
Nasza wyprawa  
do nieczynnego kamieniołomu „Lipówka” w Rudnikach 

na ścieżkę edukacyjną 
„Kopalnia przywrócona naturze” 



Niniejsza historia jest całkowicie 
zmyślona a podobieństwo do osób

i zdarzeń zupełnie przypadkowe ;-)

Część fotografii wykorzystana w opowiadaniu została zaczerpnięta z Przewodnika po 
przyrodniczej ścieżce dydaktyczno-edukacyjnej w Rudnikach koło Częstochowy – 

„Lipówka” kopalnia przywrócona naturze. 2013.



Pewnego słonecznego czerwcowego dnia uznaliśmy że szkoda marnować 
czasu na siedzenie w domu. Postanowiliśmy, że trzeba się gdzieś wybrać, 
ale gdzie? Aśka rzuciła propozycję : Kamieniołom Lipówka. Pomysł był 
ciekawy, ale zaraz pojawiły się pytania:
- Pani Asiu, a to nie jest zabronione?
- Damy radę tam dojechać na rowerach?
Pani  Asia  zapewniła nas, że  jest 
to zgodne z prawem i pokazała na 
mapie  lokalizację kamieniołomu. 
Było pewne, że nie będziemy mieli 
problemu  z dotarciem na 
miejsce. Ale jako następne 
pojawiły się wątpliwości i 
sceptyczne głosy:

- Kamieniołom?  A co my tam będziemy robić?
 - Przecież to teren poprzemysłowy. W takim miejscu to chyba nie ma co 
liczyć nie ładne widoki. 
- Ja też sądzę , że nie ma co się spodziewać, iż zobaczymy tam coś 
ciekawego. 
- Może jednak sprawdźmy? Przecież tam jeszcze nie byliśmy…
Ostatecznie podjęliśmy decyzję, że tam pojedziemy



Zatem w drogę!

Rower – to mimo wszystko dziki 
choć stalowy rumak ;-) i nie każdego 

chce słuchać. Doświadczyła tego 
Ania ale dzięki pomocy Wojtka 

sytuacja została opanowana.

Z resztą i tak wszyscy 
poruszaliśmy się na 

piechotę, bo przecież 
przybyliśmy tutaj na 
niespieszny spacer.



Co za widok!

Magda rozpromieniła 
się na widok 
przepięknej 

panoramy. Anula 
zdecydowała że 
widok jest tak 

urzekający, iż warto 
go uwiecznić na 

zdjęciu.



Ruszamy dalej!

Pogoda dopisała. 
Słońce ładnie świeciło 

więc czemu by nie 
poopalać się w ruchu? 
Organizm potrzebuje 
witaminy D i jest miło 

pogrzać się w 
promieniach letniego 

słońca!



- Po obu stronach drogi 
prawie  dżungla! 
Zastanawiam się dokąd 
zaprowadzi nas ta 
ścieżka? A może droga 
nagle się skończy? – 
zatroskała się Edytka

-Spokojnie mamo. 
-Odpowiedział Kamil. 
Zobacz,  Patryk jest 
naszą przednią strażą. 
Sprawdza drogę, więc  
możemy śmiało iść (Kamil 
tłumaczy mamie, 
opiekuńczo obejmując ją 
za ramię)



- Razem pokonamy 
wszelkie 

przeszkody! 

Ania i Marylka nie 
miały co do tego 

żadnych wątpliwości 
i raźno podążały 

przed siebie.

Ja jestem spokojna 
przecież mam 
najlepszego na 

świecie bodyguarda 
- Tomka



Niedługo po tym zaskoczył nas widok jakiego się nie spodziewaliśmy
- Zobaczcie jak tu jest tak ładnie! Prawie jak w Pieninach!



- Zobaczmy kto tutaj mieszka  i co 
nadaje się do zjedzenia - Pani Ania 
rozpoczęła poszukiwania w skalnym 
jeziorze



Nad wodą wystawały jakieś 
dziwne rośliny . Przez 

chwilę zastanawialiśmy się: 
Czy to kaczeńce już 

przekwitły i dlatego nie 
mają żółtych kwiatów? 

Po bliższych oględzinach 
okazało się, że to nie 

kaczeńce ale rdestnica.

 Jej kwiaty są zielone i 
niepozorne bo są zapylane 

przez wiatr. Nie muszą 
zatem wabić owadów.



W Skalnym jeziorze 
 żyła bardzo 

niezwyczajna roślina 
– pływacz  

zwyczajny. 

Dlaczego taka 
interesująca? – Bo 

jest to  
DRAPIEŻNA 
ROŚLINA. 

Swoje ofiary łapie 
do małych 

pęcherzyków 
znajdujących się na 
liściach a potem je 

trawi…
Dobrze że jest taka 

mała ;-]



Kamil zawarł bliższą znajomość z 
jednym z mieszkańców Skalnego 
jeziora
- Ależ ta żabka jest mała. 
Ostrożnie wypuszczę ją do wody. 
Niech rośnie, a ja będę przychodził 
ją odwiedzać 



Małe żabki i ropuszki 
nie były jedynymi 

mieszkańcami skalnego 
jeziora, którzy 

przybyli na spotkanie z 
nami. W powietrzu 

fruwały ważki od czasu 
do czasu przysiadając 

na ziemi. 

Po wodzie śmigały nartniki 
wykorzystujące liście 

rdestnicy do wygrzewania 
się w słońcu



Znaliśmy pałkę wodną 
ale nie wiedzieliśmy że 

jest jadalna!
Dzisiaj po raz pierwszy 

mogliśmy skosztować jej 
młodych pędów

- Wiesz Edytko nie 
przypuszczałam że 

on a jest taka 
smaczna (Aśka 

dzieliła się 
wrażeniami z 
degustacji  z 

Edytką)



Tablice edukacyjne były bardzo 
kolorowe i zyskały nasze uznanie

- Może warto zrobić zdjęcia każdej 
z nich? - zastanawiał się Wojtek



Zastanawialiśmy się czy w 
kamieniołomie rosną poza 
„pałkami wodnymi” jeszcze 
jakieś inne jadalne rośliny. 

Dowiedzieliśmy się że przy 
drodze gdzie niegdzie rosną 
tu poziomki.



Edytka i Wojtek podjęli się  wypatrywania poziomek na lewo od ścieżki 
a  Magda po jej prawej stronie



Do poszukiwań poziomek przyłączył się tez Kamil.

- Nie zrezygnuję z ochraniania Mamy z powodu jakichś tam poziomek – 
mruknął Tomek



- Fajnie byłoby jakby na tej 
wycieczce był z nami Piotrek. 
Podobało by mu się tu
-  Patryk zawsze pamięta 
  o swoim bracie.



Wydawało się nam, że Lipówka już nas nie zaskoczy, kiedy naszym oczom 
ukazało się głazowisko prawie jak gołoborza w Górach Świętokrzyskich



Uznaliśmy że to doskonałe miejsce do zrobienia grupowego zdjęcia



W Kamilu obudziła się żyłka  
zdobywcy i poszukiwacza.
- Ta kopalnia nie będzie mieć 
przede mną tajemnic! Pierwszy 
szczyt już zdobyłem a teraz 
zabieram się za kolekcjonowanie 
skarbów natury małż                              jeżowiec



Nie czekając dłużej Kamil przystąpił do 
poszukiwań. Na początek w jego zbiorach 
znalazł się: wapień (jako podstawowa skała 
wydobywana niegdyś w kamieniołomie),  
krzemień (jako zabezpieczenie gdyby okazało 
się że nie mamy zapałek do rozpalenia ogniska) 
i skamieniała gąbka jako najpospolitszy

wapień                      krzemień                       gąbka

przedstawiciel zwierząt, 
które żyły tu na dnie morza 
w czasach kiedy powstawał 
wapień. Romek przyłączył 
się do poszukiwań i dzięki 
niemu kolekcja  Kamila 
zwiększyła się o okaz małża.



W czasie kiedy wędrowaliśmy po 
kamieniołomie nasi ogniomistrzowie  
Romek i Piotrek pod czujnym okiem 
ogniomistrzyni  Asi rozpalili ognisko. 
Wędrówka pobudziła nasze apetyty 
więc ochoczo zabraliśmy się za 
opiekanie kiełbasek nad ogniem.



Ostatnia kontrola jakości  zarumienienia 
i zabieramy się do pochłaniania naszych 
cudnie pachnących kiełbasek.

Aż miło popatrzeć jak 
pałaszujecie te kiełbaski – 
stwierdziła Dorotka  - ale 
ja zdecydowanie wolę 
opiekany chleb.



Co prawda przy ognisku była tylko 
jedna ławka, ale przecież jesteśmy 
zaprawionymi w boju turystami – 
mówi Marylka - więc bez problemu 
poradzimy sobie. 

- Ja wolę na stojąco – zdecydowała 
Renata.  
- A ja przysiądę sobie na  jednym z 
głazów otaczających ognisko – 
kiwnął głową Michał



Bardzo pomyliłby się ten, kto sądziłby że po wyśmienitym turystycznym 
posiłku zapadliśmy w bezruch. Wręcz przeciwnie! Pieczone kiełbaski 
zaostrzyły naszą ciekawość i żądzę przygód.  Patryk i Kamil zamarzyli o 
eksploracji jaskiń i bezzwłocznie przystąpili do działania.  



Jednak każda wycieczka kiedyś się 
kończy. Aśka umiliła nam ostatnie 
chwile eskapady słodkimi napojami i 
cukierkami.



Jeszcze rzut oka na 
dogasające ognisko i 
znikamy wraz z ostatnimi 
promieniami zachodzącego 
słońca. To już koniec tej 
wyprawy ale na pewno 
jeszcze nie raz będziemy 
wspólnie wędrować a 
potem ucztować i śpiewać 
przy ognisku

Do zobaczenia 



Przeszliśmy całą trasę i teraz już 
wiemy, że to nie jest nasza ostatnia 

wizyta w Lipówce. 

Wrócimy tu uzbrojeni w przewodniki 
jakie dostaliśmy od Cementowni 

Rudniki - Cemex Polska. 
Zabierzemy też naszych znajomych 
bo warto żeby również inni zobaczyli 

to urokliwe miejsce

Mamy nadzieję że następnym razem 
również zobaczymy wiele ciekawych 

roślin, zwierząt i skamieniałości

23 czerwca 2014



Reżyseria  - Anna Śliwińska-Wyrzychowska

W rolach głównych wystąpili:

Ania – Anna Konieczna
Anula – Anna Perońska
Asia – Joanna Topolska
Aśka – Joanna Kmiecik
Dorotka – Dorota Radecka
Edytka – Edyta Gajda
Kamil – Kamil Gajda
Magda – Magdalena Anzorge

Marylka – Maryla Dymicka
Michał – Michał Sojda 
Patryk – Patryk Dymicki
Piotrek – Piotr Dymicki
Renata – Renata Sojda
 Romek – Roman Wawrzak
Tomek – Tomasz Konieczny
Wojtek – Wojciech Piotrowski 




