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WSTĘP

W dobie bardzo szybko zmieniającego się świata, postępujących i nieod-

wracalnych zmian klimatycznych, licznym przekształceniom ulegają siedliska 

przyrodnicze, a także nierozerwalnie związana z nimi szata roślinna. Wrażliwe 

na zmiany siedliskowe gatunki roślin stopniowo zawężają areał swojego wy-

stępowania, a co gorsze, wiele z nich ginie bezpowrotnie. Jest to olbrzymia 

strata nie tylko dla nauki i całej przyrody, ale także dla samego człowieka. Wraz 

z zanikiem gatunków zmianom ulegają całe ekosystemy. Jednakże przyroda 

nie znosi pustki. W miejsca, skąd ustąpiły jedne gatunki roślin, wkraczają inne – 

bardziej odporne na zmiany środowiskowe. Niestety są to zwykle rośliny obce-

go pochodzenia, a nawet inwazyjne, zagrażające rodzimej różnorodności bio-

logicznej. Nie ulega wątpliwości, że wraz ze zmianami środowiska naturalnego 

zmieniają się warunki życia różnych organizmów, na czele z człowiekiem. W ta-

kiej sytuacji coraz większe znaczenie w świecie mają różnego rodzaju jednostki, 

organizacje, instytucje zajmujące się ochroną przyrody i środowiska. W grupie 

tych podmiotów jedno z czołowych miejsc zajmują także ogrody botaniczne. 

 Ogrody botaniczne to placówki kojarzone przede wszystkim z działalnością 

naukową, dydaktyczną, popularyzacyjną i konserwatorską. Do głównych zadań 

ogrodów należy gromadzenie i tworzenie kolekcji roślin w celach badawczych, 

edukacyjnych i popularyzujących naukę, a także organizacja ochrony gatunko-

wej ex situ, czyli ochrony roślin poza miejscem ich naturalnego występowania. 

Ochrona ta realizowana jest przede wszystkim poprzez pobieranie materiału 

roślinnego ze stanowisk naturalnych, uprawę w kolekcjach zachowawczych, 

namnażanie, a następnie ponowne wprowadzenie na stanowiska naturalne. 

Nierzadko zdarza się, że ogrody botaniczne to jedyne miejsca, gdzie można 

zobaczyć gatunek rośliny uznanej za wymarłą w naturze. W ten sposób obiekty 

te zabezpieczają i zachowują niektóre gatunki przed całkowitym wymarciem. 

Obecnie w ogrodach botanicznych szczególnego znaczenia nabierają funk-

cje edukacyjne, społeczne, kulturalne oraz turystyczne i rekreacyjno-wypo-

czynkowe. Dlatego też ogrody botaniczne coraz częściej tworzone są przez 

władze samorządowe, jednostki kultury czy nadleśnictwa. W ten sposób 

Jeżówki to niezwykle ozdobne byliny, a przy tym lecznicze i miododajne. 
Na zdjęciu jeżówka purpurowa Echinacea purpurea ‘Green Jewel’ (MZ)
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powstał także jeden z najmłodszych ogrodów w Polsce – Ogród Botaniczny 

w Kielcach, który jest zarządzany przez Geopark Kielce jako jednostkę samo-

rządową Miasta Kielce. Głównym celem Ogrodu Botanicznego w sercu Gór 

Świętokrzyskich jest prezentacja regionalnej flory, która jest unikatowa na tle 

kraju. Wybrane gatunki roślin uprawiane są w kolekcjach zachowawczych, tym 

samym stając się podstawą dla organizacji banku genów flory lokalnej i regio-

nalnej. Poza funkcjami naukowo-konserwatorskimi, wynikającymi bezpośred-

nio z ustawy o ochronie przyrody, w kieleckim Ogrodzie ogromne znaczenie 

mają także inne funkcje. Ogród Botaniczny w Kielcach to jedno z najważniej-

szych „zielonych” miejsc w mieście, doskonałe na spędzanie wolnego czasu 

w otoczeniu przyrody. Jego walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne  

wykorzystywane są w celach szeroko prowadzonej edukacji. Obok zajęć o te-

matyce przyrody ożywionej, Ogród ma także do zaoferowania olbrzymie moż-

liwości edukacji geologicznej (odsłonięcie geologiczne ze skamieniałościami, 

ślady procesów krasowych, obecność jaskiń), geomorfologicznej (krajobraz 

– panorama miasta wraz z otaczającymi go pasmami Gór Świętokrzyskich), 

a nawet historycznej i kulturowej (ślady górnictwa kruszcowego). Choć Ogród 

Botaniczny w Kielcach został częściowo udostępniony stosunkowo niedawno 

(13 lipca 2018 r.), to swoimi walorami przyciąga już rzesze mieszkańców Kielc

 i całego regionu świętokrzyskiego. Ogród chętnie odwiedzany jest także 

przez zorganizowane grupy turystyczne z województw ościennych. Na terenie 

Ogrodu w czasie trwania sezonu wegetacyjnego odbywają się różnego rodza-

ju wydarzenia, najczęściej o charakterze rodzinnych pikników edukacyjnych. 

 Ogród Botaniczny w Kielcach doskonale wpisuje się w sieć krajo-

wych ogrodów i arboretów, uzupełniając tym samym lukę w central-

nej części kraju. Góry Świętokrzyskie i Ponidzie to przecież miejsca wy-

stępowania charakterystycznej i jakże odrębnej szaty roślinnej. Niektóre 

z jej elementów można oglądać w innych polskich ogrodach botanicz-

nych, a obecnie w szerszym spektrum także w Kielcach. Zapraszamy! 

Latem na szczytach cienkich łodyg przetacznikowców pojawiają się okazałe kłosy budowane przez liczne drobne kwiaty. 
Na zdjęciu przetacznikowiec wirginijski Veronicastrum virginicum ‘Fascination’ (BP)
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OD IDEI DO BUDOWY

Idea budowy Ogrodu Botanicznego w Kielcach ma już ponad 50-letnią historię. 
Po wielu latach starań i kolejnych zmianach koncepcji, w 2004 r. zapadła 
decyzja o lokalizacji ogrodu na południowo-wschodnim stoku góry Karczówki. 
Na zdjęciu teren przeznaczony pod budowę Ogrodu, 2010 r. (Archiwum Geoparku Kielce)
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Idea budowy Ogrodu Botanicznego w Kielcach ma już ponad 50-letnią  

historię. Sama budowa zaś trwa zaledwie od 10 lat. Wszystko zaczęło się 

od znaczącej inicjatywy prof. Zygmunta Czubińskiego – dyrektora Ogro-

du Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w la-

tach 1949-1967, ale przede wszystkim kielczanina z pochodzenia. Był on 

autorem obszernego listu z dnia 11 listopada 1966 r. skierowanego do ów-

czesnych władz miasta Kielce, w którym postulował utworzenie w Kielcach 

ogrodu botanicznego, oferując przy tym bezinteresowną pomoc. W liście  

prof. Z. Czubiński zaproponował ewentualną lokalizację ogrodu, wskazu-

jąc na 5-hektarowy teren tzw. „Dołów Siekluckiego” (róg dzisiejszych ulic Se-

minaryjskiej i Tarnowskiej, gdzie obecnie mieści się Miejski Plac Targowy).  

Niestety propozycja ta nie znalazła zrozumienia u ówczesnych władz miasta.  

W tamtym czasie w Kielcach nie było także profesjonalnego środowiska nauko-

wego w postaci uczelni wyższej, które mogłoby poprzeć inicjatywę Profesora. 

 Sytuacja zmieniła się w 1973 r. Wówczas w Kielcach utworzono Wyższą 

Szkołę Pedagogiczną (późniejsza Akademia Świętokrzyska, a obecnie Uniwer-

sytet Jana Kochanowskiego), w ramach której powstał Zakład Botaniki. Jed-

nostka ta od samego początku była tworzona i sukcesywnie rozbudowywana 

przez doc. Stanisława Cieślińskiego, który jednocześnie zaczął bardzo silnie za-

biegać o utworzenie ogrodu botanicznego. Jego pierwsza inicjatywa u władz 

miejskich w powyższej sprawie zbiegła się z memoriałem wystosowanym  

w 1975 r. przez Komisję Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie 

Botaniki Polskiej Akademii Nauk do władz wielu większych miast i rektorów 

wyższych uczelni. W memoriale postulowano zakładanie ogrodów botanicz-

nych, informując o ich niebagatelnym znaczeniu dla mieszkańców danego  

regionu. Warto w tym miejscu wspomnieć i tym samym upamiętnić także  

Władysława Dzikowskiego – znanego działacza społecznego i regionalistę, który 

w tamtym czasie bardzo silnie wspierał powstanie kieleckiego ogrodu. W swo-

im ogrodzie przydomowym w dzielnicy Białogon (ul. Fabryczna) założył on nie-

wielkie arboretum (ok. 0,35 ha), gdzie posadzono ponad 100 gatunków drzew 

i krzewów. Znaczna część tego założenia zachowała się do dnia dzisiejszego.

 Przełomową datą okazał się rok 1985. Wówczas doc. S. Cieśliński przeka-

zał władzom miejskim ogólną koncepcję i założenia ogrodu botanicznego  

w Kielcach. Gospodarze miasta: Stanisław Garbacz – Prezydent oraz Gerard 

Dalie, nazywane także georginiami, zachwycają bogactwem kolorów
i przepychem niebywale atrakcyjnych kwiatów. Na zdjęciu dalia Dahlia ‘Gunilda’ (MZ)
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Pierwsza strona listu prof. Zygmunta Czubińskiego do władz miasta Kielce, 
w sprawie utworzenia ogrodu botanicznego (Archiwum Geoparku Kielce)

Bednarz – Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, przychylnie ustosun-

kowali się do przedłożonej propozycji. W pełni zaakceptowano ideę budo-

wy ogrodu botanicznego w Kielcach, a nawet powołano pięcioosobowy 

zespół, którego zadaniem było inicjowanie i organizowanie prac. Na czele 

zespołu stanął doc. S. Cieśliński. Na jego prośbę Kielce odwiedził prof. Alek-

sander Łukasiewicz – ówczesny dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod jego fachowym okiem i po wizji lo-

kalnej (16 lipca 1985 r.) wytypowano 3 lokalizacje przyszłego ogrodu: 1) wzgó-

rze Wietrznia wraz z wyrobiskami po nieczynnym kamieniołomie, 2) południo-

we zbocza Wzgórz Szydłówkowskich w rejonie obecnego kampusu UJK oraz  

3) rejon góry Karczówki obejmujący wzniesienia Dalnię i Grabinę wraz z przy-

legającymi terenami. Ostatecznie wybrano trzecią lokalizację, która została 

zaakceptowana na posiedzeniu zespołu ds. budowy ogrodu, przy obecności 

władz miasta. W 1986 r. rozpoczęto prace projektowe, które prowadzone były 

przez Pracownię Urbanistyczną Biura Projektów Budownictwa Komunalnego  

Koncepcja i założenia projektowe ogrodu botanicznego w Kielcach  z lat 80-tych XX w. po zachodniej stronie Karczówki (źródło: Cieśliński S., Łukasiewicz A. 1992. 
Projektowany Świętokrzyski Ogród Botaniczny w Kielcach. Biuletyn Ogrodów Botanicznych 1, str.: 71-77)
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w Kielcach, na czele z Andrzejem Strzeleckim i przy współpracy z Leopoldem 

Kmitą. Zrealizowany w 1987 r. projekt kieleckiego ogrodu był opiniowany przez 

różne miejskie instytucje i szeroko komentowany wśród samych mieszkańców, 

którzy poznali tę propozycję z licznych doniesień prasowych. Koncepcja bu-

dowy ogrodu botanicznego w Kielcach zyskała pełną aprobatę i społeczne po-

parcie. W dniach 21-23.06.1989 r. odbyło się w Kielcach posiedzenie Rady Ogro-

dów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN. Uczestniczący  

w nim dyrektorzy ogrodów botanicznych i arboretów z Polski, a także z niektórych 

krajów sąsiednich, wyrazili niezwykle przychylne, wręcz entuzjastyczne opinie 

na temat budowy ogrodu w zachodniej części rejonu Karczówki. Wydawało się, 

że wszystko jest na dobrej drodze i budowa ogrodu botanicznego w Kielcach 

po wielu latach starań urzeczywistni się. Niestety, zmiany ustrojowe w Polsce, 

jakie miały miejsce w 1989 r. przerwały dalsze prace związane z przygotowa-

niem założeń techniczno-ekonomicznych pierwszego etapu budowy ogrodu. 

 Przez kolejne 15 lat nie wznowiono prac nad budową ogrodu w Kielcach.  

W tym czasie prof. S. Cieśliński składał wizyty kolejnym prezydentom Kielc oraz pisał 

liczne doniesienia, zarówno w prasie lokalnej, jak i branżowej, na temat koncepcji 

ogrodu. Niestety usilne starania Profesora nie przynosiły pozytywnych efektów. 

 Swego rodzaju marazm został przełamany w 2004 r. po wizycie prof.  

S. Cieślińskiego u nowo wybranego prezydenta Kielc - Wojciecha Lubawskiego.  

Pierwsze nasadzenia w ogrodzie 09.11.2010 r. 
Drzewa pamiątkowe sadzą kolejno:  

prof. Stanisław Cieśliński (dąb szypułkowy),  
Prezydent Kielc Wojciech Lubawski (modrzew polski), 

Rektor UJK prof. Regina Renz (jarząb pospolity)
(Archiwum Geoparku Kielce)

Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie utworzenia ogrodu botanicznego w Kielcach w dniu 25 maja 2005 r.  
(od lewej: prof. Stanisław Cieśliński, dr Andrzej Mochoń, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, prof. Adam Massalski,  
prof. Regina Renz) (Archiwum Geoparku Kielce)
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Idea budowy ogrodu znalazła zrozumienie u Prezydenta. Nadmienił on jednak, 

że budowa ogrodu w zachodniej części rejonu Karczówki będzie bardzo trud-

na do zrealizowania ze względu na skomplikowane stosunki własnościowe 

działek. W zamian Prezydent zaproponował nową lokalizację ogrodu – połu-

dniowo-wschodni stok góry Karczówki. Teren ten w zdecydowanej większości 

należał do miasta, z wyjątkiem dwóch prywatnych działek, które zaplanowano 

wykupić. Następnym krokiem było pozytywne zaopiniowanie nowej lokalizacji 

ogrodu przez grono specjalistów pod kierunkiem prof. Jerzego Puchalskiego 

z Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

PAN w Powsinie. Po tej decyzji przystąpiono do dalszych prac organizacyjnych, 

związanych z opracowaniem nowych założeń i koncepcji przestrzennej ogrodu.

 Kontynuowanie prac organizacyjnych, planistycznych i wykonawczych 

związanych z budową ogrodu Prezydent W. Lubawski scedował na Geopark  

Kielce, będący wydzieloną jednostką Urzędu Miasta. Uchwałą Rady Miasta,  

z dnia 9 września 2004 r., do dotychczasowych zadań Geoparku Kielce dołą-

czono sprawy związane z organizacją ogrodu botanicznego. Funkcję dyrek-

tora Geoparku Kielce pełnił w tym czasie dr Andrzej Mochoń. Dnia 25 maja  

2005 r. podpisano „List intencyjny w sprawie utworzenia ogrodu botanicznego  

w Kielcach”. Sygnatariuszami było Miasto Kielce reprezentowane przez Prezy-

denta Wojciech Lubawskiego oraz Akademia Świętokrzyska reprezentowana 

przez Rektora prof. Adama Massalskiego. Pełnomocnikiem Rektora Akademii 

Świętokrzyskiej ds. organizacji ogrodu botanicznego został prof. Stanisław  

Cieśliński. Nowa koncepcja ogrodu nabierała już realnych kształtów. Po 

 rezygnacji dr A. Mochonia ze stanowiska w 2007 r., nowym dyrektorem Geo-

parku Kielce została mgr inż. Elżbieta Czajkowska. W dniach 15-16 października 

2007r. w Kielcach odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ogrodów Botanicznych 

i Arboretów w Polsce oraz konferencja pt. „Znaczenie nowych ogrodów botanicz-

nych dla lokalnych społeczeństw i rozwoju regionalnego”, podczas której uczest-

nicy mogli zobaczyć teren przeznaczony do budowy Ogrodu Botanicznego  

w Kielcach. W marcu 2008 r. powstała pełna dokumentacja projektowa Ogrodu  

Botanicznego w Kielcach wykonana przez Inter Project Group (IPG Sp. z o. o.) pod 

kierunkiem mgr inż. arch. Marcina Kamińskiego. Dalsze prace przekuwały ideę  

w czyn. Budowę Ogrodu rozpoczęto jesienią 2009 r. W dniu 28.07.2010 r.  

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-

-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Regina Renz podpisali  

„Porozumienie w sprawie budowy kieleckiego ogrodu botanicznego”. Powyższy  

dokument określa zasady współpracy, zgodnie z którymi Miasto Kielce od-

powiada za całą stronę formalno-prawną i organizacyjną Ogrodu wraz  

z finansowaniem, natomiast Uniwersytet pełni funkcję doradczą w zakresie 

merytorycznym. 

 Przytoczone fakty wskazują na bardzo długą i niezwykle trudną dro-

gę od zrodzenia się samej idei budowy Ogrodu Botanicznego w Kielcach,  

do jej finalnej realizacji. Trwała ona ponad pół wieku. Bez wątpienia największe 

zasługi i wkład w budowę Ogrodu miał prof. Stanisław Cieśliński, który przez 

kilkadziesiąt lat nie ustępował w dążeniach do jej realizacji, nie zwracając uwa-

gi na sytuacje gospodarcze czy polityczne w kraju i regionie. Ta wytrwałość 

i niezłomność Profesora przynosi nam dziś radość z możności zwiedzania 

Ogrodu Botanicznego w Kielcach, który wzbudza zachwyt nie tylko wśród 

mieszkańców Kielc i regionu, ale także wśród zwiedzających z innych części 

Polski. Profesorowi Stanisławowi Cieślińskiemu serdecznie za to dziękujemy!

Uczestnicy konferencji towarzyszącej posiedzeniu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, zorganizowanej w Kielcach  
w dniach 15-16.10.2007 r. Zdjęcie wykonane przy wejściu do kościoła na Karczówce (Archiwum Geoparku Kielce) 
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BUDOWA

Pozwolenie na budowę Ogrodu Botanicznego w Kielcach uzyskano w 2009 r.  
Prace budowlane rozpoczęto od wykonania ogrodzenia południowej – ekspozycyjnej 
części ogrodu o powierzchni ok. 12 ha. Na pierwszym planie wschodnia część ogrodu 
w trakcie budowy zbiorników wodnych jesienią 2018 r. (MZ)
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Wieloletnie starania na rzecz utworzenia w Kielcach ogrodu botaniczne-

go przyniosły oczekiwany rezultat dopiero w 2004 r., kiedy to decyzją Rady 

Miasta Kielce powierzono Geoparkowi Kielce misję zorganizowania ogro-

du botanicznego. Idea przerodziła się w czyny. Zadanie zostało rozpoczęte  

od prac konsultacyjnych. Z inicjatywy Prezydenta Kielc Wojciecha  

Lubawskiego i prof. Stanisława Cieślińskiego zaproszono do konsultacji  

w powyższej sprawie m. in. prof. Jerzego Puchalskiego, ówczesnego dyrek-

tora Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biolo-

gicznej PAN w Powsinie. Wraz ze swoimi współpracownikami opracował on 

„Założenia i naukową koncepcję programową przyszłego ogrodu botanicznego  

w Kielcach”, wyznaczając kierunki dalszych działań. W oparciu o ten doku-

ment dyrektor Geoparku Kielce, we współpracy z kieleckim oddziałem Sto-

warzyszenia Architektów Polskich, ogłosił ogólnopolski konkurs na opraco-

wanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy ogrodu  

botanicznego w Kielcach. W dniu 29 lipca 2005 r. rozpatrzono 4 zgłoszone 

projekty. Pierwszą nagrodę przyznano zespołowi Inter Project Group (IPG 

Sp. z o.o.) z Krakowa, w składzie: dr arch. Bogusław Podhalański, dr arch.  

Janusz Barnaś oraz mgr inż. arch. krajobrazu Małgorzata Skowron. Zgodnie  

z założeniami konkursu, nagrodę dla zwycięzców stanowiło zaproszenie do 

negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, wykonania kom-

pletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodu. Umowę w tej 

sprawie Geopark Kielce podpisał z wykonawcami projektu z końcem 2005 r. 

Projekt powstawał pod kierownictwem mgr inż. arch. Marcina Kamińskiego.

 Równolegle z pracami projektowymi uruchomiono tryb uzyskiwania  

zezwolenia na prowadzenie działalności ogrodu botanicznego. W 2006 r. wy-

dał je Minister Środowiska, określając zakres działalności przyszłego ogrodu.  

W wyniku zmian organizacyjnych na szczeblu państwowym, decyzja ta została 

zmieniona przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w roku 2013.

 Trwające dwa lata prace projektowe znalazły odzwierciedlenie w uzy-

skanym w 2009 r. pozwoleniu na budowę ogrodu botanicznego. Prace  

budowlane rozpoczęto od wykonania ogrodzenia południowej – ekspozy-

cyjnej części ogrodu o powierzchni ok. 12 ha. Jednocześnie przystąpiono do 

budowy infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji deszczo-

wej, sanitarnej oraz budowy drogi okrężnej. Kolejno powstawały fragmenty  

Ciągi komunikacyjne porządkują przestrzeń w obrębie 
poszczególnych działów i kolekcji ogrodu. 

Na zdjęciu widok z lotu ptaka 
na strefę wejściową (SP)
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Prace ziemne na wczesnym etapie budowy  
zbiorników wodnych. Skaliste podłoże  
w ogrodzie było ogromnym wyzwaniem  
dla ekipy budowlanej (BP)

Nowo powstała część alpinarium w sąsiedztwie 
budowanych jeszcze zbiorników wodnych (BP)

Rozkładanie maty bentonitowej uszczelniającej 
dno zbiornika wodnego (BP)

ciągów pieszych, które wydzieliły kwatery pod przyszłe działy i kolekcje 

ogrodu. Pierwsze nasadzenia w Ogrodzie wykonano jesienią 2010 r. Były  

to zaczątki kolekcji pn. Przewodnie zbiorowiska leśne Gór Świętokrzyskich. 

Posadzono wówczas gatunki drzew typowe dla wyżynnego jodłowego boru 

mieszanego oraz dla żyznej buczyny karpackiej. W latach następnych kontynu-

owano prace ziemne oraz dokonywano nasadzeń pod kolekcje tematyczne. 

 Przystępując do realizacji idei budowy Ogrodu Botanicznego w Kiel-

cach należało mieć na uwadze fakt, iż będzie to przedsięwzięcie długotrwałe  

i kosztowne. Toteż oprócz środków Gminy Kielce przeznaczanych na bu-

dowę Ogrodu, Geopark Kielce korzystał corocznie – od 2013 r. – z dotacji  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-

cach (WFOŚiGW). Dofinansowania ułatwiły realizację działów tematycznych  

w ogrodzie, m.in. działu roślin użytkowych wraz z obiektem tzw. „zielonej kla-

sy”, kolekcji róż, kolekcji różaneczników i azalii, fragmentu alpinarium (Góry 

Świętokrzyskie – gołoborze) wraz z kolekcją traw ozdobnych (ogrodem mgieł). 

Dzięki dofinansowaniom z WFOŚiGW na działalność edukacyjną Ogród roz-

począł także edukację popularyzującą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych.

 Imponującym przedsięwzięciem była budowa alpinarium rozpoczęta  

w 2014 r. Pierwsze prace dotyczyły formowania terenu pod zbocze,  

którego deniwelacja wynosiła 6 m. Następnie za pomocą dźwigu  

Sadzenie cypryśników błotnych Taxodium distichum na specjalnie  
przygotowanej błotnistej wyspie w jednym ze zbiorników wodnych (BP)
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Uroczyste przecięcie wstęgi w dniu częściowego udostępnienia ogrodu dla zwiedzających 13.07.2018 r.  
(od lewej: prof. Jacek Semaniak – Rektor UJK, Marian Parafiniuk – były Wiceprezydent Kielc, Wojciech Lubawski – Prezydent Kielc,  

Elżbieta Czajkowska – Dyrektor Geoparku Kielce, prof. Jerzy Puchalski – autor ogólnej koncepcji budowy ogrodu, dr Paweł Kojs – Przewodniczący ROBiA,  
dr hab. Janusz Łuszczyński – konsultant ze strony UJK, prof. Stanisław Cieśliński – inicjator budowy ogrodu, emerytowany pracownik UJK (BPi) 
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i koparek wbudowywano w skarpę bloki granitowe i dolomitowe prze-

znaczone pod tatrzańską część alpinarium – Tatry Wysokie oraz Tatry  

Zachodnie. Wbudowywanie bloków skalnych o wadze od kilku do kil-

kunastu ton każdy, trwało dwa miesiące. Największe bloki usytuowano 

w podstawie, zagłębiając je w istniejącym gruncie, a kolejne starano się 

układać tak, by stworzyć naturalnie wyglądające szczeliny i nisze skalne. 

 Z roku na rok Ogród zaczął nabierać realnych kształtów. Kolejne obsza-

ry nieużytków przekształcano w widoczne kolekcje roślinne, a już istniejące 

założenia ubogacano nowymi nasadzeniami. W 2017 r. dotychczasowe ciągi  

komunikacyjne pokryto docelową nawierzchnią – kostką granitową i mieszan-

ką mineralną. Ogród coraz mniej przypominał już plac budowy, za to coraz sil-

niej odczuwalna była potrzeba udostępnienia go zwiedzającym. Potrzeba ta sy-

gnalizowana była zarówno przez mieszkańców Kielc,  jak i władze Miasta Kielce. 

Mimo świadomości ogromu pracy koniecznej jeszcze do zakończenia budowy 

Ogrodu, zdecydowano się na jego częściowe udostępnienie 13 lipca 2018 r.  

Wówczas otwarto dla zwiedzających ok. 6 ha ogrodzonej części ekspozycyjnej 

Ogrodu. 

 W 2018 r. miało miejsce także inne wydarzenie ważne dla przyszło-

ści Ogrodu. W dniu 14 marca 2018 r. Gmina Kielce wraz z Geoparkiem Kiel-

ce podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, 

jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowę na dofinansowanie 

projektu pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endo-

geniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”. Dofinansowanie wynosiło ponad 

6,3 mln zł, przy całkowitej wartości projektu sięgającej ponad 10,6 mln zł. 

 Przedmiotem projektu były prace budowlane na obszarze około 4 ha. 

Dotyczyły wykonania czterech zbiorników wodnych wraz z fragmentem  

alpinarium, udostępnienia i wyeksponowania potencjału geologiczne-

go Ogrodu w postaci podziemnych pustek, a także budowy infrastruktury 

towarzyszącej, m.in.: alejek, ścieżek, kładek, pomostów oraz nasadzeń ro-

ślin. Prace podzielono na kilka etapów i realizowano je w okresie od mar-

ca 2018 r. do końca września 2019 r. Pierwsze i najbardziej widoczne prace 

ziemne dotyczyły formowania dna zbiorników wodnych. Ich realny kształt 

ukazał się dość szybko, bo już jesienią 2018 r. W 2019 r. równolegle z napeł-

nianiem zbiorników wodą sadzono rośliny wodne. Niemałe emocje budziły 

prace związane z odkrywaniem potencjału endogenicznego w Ogrodzie, 

w obszarze udostępnianego stanowiska geologicznego. Na bieżąco odko-

pywano kolejne studnie krasowe stanowiące zaczątki jaskiń oraz szczeliny 

w wapieniach dewońskich tworzących podłoże skalne Ogrodu. Na ścianach 

górotworu odkrywano liczne skamieniałości koralowców, gąbek i ramie-

nionogów, a także żyłki białego lub białoróżowego skrystalizowanego kal-

cytu, czy charakterystycznej dla obszaru Karczówki rudy ołowiu – galeny. 

 Projekt rozbudowy Ogrodu, dzięki dotacji z RPOWŚ, umożliwił 

udostępnienie unikatowego pod względem przyrodniczym, geolo-

gicznym i historycznym obszaru, prezentującego lokalne i regional-

ne zasoby przyrodnicze, które służyć będą na rzecz rozwoju miasta  

i regionu, a także celom edukacyjnym i naukowym już od wiosny 2020 roku.

Podpisanie umowy o dofinansowanie z programu RPOWŚ na lata 2014-2020 zadania pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu  
o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego” w dniu 14.03.2018 r. Na zdjęciu od lewej: Urszula Grabowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta Kielce,  

Tadeusz Sayor – Wiceprezydent Kielc, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Lubawski – Prezydent Kielc (BP)
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OGRÓD I JEGO BOGACTWO 

Potencjał endogeniczny Ogrodu Botanicznego w Kielcach sprawia, że pomimo młodego wieku, 
obiekt ten wyróżnia się na tle innych ogrodów w kraju szczególnymi walorami krajobrazowymi 
oraz harmonijnym współistnieniem walorów botanicznych i geologicznych, przy jednoczesnym 
zachowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego. Na pierwszym planie łąka kwiatowa 
w pełni rozkwitu, w tle panorama południowej części Kielc z Pasmem Dymińskim (BP)
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Rośliny – najważniejszy element każdego ogrodu, szczególnie ogro-

du botanicznego. Bo gdzie, jeśli nie w ogrodzie botanicznym spodzie-

wamy się doświadczyć nieprzeciętnej różnorodności gatunków, od-

mian i form organizmów roślinnych pochodzących z różnych rejonów 

świata, a skupionych w przestrzeni możliwej do zwiedzenia za jednym razem? 

 W wielu ogrodach spotkamy te same rośliny, a jednak każdy z tych 

ogrodów jest inny. I nie chodzi tu bynajmniej o wielkość i kształt ra-

bat czy nawet samą kompozycję gatunków. Charakter ogrodu i jego 

specyfikę w dużej mierze kształtuje potencjał miejsca dostrzeżo-

ny przez projektanta, a następnie umiejętnie wsparty ręką ogrodnika. 

 Potencjał endogeniczny miejsca wyznaczonego na lokalizację Ogro-

du Botanicznego w Kielcach sprawia, że pomimo młodego wieku, obiekt 

ten wyróżnia się na tle innych ogrodów w kraju szczególnymi walorami 

krajobrazowymi oraz harmonijnym współistnieniem walorów botanicz-

nych i geologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa hi-

storycznego i kulturowego. Efektem niemal już dekady prac są tysiące 

nasadzonych roślin, ale także wyeksponowanie zasobów przyrodniczych za-

stanych na tym terenie i obecnych tu jeszcze przed założeniem ogrodu. 

 Ogród jest przestrzenią kształtowaną przez człowieka. Nie da się 

tego nie zauważyć, bo cały teren niejako „pocięty” jest drogami i ścież-

kami. Podział ten nie jest jednak przypadkowy, bo alejki oprócz tego,  

że umożliwiają dotarcie do interesującej nas części ogrodu, dodatko-

wo porządkują przestrzeń, wydzielając fragmenty zajęte przez poszcze-

gólne kolekcje zgrupowane w jednostki wyższego rzędu, czyli działy.

 Działem, bez którego nie może obejść się żaden ogród botaniczny jest 

niewątpliwie Dział Roślin Ozdobnych. To z chęci obcowania z pięknem uoso-

bionym w kwiatach powstawały ogrody ozdobne już od czasów starożytnych. 

Spragnieni wrażeń estetycznych mogą je zaspokoić już tuż po przekroczeniu 

bramy ogrodu, bo oto rozpościera się przed nimi cała paleta barw, kształtów 

i zapachów dostarczana przez Kolekcję Bylin Ozdobnych. O każdej porze roku 

wygląda inaczej i cały czas coś się tu dzieje – każda roślina ma swoją właściwą 

porę kiedy zakwita i zaciekawia swoim wyglądem, by potem niejako usunąć 

się w cień i oddać pole następnej i następnej… Najwcześniej nasze oczy cie-

szą zwiastujące wiosnę geofity: krokusy, irysy cebulowe, szafirki, tulipany, sa-

Szałwia omszona Salvia nemorosa ‘Night Field’ urozmaica kolekcję róż
i przyciąga owady zapylające (KSo)
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sanki, hiacynty i narcyze. Nieco później ponad rabaty wznoszą się pękate kule 

czosnków. Wśród kwiatów aż roi się od owadów – różnokolorowych motyli, 

pszczół i trzmieli, dla których po zimowej przerwie rozpoczął się pracowity 

sezon. Wiosna to także czas kosaćców (irysów), które rozkwitają kolorami tęczy 

na wyniesionych rabatach okolonych kamiennymi murkami. Nieco dalej pę-

kają nabrzmiałe kuliste pąki piwonii, uwalniając przepiękny zapach. Przyjem-

ną wonią dorównują im kwiaty na pobliskich krzewach lilaków. Pełnia lata to  

z kolei czas liliowców. Wówczas to ponad ich soczystymi liśćmi uwidocznia-

ją się długie łodygi zakończone kielichowatymi kwiatami w odcieniach żółci, 

pomarańczy, czerwieni i różu. Jeszcze później zakwitają dalie, zwane też geo-

rginiami, a ich kwiaty cieszą oko aż do jesiennych przymrozków. Nieuchron-

ny koniec lata zwiastuje pojawienie się kwiatów zimowitów jesiennych. 

 Podążając dalej w głąb ogrodu napotkamy Kolekcję Hortensji – prawdzi-

wych kameleonów wśród roślin. Ich pędy dźwigają wielkie kwiatostany deko-

rujące roślinę nawet zimą.  

 W zestawie roślin ozdobnych żadnego ogrodu nie może zabraknąć 

róży. Dla „królowej kwiatów” przeznaczono szczególne miejsce – Różan-

kę na planie koła z centralnym Placem Różanym oraz przyległą częścią 

– łącznie ok. 2300 m2. Posadzono tu ok. 4,5 tys. krzewów różanych repre-

zentujących ponad 80 odmian, w tym zarówno róże historyczne, jak i no-

woczesne. Różanka jest najpiękniejsza w połowie czerwca, kiedy jedno-

cześnie zakwitają wszystkie róże. Warto tu jednak zajrzeć także później 

– aż do schyłku jesieni, ponieważ liczne odmiany róż powtarzają kwitnienie.  

W sąsiedztwie róż znajduje się Kolekcja Różaneczników i Azalii. Te krzewy  

z kolei okrywają się kwiatami wcześniej niż róże, bo już wiosną. Towarzy-

szą im magnolie, sosny himalajskie o długich igłach i ciekawych szyszkach,  

a także klony diabelskie o krwistoczerwonych liściach w jesiennym aspekcie. 

 Zainteresowanie człowieka roślinami oprócz względów estetycznych wy-

nika także z walorów użytkowych. Ten aspekt prezentuje Dział Roślin Użytko-

wych. W Kolekcji Roślin Sadowniczych spotkamy różne gatunki i odmiany drzew 

i krzewów owocowych. Oprócz tych pospolitych i powszechnie uprawianych, 

jak m.in.: śliwy, grusze, jabłonie, czereśnie, porzeczki, także te mniej znane, jak 

np.: nieszpułka jadalna, dereń jadalny, rokitnik pospolity. Ogród posiada na-

turalne predyspozycje do uprawy winorośli, stąd przy pergolach posadzono 

sadzonki tej rośliny z jednej z regionalnych winnic, a w przyszłości planowane 

jest założenie winnicy. W sąsiedztwie sadu mamy możliwość pospacerować 

pomiędzy pasami zbóż, amarantusa i słoneczników. Nieopodal można natknąć 

się na dyniowate: pękate dynie, podłużne kabaczki, patisony, a nawet arbuza. 

 Uwadze nikogo ze zwiedzających z pewnością nie umkną drewniane skrzy-

nie z roślinami leczniczymi i przyprawowymi. To tu można powąchać i popró-

bować jak smakuje świeży lubczyk, melisa, szałwia i wiele innych. Dla chwili od-

prężenia warto przysiąść na brzegu skrzyni z lawendą, nawdychać się lotnych 

olejków i poobserwować rzesze zapylaczy uwijających się pośród kwiatów. 

 Na skraju Działu zwraca uwagę plac otoczony drewnianym płotkiem.  

To Ogród Wiejski – jeden z tzw. ogrodów pokazowych. Założenia rustykalne 

towarzyszące wiejskim zagrodom bardzo trudno dziś już spotkać. Dlaczego 

więc nie odtworzyć ich w ogrodzie botanicznym?

 Ogrodem pokazowym jest także Ogród Francuski charakteryzujący się 

geometryczną kompozycją przestrzeni, porządkiem i ładem. Najlepiej te  

cechy widać z lotu ptaka. W ogrodzie francuskim nie ma miejsca na swawo-

le roślin. Wprawne oko ogrodnika wychwytuje każde odchylenie od normy  

i czuwa nad właściwą formą żywopłotów grabowych, bukszpanowych  

i cisowych. Ciemną zieleń przełamuje biały żwirek, a także okazałe kwiaty rozwa-

ru i żywa barwa nachyłka. Całość dopełniają klasycystyczne rzeźby z piaskowca.

 Szczególną rolę w Ogrodzie Botanicznym pełni Dział Flory Rodzimej. Kolek-

cje tego działu mniej koncentrują się na walorach ozdobnych roślin, a na plan 

pierwszy wysuwa się w nich prezentacja rodzimych gatunków występujących  

Po zimowym spoczynku nabrzmiałe pąki uwalniają soczyste liście (MZ)
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w naszym kraju, a szczególnie w regionie świętokrzyskim. Temu celowi służy m.in. 

Kolekcja Przewodnich Zbiorowisk Leśnych Gór Świętokrzyskich. Zlokalizowana 

jest wzdłuż zachodniej ściany Ogrodu, stanowiąc niejako naturalne przedłuże-

nie zalesionego zbocza Karczówki. Założono tu kolekcje: boru jodłowego, ży-

znej buczyny, grądu, świetlistej dąbrowy i boru mieszanego. Spacerując pośród 

młodych jeszcze drzew, można napotkać koliste rabatki z roślinami zielnymi.  

Są to gatunki runa leśnego pozyskane z naturalnych stanowisk w regionie świę-

tokrzyskim, m.in. z Lasów Suchedniowskich i Grzyw Korzeckowskich. Wiosną 

spotkamy tu kwitnące przebiśniegi, czosnek niedźwiedzi, miodunki i zawilce. 

Latem do najokazalszych bylin należą: lilia złotogłów, miodownik melisowa-

ty, naparstnica zwyczajna, pajęcznica gałęzista czy ciemiężyk białokwiatowy.

 Dział Flory Rodzimej reprezentuje także Kolekcja Roślin Wrzosowatych 

(Wrzosowisko). Kolekcja, licząc ponad 120 odmian, stanowi jedną z najbogat-

szych kolekcji wrzosów w Polsce. Niejednego zaskoczy różnorodność barw 

kwiatów i liści wrzosu, tworzącego tu na przełomie lata i jesieni spektakularny 

kolorowy dywan. Także o innej porze roku jest tu na co popatrzeć, dzięki różno-

barwnym liściom wrzosów i traw, a także kwitnącym janowcom, szczodrzeń-

com i żarnowcom. Naturalnego charakteru dodaje założeniu obecność drzew, 

m.in. okazałej brzozy o długich, wiotkich gałęziach oraz sosen i jarzębiny. 

 Szczególnie cennym fragmentem Ogrodu jest murawa kserotermiczna. 

Odbiega ona znacznie od pozostałych kolekcji i wielu pewnie zaliczyłoby  

ją do nieużytków i zapytało: dlaczego ta część ogrodu nie jest zagospodaro-

wana? Otóż jest właściwie zagospodarowana, ponieważ poprzez jednorocz-

ne koszenie utrzymywany jest tu rzadki w Polsce ekosystem z obecnością 

cennych gatunków roślin, jak. m.in. aster gawędka, dzwonek syberyjski czy 

zawilec wielkokwiatowy. Ten niewielki skrawek terenu, chroniony przez pra-

cowników ogrodu in situ, zapewnia siedlisko życia całej rzeszy owadów, śli-

maków i innych zwierząt. Nierówności terenu na murawie są pozostałością 

górnictwa kruszcowego sięgającego na tym terenie czasów średniowiecz-

nych. Eksploatowano tu przede wszystkim rudę ołowiu (galenę). Dodatkową 

atrakcją jest wąwóz sztucznie pogłębiony dla zobrazowania krajobrazu i szaty 

roślinnej typowej dla naturalnych wąwozów gipsowych i lessowych Ponidzia.  

 Najbardziej spektakularnym fragmentem Działu Flory Rodzimej jest niewąt-

pliwie Alpinarium. Na stromej skarpie ułożono bloki skalne charakterystyczne 

dla poszczególnych gór: piaskowiec kwarcytowy (gołoborza Gór Świętokrzy-

Fragment gałązki pigwowca pośredniego Chaenomeles ×superba – bardzo dekoracyjnego i mało wymagającego krzewu (MZ)

Kozibród porolistny (salsefia) Tragopogon porrifolius – roślina warzywna uprawiana dla jadalnego korzenia i liści (MZ)
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skich), dolomity (Tatry Zachodnie), granit (Tatry Wysokie), wapień (Pieniny)  

i piaskowiec (Karpaty Wschodnie). Szczeliny skalne zasiedliły już pierwsze okazy 

roślin górskich. Bloki skalne budujące Alpinarium przywieziono spoza ogrodu. 

Ale warto w tym miejscu podkreślić miejscowe zasoby geologiczne. Rzec moż-

na, że Ogród Botaniczny w Kielcach zbudowany jest na skale. Nie pomaga to 

wcale w pracach ogrodniczych, ale stwarza dodatkową atrakcję w postaci wy-

eksponowanych pustek podziemnych z wychodniami skalnymi , na których wi-

doczne są liczne skamieniałości sprzed 360 mln lat i ślady procesów krasowych.

 Stojąc na szczycie Alpinarium rozpościera się przed nami widok  

na sztuczne zbiorniki wodne. Woda jest elementem wybitnie urozmaica-

jącym krajobraz każdego ogrodu, a także stwarzającym siedlisko dla roślin 

wodnych i nadwodnych oraz fauny związanej z wodami. Z daleka już widać  

„lilie wodne” o kolorowych kwiatach wyłaniających się pośród sercowatych 

pływających liści. Spacerując kładkami warto wpatrzeć się w toń wodną, bo 

wówczas można dostrzec innych mieszkańców roślinnego podwodnego 

świata, jak rdestnice, rogatki, a nawet ramienice. Egzotycznym wyglądem 

niejednego zaskoczy bagnista wyspa porośnięta przez cypryśniki błotne. 

 Ogrody botaniczne odwiedzamy także po to, aby zetknąć się z roślinami  

z innych części świata. Temu służą kolekcje Działu Geografii Roślin. Są to głów-

nie kolekcje dendrologiczne, gdzie zgromadzono wybrane gatunki drzew 

i krzewów charakterystycznych dla danego rejonu świata. W południowej 

części ogrodu znajdziemy przedstawicieli dendroflory Lasów Azji Wschodniej 

czy lasów bałkańskich i kolchidzkich (Zakaukazie). W Kolekcji Lasów Amery-

ki Północnej, oprócz drzew i krzewów rosnących naturalnie w strefie klimatu 

umiarkowanego Ameryki Północnej, założono rabaty z bylinami pochodzenia 

amerykańskiego. Zaskoczeniem może być fakt, że tak powszechne w naszych 

ogrodach rośliny, jak floksy (płomyki) czy wiele astrów, wywodzi się właśnie  

z tego kontynentu. Namiastkę amerykańskiej prerii tworzą wysokie trawy, 

m.in. proso rózgowate czy sorgastrum zwisłe, a także zwiewne kłosy ostnicy 

cieniutkiej, spośród których sterczą barwne monardy, jeżówki i liatry. W porze 

ich kwitnienia to istny raj dla motyli i pszczół z pobliskiej pasieki edukacyjnej. 

 Taki jest kielecki Ogród Botaniczny. A na tym jeszcze nie koniec, bo znaj-

dzie się tu miejsce jeszcze dla niejednego okazu z botanicznego świata. 

Drobne kłoski prosa rózgowatego Panicum virgatum ’Rotstrahlbusch’ 
nadają lekkości ogrodowym kompozycjom (BP)
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DZIAŁ ROŚLIN OZDOBNYCH

Z chęci obcowania z pięknem uosobionym w kwiatach powstawały ogrody ozdobne już od czasów starożytnych. 
Na zdjęciu kwitnący aster nowobelgijski Symphyotrichum novi-belgii (MZ)
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Byliny ozdobne

Byliny ozdobne to przebogata paleta barw, form i zapachów. 
Na zdjęciu fragment rabaty z szałwią omszoną Salvia nemorosa
i czosnkiem okazałym Allium aflatunense (BPi)
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Dalia Dahlia ‘Glenbank Honeycomb’ należy do grupy dalii pomponowych.
Jej płatki zwinięte są w ruloniki zestawione na kształt przypominający pompon (MZ)

Dzielżan Helenium ‘Can Can’ urozmaica Kolekcję Dalii. 
Na zdjęciu w towarzystwie dalii Dahlia ‘Lydia Suckow’ z grupy dalii kaktusowych (MZ)

Pochodząca z Bliskiego Wschodu szachownica perska Fritillaria persica wyróżnia się 
barwą i kształtem kwiatostanu w Kolekcji Bylin Ozdobnych (MZ)
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Kosaćce, zwane irysami, najładniej 
wyglądają sadzone w grupach. 
Na zdjęciu kosaciec bródkowy 

Iris ‘Nibelungen’ (BP)

Sasanka zwyczajna Pulsatilla vulgaris 
‘Rote Glocke’ zdobi ogród w każdej 
fazie swojego wzrostu, począwszy 
od jedwabiście owłosionych młodych 
liści i pąków kwiatowych, 
przez rozwinięte kwiaty, do uroczych 
puszystych owocostanów (MZ)

Krokusy należą do pierwszych roślin 
zakwitających wiosną w ogrodzie. 
Na zdjęciu krokus wiosenny 
Crocus vernus ‘Remembrance’ (MZ)

Piwonie nie zawsze mają pełne 
kwiaty w odcieniach różu.
Na zdjęciu piwonia Delavay’a Paeonia 
delavayi var. delavayi fo. lutea 
o pojedynczych kwiatach w żółtym 
kolorze (MZ)
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W okazałym kwiatostanie stepowego pustynnika himalajskiego Eremurus himalaicus 
kwiaty rozwijają się stopniowo od dołu ku górze (MZ)

Fragment Kolekcji Bylin Ozdobnych z rabatami okolonymi kamiennymi murkami. 
Żwirowate podłoże między murkami zakrywa delikatnym kobiercem białych 
kwiatów i jasnych liści rogownica kutnerowata Cerastium tomentosum (Archiwum Geoparku Kielce) Liliowce, potocznie nazywane „smolinosami”, to grupa roślin o prawdopodobnie największej na świecie liczbie wyhodowanych odmian (ponad 70 tys.). 

Na zdjęciach: liliowiec Hemerocallis ‘Frans Halls’ oraz liliowiec Hemerocallis ‘Black Prince’ (MZ) 
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Hortensje

Dzięki swej wyjątkowej urodzie hortensje stają się coraz popularniejsze w ogrodach. 
W Polsce uprawia się liczne odmiany 4 gatunków: hortensji bukietowej Hydrangea paniculata, 

h. krzewiastej H. arborescens, h. ogrodowej H. macrophylla i h. pnącej H. petiolaris. 
Na zdjęciu okazałe kwiatostany hortensji bukietowej Hydrangea paniculata ‘Candlelight’ (BP)
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Hortensje to istne kameleony wśród roślin. 
Wiele odmian w ogrodowej kolekcji 
płynnie zmienia barwę kwiatów 
z białej na różowoczerwoną (BP)

W stożkowatym kwiatostanie hortensji bukietowej kwiaty płonne są większe i bardziej okazałe od kwiatów płodnych. 
Na zdjęciu hortensja bukietowa Hydrangea paniculata ‘Kolmahima’ (BP)

Kolekcję Hortensji urozmaicają kępy kocimiętki i traw. Na zdjęciu hortensja 
bukietowa Hydrangea paniculata ‘Ren 101’ w towarzystwie kocimiętki Nepeta ‘Walker’s Low’ (BP)
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Róże

W Rozarium posadzono ok. 4,5 tys. krzewów różanych reprezentujących ponad 80 odmian, w tym zarówno róże historyczne, jak i nowoczesne. 
Na zdjęciu róża Rosa ‘Paul’s Scarlet Climber’ z grupy róż pnących, wsparta na drewnianej pergoli (BP)
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Ogrodowa Różanka daje możliwość wypoczynku w przestrzeni nasyconej barwami i zapachem róż (MZ)
Róże urzekają nie tylko wyglądem, ale i zapachem. 

Na zdjęciu młody amator „królowej kwiatów” zwabiony zapachem róży Rosa ‘Petite de Hollande’ z grupy róż stulistnych (AB)

Łososioworóżowe kwiaty róży Rosa ‘Bailando’ z grupy róż rabatowych (wielokwiatowych)
należących do najczęściej uprawianych w przydomowych ogrodach (MZ)

Różanka najpiękniej wygląda w czerwcu, kiedy jednocześnie zakwitają wszystkie róże. 
Na pierwszym planie róża Rosa ‘Aquarell’ z grupy róż wielkokwiatowych (BP)
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Różaneczniki i azalie

Różaneczniki i azalie to krzewy wymagające w uprawie, ale ciągle bardzo popularne ze względu na spektakularne wiosenne kwitnienie.  
Różnią się między sobą budową kwiatów i trwałością liści. Kwiaty różaneczników mają zwykle po 10 pręcików, a kwiaty azalii po 5. 
Azalie, z wyjątkiem azalii japońskich, zrzucają liście na zimę, a różaneczniki są zawsze zimozielone (MZ)
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Azalia Rhododendron ‘Michiko’  z grupy azalii japońskich 
o liściach zimą utrzymujących się na krzewie (MZ)

Różanecznik Rhododendron ‘Claudius’ o kwiatach z licznymi pręcikami i zimozielonych liściach (MZ)

Azalia Rhododendron ‘Christopher Wren’ z grupy azalii wielkokwiatowych o liściach opadających na zimę (MZ)
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Trawy ozdobne

Trawy ozdobne zachwycają nie tylko pięknym kwitnieniem, ale także zwiewnym pokrojem, 
dzięki czemu nadają lekkości i stanowią wspaniałe dopełnienie rabat. 
Na zdjęciu rozplenica japońska Pennisetum alopecuroides (BP)
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Zmienność barwna to również cenna cecha wielu traw ozdobnych. 
Na zdjęciu ciekawie wybarwione liście prosa rózgowatego Panicum virgatum ’Rotstrahlbusch’ (KM)

Malownicze kępy miskantów, delikatnie szumiąc na wietrze, wprowadzają do ogrodu spokój i harmonię. 
Na zdjęciu łan miskanta cukrowego Miscanthus sacchariflorus (BP)

Widowiskowe kwiatostany traw ozdobnych przykuwają wzrok u schyłku lata i jesienią, kiedy większość bylin już obumiera i przygotowuje się do zimowego spoczynku. 
Na zdjęciu srebrzystobiałe kwiatostany miskanta cukrowego Miscanthus sacchariflorus niczym pióropusze połyskują w jesiennym słońcu (BP)

Ogrodowa Kolekcja Traw Ozdobnych położona jest w obniżeniu u podnóża Alpinarium. 
Koncentryczny układ rabat szczególnie atrakcyjnie wygląda z góry (BPi)
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OGRÓD FRANCUSKI

Ogrody pokazowe prezentują style związane 
z tradycją i kulturą różnych krajów lub 
ukształtowane w procesie historycznych 
przemian sztuki ogrodowej. 
Na zdjęciu Ogród Francuski 
w jesiennej odsłonie (MZ)      
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Okazy cisa pospolitego Taxus baccata w Ogrodzie Francuskim występują w formie stożka, kuli oraz spirali. 
Na zdjęciu owocujący okaz żeński cisa z jaskrawo wybarwionymi nibyjagodami o jadalnej osnówce i trujących nasionach w środku (MZ) 

Puste przestrzenie między żywopłotem wypełnia biały żwir oraz barwnie kwitnące byliny. 
Na pierwszym planie niebieskofioletowa plama kwitnącego rozwaru wielkokwiatowego Platycodon grandiflorus ‘Astra Blue’ (BP)

Ogród Francuski charakteryzuje się geometryczną kompozycją przestrzeni, porządkiem i ładem. Uzyskanie zamierzonych kształtów ułatwiają rośliny podatne 
na formowanie: bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens, grab pospolity Carpinus betulus i cis pospolity Taxus baccata (TM)
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DZIAŁ ROŚLIN UŻYTKOWYCH

Podział na rośliny użytkowe i ozdobne nie jest sztywny. Walory estetyczne roślin 
użytkowych mają drugorzędne znaczenie, a na plan pierwszy wysuwa się znaczenie 
lecznicze, spożywcze i przemysłowe. Na zdjęciu słonecznik zwyczajny Helianthus annuus 
– roślina oleista o dużym znaczeniu użytkowym i niezaprzeczalnych walorach ozdobnych zarazem (MZ)
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Chętnie sadzona w ogrodach lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia 
jest rośliną leczniczą i miododajną. Na zdjęciu odmiana ‘Hidcote Superior’ (MZ) 

W uprawach roślin użytkowych pojawiają się niechciani towarzysze – chwasty. 
Widoczny na zdjęciu lulek czarny Hyoscyamus niger spontanicznie pojawił się na terenie ogrodu (AP)

W skrzyniach z egzotycznego, niewymagającego impregnacji drewna Azobe 
posadzono rośliny lecznicze i przyprawowe (BP)
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Owoce rokitnika pospolitego Hippophaë rhamnoides są jadalne. Mogą utrzymywać się na 
roślinie przez całą zimę, stanowiąc niebywałą ozdobę ogrodu (MZ)

W Kolekcji Roślin Sadowniczych zgromadzono różne gatunki i odmiany drzew i krzewów owocowych.  
Na zdjęciu owocujący pigwowiec pośredni Chaenomeles ×superba (MZ)

Słonecznik bulwiasty (topinambur) Helianthus tuberosus jest uprawiany dla jadalnych bulw, 
a także dekoracyjnych kwiatów pojawiających się poźnym latem (AP)

Kolekcjom roślin użytkowych towarzyszy założenie rustykalne Ogrodu Wiejskiego. Na zdjęciu element dekoracyjny 
ogrodu pokazowego – drewniane koło poprzerastane szałwią Salvia ‘Pink Delight’ (MZ)
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DZIAŁ FLORY RODZIMEJ

W Dziale Flory Rodzimej na plan pierwszy wysuwa się prezentacja rodzimych gatunków roślin  występujących 
w naszym kraju, a szczególnie w regionie świętokrzyskim. Na zdjęciu przebarwiające się jesienią liście  
najpospolitszego krajowego klonu – klonu pospolitego Acer platanoides (MZ)
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 Przewodnie zbiorowiska leśne 
Gór Świętokrzyskich

Kolekcja Przewodnich Zbiorowisk Leśnych Gór Świętokrzyskich obejmuje: 
bór jodłowy, żyzną buczynę, grąd, świetlistą dąbrowę i bór mieszany. 
Na zdjęciu założona w 2011 r. kolekcja grądu subkontynentalnego, 
czyli wielogatunkowego lasu liściastego lipowo-dębowo-grabowego (MZ) 
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Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis 
– zwiastun wiosny podlegający w kraju 
ochronie częściowej (MZ) 

Klon polny Acer campestre wytwarza na  
gałązkach charakterystyczne listwy korkowe (AP)

Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum 
w kolekcji świetlistej dąbrowy (AP)

Owocująca kalina koralowa Viburnum opulus (BP)

Miodunka wąskolistna Pulmonaria 
angustifolia kwitnie wiosną i jest chętnie 
odwiedzana przez owady zapylające (MZ)

Kwitnący jarząb pospolity (jarzębina) 
Sorbus aucuparia (MZ)



80 81

Wrzosowisko

Kolekcja Roślin Wrzosowatych, w której zgromadzono 
ponad 120 odmian, stanowi jedną z najbogatszych 
kolekcji wrzosów w Polsce. Na zdjęciu fragment 
wrzosowiska pomiędzy trawiastymi ścieżkami (MZ)
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Zakwitające pod koniec lata i jesienią wrzosy tworzą spektakularny kolorowy dywan (MZ)
Wrzośce, w odróżnieniu od wrzosów, mają liście igiełkowate i zakwitają wczesną wiosną. 

Na zdjęciu wrzosiec krwisty Erica carnea ‘Rubinette’ (MZ)

Na wrzosowisku występują okazałe brzozy i sosny, które rosły tu jeszcze przed 
rozpoczęciem budowy ogrodu (Archiwum Geoparku Kielce)

Szczególny walor dekoracyjny mają odmiany o barwnych liściach. Na zdjęciu wrzos pospolity Calluna vulgaris 
‘Boskoop’ o liściach początkowo żółtych, a jesienią zmieniających barwę na pomarańczowomiedzianą (MZ)
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Murawa kserotermiczna

W południowej części ogrodu zachowały się fragmenty nawapiennej 
murawy ciepłolubnej (kserotermicznej) – rzadkiego i ginącego 
w kraju typu ekosystemu, będącego środowiskiem życia cennych 
gatunków roślin i zwierząt. Na zdjęciu szałwia łąkowa Salvia pratensis 
licznie rosnąca w ogrodowej murawie (BP)
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Niepozorna, ale bardzo urokliwa 
goryczuszka orzęsiona 
Gentianella ciliata (AP)

Aster gawędka Aster amellus 
należy do miejscowych roślin,  

chronionych na murawie in situ (AP)

Pięciornik wiosenny 
Potentilla neumanniana 

jest jedną z najwcześniej 
zakwitających roślin 

na murawie (AP)

Ożota zwyczajna Galatella linosysris – roślina podlegająca  
w kraju ochronie ścisłej, posadzona na murawie w 2018 r. (AP)

Od wiosny do wczesnego lata na murawie widoczne są białe plamy 
kwitnącego zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris (AP)

Widoczne na murawie nierówności terenu są pozostałością górnictwa kruszcowego sięgającego na tym terenie czasów średniowiecznych. Eksploatowano tutaj galenę 
(rudę ołowiu), która w wiekach średnich miała wartość srebra. Chroniąc in situ murawę kserotermiczną zachowujemy nie tylko dziedzictwo przyrodnicze, ale także 
historyczne i kulturowe (AP)
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DZIAŁ ROŚLIN WODNYCH
I BAGIENNYCH

Woda jest elementem wybitnie urozmaicającym krajobraz każdego ogrodu, 
a także stwarzającym siedlisko dla roślin wodnych i nadwodnych 
oraz fauny związanej z wodami. Kładki na zbiornikach wodnych dają 
możliwość bliższej obserwacji roślin wodnych (BPi)
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Marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia – gatunek paproci wodnej wymarły na stanowiskach naturalnych,
a obecnie znany jako roślina akwariowa i uprawiana w ogrodach botanicznych (BP)

Sztuczny wodospad dostarcza wrażeń wizualnych i akustycznych.  
Zwilżone wodą szczeliny skalne w ścianie alpinarium mogą stać  

się siedliskiem dla wilgociolubnych roślin zarodnikowych i zwierząt (BP)

W zbiornikach wodnych występują strefy o rożnej głębokości wody. Widoczna na zdjęciu drewniana kładka 
przebiega przez najpłytszą strefę przybrzeżną, przeznaczoną dla roślin szuwarowych i bagiennych (MZ)
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Rozpław sercowaty Pontederia cordata jest silnie rosnącą byliną wodną 

o efektownych kwiatach utrzymujących się aż do jesieni (BP)

Grzybienie, zwyczajowo nazywane „nenufarami” lub „liliami wodnymi”, 
należą do najlepiej rozpoznawalnych roślin wodnych. Występują w wielu 
odmianach różniących się barwą i wielkością kwiatów oraz liści (BP) 
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DZIAŁ GEOGRAFII ROŚLIN

W kolekcjach Działu Geografii Roślin prezentowane są rośliny
z różnych części świata. Na zdjęciu wiesiołek missouryjski 
Oenothera macrocarpa – bylina pochodząca z Ameryki Północnej (MZ)
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Królujące na jesiennych rabatach astry w większości mają pochodzenie 
północnoamerykańskie. Na zdjęciu astry nowoangielskie 
Symphyotrichum novae-angliae w pełni rozkwitu (BP)

Jodła koreańska  
Abies koreana w naturze  

występuje w lasach  
Azji Wschodniej.  

Na zdjęciu fragment 
gałązki z charakterystycz-

nymi grubymi igłami (MZ)

Pochodzący z Ameryki 
Północnej klon jesio-

nolistny Acer negundo 
należy do gatunków 
inwazyjnych, szybko 

rozprzestrzeniających się 
w środowisku 

i zagrażających rodzi-
mym gatunkom.  

Na zdjęciu fragment 
pędu w czasie kwitnienia 

(MZ) 

Perukowiec podolski 
Cottinus coggygria  

występuje w podszycie 
lasów bałkańskich.  

Największą ozdobą 
krzewu są oryginalne 
puszyste owocostany 

przypominające  
wyglądem perukę (MZ)
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ODSŁONIĘCIE GEOLOGICZNE

Odsłonięcie geologiczne to unikalny element na tle innych ogrodów botanicznych. 
Poza licznymi skamieniałościami, znajdują się tutaj ślady procesów krasowych 
w postaci studni krasowych czy jaskiń. Daje to bardzo szerokie możliwości prowadzenia 
specjalistycznych zajęć edukacyjnych z zakresu gleboznawstwa, geologii i paleontologii (BPi)
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Niewielka bryłka rudy ołowiu (galeny) – jej żyła została odnaleziona
na jednym ze spękań tektonicznych wychodni (BP)

Pierwsze eksploracje naukowe w odsłonięciu geologicznym. 
Na zdjęciu dr hab. Jan Urban – geolog i Andrzej Kasza – speleolog (BP)

Widok odsłonięcia geologicznego od strony północnej (BP)

Skamieniałe szczątki koralowca żyjącego na dnie ciepłego dewońskiego morza  
360 mln lat temu to częsty widok na powierzchniach skał wapiennych w ogrodzie (BP)
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ZWIERZĘTA W OGRODZIE

Nieprzeciętne bogactwo kwiatów w ogrodzie przyciąga znaczną 
ilość owadów żywiących się nektarem. Na zdjęciu jeden z najczęściej  
występujących w ogrodzie gatunków motyli – rusałka osetnik 
Vanessa cardui siedzący na kwiatostanie kocimiętki (KSo)
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Uchwycone w ruchu skrzydła pszczoły miodnej Apis mellifera 
zbierającej nektar na jednym z kwiatów krokusa (MZ)

Myszołowiec towarzyski Parabuteo unicinctus o imieniu Harry zatrudniony na potrzeby ogrodu w celu płoszenia 
gromad krukowatych wyrządzających szkody w kolekcjach (GL)

Paź żeglarz Iphiclides podalirius to jeden
z piękniejszych przedstawicieli motyli 
dziennych w Polsce. Chętnie odwiedza 
on kwiaty rosnące w ogrodzie, szczególnie 
widoczną na zdjęcu budleję Dawida Buddleja davidii 
‘Pink Delight’, zwaną też „motylim krzewem”(KN) 

Kiedyś niezwykle rzadki w Polsce, 
dziś bardzo ekspansywny 

gatunek pająka – tygrzyk paskowany 
Argiope bruennichi (KN)
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Pasieka edukacyjna w ogrodzie składa się z trzech rodzin pszczelich zamieszkujących ule wielkopolskie (AB)

Ramka z plastrem wosku pszczelego. 
W górnej części widoczny zasklepiony zapas miodu (AB)

Pszczoły miodne Apis mellifera to bardzo łagodne i pożyteczne,
a zarazem bardzo zagrożone owady. Wraz z innymi owadami zapylającymi 

giną w zastraszającym tempie wskutek gwałtownych zmian środowiskowych (AB) 
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EDUKACJA I ZWIEDZANIE

W ostatnich latach ogrody botaniczne to nie tylko placówki o charakterze 
naukowo-badawczym czy konserwatorskim. Współczesne ogrody to przede wszystkim 
miejsca pełniące funkcje edukacyjne, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne (KSo)
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W ostatnich latach ogrody botaniczne to nie tylko placówki o charakte-

rze naukowo-badawczym czy konserwatorskim. Pomimo, że zakładane były 

z myślą o dydaktyce skierowanej głównie dla studentów, to ich szersze 

działania popularyzujące nauki przyrodnicze były mocno ograniczone.  

W kontekście współczesnych ogrodów jako placówek pełniących także funk-

cje społeczne, rekreacyjne, kulturalne czy turystyczne, działalność edukacyj-

na nabiera szerszego znaczenia. Szczególnie w sytuacji, gdy wiele ogrodów 

botanicznych funkcjonuje w centrach większych miast, pełniąc nierzad-

ko rolę miejsc zieleni o istotnym znaczeniu w całym ekosystemie miejskim. 

Edukacja staje się jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym narzę-

dziem kształtującym postawę młodego człowieka wobec gwałtownych  

i szybkich zmian zachodzących w przyrodzie. Edukacja odgrywa szczególnie 

istotną rolę w systemie nauczania pozaszkolnego, który w ostatnim czasie 

stał się niezwykle efektywny. Oczekiwania społeczeństwa w tym względzie 

również rosną, co niezmiernie cieszy i motywuje do działania. Wobec tego 

Ogród Botaniczny w Kielcach rozpoczął szeroko zakrojoną działalność edu-

kacyjną i popularyzatorską, jeszcze zanim został otwarty dla zwiedzających.

 We wrześniu 2016 r. powstała nieformalna komórka organizacyjna Ogro-

du Botanicznego w Kielcach pod nazwą Centrum Edukacji Przyrodniczej 

(CEP). Przez okres 9 miesięcy przeprowadzono zajęcia edukacyjne z około  

3 tys. osób. Zdecydowaną większość stanowiły dzieci ze szkół podstawo-

wych i młodzież gimnazjalna. W połowie 2017 r. działalność CEP uległa 

znacznemu ograniczeniu ze względu na rozpoczynające się kolejne etapy  

budowy Ogrodu. Zajęcia edukacyjne prowadzono nadal na terenie rezerwa-

tów geologicznych położonych w Kielcach, głównie na Wietrzni. Liczne cy-

kliczne warsztaty przyrodnicze (np. Przy Środzie o Przyrodzie, Wakacyjna Aka-

demia Przyrody) prowadzono także w Centrum Geoedukacji Geoparku Kielce. 

 Działalność edukacyjna na nowo nabrała rozpędu po częściowym udo-

stępnieniu Ogrodu w 2018 r., a od 28 kwietnia 2019 r. prowadzone są sys-

tematyczne warsztaty na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Oferta 

edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkol-

nej. Zajęcia dają możliwość nauki poprzez zabawę, umożliwiają kontakt  

z naturą, rozwijanie manualnych umiejętności oraz wspomagają aktywność 

fizyczną na świeżym powietrzu. Gry terenowe dodatkowo uczą orientacji  

Elementy infrastruktury edukacyjnej uatrakcyjniają teren Ogrodu. 
Widoczna na zdjęciu interaktywna tablica edukacyjna umożliwia 
prześledzenie zjawisk zachodzących w przyrodzie podczas zmiany pór roku (BP) 
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w terenie, pracy z mapą, współpracy w mniejszych zespołach oraz zdro-

wego współzawodnictwa. Zajęcia nie ograniczają się do botaniki i ogrod-

nictwa. Młodzież podczas warsztatów może wykonać badania fizyko-che-

miczne gleby, ale również poznać świat owadów zapylających. Temat ten 

dodatkowo wsparty jest obecnością na terenie Ogrodu pasieki edukacyjnej, 

w której żyją trzy rodziny pszczoły miodnej. Ponadto w ofercie edukacyjnej 

znajduje się usługa przewodnicka skierowana dla osób w każdym wieku. 

 W 2019 r. na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach powstało miej-

sce do prowadzenia zajęć hortiterapii czynnej. W tzw. Ogrodzie Hortitera-

peutycznym odbywają się zajęcia terapeutyczne dla osób z rożnymi dys-

funkcjami ruchowymi i psychicznymi (np.: demencja, choroba Alzheimera, 

depresja, porażenie mózgowe). Elementy infrastrukturalne tego miejsca,  

jak i narzędzia do pracy, dostosowane są m.in. dla seniorów i osób korzysta-

jących z wózków inwalidzkich. Jest to jedno z pierwszych tego typu miejsc  

w Polsce. Ogród Botaniczny chętnie odwiedzany jest przez grupy osób z nie-

pełnosprawnościami, zarówno intelektualnymi, jak i fizycznymi, dlatego Ogród 

Hortiterapeutyczny jest dla nich doskonałą możliwością rozwoju i terapii.

 Ogród Botaniczny w Kielcach angażuje się w wiele inicjatyw społecznych. 

W 2014 i 2015 r. zorganizowano szeroką akcję pamiątkowego sadzenia drzew 

w Ogrodzie, skierowaną do mieszkańców Kielc. Ogród bierze także udział  

w różnego typu wydarzeniach edukacyjnych i rekreacyjnych na terenie Kielc 

i okolic. Od kilku już lat uczestniczy w corocznym ogólnopolskim wydarze-

niu edukacyjnym Noc Biologów. Aktywnie włącza się także w obchody Święta 

Kielc, które odbywa się zwykle w drugiej połowie czerwca. Okres ten przy-

pada na największe kwitnienie róż w ogrodowej Różance, co zainspirowało 

do zainicjowania w 2019 r. I Święta Róż. Ponadto kilka razy w roku na tere-

nie Ogrodu odbywają się pikniki edukacyjne dla całych rodzin. Zwykle wy-

darzenia te powiązane są z różnego rodzaju świętami okolicznościowymi czy  

porami roku, np. Dzień Dziecka, wspomniane wyżej Święto Róż, Skarby Jesieni.

 W Ogrodzie Botanicznym w Kielcach, jak i w całym Geoparku Kielce, drze-

mie jeszcze ogromny niewykorzystany potencjał edukacyjny. Zagospodaro-

wane w Ogrodzie odsłonięcie geologiczne daje bardzo szerokie możliwości 

prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu gleboznawstwa, geologii czy 

paleontologii. Na powierzchniach skał doskonale widoczne są skamieniałości 

organizmów żyjących na dnie ciepłego dewońskiego morza 360 mln lat temu  

(np. koralowce, gąbki, ramienionogi). Obecność samych jaskiń to najle-

piej widoczny efekt procesów krasowych, polegających na rozpuszczaniu  

i stopniowym wymywaniu skał węglanowych przez wodę. Podobny potencjał 

znajduje się w części ogrodu, gdzie zachowały się ślady po dawnym górnic-

twie kruszcowym.

Ogród, choć czynny od stosunkowo niedawna, przyciąga tłumy, 
zwłaszcza podczas różnego rodzaju wydarzeń okolicznościowych (KM)
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Warsztaty plastyczne podczas pikniku edukacyjnego w Ogrodzie zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka 02.06.2019 r. (KM)

Młodzi adepci sztuki ogrodniczej podczas sadzenia truskawek (BP)Warsztaty edukacyjne mają różnorodną tematykę, lecz wszystkie mają za zadanie przybliżyć tajemnice przyrody. 
Na zdjęciu uczestnicy zajęć dotyczących owadów zapylających (KN)

Młodzież szkolna zapoznająca się z tajnikami zawodu ogrodnika (BP)
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W ramach programu wolontariatu 
pracowniczego „Zielony Czas 

Pomagania” firma DB Schenker 
Sp. z o. o. w dniu 14.06.2017 r. 

ufundowała do ogrodu 
sadzonki bylin ozdobnych (MZ)

Dnia 08.11.2018 r. pracownicy  
Regionalnej Dyrekcji Ochrony  

Środowiska w Kielcach uczcili 10 lat  
istnienia swojej instytucji, sadząc  
w ogrodzie pamiątkowego buka 

zwyczajnego Fagus sylvatica. Na zdjęciu 
od lewej: dr Bartosz Piwowarski – Z-ca 

Kierownika Ogrodu Botanicznego, 
Katarzyna Socha – Kierownik Ogrodu 

Botanicznego, Elżbieta Czajkowska
 – Dyrektor Geoparku Kielce, Małgorzata 

Olesińska – reprezentantka najstar-
szych pracowników RDOŚ, Jarosław 

Pajdak – Z-ca Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach, Aldona 
Sobolak – Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Kielcach, Dariusz Gorzkie-

wicz – pracownik RDOŚ, Aleksandra Wie-
czorek – reprezentantka najmłodszych 

pracowników RDOŚ (AB)

Projektanci Ogrodu Botanicznego  
w Kielcach: Bartosz Bojarowicz  

i Marcin Kamiński podczas sadzenia 
ufundowanego przez siebie platana 

klonolistnego Platanus acerifolia,  
jako solitera ogrodowego stojącego  

na Placu Centralnym – 10.12.2018 r. (BP)

Prezydent Kielc Bogdan Wenta i Kierownik Ogrodu Botanicznego w Kielcach Katarzyna Socha podczas sadzenia dębu szypułkowego  
Quercus robur  – wiernej kopii genetycznej dębu „Bartka”, dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości   

oraz na pamiątkę pierwszego dnia urzędowania Prezydenta – 23.11.2018 r. (MZ)

Deszczochrony w ogrodzie to nie tylko schronienia, lecz także miejsca spotkań i nawiązywania kontaktów (TM)
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników 47. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, 

zorganizowanego przez Geopark Kielce w dniach 18-21.09.2017 r. (Archiwum Geoparku Kielce)
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PLAN 
OGRODU BOTANICZNEGO W KIELCACH
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