
                        

 

 

W dniach 17-19 października 2022 roku 35 uczniów naszej szkoły udało się na trzydniową 

wycieczkę w Góry Świętokrzyskie w ramach programu Poznaj Polskę.  

 Pierwszym przystankiem na naszej drodze była miejscowość Sabat Krajno, gdzie znajduje się 

Park Rozrywki i Miniatur. Poznaliśmy tam przewodnika wycieczki, który pokazał jedne  

z najwspanialszych budowli i dzieł stworzonych przez naturę, wśród których można wymienić 

m.in. Aleję Miniatur pt. „Cudowny świat”. Większość obiektów w Parku wykonana jest w skali 

1:25, dzięki czemu można w łatwy sposób oszacować rzeczywistą wielkość występujących tam 

eksponatów. Mogliśmy tam zobaczyć bazylikę z Placem Świętego Piotra, Koloseum, fontannę 

Di Trevi, most Rialto w Wenecji czy chociażby słynną Krzywą Wieżę w Pizie. Następnie 

udaliśmy się do Sydney podziwiać  słynną Operę w kształcie masztów statków. Oprócz tego 

widzieliśmy: Statuę Wolności, Mur Chiński, wieżę World Trade Center, Wieżę Eiffla, na tle 

Katedry Notre Dame i Łuku Triumfalnego i wiele innych obiektów. Uczniowie byli pod 

ogromnym wrażeniem zwiedzanych budowli, które na pewno na długo zapadną im w pamięć. 

Uczestnicy wycieczki wzięli również udział w seansie 6D, w trakcie którego mogli obejrzeć 

dwa interesujące filmy pt. „Tropikalna przejażdżka” oraz „Wyścig myszek”. 

Wieczorem dojechaliśmy do Huty Szklanej, gdzie znajdował się nasz hotel „Jodłowy Dwór”, 

w którym spędziliśmy trzy kolejne noce. Po zakwaterowaniu udaliśmy się na obiadokolację do 

restauracji, po czym czekał nas zasłużony odpoczynek po dniu pełnym wrażeń. 

Kolejnego dnia wczesnym rankiem udaliśmy się do miejscowości Św. Katarzyna, gdzie 

zwiedzaliśmy  Klasztor Bernardynek, założony w XV wieku, później przebudowywany, 

z renesansowym wirydażem i kościołem Św. Katarzyny z obrazem Madonny z XVI wieku  

i figurką Św. Katarzyny. Następnie pojechaliśmy do Nowej Słupi, a stamtąd wyruszyliśmy na  

górę Święty Krzyż. Poznaliśmy historię św. Emeryka, królewicza węgierskiego. Według 

legend i opowiadań ludowych pielgrzym ten ze względu na swoją pychę został zamieniony  

w kamień i co rok  o ziarenko piasku posuwa się w stronę klasztoru. Legenda głosi, że gdy 

pielgrzym dotrze do bram klasztoru nastąpi koniec świata. Drogą Królewską wyruszyliśmy na 

Łysą Górę, jeden ze szczytów   w Górach Świętokrzyskich - zwaną również Świętym 

Krzyżem. Oglądaliśmy Muzeum Misyjne, a w nim eksponaty pochodzące z krajów 

https://www.polskieszlaki.pl/klasztor-w-swietej-katarzynie.htm


misyjnych: Afryki (Kamerun, Lesotho, Egipt, Madagaskar), Azji (Kazachstan, 

Turkmenistan, Indie, Japonia, Chiny), Ameryki Północnej (Kanada) i Europy (Ukraina). 

W zbiorach znajdują się stroje, biżuteria, przedmioty codziennego użytku, przedmioty 

kultu (m.in. Biblia w języku eskimoskim) oraz skóry pytonów. Odwiedziliśmy Muzeum 

Przyrodnicze.  Zwiedzanie rozpoczęliśmy od sali, w której obejrzeliśmy makietę 

współczesnego krajobrazu terenu parku i jego okolic oraz makietę przedstawiającą pierwotny 

krajobraz, zanim człowiek zaczął przekształcać teren. Następnie obejrzeliśmy wystawę 

przedstawiającą  wpływ działalności człowieka na krajobraz na przykładzie rozwoju hutnictwa, 

osadnictwa i gospodarki leśnej. Skutkiem przekształceń było powstanie idei ochrony przyrody, 

czego wynikiem było powstanie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zwiedzając wystawę 

poznaliśmy  geologiczną i paleontologiczną historię regionu, która została zaprezentowana  

w postaci plansz, skamieniałości czy też modeli prehistorycznych zwierząt. Zwiedziliśmy 

zespół klasztorny i najcenniejszą relikwię w Kaplicy Krzyża Świętego, gdzie wedle przekazów 

historycznych i wiary chrześcijan, przechowywane są ułamki Krzyża Świętego. 

Później mieliśmy okazję zobaczyć największe gołoborze imienia Kobendzy. Jest to największy 

tego typu obiekt znajdujący się w Górach Świętokrzyskich. W trakcie schodzenia z góry 

zaskoczyła nas zmiana pogody, ale zdążyliśmy wrócić do schroniska nieprzemoknięci. Tak 

upłynął nam kolejny dzień wyjazdu. 

Trzeciego dnia po spakowaniu się i zjedzeniu śniadania pojechaliśmy do Energetycznego 

Centrum Nauki, które znajduje się na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego. Centrum, 

choć jest miejscem nowoczesnym, to wygląda jak stara fabryka, a zwiedzanie jest opowieścią 

o różnych rodzajach energii, pozyskiwanej w sposób tradycyjny i ekologiczny. Wystawa jest 

podzielona na 3 strefy: Ziemia i Ogień, Powietrze i Woda oraz Człowiek. W programie 

wycieczki mieliśmy zwiedzanie wystawy, krótki film na temat powstawania energii. Ogromną 

radość sprawiła dzieciom możliwość działania i doświadczania na multimedialnych 

urządzeniach, które oprócz zabawy – uczą. Dzieci musiały włożyć wiele energii, aby poruszyć 

siłą własnych mięśni urządzenia i generatora mocy. Stamtąd pojechaliśmy do Jaskini Raj – 

najpiękniejszej w Polsce. Podzieleni  na grupy zwiedzaliśmy ją z przewodnikiem, który 

opowiadał o powstaniu jaskini i „jej mieszkańcach”. Wskazywał przepiękne formy nacieków: 

stalaktyty, stalagmity, stalagnaty i „pola ryżowe”. Jedna z grup miała okazję spotkać 

mieszkańca jaskini – nietoperza. Niestety nie można było fotografować wnętrza jaskini. 

Niektórzy w zamian kupili pocztówki. Następnie autokarem udaliśmy się do Chęcin obejrzeć 

zamek królewski. Historia jego powstania przypada na przełom XIII i XIV wieku. Od lat 

zamek jest symbolem Chęcin i jednym z najciekawszych miejsc województwa 



świętokrzyskiego. Z wieży widokowej podziwialiśmy wspaniałe widoki na Góry 

Świętokrzyskie, gdyż pogoda dopisywała. Korzystając z okazji, uczestnicy wycieczki wykonali 

wówczas mnóstwo zdjęć. 

Kolejnym etapem wycieczki było Muzeum  Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.  Uczniowie 

poznali  życie i twórczość polskiego laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Zwiedzając  

pałacyk na  parterze obejrzeliśmy  gabinet pisarza  do pracy, bibliotekę z książkami, a na 

ścianach rodzinne portrety, salon dla gości z okrągłym stołem i krzesłami przywiezionymi 

z mieszkania w Warszawie oraz jadalnie, palarnię i sypialnię. Na piętrze oglądaliśmy 

ekspozycję poświęconą pisarzowi. Duże wrażenie zrobiło na uczestnikach otoczenie pałacyku, 

dookoła którego rosną stare drzewa (na pewno pamiętają pisarza), piękne kwiaty. 

Uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej poświęconej podróżom pisarza pn. Afrykańska podróż 

Henryka Sienkiewicza a powieść „W pustyni i w puszczy”. 

W drodze powrotnej odwiedziliśmy jedno z najsłynniejszych  drzew w Polsce czyli stary dąb 

Bartek. Dąb Bartek to dąb szypułkowy, który jest chronionym pomnikiem przyrody, rosnącym 

przy drodze w leśnictwie Bartków między Zagnańskiem i Samsonowem (gmina Zagnańsk), 

w województwie świętokrzyskim. Popularność zawdzięcza swym rozmiarom (jest 

największym znanym drzewem w Polsce). Niestety, wiek i rozmiary konarów nie służą 

„Bartkowi”, dlatego od wielu lat przyrodnicy dbają o „Bartka”, pomagając mu utrzymać je na 

odpowiedniej wysokości oraz uszczelniając próchniejący pień. Bartka bardzo upodobały sobie 

pioruny. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć ruszyliśmy w drogę do Kobylan.  
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