
Jezioro Szmaragdowe na Kadzielni – historia, teraźniejszość i perspektywy 

 Kadzielnia jako miejsce związane z dawną eksploatacją wapieni dewońskich prowadzoną  

z przerwami od XVIII wieku do schyłku lat 60-tych XX wieku, miała w swojej historii poeksploatacyjnej 

kilka niezwykłych epizodów. Po zakończeniu działalności zakładu górniczego i zaprzestaniu wydobycia  

oraz odwadniania, woda podziemna z dewońskiego poziomu wodonośnego samoczynnie wypełniła 

nieckę wyrobiska. Przez krótki okres czasu niecka wyrobiska wypełniona była wodą o pięknej 

szmaragdowej barwie kontrastującej z jasnym zabarwieniem skał wapiennych budujących Skałkę 

Geologów i pozostałe fragmenty wyrobiska. Z obserwacji i badań prowadzonych przez dr Jana 

Prażaka z Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że na przełomie 

lat 60-tych i 70-tych XX wieku, na wskutek zwiększonego poboru wody z ujęć komunalnych Kielce-

Białogon, Wojska Polskiego oraz ujęcia dawnego Zakładu Łożysk Tocznych ,,Iskra’’ obniżył się poziom 

wód gruntowych, co doprowadziło do zaniku Jeziora Szmaragdowego. Reaktywacja jeziora zbiegła się  

w czasie z wybudowaniem Amfiteatru Kadzielnia w 1971 roku, kiedy decyzją władz lokalnych 

rozpoczęto zalewanie wyrobiska wodą ze skał dewońskich, z ujęcia Kielce-Białogon. Ucieczka wody 

przez liczne spękania masywu wapiennego i szczeliny krasowe oraz zaprzestanie dostarczania wody  

z ujęcia Kielce-Białogon wynikające z deficytu wody w mieście sprawiły, że Jeziora Szmaragdowego 

nie udało się zachować do lat 80-tych. W końcu lat 80-tych próbowano ponownie wrócić do kwestii 

jego odtworzenia. Na zlecenie Urzędu Miasta Kielce, Naczelna Organizacja Techniczna (NOT Kielce) 

opracowała ekspertyzę rozpatrującą możliwość wprowadzenia i utrzymania wody w niecce wyrobiska 

na Kadzielni. Rozpatrywano wówczas dwa warianty zasilania jeziora wodą: z wodociągu komunalnego 

(dewoński poziom wodonośny) lub z rzeki Silnicy, po jej uprzednim podczyszczeniu. Autorzy 

wspomnianej ekspertyzy wskazali, na brak możliwości uszczelnienia całego wyrobiska ze względu na 

duży stopień i nieregularność spękań masywu skalnego, jak również nieopłacalność 

dopompowywania wody z ujęcia Kielce-Białogon z uwagi na duże koszty wody z wodociągu  

i generalny deficyt wody w mieście. Sugerowany wariant zakładający dostarczanie wody z Silnicy, 

również nie gwarantował utrzymania wody w wyrobisku, poza tym wymagał zaplanowania zabiegów 

oczyszczających z uwagi na ryzyko dostania się zanieczyszczonych wód z Silnicy do ujęcia wód 

komunalnych, na co wielokrotnie zwracał uwagę znany kielecki hydrogeolog – dr Jan Prażak. 

Niezależnie od ekspertyzy temat przywrócenia wody na Kadzielni ponownie odsunął się w czasie.  

Z biegiem lat w północno-zachodniej części wyrobiska, od strony ulicy Krakowskiej utworzyło się 

niewielkie jeziorko utrzymujące się na ilasto-pylastej zwietrzelinie krasowej wypełniającej dno 

kamieniołomu i pełniącej rolę ,,uszczelniacza’’. Z uwagi na zasilanie wodami opadowymi oraz wodą ze 

spływów powierzchniowych i podpowierzchniowych (m.in. wody infiltrujące z rzeki Silnicy) parametry 

a co za tym idzie barwa wody odbiegają znaczącą od dawnego Jeziora Szmaragdowego, które było 



zasilane głównie przez wody podziemne z dewońskiego poziomu wodonośnego. Sprawia to, że 

aktualnie istniejące jeziorko na Kadzielni, zmieniające swoją powierzchnię w zależności od pór roku, 

(fot..….), nie ma już nic wspólnego z dawnym Jeziorem Szmaragdowym. Analizując historię zmagań  

z odtworzeniem Jeziora Szmaragdowego na Kadzielni zasadne staje się pytanie: czy jest to w ogóle 

możliwe? Istotnych informacji w tym względzie dostarcza opracowanie z grudnia 2010 roku, 

autorstwa dr Jana Prażaka i dr Katarzyny Janeckiej-Styrcz, hydrogeologów z Oddziału 

Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach. Dokument stanowiący w istocie 

sprawozdanie z nadzoru merytorycznego na pracami obejmującymi ochronę ujęcia komunalnego 

Kielce-Białogon, zawiera również zwięzłą analizę problemu odtworzenia Jeziora Szmaragdowego na 

Kadzielni. Z analizy jednoznacznie wynika, że uszczelnianie dna i ścian wyrobiska na Kadzielni w celu 

utrzymania wody będzie nieskuteczne z uwagi na znaczne i nieregularne spękania górotworu oraz 

obecność szczelin krasowych wypełnionych zwietrzeliną ilastą. Obecność sieci nieregularnych spękań  

w masywie skalnym tworzącym dno i ściany wyrobiska została dowiedziona niezależnymi badaniami 

prowadzonymi m.in. przez B. Rzoncę w latach 2001 i 2005 roku. Kolejny problem poruszony w ww. 

analizie stanowią odpowiednie parametry wody zasilającej wyrobisko oraz kwestia bezpieczeństwa 

ujęcia wód komunalnych Kielce-Białogon. W opinii cytowanych autorów zasilanie wyrobiska wodą  

z rzeki Silnicy infiltrującą przez spękania i szczeliny do wód podziemnych zasilających studnie 

komunalne, zwiększa ryzyko skażenia ww. wód i może doprowadzić do konieczności wyłączenia ich 

ujęć z eksploatacji. Ponadto woda o innych parametrach fizyko-chemicznych niż woda podziemna  

z dewońskiego poziomu wodonośnego nie pozwoli na uzyskanie szmaragdowej barwy stanowiącej 

podstawowy walor i cechę rozpoznawczą dawnego Jeziora Szmaragdowego. Cytowane sprawozdanie 

J. Prażaka i K. Janeckiej-Styrcz, wskazuje, że jedynym działaniem gwarantującym osiągnięcie takiego 

rezultatu byłoby dostarczenie wody podziemnej za pośrednictwem wodociągu komunalnego z ujęcia 

Kielce-Białogon. Z jednej strony gwarantowałoby ono uzyskanie szmaragdowej barwy  

i bezpieczeństwo ujęcia Kielce-Białogon, z drugiej jednak strony generowałoby wysokie i stale 

wzrastające koszty związane z zapotrzebowaniem na coraz większą ilość wody, w związku z jej 

,,uciekaniem’’ przez spękania i szczeliny krasowe na dnie wyrobiska. Nieopłacalność takiego 

przedsięwzięcia wiąże się również z aktualną objętością niecki wyrobiska, którą w znacznej części 

należałoby zapełnić wodą. Zgodnie z wynikami podanymi w opracowaniu pt. ,,,Nowoczesne 

technologie geodezyjne w badaniu zagrożeń i problemach rewitalizacji terenu Kadzielni w Kielcach’’ 

autorstwa pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 

Politechniki Świętokrzyskiej, łączna objętość niecki wyrobiska (części zawodnionej i niezawodnionej) 

wynosi przeszło 300 000 m3. 



 W związku z faktem, że Jezioro Szmaragdowe na Kadzielni stanowi już wyłącznie ciekawostkę 

historyczną, cały czas trwają poszukiwania alternatywy mającej na celu zwiększenie atrakcyjności 

obiektu poprzez wprowadzenie wody. Jedna z możliwości zaproponowana przez dr J. Prażaka wiąże 

się z budową na dnie wyrobiska niewielkich i szczelnych zbiorników o charakterze oczek wodnych  

z podświetlonymi fontannami, zasilanych wodą z ujęcia Kielce-Białogon. Niewielkie rozmiary  

i szczelność oczek miałyby w opinii autora gwarantować nieduże zasoby wody niezbędne dla 

utrzymania ww. obiektów a co za tym większą zasadność ekonomiczną realizacji takiego 

przedsięwzięcia. Innym dyskutowanym obecnie rozwiązaniem zaproponowanym przez Geopark 

Kielce jest stworzenie instalacji wodnej o charakterze wodotrysku, zasilanej wodą z jeziorka 

utrzymującego się w północno-zachodniej części wyrobiska, w której obieg wody miałby charakter 

zamknięty. Działanie uzupełniające w tym względzie stanowi planowana budowa infrastruktury 

edukacyjnej w bezpośrednim otoczeniu Rezerwatu Kadzielnia obejmującego szczytową partię Skałki 

Geologów. Kompleksowe działania związane z adaptacją tego terenu dla potrzeb ruchu turystycznego 

prowadzone są przez Geopark Kielce od wielu lat i poza budową i utrzymaniem infrastruktury 

turystycznej obejmują również wycinkę roślinności mającą na celu wyeksponowanie walorów 

krajobrazowych Kadzielni.   

 Niezależnie od charakteru podejmowanych działań uwzględnienie elementów małej 

infrastruktury ściśle związanych z wodą w zagospodarowaniu przestrzennym Kadzielni stanowi ważny 

wątek w procesie rewitalizacji tego wyjątkowego miejsca dla potrzeb turystyki, edukacji  

i wypoczynku.   
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:  

Jak zmieniał się krajobraz Kadzielni? Widok na przestrzeni ponad 50 lat 

 

 

Kadzielnia z lotu ptaka – wysoki stan wód w 2012 sprawił, że jezioro niemal otaczało Skałkę 
Geologów – z uwagi na pochodzenia, skład i barwę wody nie było to jednak Jezioro Szmaragdowe 

 

 



Kadzielnia obecnie – jezioro wypełniające fragment niecki wyrobiska od strony północno-zachodniej 

(od ul. Krakowskiej) jest zawieszone na iłach wypełniających dno i zasilane głównie wodami 

opadowymi, spływami powierzchniowymi i wodami infiltrującymi z Silnicy; jezioro to nie ma nic 

wspólnego z dawnym Jeziorem Szmaragdowym, z uwagi na inne parametry wody i barwę (fot. Okiem 

Drona)  

 

 

  

  


