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Góry Świętokrzyskie, Świętokrzyska Polana. zajęcia sportowe 
 

PROGRAM - 

I dzień  

08.00 -  wyjazd ze szkoły w kierunku Kielc 

przejazd do Huty Szklanej  

12.00 - ciepły posiłek w Karczmie – Izba Dobrego Smaku 

13.00 - wędrówka na Święty Krzyż, zwany Łysą Górą - drugi szczyt pod względem wysokości Gór Świętokrzyskich 

podziwianie panoramy gołoborza z tarasu widokowego na Świętym Krzyżu 

zwiedzanie Klasztoru Świętego Krzyża (dawny klasztor opactwa benedyktyńskiego) 

oraz muzeum misyjnego 

 zejście „Drogą Królewską” do Nowej Słupi lub przejazd do Nowej Słupi 

15.30 -  wizyta w Centrum Kulturowo-Archeologicznym  

Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi to rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej 

ery. To właśnie w tej części Gór Świętokrzyskich, na przełomie starej i nowej ery istniało największe centrum 

metalurgii żelaza w tej części Europy.  

Uczestnicy wycieczki obejrzą prezentacje antycznych rzemiosł ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego 

hutnictwa świętokrzyskiego, wezmą udział w warsztatach archeologicznych. 

warsztaty świętokrzyskich dymarek: 

 Podział grupy na 12-15 osobowe zespoły. 

 Zajęcia z zakresu obsługi miechu dymarskiego, próby kruszenia rudy żelaza drewnianym młotkiem, 

wykonywanie lessowych cegieł, budowa pieca do wytopu żelaza. 

Na stanowisku łuczniczym - strzelanie z łuku. 

Zaproszenie na degustację pradziejowej strawy 

Lepienie własnego, glinianego naczynia metodą sprzed 2000 lat.  

Każda grupa roznieci „Święty ogień” 

przejazd do ośrodka 

18.30 - obiadokolacja w ośrodku 

 zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka 

II dzień  

08.00 -  śniadanie  

10.00 - wizyta w Świętej Katarzynie, wędrówka na Łysicę, powrót do źródełka św. Franciszka 

przejazd do Zagnańska 

Dąb Bartek 

14.00 - obiad  

15.30 - zajęcia sportowe na terenie Kompleksu Świętokrzyska Polana: park linowy oraz gra terenowa  

19.00 - kolacja przy ognisku 

 dyskoteka/zabawa przy muzyce 

III dzień  

07.30 -  śniadanie   

09.00 - przejazd do Oblęgorka 

 Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 

przejazd do Kielc 

12.30 - Kielce – spacer z przewodnikiem: Katedra, Pałac Biskupów Krakowskich (z zewnątrz), ogród włoski, ul.  

Sienkiewicza, rynek 

14.00 - obiad  

wędrówka do Zamku Królewskiego w Chęcinach 

16.30 - wyjazd do Warszawy 

21.00 - powrót do szkoły (godzina powrotu jest przybliżona) 

 

Koszt  

Cena/osoba 3 dni 20 osób - 582zł 30 osób - 488zł 40 osób - 464zł 45 osób - 445zł 

 

WIRTUR Barbara Walczak-Iterman 
04-470 Warszawa, ul. Marsa 130 lok. IV, tel. 22 673 48 58, faks 22 465 14 31 

Konto:  50102055581111105240600043 

www.wirtur.pl ; wirtur@wirtur.pl 

http://www.wirtur.pl/
mailto:wirtur@wirtur.pl
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Koszt zawiera – opieka pilota, usługi przewodnika, transport autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, 

zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT. 

 

 

 

 


