środka, co nawet grozi śmiercią39. Zabezpieczenie szybiku 
musi być nieodzownym elementem prac adaptacyjnych. 
Proponuje się zastosowanie krat pomostowych – lekkich 
konstrukcji wymagających jedynie zakotwiczenia w pod-
łożu (ryc. 19). Kraty umożliwią turystom wgląd w szybik, 
a pomost, ze względu na poszerzenie wyrobiska w tym 
miejscu, byłby też miejscem, w którym przewodnik udzie-
lałby dodatkowych informacji grupie zwiedzających;

● boczne chodniki. Z uwagi na rozgałęzienia chodników, 
z których część jest zalana wodą, wskazane jest wygrodze-
nie tych partii sztolni, przez które nie będzie prowadzić 
trasa turystyczna (ryc. 20). Wygrodzenie mogłoby być wy-
konane w prosty i małoinwazyjny sposób, np. w postaci 
łańcuchów (w razie potrzeby łatwych do demontażu).
Uzupełnieniem wprowadzenia powyższych elementów 

zabezpieczających byłyby tablice z podstawowymi informa-
cjami na temat obiektu (wraz z planem) i możliwościach 
jego zwiedzania, umieszczone na kratach zamykających 
otwory wejściowe. Żeby uniknąć zbytniego zabudowania 
krat proponuje się instalację tylko jednej tablicy przy każdym 
z wylotów sztolni (ryc. 21). Rozwiązaniem powstałego w ten 
sposób problemu ograniczenia miejsca na objaśnienia mo-
głoby być zastosowanie na tablicach kodów 2D (z powodze-
niem stosowanych w muzealnictwie)40 dwojakiego rodzaju: 
zawierających dodatkowe teksty lub odnośniki do strony in-
ternetowej poświęconej obiektowi.

Ponieważ newralgicznym momentem podczas zwie-
dzania kopalni może być konieczność pokonania odcinków 
chodników o najmniejszej wysokości (poniżej 1 m), propo-
nuje się ustawienie w izbie muzealnej bramki o wymiarach 
najciaśniejszego odcinka chodnika. Model ten, podobnie jak 
w przypadku trasy podziemnej Znojmo (Czechy)41 uzmysła-
wiałby warunki pracy w kopalni, a z drugiej strony ilustrował, 
jakie trudności czekają turystów na trasie. Jej pokonywanie 
odbywałoby się w małych grupach, ich wielkość z jednej 
strony byłaby mocno ograniczona (zapewne do kilku, mak-
simum 12 osób) ze względów bezpieczeństwa (trudności 

39 W latach 60. XX w. zginął tu turysta, z czym wiązała się jedyna w Górach 
Świętokrzyskich akcja ratunkowa GOPR.

40 Np. w ten sposób kody QR z powodzeniem wykorzystywane są w mu-
zealnictwie; zob. np. Hawort, Williams 2012. Wydaje się, że w przy-
padku tablic narażonych na działanie warunków atmosferycznych 
i ewentualne akty wandalizmu bardziej zasadne byłoby użycie kodów 
typu matrix, o większej odporności na uszkodzenia. Kody mogłyby 
także zostać wykorzystane do zbierania informacji zwrotnych od 
zwiedzających; zob. np. Perez-Sanagustín et al. 2016:79–80.

41 Hronček i Rybár 2016: 59.

Ryc. 15.  Wschodni otwór wejściowy do sztolni Antoni w latach sześć-
dziesiątych XX w. (fot. T. Wróblewski) 

Fig. 15.  Eastern Entrance to the Antoni gallery in the 1960s (photo by 
T. Wróblewski)

Ryc. 16.  Zachodni otwór wejściowy do sztolni Antoni  
(fot. P. Wróblewski, 2017)

Fig. 16.  Western entrance to the Antoni gallery (photo by 
P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 17.  Panel kratowy jako zamknięcie otworu wejściowego do sztolni, 
propozycja (oprac. P. Wróblewski)

Fig. 17.  Grating panel as a closure of the entrance to the tunnel, propo-
sition (designed by P. Wróblewski)
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z kontrolowaniem całej grupy przez przewodnika w wąskich 
partiach chodników), a z drugiej minimalną liczbę zwiedzają-
cych wyznaczałyby koszty związane z oprowadzeniem grupy. 
Punktem wyjściowym byłaby Izba (kasa biletowa, zaplecze 
sanitarne). Dawna szatnia szkolna mogłaby zostać zagospo-
darowana na wypożyczalnię kombinezonów/przebieralnię.

Catherine Cameron postawiła kiedyś pytanie, czy muzea 
prezentujące ciężki przemysł są w stanie przyciągnąć wystar-
czającą liczbę zwiedzających42. W kontekście proponowane-
go kierunku udostępniania sztolni „Antoni” można to pyta-
nie zmodyfikować – czy taki sposób adaptacji będzie na tyle 
atrakcyjny, by zapewnić rentowność przedsięwzięcia. Naj-
prościej można odnieść się do niego, używając już przytacza-
nych słów Pratsa – depende. Nie jest to jednak odpowiedź 
wymijająca, dlatego, że zależy ona od kilku czynników, ta-
kich jak: sposób adaptacji pozostałych obiektów związanych 
z historycznym górnictwem Miedzianki, ustalenia, czy będą 
one prezentowane w powiązaniu z innymi miejscami daw-
nej eksploatacji kruszców w rejonie Chęcin, odpowiedzi na 
pytania: jak postindustrialne dziedzictwo Miedzianki będzie 
propagowane w ramach powstającego Geoparku Chęcińsko
-Kieleckiego, czy uda się przyjąć szerszą strategię43 dotyczą-
cą wyeksponowania i promocji starych wyrobisk górniczych 
w regionie44, także w kontekście ochrony georóżnorodności 
i zarządzania nią.

Funkcję wprowadzającą do zwiedzania sztolni mógłby 
pełnić nieczynny magazyn materiałów wybuchowych. Obiekt 
wydrążony w zboczu góry, do którego prowadzi umocniony 
wąwóz, swym charakterem budzący skojarzenia z architek-
turą obronną, niewątpliwie jest wart uwagi i zagospodaro-
wania. Przy czym, to, co z jednej strony może być postrze-
gane jako przeciwwskazania do udostępnienia porzuconego 

42 Cameron 2000: 70.
43 Np. Andrzej Tomaszewski postulował holistyczne podejście do zarzą-

dzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturalnym w skali wykraczającej 
poza pojedyncze obiekty; Tomaszewski 2000.

44 Por. Wróblewski 2014: 27.

składu, czy znaczna niedogodność – zły stan pomieszczeń 
i brak mediów, z drugiej strony może stać się awantażem 
obiektu. Surowe, nieoświetlone postindustrialne wnętrze, 
kontrastujące z izbą muzealną stanowiłoby przedsmak at-
mosfery sztolni.

Sugerujemy minimalizm w zagospodarowaniu. W jego ra-
mach proponuje się uporządkowanie obiektu, bez specjalne-

Ryc. 18. Niebezpieczny szyb w chodniku sztolni, (fot. P. Wróblewski 2017)
Fig. 18. Dangerous deep pit in the gallery (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 19.  Przykrycie szybu kratą pomostową, propozycja (oprac. 
P. Wróblewski)

Fig. 19.  Covering the shaft with a grating platform, proposition (de-
signed by P. Wróblewski)

Ryc. 20.  Wygrodzenie bocznych korytarzy, propozycja (oprac. 
P. Wróblewski) 

Fig. 20.  Fencing the side galleries, proposition (designed by 
P. Wróblewski)
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go przystosowania (m.in. brak 
elektryczności), zabezpiecze-
nie otworu wejściowego kra-
tą. Wewnątrz znalazłyby się 
plansze z czarno-białymi ar-
chiwalnymi fotografiami (druk 
solwentowy, zabezpieczony 
folią), ukazującymi obszar 
Miedzianki w ostatniej fazie 
eksploatacji kruszców. Wy-
stawa mogłaby też przybliżać 
historię miedziankitu – ma-
teriału wybuchowego opa-
tentowanego w 1908 r. pod 
tą nazwą, a wytwarzanego 
według receptury Stanisława 
Łaszczyńskiego45. Zwiedzanie 
tej ekspozycji odbywałoby się 
przy oświetleniu indywidual-
nym (czołówki). Brak bardziej 
wartościowego wyposażenia 
powinien zmniejszyć ryzyko 
prób niekontrolowanego do-
stępu do obiektu położonego 
na uboczu (ryc. 22). Minima-
lizm, sugerowany przy zago-
spodarowaniu sztolni i daw-

nego magazynu materiałów wybuchowych, zgodny jest też 
z postulatem Pratsa, by na poziomie lokalnym koncentrować 
się na konserwacji i budżetowych rozwiązaniach w prezento-
waniu dziedzictwa (które też będą łatwiejsze do utrzymania 
w dłuższej perspektywie czasowej)46.

Choć z magazynu materiałów wybuchowych po zboczu 
góry można wspiąć się do bliższego, północno-wschodnie-
go otworu wejściowego sztolni, proponujemy rozpoczęcie 
zwiedzania sztolni od strony zachodniej, co podyktowane 
jest dwoma przesłankami:
● odzwierciedla historyczny kierunek drążenia wyrobisk, 

które pierwotnie były nałożone na formy krasowe wystę-
pujące w części zachodniej (naturalne pustki były pogłę-
biane i poszerzane);

● dłuższa trasa do zachodniego otworu wejściowego po-
zwala na zapoznanie się z problematyką eksploatacji 
surowców Miedzianki, wiedzie wyznakowaną ścieżką dy-
daktyczną przez wyrobisko odkrywkowe, pole kopalnia-
ne, aż do partii przywierzchołkowej, obok śladów daw-
nych szybów. 
Ścieżka nie została wyposażona w przystanki i objaśnienia, 

dlatego sugerujemy zmodyfikowanie jej przebiegu i utworze-
nie następujących punktów na trasie: wieża, magazyn mate-
riałów wybuchowych, otwór wejściowy do sztolni „Teresa”, 
kemowe piaski, ślady szybów, sztolnia „Antoni”. Objaśnienia 

45 Różański i Wójcik 1997 (miedzinkitu jako materiału wybuchowego nie 
należy mylić z minerałem miedziankitem, który pod tą nazwą do litera-
tury naukowej wprowadził w 1923 r. Józef Morozewicz, a dokumentują 
np. Gajda 1968, Swęd et al. 2015: 366–367 oraz Wróblewski w druku).

46 Prats 2003: 136.

Ryc. 21.  Tablica informacyjna na kracie przy wejściu do sztolni, propozycja (oprac. P. Wróblewski)
Fig.21.  Information board placed on the grate at the entrance to the gallery, proposition (designed by 

P. Wróblewski)

Ryc. 22.  Propozycja zagospodarowania dawnego magazynu materia-
łów wybuchowych (oprac. P. Wróblewski)

Fig. 22.  Proposition of adaptive reuse of the abandoned explosives 
warehouse (designed by P. Wróblewski)
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stanowisk miałyby postać niewielkich tablic (ryc. 23). Nie-
które przystanki, np. taras kemowy (odsłonięcie pokrywy 
piaszczystej – osadów pochodzących z okresu zlodowace-
nia południowopolskiego)47, czy kamieniołom, mogłyby 
być dodatkowo wyposażone w obiekty małej architektury: 
drewniane ławki i kosze na śmieci. Ławki wykonane byłyby 
z bali lub połączenia koszy gabionowych (wypełnionych lo-
kalnym kamieniem) z drewnianymi siedziskami – zharmoni-
zowane z wnętrzami krajobrazowymi, w których zostałyby 
umieszczone. Utworzenie przystanku u wylotu sztolni „Te-
resa” wiąże się z konicznością podjęcia dodatkowych prac 
zabezpieczających otwór wejściowy trwałą konstrukcją (np. 
wygrodzenie wejścia drewnianymi barierkami), ponieważ 
dotychczasowe prowizoryczne ogrodzenie z siatki leśnej nie 
sprawdziło się (ryc. 24). Interwencji konserwatorskich wy-
maga również szybowa wieża wyciągowa ostatniej kopalni. 
Mimo pojawiających się postulatów48, odbudowa wieży nie 
wydaje się celowa. Obiekt należy poddać konserwacji, ale 
nie rekonstrukcji, żeby uniknąć zatarcia różnic między orygi-
nalną substancją, a współczesnymi uzupełnieniami. Niewąt-
pliwie wieża wymaga wnikliwej inspekcji oraz zabezpieczenia 
antykorozyjnego.

47 Radłowska i Mycielska-Dowgiałło 1972: 651–652; Linder i Kowalski 1974.
48 Urban 2016.

Ryc. 23.  Taras kemowy. Proponowany przystanek na ścieżce edukacyjnej z tablicą informacyjną (oprac. P. Wróblewski)
Fig. 23.  Keme terrace. Information board erected at the station of educational trial, proposition (designed by P. Wróblewski)

Ryc.24. Otwór wejściowy sztolni Teresa (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 24. Entrance of the Teresa gallery (photo by P. Wróblewski, 2017)
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W obu klasyfikacjach atrakcji turystycznych przytoczo-
nych powyżej wyróżniono elementy, których brakuje na 
Miedziance – atrakcje związane z przetwarzaniem surowca49 
i specjalne wydarzenia50. Mogą one zostać uwzględnione na 
Miedziance w postaci przeprowadzania doświadczeń, czy or-
ganizowania imprez o charakterze edukacyjnym. W Muzeum 
Wsi Kieleckiej przeprowadzano pokazy pozyskiwania miedzi 
metodą elektrolityczną, opracowaną przez ostatnich właści-
cieli kopalni (Stanisław Łaszczyński)51. Tego typu doświadcze-
nia można by również przeprowadzać na terenie, na którym 
znajduje się izba muzealna, choć przy takiej organizacji im-
prez należy pamiętać, by nadrzędnym celem był możliwie 
wierny przekaz dotyczący dawnych technologii, ponieważ 
istnieje ryzyko, że zamiast niego otrzymamy efektowny 
i atrakcyjny, a przy tym ahistoryczny spektakl52.

Jak słusznie zauważyli Edwards i Llurdes, choć w dziedzic-
twie techniki dostrzegana jest wartość historyczna, to jednak 

49 Edwards i Llurdes Coit 1996.
50 Swarbrooke 2012. To właśnie organizowanie specjalnych wydarzeń, 

cyklicznych i okolicznościowych, zdaniem Nigela Bricksa stwarza szansę 
na zwiększenia liczby osób odwiedzających obiekty o charakterze muze-
alnym, Brigss 2000: 103.

51 Karwan, Rembalski i Suliga 2017.
52 Hughes, Littre i Ballantyne 2013: 89–90. Cenne byłoby również 

wprowadzenie zmian w ekspozycji w Izbie, tak, by w większym stopniu 

„zazwyczaj nie cieszy się ono takim prestiżem, jak wieże ro-
mańskiego kościoła czy witraże gotyckiej katedry”53. W przy-
padku pogórniczego krajobrazu czy architektury jest ono 
także trudne w odbiorze, nierzadko wręcz nieczytelne bez 
objaśnienia. Dlatego turystyczne zagospodarowanie zabyt-
ków dawnego górnictwa z jednej strony może być szansą na 
ich popularyzację, z drugiej na zwrócenie większej uwagi na 
tę problematykę decydentów i środowisk konserwatorskich.

Tymoteusz Wróblewski sugerował niedawno zaprojek-
towanie modelu zintegrowanej ochrony i udostępnienia 
zabytków górnictwa kruszcowego w całym obszarze kielec-
ko-chęcińskim54; z kolei Czesław Hadamik proponował ostat-
nio stworzenie specjalnego ośrodka badawczego zajmują-
cego się górnictwem kieleckim i chęcińskim55. Turystyczne 
udostępnienie śladów wydobycia kruszców na Miedziance 
(zwłaszcza sztolni „Antoni”) mogłoby stać się asumptem do 
podjęcia tych kwestii na nowo. 

ilustrowała procesy wydobycia i przetwórstwa, por. Roth 2000: 40.
53 Edwards i Llurdes Coit 1996: 347.
54 Wróblewski 2014: 27.
55 Hadamik 2017: 22.
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Paweł Wróblewski

Underground post-mining architecture in the Chęciny area – problems of development and making it 
accessible to the public on the example of Antoni Gallery on Miedzianka Hill

Summary

According to the Dublin Principles for the Conservation of In-
dustrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes, in-
dustrial heritage reflects the profound connection between 
the cultural and natural environment. This connection can be 
observed in underground mines where abiotic components 
of natural environment were transformed into shafts and 
galleries – that is industrial heritage. Near Chęciny, where 
different ores were mined and processed from the Middle 
Ages to the half of the 20th century, numerous remnants of 
historical mining are still preserved, among which the area 
of the Miedzianka Hill is one of the most interesting. Copper 
ore was mined on Miedzianka by means of shallow shafts 
and open-pits, deep pits, as well as galleries. Also located 
there, at the foot of the hill, is the last mining headframe in 
the Świętokrzyski region. 

The idea of making the abandoned galleries accessible to 
the public was presented for the first time forty years ago 

(Wróblewski 1979). Recently this conception was resumed, 
but without any detailed project (Urban 2016). This arti-
cle describes a new proposition based on the conception 
of opening the Krasnohorska Cave (Slovakia) to the public, 
where adaptations (especially due to the safety reasons) 
which violate natural structures are limited to strictly neces-
sary. Author proposes how to secure the dangerous places 
in the Antoni gallery and how to adapt it for tourism pur-
poses, while preserving its historical integrity and conveying 
its atmosphere. The presented conception also includes an 
adaptive reuse of an abandoned explosives warehouse by 
arranging a kind of a small exhibition devoted to the history 
of mining on Miedzianka there, and involves a rearranging 
of the educational trail by creating stops with corresponding 
information boards as well. 

Translated by Paweł Wróblewski
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