
Grząby Bolmińskie i Grzywy Korzeczkowskie  

W dniu 23 lutego 2019 roku uczniowie naszej szkoły ubiegający się o odznakę 

Korony Gór Świętokrzyskich po raz kolejny wyruszyli na szlak. W sobotni, 

chłodny poranek autokarem udajemy się w okolice wioski Bolmin. Znajdują się 

tu ruiny dworu obronnego z XVI wieku. Idąc dalej dochodzimy do najwyższego 

punktu Grząb Bolmińskich, który jednocześnie jest najwyższym szczytem tego 

pasma. Jest to także najniższy szczyt ze wszystkich szczytów Korony Gór 

Świętokrzyskich. Nazwa grząba to inaczej miedza stercząca między polami 

ornymi. Taki właśnie wygląd ma pasmo górskie osiągające wysokość do 330 m 

n.p.m. i długość 5 km. Od strony zachodniej Grząby Bolmińskie ograniczone są  

przełomem Wiernej Rzeki, a od strony wschodniej przełomem rzeki Hutki. 

 Z tego miejsca rozpościera się cudowny widok na okoliczne wioski. 

 

 

 

 

 

Grząby Bolmińskie  zdobyte!!!! 

Po krótkim odpoczynku udajemy się w dalszą drogę. Trasa wiedzie przez las.  

 

 

 

 

 



Po ustaleniu kompasem kierunku wędrówki udajemy się żółtym szlakiem 

zdobyć pasmo Grzywy Korzeczkowskie. Ciągną się one na długości ponad 5 km 

i zbudowane są z wapieni jurajskich. Zdobywamy najwyższy szczyt tego pasma 

– Glinianki 336m n.p.m.  

Grzywy Korzeczkowskie zaliczone 

 

 

 

 

Wykorzystujemy krótki odpoczynek na rozmowę o porostach, które dzieci 

zauważają na drzewach. Są one bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia, 

szczególnie na dwutlenek siarki SO2. Z tego powodu organizmy te są świetnym 

wskaźnikiem czystości powietrza. Stworzono nawet specjalną skalę, dzięki 

której każdy z nas może bez problemu ocenić stopień zanieczyszczenia 

powietrza na danym terenie. Uczniowie porównując porosty ze skalą zaliczyli je 

do następujących grup: 

 3– mogą występować porosty listkowate i skorupiaste (np. złotorost ścienny, 

obrost wzniesiony), powietrze zanieczyszczone, drzewa w pobliżu miast, parki, 

stężenie SO2 99-70 µg/m
3
 

4 – porosty listkowate, nielicznie pojawiają się krzaczkowate (np. pustułka 

pęcherzykowata, tarczownica bruzdkowana), powietrze średnio 

zanieczyszczone, lasy w pobliżu miast, stężenie SO2 69-50 µg/m3  

 

 

 



Tego dnia czekała nas jeszcze jedna atrakcja. Przejeżdżamy autokarem do 

miejscowości Siedlce, gdzie uczestniczymy w niezapomnianej lekcji historii w 

grodzie u Pędzików. W miejscu tym znajduje się kuźnia średniowieczna, w 

której można obejrzeć m.in. stare narzędzia do wytwarzania broni białej i 

czarnoprochowej Jest też drewniany zamek z wieżą obronną, kuchnia, łaźnia 

rycerska, piec chlebowy z wędzarnią, strzelnica, staw rybny, kamienny grill, 

miejsce na ognisko, wierne repliki starych bombard i armat oraz  obóz rycerski  

zbudowany na podobieństwo obozu wojsk przed bitwą grunwaldzką. Po 

wysłuchaniu opowieści historycznych mogliśmy usłyszeć wystrzały z armaty, 

przymierzyć zbroje rycerskie  a potem spróbować swoich sił w łucznictwie. 

Zabawie nie było końca….. 

 

 

 

 


