Jazia Góra
We wsi blisko Opoczna, a dokładniej w Bielowicach, znajduje się Jazia
Góra. To ją postanowiłam opisad.
Wybrałam to miejsce, bo według mnie jest ono ciekawe i można w nim
obejrzed piękny krajobraz. Myślę, że warto tam pojechad, ponieważ często
jeździmy gdzieś daleko nie mając pojęcia, że tuż obok nas także są magiczne
miejsca i nie koniecznie muszą one byd za granicą. Piękne rzeczy można również
zobaczyd w małych zakątkach. I właśnie takim zakątkiem jest Jazia Góra.
Znajduje się ona na Wzgórzach Opoczyoskich, które są częścią Wyżyny
Przedborskiej. Nasze Opoczno to jedno z dwóch głównych miast tego regionu,
drugim natomiast są Kooskie. Wzgórza te także są ciekawe do zwiedzenia.
Zbudowane są ze skał jurajskich, a w wapieniach jurajskich rozwijają się
zjawiska krasowe, które kształtują ciekawe zapadliska na powierzchni.
Jazia Góra to największe wzniesienie Wzgórz Opoczyoskich, położone
240 metrów n.p.m. Pomimo tego, iż to mały zakątek, cieszący oko widok jest
świetny do wypoczynku. Podłoże jest pokryte złocistym piaskiem, a dookoła
jakby porozsypywane, znajdują się piaskowce, czyli skały osadowe. Powstają
one w wyniku scementowania ziaren kwarcu, skaleni, miki oraz malutkich,
innych skał i minerałów. Są bardzo potrzebne, bo wykorzystuje się je do
budownictwa oraz zdobnictwa i w przemyśle ceramicznym. Zajmują one
wnętrze góry i są tam wydobywane, a ponieważ tego złoża na Jaziej Górze jest
bardzo dużo, górnicy założyli w tym miejscu jedyną w gminie Opoczno kopalnię
właśnie tych minerałów. W owej kopalni świętują oni także coroczną Barbórkę,
która zawsze zaczyna się mszą w Mroczkowie Gościnnym. Góra cieszy się
popularnością swoich kamieni, które sprzedawane są nawet do Danii, Ukrainy
czy Niemiec. Głównymi odbiorcami krajowymi są natomiast klienci indywidualni
z Warszawy, Łodzi czy też Lublina.
Jeśli chodzi o krajobraz, kamienie te mają intensywny kolor, a patrząc na
nie odruchowo zaczynasz się uśmiechad. Gdy rozejrzysz się dokładnie dojrzysz
także roślinnośd, która gdzieniegdzie rozwija się między skałami. W połączeniu
z jasnym, błękitnym niebem jest tam po prostu pięknie. Wszystkie te części
tworzą malowniczą całośd, która przejawia się w pustynnym widoku. Jak
dołączysz do tego śpiew ptaków, poczujesz się jak na wakacjach.
Nie ma nic piękniejszego od przyrodniczych krajobrazów! Nawet
nowożeocy lubią tam przychodzid i robid pamiątkowe zdjęcia. Taki widok
świetnie służy na przykład do malowania pejzaży, a skały stanowią atrakcję
turystyczną i tworzą wspaniały klimat, który sprawia, że przyjemnie się tam
wspomina miłe chwile. Sądzę, że nawet ci, którzy dużo wędrują po górach

stwierdziliby, że wokół Jaziej Góry rozciąga się piękny krajobraz. Najpiękniej
jednak jest latem, gdy niebo jest bezchmurne, a rośliny bujnie się rozwijają.
Oprócz pięknych widoków i znanej kopalni, Jazia góra jest osnuta mrożącą
krew w żyłach legendą. Legenda ta głosi, iż w tajemniczym miejscu na tej górze,
którego nikt nie znajdzie, śpią rycerze. Od czasu do czasu odbywają oni
dwiczenia, a obudzą się dopiero, gdy Polska będzie w wielkiej potrzebie. Mówi
się, że dowódca czasami wzywa kowala, aby podkuł konie. Chociaż śpią, on
czuwa gdzieś w pobliżu, by nikt nie dostał się do groty. Miejmy nadzieję, że
pracujący tam górnicy ich nie obudzą.
Jest tam i więcej atrakcji, ale nie chcę wszystkiego zdradzad… Jeśli chcecie
się przekonad jak to miejsce w rzeczywistości wygląda, pojedźcie tam i sami
wszystko oceocie. Jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia Jaziej Góry, bo jest to
naprawdę piękny zakątek.
Jestem pewna, że wy także znacie takie miejsce w waszej okolicy. Po
prostu doceocie jego piękno.
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