ŚWIĘTOKRZYSKA
ZIELONA SZKOŁA

CIUCHCIA EXPRESS PONIDZIE

Magia kolei, kolei czar… Równomierny stukot kół,
wolno przesuwający się krajobraz za oknem.
Tak niezwykła niespodzianka czeka na młodych
podróżnych wśród lasów regionu Świętokrzyskiego.
A jest nią Ciuchcia Expres Ponidzie.
Z dawnej świetności i ponad 340-kilometrowej sieci
Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej pozostało do dnia
dzisiejszego zaledwie 104 kilometry szlaku. Odcinek
aktualnie eksploatowany liczy niecałe 29,5 km, ale jest
to niewątpliwie prawie 30 kilometrów niezapomnianej
przygody. Przejazd zabytkowym pociągiem wąskotorowym
w stylu retro, ciągnionym parowozem lub lokomotywkami
spalinowymi, spodoba się zapewne nie tylko miłośnikom
i pasjonatom kolei, lecz także każdemu, kto spragniony jest
nowych doświadczeń i ceni sobie aktywny odpoczynek
w otoczeniu pięknej, dzikiej przyrody.
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Unikatowy i zarazem zabytkowy tabor wraz z XVIII-wieczną
techniką kolejową wąskotorową obejmuje pięknie zachowany
parowóz, zabytkowy wagon osobowy oraz wagon „Bufet”,
którego okres świetności przypada na lata 50-te ubiegłego
stulecia. Obecnie trasa przebiega przez miejscowości: Jędrzejów
Wąski – Jasionna – Motkowice – Umianowice – Pińczów.
Przejazd odbywa się przede wszystkim na terenie
Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, który to daje
możliwość obejrzenia rzadkich, oryginalnych gatunków ptaków
i roślin objętych całkowitą i częściową ochroną.
Niewątpliwą atrakcją dla młodych eksploratorów są przejazdy
drezynowe, jak również możliwość samodzielnego prowadzenia
lokomotywy oraz zdobycia amatorskiego certyfikatu maszynisty.
W czasie całego roku na trasie przejazdu odbywają się różnego
rodzaju imprezy cykliczne, które pozwalają na jeszcze
dokładniejsze zapoznanie się z przeszłością i tradycjami tego
regionu m. in. Przywitanie wiosny, Dni Kupały, Zakończenie
lata, imprezy ze Zbójem Madejem, koncerty plenerowe,
wystawy malarstwa i fotografii w zabytkowej kuźni
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Również każda z miejscowości leżących na trasie przejazdu
Ciuchci Expres Ponidzie zapewnia ciekawe spędzenie czasu.
Jędrzejów
przyciąga
unikatowym
muzeum
zegarów
słonecznych oraz zabytkowymi murami zespołu klasztornego,
Pińczów zaś zaprasza wszystkich zainteresowanych historią
Żydów, tak silnie związanych z tą ziemią. Tych, którzy ponad
wszystko cenią sobie aktywne spędzanie czasu, z pewnością
usatysfakcjonuje
teren
rekreacyjno
–
sportowy
w Umianowicach, gdzie możliwe jest przeprowadzenie
zawodów sportowych w piłce siatkowej plażowej, koszykówce
oraz na torze przeszkód. Proszę wsiadać, drzwi zamykać!
Ciuchcia Expres Ponidzie zaprasza na niezapomnianą
przejażdżkę…
Informacje praktyczne:
Ciuchcia Expres Ponidzie przebiega przez miejscowości:
Jędrzejów Wąski – Jasionna – Motkowice – Umianowice –
Pińczów. Więcej informacji na temat kolejki wąskotorowej
znajduje się na stronie internetowej: www.ciuchcia.eu
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ŚWIĘTOKRZYSKA DZIECIĘCA KRAINA INTEGRACJI

Świętokrzyska Dziecięca Kraina Integracji to szereg
atrakcji przygotowanych dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki odpowiednio przystosowanym
atrakcjom mogą one spędzić wolny czas w nietypowy
i ciekawy sposób, zdobywając nową wiedzę i świetnie
się bawiąc. Region świętokrzyski, ze swymi
malowniczymi krajobrazami i ciekawymi zabytkami,
z radością odkrywa swe tajemnice przed wszystkimi
dziećmi.
Dla
wszystkich
zainteresowanych
wizytą
w Świętokrzyskiem, przygotowano kilka pakietów, zarówno
pobytowych (np. jedno-, dwu- lub trzydniowych), jak
również tematycznych m.in. literackich, geologicznych,
przyrodniczych, architektonicznych itd. Każde dziecko
znajdzie tu dla siebie coś, co będzie odpowiadało jego
zainteresowaniom.
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Do wycieczek zachęcają świetnie przystosowane dla osób
niepełnosprawnych
szlaki
turystyczne
w
Górach
Świętokrzyskich, słynących z niepowtarzalnych krajobrazów,
jak również unikatowej flory i fauny. Na pewno wielu
z ciekawością zobaczy osławione gołoborza, czy zwiedzi
skrywającą wiele tajemnic Jaskinię Raj. Na wszystkich, których
ciekawi geologiczna przeszłość naszej planety czeka szereg
atrakcji podczas zwiedzania kieleckiej Kadzielni, Krzemionek
koło Ostrowca Świętokrzyskiego czy Skałki Piekło pod
Niekłaniem. Prawdziwi odkrywcy prehistorycznych śladów
życia znajdą coś dla siebie w bałtowskim JuraParku oraz
Gagatach Sołtykowskich, zaś miłośników architektury
i historii zachwyci zespół klasztorny w Jędrzejowie,
Koprzywnicy i Wąchocku.
Najmłodszych w swe gościnne progi zaprasza Koziołek
Matołek, który w panowanie objął Pacanów. To prawdziwa
stolica bajek i baśni, w której spotkać można swych
ulubionych bohaterów, poznać baśnie innych narodów czy
nauczyć się warsztatu aktorskiego.
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Niezwykłe bogactwo naturalne świętokrzyskiego, może
być przedmiotem różnego rodzaju warsztatów
artystycznych – malarskich, fotograficznych, czy
filmowych. Bliskie obcowanie z unikatową florą i fauną
to również doskonała lekcja biologii, geologii i geografii.
Chwilę relaksu zapewniają profesjonalnie przygotowanie
na przyjęcie osób niepełnosprawnych sanatoria i ośrodki
wypoczynkowe
o
wieloletnich
tradycjach
uzdrowiskowych w Busku-Zdroju oraz Solcu-Zdroju,
gdzie gwarantowana jest szeroka opieka zdrowotna.
Informacje praktyczne:
Więcej informacji na temat poszczególnych atrakcji
znaleźć można na stronach internetowych:
www.juraparkbaltow.pl
www.zwierzyniecbaltowski.pl
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AKCJA PRZYGODA – TYLKO Z NAMI
To propozycja spędzenia w ciekawy sposób wolnego czasu
dla wszystkich, którzy lubią aktywność i zdobywanie nowych
doświadczeń. Akcja „Przygoda” jest 4-dniowym pakietem
wycieczkowym po najciekawszych zakątkach świętokrzyskiego. Każdy
dzień to nowe miejsce, odkryte kolejne tajemnice historii regionu,
niezapomniane przygody, a przy tym świetna zabawa.
Pierwszego dnia jesteśmy zaproszeni do zagłębienia się w „Świat bajek
i zabawy” w kieleckim Muzeum Zabawek i Zabawy – najstarszym
i największym tego typu muzeum w Polsce. Tylko tu dzieci mają jedyną
i niepowtarzalną okazję przenieść się do krainy bajek i zaczarowanych lalek.
Zgromadzono tu naprawdę niesamowite eksponaty - modele samolotów,
samochodów, zabawki historyczne, piękne lalki z dawnych lat, jak
i współczesne. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – dorosły, bo będzie miał
okazję znów poczuć się dzieckiem i najmłodsi, których oczarują zarówno
stare, jak i najnowsze zabawki.
Kolejny przystanek robimy w Kadzielni. To magiczne miejsce usytuowane jest
w Kielcach – sercu województwa świętokrzyskiego. Obecnie znajduje się tu
rezerwat przyrody nieożywionej ze wspaniałymi zjawiskami krasowymi.
W jedną ze ścian skalnych wkomponowano amfiteatr na kilka tysięcy miejsc, w
których odbywają się liczne imprezy plenerowe, również dla dzieci i młodzieży.
Dzień kończymy w Dolinie Gadów – Egzotarium, w którym doświadczamy
spotkania oko w oko z ogromnym boa dusicielem, kajmanami, legwanami,
waranami, pytonami oraz wieloma innymi egzotycznymi gadami.

ŚWIĘTOKRZYSKA ZIELONA SZKOŁA AKCJA PRZYGODA – TYLKO Z NAMI

AKCJA PRZYGODA – TYLKO Z NAMI
Drugi dzień również upływa nam pod znakiem przygody. W Kurozwękach,
które odwiedzamy, czeka na nas niemała niespodzianka i to w dosłownym
tego słowa znaczeniu. Jest nią bowiem stado ponad 80 wielkich bizonów
amerykańskich, które dostojnie przechadza się po łąkach otaczających
kurozwęcki kompleks pałacowy. To niesamowite doświadczenie móc z tak
bliska, z okien wozu „safari-bizon”, zobaczyć te niespotykane w naszym kraju
zwierzęta. Kurozwęki to również piękny pałac, którego wyremontowane
komnaty zwiedzamy w towarzystwie przewodnika. Ci, którym nie straszne
spotkania z duchami przeszłości mogą podnieść sobie poziom adrenaliny
podczas poszukiwania skarbu w pałacowych lochach. Dla podtrzymania
atmosfery niesamowitości i tajemniczości udajemy się do znajdującego się
w pobliżu ogromnego labiryntu z kukurydzy. W jego zawikłanych alejkach
łatwo stracić orientację. Ale przebycie go z jednego końca na drugi daje
ogromną satysfakcję.
Trzeci dzień to dalszy ciąg spotkania z historią regionu świętokrzyskiego. Czar
minionych stuleci odkrywamy w monumentalnych murach Chęcińskiej
Twierdzy. To jedna z największych budowli pełniących niegdyś funkcję
obronną w naszym kraju. Do dziś w lochach zamkowych słychać jęki
krzyżackich jeńców wziętych do niewoli po zwycięskiej bitwie pod
Grunwaldem. Wieczorem z zapartym tchem wyglądamy Białej Damy, którą
podobno spotkać można podczas przechadzki po dziedzińcu. Jest to duch
królowej Bony, która wielokrotnie odwiedzała Chęciny i, jak głosi legenda,
ukryła gdzieś tu wielki królewski skarb.
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Z Chęcin jedziemy do Sobkowa, gdzie nad rzeką Nidą wznoszą się ruiny XVIwiecznych fortalicji oraz pochodzącego z XVIII w. pałacu. Tu, w komnatach
restauracji „Pod zakutym łbem” spotykamy Pana Twardowskiego, który
namawia nas na przejażdżkę bryczkami lub krótki rejs pałacowymi gondolami.
Ostatniego dnia naszej wycieczki po Świętokrzyskiem nie sposób będzie
zapomnieć. Spędzamy go bowiem w odległej przeszłości, tysiące lat wstecz.
Tę podróż w czasie przeżywamy w czasie wizyty w bałtowskim Jura Parku.
Przechadzając się po ogromnym parku co krok stajemy oko w oko
z prehistorycznym gadem. Modele zostały tak pieczołowicie odtworzone,
że mamy wrażenie, iż na naszej drodze stanął żywy dinozaur. Dzięki
rozmieszczonym wzdłuż trasy tabliczkom, mamy możliwość poznania historii
tych wspaniałych gadów, jak również zgłębienia tajemnic przeszłości naszej
planety. Podczas warsztatów paleontologiczno-artystycznych, sami możemy na
pamiątkę pomalować model dinozaura, a podczas płukania złota, znaleźć małą
bryłkę tego cennego kruszcu. Na koniec naszej czterodniowej wyprawy
odwiedzamy jeszcze „Bałtowski Zwierzyniec”, gdzie podczas przejażdżki
żółtym schoolbusem podziwiać możemy przeróżne gatunki zwierząt, które
sprowadzono tu z całego świata.
Informacje praktyczne:
Więcej informacji na temat poszczególnych atrakcji można znaleźć na stronie
http://www.biuro.lysogory.com.pl,
a
rezerwacje
przyjmowane
są
pod nr telefonu 41/366 30 15.
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BIZONLANDIA – HISTORIA, PRZYRODA, ZABAWA
Czym jeszcze ziemia świętokrzyska może nas zaskoczyć? Są ruiny
starych zamczysk, duchy rycerzy i białe damy, dinozaury
skrywające się pomiędzy drzewami… Jak się okazuje można
tu również spotkać bizony. Prawdziwe, majestatycznie
przechadzające się po kurozwęckich łąkach.
Świętokrzyskie zaprasza nas do kolejnego niezwykłego miejsca
– Bizonlandii w Kurozwękach. To jedyna tego typu atrakcja w kraju.
Pierwsze zwierzęta sprowadzone zostały już prawie 10 lat temu, zaś
obecnie stado liczy ponad 80 sztuk i stale się rozrasta. Spotkanie oko
w oko z ogromnym bizonem, to naprawdę niezapomniane przeżycie.
Na teren Bizonlandii można wybrać się na spacer, wjechać bryczką
lub specjalnie do tego przygotowanym wozem „safari bizon”.
Ale to nie koniec atrakcji. Obok znajduje się mini Zoo, w którym
podziwiać możemy najróżniejsze gatunki zwierząt m.in. lamy, dziki,
osiołki, szkockie bydło górskie charakteryzujące się długim owłosieniem
i ogromnymi rogami, rozpędzone strusie, malutkie świnki wietnamskie.
Czas spędzony wśród tych zwierząt to niezwykle ciekawa i nietypowa
lekcja biologii i geografii, gdyż omawianie poszczególnych gatunków nie
ogranicza się tylko do opowieści i pokazu slajdów.
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Tu okazy poruszają się, niejednokrotnie bardzo szybko,
a dodatkowo istnieje możliwość bliższego kontaktu z nimi.
Chętni mogą bowiem podziwiać okolicę z wysokości
z końskiego lub oślego grzbietu.
Aby odpocząć od towarzystwa zwierzaków i dowiedzieć się
czegoś ciekawego o okolicy, możemy udać się na zwiedzanie
pięknego, odrestaurowanego pałacu w Kurozwękach.
Zachwyca nas fasada głównego budynku z tympanonem,
na którym znajdują się herby rodowe Rawiczów i Sołtyków,
dawnych właścicieli posiadłości. Po pałacu oprowadza nas
przewodnik, który w ciekawy sposób kreśli nam przeszłość
tego miejsca i jego mieszkańców. Dzięki jego opowieściom
wśród odremontowanych sal i komnat, sami możemy
poczuć się jak dawni możnowładcy urządzający bale
i przyjęcia w pięknej sali balowej lub organizujący polowania
na dzikiego zwierza w gęstwinach pobliskich lasów.
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Obecnie jednak nie organizuje się tu polowań, ale dreszczyku emocji
dostarczają nam tajemnicze zakamarki labiryntu w kukurydzy, który znajduje
się w pobliżu pałacu. To jedna z nielicznych i największa tego typu atrakcja
w Polsce. Co roku ogromne pole kukurydzy nabiera nowego kształtu, często
związanego z jakimś ważnym dla kraju lub regionu wydarzeniem. W roku 2009
na ponad 3,5 hektarowej powierzchni powstała postać wędrującego Koziołka
Matołka, dla uczczenia obchodzonych niedawno 75 urodzin tego poczciwego
brodacza. Bizonlandia to niesamowita kraina, w której historia przeplata się
z zabawą i kontaktem z dziką naturą.
Informacje praktyczne:
Dla odwiedzających Kurozwęki przygotowane trzy propozycje pakietów
pobytowych:
Pakiet podstawowy - wstęp i oglądanie mini zoo, zwiedzanie pałacu
z przewodnikiem, safari bizon, miejsce ogniskowe z kiełbaską
Pakiet rozszerzony: wstęp i oglądanie mini zoo, zwiedzanie pałacu
z przewodnikiem, safari bizon, labirynt w kukurydzy, przejażdżki, obiad
lub miejsce ogniskowe z kiełbaską
Pakiet z noclegiem: wstęp i oglądanie mini zoo, zwiedzanie pałacu
z przewodnikiem, safari bizon, labirynt w kukurydzy, przejażdżki, boiska
sportowe, szukanie skarbu, wyżywienie, nocleg
Więcej informacji na temat atrakcji można znaleźć na stronie internetowej
www.kurozweki.com, www.bizony.com
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NA SZLAKU ŻÓŁWIA I DINOZAURA
Świętokrzyskie
przyciąga
nas
ogromem
atrakcji
i różnorodnością możliwości spędzenia wolnego czasu.
Doskonałym tego przykładem jest „Szlak Żółwia
i Dinozaura” wchodzący w skład większego projektu, jakim
jest „Krzemienny Krąg”. To świetne połączenie nauki
i zabawy, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń
z aktywnością fizyczną.
„Szlak Żółwia i Dinozaura” rozpoczyna się w bałtowskim
JuraParku, gdzie cofamy się tysiące lat wstecz do czasów, gdy
na Ziemi panowały ogromne gady – dinozaury. Spotkanie z nimi
to niesamowite przeżycie. Doskonałe rekonstrukcje tych
ogromnych zwierząt wykonano z niezwykłą starannością. Dzięki
temu każdy odwiedzający Bałtów może poczuć się jakby przeniósł
się w czasie. Na szczęście nic nam z ich strony nie grozi. Wręcz
przeciwnie, teraz to my jesteśmy zdobywcami i eksploratorami
świata dinozaurów. W Bałtowie znajduje się bowiem Muzeum
Jurajskie i „Żydowski Jar”, w których zobaczyć możemy
skamieniałości i szczątki prehistorycznych organizmów, które
zamieszkiwały te tereny wiele setek tysięcy lat temu. Przygotowano
również kilka stanowisk paleontologicznych, gdzie najmłodsi
samodzielnie mogą dokonać prawdziwych odkryć.
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Na tych, którzy wolą jednak obcowanie z żywymi zwierzętami,
czeka „Zwierzyniec Bałtowski”. Jest to miejsce, w którym
na 40 hektarach stworzono doskonałe warunki do życia m.in. bydłu
szkockiemu, alpakom, lamom, strusiom, bydłu zebu i wiele innym.
Jeśli natomiast przyszłoby nam odwiedzić ten rejon
świętokrzyskiego w zimie, to wolny czas możemy spędzić
na szusowaniu po stokach „Szwajcarii Bałtowskiej” lub ujeżdżaniu
koni z „Krainy Koni”.
Zainteresowanych historią, architekturą i sztuką na pewno zaciekawi
w Bałtowie Kaplica Małachowskich datowana na 1789 r., cmentarz
założony w XIX wieku czy Pałac Druckich–Lubeckich z końca XIX
wieku. Obowiązkowo trzeba też odwiedzić pobliski Ćmielów, gdzie
znajduje się sławna Fabryka Porcelany AS Ćmielów, a przy niej
otwarte w 2005 r. Żywe Muzeum Porcelany. „Żywe”, ponieważ
poza obejrzeniem zgromadzonych w nim eksponatów, możemy
również zapoznać się z technologią wyrobu porcelany i na własne
oczy zobaczyć jak powstają piękne zastawy czy figurki, które od lat
zdobią nasze domy. Dla największych pasjonatów organizowane są
warsztaty ceramiczne, podczas których można wykonać
samodzielnie swoją figurkę porcelanową.
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„Szlak Żółwia i Dinozaura” to nie tylko spotkanie z prehistorycznymi
gadami, zabytkami regionu czy pięknymi wyrobami z porcelany.
Swe tajemnice ujawniają również przed nami ziemskie głębiny. W 1992 r.
w Krzemionkach został odkryty kompleks neolitycznych kopalń. Przed
setkami lat było to największe w Europie centrum przemysłowe,
zajmujące się wydobyciem, produkcją i dystrybucją narzędzi
krzemiennych. Obecnie możemy zwiedzić tu mierzącą pół kilometra
trasę podziemną, prezentującej wnętrze neolitycznych kopalń sprzed
5 tysięcy lat.
Informacje praktyczne:
Rezerwacje dla grup zainteresowanych „Szlakiem Żółwia i Dinozaura”
przyjmowane są e-mailowo jak i telefonicznie przez pracowników
Stowarzyszeń „BAŁT” i „DELTA”.
Więcej informacji na temat atrakcji znaleźć można na stronach
internetowych:
www.juraparkbaltow.pl
www.baltow.info
www.zwierzyniecbaltowski.pl
www.kraina-koni.pl
www.szwajcariabaltowska.pl
www.cmielow.com.pl
www.krzemionki.pl
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BAŁTÓW – STREFA DOBREJ PRZYGODY
Dla wszystkich, którzy zachodzą w głowę, skąd wziąć wehikuł czasu,
który umożliwi podróż do przeszłości, jest jedna odpowiedź –
JuraPark w Bałtowie. To niezwykłe miejsce na mapie województwa
świętokrzyskiego, w którym możliwa jest wędrówka w czasie
od kambru, aż po neolit. Każdy z młodych odkrywców i miłośników
prehistorii, znajdzie tu coś dla siebie.
Zachwycają starannie zrekonstruowane, naturalnej wielkości modele
dinozaurów, które ukrywają się wśród drzew i krzewów. Uchwycone
w ruchu monumentalne gady zostały tak wiernie odtworzone, że każdy
może poczuć się tu jakby cofnął się o wiele tysięcy lat wstecz, do
początków życia na Ziemi. Starannie przygotowane opisy i tabliczki
informacyjne pozwalają na chronologiczne uporządkowanie i uzupełnienie
wiedzy historycznej, geograficznej i geologicznej. Obok dinozaurów wielką
atrakcją są też niewątpliwie skamieniałości i szczątki pozostawione przez
prehistoryczne gady oraz inne organizmy zamieszkujące te tereny przed
setkami wieków. Zgromadzone w Muzeum Jurajskim eksponaty
umożliwiają przeprowadzenie niezapomnianej lekcji historii i geologii, która
na długo zostanie w pamięci młodych odkrywców. Przygotowano kilka
propozycji takich lekcji, m.in. „W paleozoicznym morzu”, „Spory wokół
ewolucjonizmu” czy „W poszukiwaniu zaginionego czasu”. Wiedza
teoretyczna wspierana jest tu przez bezpośredni kontakt z okazami
i modelami.
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BAŁTÓW – STREFA DOBREJ PRZYGODY
Aby dowiedzieć się więcej o pochodzeniu odkryć paleontologicznych
na ziemi świętokrzyskiej, koniecznie trzeba odwiedzić Sabathówkę.
Jest to niezwykłe miejsce poświęcone pamięci przyjaciela
Stowarzyszenia Delta, badacza dinozaurów i popularyzatora wiedzy
o nich – Karola Sabatha. W dawnym kamieniołomie można zobaczyć
kilkadziesiąt bloków skalnych, na których zachowały się ślady
wczesnojurajskich dinozaurów, poznać historię powstawania i odkrycia
tropów, ich twórców i związek dinozaurów ze świętokrzyskimi
legendami. Na entuzjastów geologii czeka Kącik Młodego
Paleontologa, gdzie samodzielnie odnajduje się skamieniałość
lub odkopuje szkielet prehistorycznego gada. Również podczas
warsztatów paleontologiczno-plastycznych własnoręcznie można
pomalować figurkę dinozaura, bądź wypłukać bryłkę złota.
Ale Bałtów to nie tylko wyprawa do przeszłości. Po powrocie
do współczesności na młodych odkrywców czeka niezapomniana
podróż amerykańskim schoolbusem pośród dzikich zwierząt z całego
świata. W Zwierzyńcu Bałtowskim zobaczyć można m.in. rogate
bydło szkockie, dostojne jelenie, muflony i daniele, alpaki, lamy,
strusie, bydło zebu oraz wiele innych fascynujących zwierząt, które
żyją tu w warunkach zbliżonych do ich naturalnego środowiska.
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BAŁTÓW – STREFA DOBREJ PRZYGODY

Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą odwiedzić
również „Krainę Koni”, odbyć spływ tratwą przełomem
rzeki Kamiennej, wypróbować swych sił na ściance
wspinaczkowej, zaś zimą rozsmakować się w białym
szaleństwie na stokach „Szwajcarii Bałtowskiej”.
Informacje praktyczne:
Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Bałtowie jest
obiektem całorocznym.
Więcej informacji na temat poszczególnych atrakcji
znaleźć można na stronach internetowych:
www.juraparkbaltow.pl
www.zwierzyniecbaltowski.pl
www.kraina-koni.pl
www.szwajcariabaltowska.pl
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CHĘCINY – TWIERDZA TAJEMNIC
W Gminie Chęciny czeka na młodych odkrywców wiele
niespodzianek. Atrakcji jest mnóstwo i czas spędzony
w Chęcinach oraz okolicy można spożytkować w wieloraki
sposób.
Podczas jednodniowej wycieczki nie sposób znaleźć choćby
chwili na nudę. W tej niewielkiej miejscowości znajduje się
bowiem wiele cennych zabytków. Swe tajemnice odkrywają
przed nami dwa Klasztory - oo. Franciszkanów ufundowany
przez króla Kazimierza Wielkiego w 1368 r. oraz sióstr
Bernardynek pochodzący z XVII w. Ducha minionych stuleci
odnajdziemy w „Niemczówce”, kamienicy w stylu
renesansowym, która wybudowana została w 1570 r., przez lata
była tętniącą życiem karczmą. Historię Żydów, tak
nierozerwalnie związanych z ziemią świętokrzyską, bliżej
poznamy podczas zwiedzania odrestaurowanej synagogi.
Zbudowana została w XVII w. i przez lata była domem
modlitwy, skupiającym żydowską ludność gminy Chęciny.
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CHĘCINY – TWIERDZA TAJEMNIC
Kierując swe kroki ku jednej z największych atrakcji regionu – górującej
nad okolicą monumentalnej twierdzy chęcińskiej, po drodze
zatrzymujemy się jeszcze w parafialnym kościele pw. św. Bartłomieja.
Jego mury pamiętają pradawne dzieje, wzniesiony został bowiem jeszcze
przed 1325 rokiem. Dziś zachwyca nas pięknem renesansowej kaplicy
Trzech Króli dobudowanej w XVII w. przez Kacpra Fodygę.
Ukoronowaniem naszej Chęcińskiej wyprawy jest niesamowita panorama
rozciągająca się z zamkowego wzgórza. Otwierająca się przed nami
przestrzeń zapiera dech w piersiach. Ale to nie koniec atrakcji. Ruiny
zamku królewskiego skrywają bowiem wiele tajemnic przeszłości.
Rozbudowany w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego zamek, przez lata
zaliczany było do najświetniejszych warowni w kraju. To w jego
komnatach wielokrotnie gościły koronowane głowy państwa Polskiego
wraz ze swymi dworami, a lochy słyszały jęki krzyżackich jeńców
wziętych do niewoli po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem.
Dziś o latach dawnej świetności Chęcińskiego zamku przypominają nam
liczne inscenizacje walk rycerskich, toczonych na zamkowym dziedzińcu,
pokazy tańców dworskich i prezentacja średniowiecznego rzemiosła.
Niewątpliwą atrakcją jest również możliwość zwiedzania ruin zamku
w nocy, przy blasku pochodni i lampionów, kiedy to szanse na spotkanie
ducha Królowej Bony są naprawdę duże…
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CHĘCINY – TWIERDZA TAJEMNIC
Informacje praktyczne:
Dla młodego turysty przygotowano kilka pakietów do wyboru;
- wycieczka jednodniowa – obejmująca zwiedzanie najważniejszych
zabytków ziemi Chęcińskiej (klasztor oo. Franciszkanów, kasztów sióstr
Bernardynek, kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, kamienica
„Niemczówka”, synagoga, zamek Chęciński). Pakiet możliwy jest
do zrealizowania przez cały rok.
- „Nocne zwiedzanie zabytków Chęcin” – impreza odbywająca się
raz w roku, w sierpniu. Pozwala na zapoznanie się w historią ziemi
Chęcińskiej oraz jej zabytkami w niesamowitej nocnej scenerii.
Zwiedzanie połączone jest z licznymi koncertami muzycznymi
w wykonaniu miejscowych artystów, inscenizacjami przedstawiającymi
pradawne dzieje, przemarszem w świetle pochodni i lampionów
do zamku oraz biesiadą przy ognisku na dziedzińcu warowni.
- „Żywa lekcja historii” – impreza cykliczna, odbywająca się raz w roku
w czerwcu. Ma na celu pokazanie w jak najbardziej ciekawy i aktywny
sposób dziejów regionu świętokrzyskiego, a szczególnie ziemi
Chęcińskiej. W 2010 r. impreza odbędzie się pod hasłem „Oblężenie
Chęcińskiej Warowni”, w 2011 r. „Okres świetności Państwa Polskiego,
czyli symboliczny skarb Królowej Bony”, zaś w 2012 r. „Od upadku
do odrodzenia, czyli od Potopu Szwedzkiego do odzyskania
niepodległości”.
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DYMARKI – WYKUWANIE HISTORII

Województwo Świętokrzyskie to magiczny region.
Tu na każdym kroku historia styka się
ze współczesnością, a zgłębianie tajników przeszłości
staje się wielką przygodą, zarówno dla dorosłych jak
i dla dzieci.
Niezwykłym miejscem przenoszącym nas o dwa tysiące lat
wstecz jest Nowa Słupia, gdzie już od ponad 40 lat
odbywają się „Dymarki Świętokrzyskie”. To prawdziwe
święto wytopu żelaza tradycyjnymi metodami sprzed tysięcy
lat. Odkryte tu w poprzednim stuleciu pozostałości
prehistorycznych pieców, zwanych dymarkami, pozwoliło
na poznanie dawnych technologii. Na terenie „Piecowiska”
na naszych oczach ruda żelaza poddawana działaniu węgla
drzewnego, powietrza i wysokiej temperatury, staje się
docelowo żelazem – materiałem, z którego powstają
narzędzia.
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DYMARKI – WYKUWANIE HISTORII

Każdy młody turysta może poczuć się w Nowej Słupi
prawdziwym odkrywcą. Zaaranżowane z dużą
dokładnością
stanowiska
hutnicze,
kuźnicze
czy garncarskie przenoszą nas w przeszłość i pozwalają
na własnoręczne wykonanie glinianego naczynia lub
zapoznanie się z działaniem warsztatu tkackiego.
W czasie rekonstrukcji zadbano o najdrobniejsze
szczegóły – miejsce, narzędzia czy nawet sam strój
rzemieślników.
„Dymarki”
poza
pokazaniem
pradawnych technologii wytopu żelaza dają również
możliwość
poznania
życia
dawnych
ludów
zamieszkujących te tereny – ich zwyczajów, tradycji
i codziennych zajęć. Dom kowala, szałas hutników,
warsztat obróbki złota i brązu, sztolnia, wał Hadriana –
to tylko kilka z atrakcji, dzięki którym młody turysta
przenosi się o dwa tysiące lat wstecz.
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DYMARKI – WYKUWANIE HISTORII
We wspaniałej, nieskażonej cywilizacją scenerii u podnóża Łysej
Góry dzieci i młodzież mogą odbyć niezapomnianą lekcję historii.
Świętokrzyski Park Narodowy z unikalną szatą leśną, rezerwaty
przyrody z nienaruszonymi ostojami ekosystemu, unikalne w Polsce
rumowiska skalne zwane „gołoborzami” to doskonałe miejsce
na wypoczynek połączony z edukacją. Nic tak bowiem nie pobudza
wyobraźni jak możliwość samodzielnego dotknięcia historii,
kulturowości i zmierzenie się z jej problemami. Wiedza zdobyta
przez aktywność i zabawę, na dłużej pozostaje pamięci i pobudza
do dalszego zgłębiania i odkrywania tajemnic regionu
świętokrzyskiego.
Informacje praktyczne:
Obecnie „Dymarki Świętokrzyskie” odbywają się co roku, zawsze
w sierpniu. Więcej informacji na temat atrakcji i programu znaleźć
można na stronie internetowej www.dymarki.pl.
W najbliższym czasie powstanie tu również całoroczny Park
Kulturowo – Archeologiczny z szeroką ofertą skierowaną
do młodego turysty
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WYPRAWA TROPEM ZBÓJA MADEJA

W regionie świętokrzyskim znaleźć można wiele
malowniczych zakątków. Okolice niewielkiego
miasteczka Łagów zachwycają niepowtarzalną
przyrodą,
unikatowymi
skamieniałościami
datowanymi na wiele milionów lat wstecz, czy
charakterystycznymi dla tej okolicy torfowiskami.
Po tej niezwykłej krainie pełnej ciekawostek i atrakcji
dla młodych eksploratorów oprowadza nas Zbój
Madej, zamieszkujący jedną z najstarszych jaskiń w
Polsce – Jaskinię Zbójecką.
Na początek warto jednak odwiedzić Łagów. To niewielkie
miasteczko poszczycić się może bardzo długą historią
swojego istnienia. Pierwsze wzmianki na jego temat
pojawiły się już w XI w. Ciekawostką może być
XV-wieczny kościół parafialny, w którym nawy boczne
tworzą unikatowe na skalę światową kaplice ze stacjami
Drogi Krzyżowej.
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WYPRAWA TROPEM ZBÓJA MADEJA

Kolejnym ciekawym miejscem na mapie naszej wycieczki
jest usytuowany w pobliżu Łagowa Wąwóz Dule, który
powstał prawdopodobnie w wyniku zawalenia się wielkiej
jaskini. Pozostałościami tego wydarzenia są odsłonięte
wapienie i łuki margliste. Jednak największą atrakcją jest
Jaskinia Zbójecka, położona na wschodnim zboczu
wąwozu, mierząca aż 200 metrów długości. Jest to jedna
z większych jaskiń Gór Świętokrzyskich. Do jej wnętrza
wchodzimy przez spory otwór w skale i po przejściu
krótkiego korytarza docieramy do Dużej Sali, w której czeka
na nas pan i władca jaskini – legendarny Zbój Madej.
Od wieków pilnuje on ukrytego w głębi jaskini skarbu,
a odwiedzającym go turystom opowiada niezwykle ciekawe
legendy Gór Świętokrzyskich i oprowadza ich po swoim
domostwie. Dla wszystkich, którzy lubią odkrywać
tajemnice organizowana jest nie lada gratka – poszukiwania
skarbu Zbója Madeja.
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WYPRAWA TROPEM ZBÓJA MADEJA

Kolejną atrakcję przygotowały dla nas niezwykle
gościnne gospodarstwa agroturystyczne. Tylko tu
możemy poczuć klimat świętokrzyskiej wsi, kosztując
regionalnych specjałów i podglądając codzienne życie
gospodarzy. Nic nie smakuje tak wybornie, jak
samodzielnie wypiekany chleb ze swojskim masłem
i twarogiem, którego wyrób możemy zobaczyć
od samego początku do końca. Dla tych, którzy
mieszkają w większych miastach i zwierzęta
gospodarskie mogą jedynie pooglądać w książkach
lub telewizji, to doskonała okazja do obcowanie z nimi
i podglądanie ich życia.

Informacje praktyczne:
Więcej informacji można znaleźć
http://frws.pl/index.php?art=50.

na

stronie
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ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK PAPROCI
Dla wszystkich, którym bliskie są zagadnienia ekologiczne i dla
których cennym jest obcowanie z pięknem dzikiej, nie dotkniętej
ręką człowieka przyrody, powstaje „Świętokrzyski Szlak
Paproci”. To będzie prawdziwa ekologiczna wyprawa wśród
unikatowej na skalę europejską roślinności i niezapomnianych
krajobrazów. Trasa szlaku prowadzić będzie od miejscowości
Huta Stara, poprzez wieś Huta Podłysica do miejscowości Huta
Szklana i będzie mieć długość ok. 4,5 kilometra.
Cały szlak umiejscowiony zostanie w otulinie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego i oznakowany jest kierunkowskazami. Wzdłuż całej trasy
rozmieszone
zostaną
tabliczki
informacyjne
wskazujące
na najciekawsze okazy flory i fauny oraz przybliżające historię regionu.
Na prawdziwych miłośników przyrody czekać będzie kilka specjalnie
przygotowanych stanowisk ekologicznych, gdzie pogłębią swoją
wiedzę z tej dziedziny. A niewątpliwie jest tu wiele ciekawostek ze
świata roślin i zwierząt, które trudno byłoby obecnie spotkać w jakimś
innym rejonie Polski, a nawet Europy. Na obszarze Gminy Bieliny
należącej do okręgu Łysogórskiego Świętokrzyskiej Krainy Roślinnej
występuje bowiem 40 gatunków roślin chronionych, a w tym
11 zagrożonych w skali Europy.
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ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK PAPROCI
„Świętokrzyski Szlak Paproci” będzie więc doskonałą formą
spędzenia wolnego czasu, gdzie nauka w ciekawy sposób łączyć się
będzie z aktywnością fizyczną i zabawą. Dla grup zorganizowanych
przygotowane zostanie kilka ciekawych scenariuszy zajęć w oparciu
o wytyczną trasę edukacji ekologicznej. Taka wędrówka przez
dziewicze tereny Ziemi Świętokrzyskiej uczyć będzie nie tylko
szacunku do przyrody, lecz również pozwoli na zgłębienie
przeszłości tych jakże bogatych w różnego rodzaju doświadczeń
historycznych regionu.
Szlak paproci kończy swój przebieg u stóp Łysej Góry, gdzie
na szczycie tego magicznego miejsca, skupiającego całe życie
duchowe i kulturowe Świętokrzyskiego wznosi się Sanktuarium
Świętego Krzyża. Już od setek lat pielgrzymi z całego kraju
odwiedzają siedzibę Ojców Oblatów na Łysicy. Pokonując
wzniesienie, na którym znajdują się klasztorne zabudowania, mamy
niepowtarzalną okazję zobaczenia sławnych gołoborzy, tak
charakterystycznych dla pasma Gór Świętokrzyskich. Również w
Muzeum Przyrodniczo – Leśnym znajdującym się na szczycie
podziwiać możemy zgromadzone przez dziesięciolecia zbiory
geologiczne, archeologiczne, florystyczne i faunistyczne z terenu
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
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Informacje praktyczne:
„Świętokrzyski Szlak Paproci” to trasa o łącznej
długości ok. 4,5 km. Przebiegać będzie od miejscowości
Huta Stara,
poprzez wieś Huta Podłysica
do miejscowości Huta Szklana. Oznakowana zostanie
kierunkowskazami oraz tablicami informacyjnymi.
Na trasie znajdą się stanowiska flory i fauny oraz kilka
zadaszonych schronień z ławeczkami i stoliczkami. Szlak
będzie dostępny i wygodny zarówno dla większych grup
zorganizowanych, jak również rodzin z małymi dziećmi
(z wózkami dziecięcymi) oraz osób niepełnosprawnych.
Strona
internetowa
Szlaku
jest
obecnie
w przygotowaniu. Szlak zostanie uruchomiony
w roku 2010.
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OSADA ŚREDNIOWIECZNA
W niewielkiej miejscowości Huta Szklana w gminie Bieliny
powstaje dość nietypowe miejsce. To Średniowieczna Osada,
w której czas cofa się o kilka stuleci. Gdy tylko przekroczymy
bramę Osady poczujemy się, jakby wehikuł czasu przeniósł
nas w odległą przeszłość. XI i XII-wieczne zagrody
i warsztaty oraz Dom Zielarki zaproszą nas do odbycia
tej niesamowitej podróży w czasie.
Zwiedzając Osadę Średniowieczną będziemy mieć okazję poznać
XII-wieczną rzeczywistość z całym jej kolorytem – z pogańskimi
bóstwami – Świstem, Poświstem i Pogodą, których na szczycie
Łysej Góry czcili przed wiekami pradawni mieszkańcy tych ziem.
Z trudem i znojem dnia codziennego, kiedy wszystkie sprzęty
potrzebne do normalnego życia i prowadzenia gospodarstwa
domowego trzeba było wykonać własnoręcznie, a jedzenie – zdobyć
lub wytworzyć, bo nie leżało na wyciągnięcie ręki na sklepowych
półkach. W Osadzie Średniowiecznej spotkamy jej mieszkańców
skupionych na wykonywaniu swych codziennych zajęć. Zobaczymy
warsztat garncarski, kowalski, obróbki drewna oraz gospodarstwo
bartnika. Sami przekonamy się, czy ulepienie glinianego garnka
to sztuka łatwa czy trudna, podobnie jak samodzielne utkanie
płótna na zgrzebną koszulę.
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OSADA ŚREDNIOWIECZNA
W środkowej części wioski, otoczonej mokradłami, spotkamy
drewniane i kamienne posągi bohaterów ze świętokrzyskich
legend, które wprowadzą nas w świat grozy, czarów i tajemnic.

Klimat i atmosferę codzienności sprzed setek lat odnajdziemy
w
gospodarstwie
domowym
otoczonym
plecionym
ogrodzeniem, z chatą ze ścianami obrzuconymi gliną i dachem
pokrytym słomianą strzechą. Duchy przeszłości odkryjemy
również w piwniczce, w której zgromadzone zostaną ówczesne
kulinarne specjały oraz w małych poletkach z lnem, prosem
i pszenicą.
Wędrując
żwirową
ścieżką
od
bramy
wejściowej
ku najwyższemu punktowi Osady, miniemy chatkę zielarki,
z przylegającymi do niej grządkami pełnymi aromatycznych ziół
i innych tajemniczych roślin oraz z paleniskiem przygotowanym
do warzenia czarodziejskich mikstur na różnorakie dolegliwości
ciała i ducha. W końcu dotrzemy do wzniesienia, na którym
znajdzie się mały drewniany kościółek – miejsce poświęcone
„misji chrześcijańskiej”.
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OSADA ŚREDNIOWIECZNA
Podczas pobytu w Osadzie Średniowiecznej odbędziemy podróż
w czasie – od wieków pogańskich, po początki chrześcijaństwa.
Godziny spędzone wśród wskrzeszonych duchów przodków będą
dla nas nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale przede wszystkim
nauką. Na własne oczy przekonamy się, że życie w średniowieczu,
pomimo trudu i ogromnego nakładu pracy było również barwne
i radosne, a zarazem magiczne w swej symbiozie ze światem
sacrum, zamieszkiwanym przez bóstwa, wiedźmy i liczne postaci
z prasłowiańskich legend.

Informacje praktyczne:
Osada Średniowieczna znajduje się w Hucie Szklanej u podnóża
Świętego Krzyża. Dla gości indywidualnych czeka kilkadziesiąt
miejsc noclegowych w licznych gospodarstwach agroturystycznych
na terenie gminy Bieliny, zaś dla grup zorganizowanych
przygotowano miejsca noclegowe w Ośrodku TurystycznoWypoczynkowym „Jodłowy Dwór” i powstającym schronisku
szkolnym w Szkole Podstawowej w Hucie Starej. Na terenie Osady
znajduje się również siedziba „Krainy Legend Świętokrzyskich”,
oferującej grupom zorganizowanym gry terenowe, oparte o legendy
i podania świętokrzyskie.
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PACANÓW - EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI
W Pacanowie, miejscowości słynnej na cały kraj, powstaje
nie lada atrakcja dla wszystkich miłośników Koziołka Matołka.
Już od przeszło 75 lat ten brodacz w krótkich czerwonych
spodenkach bawi i wzrusza nas swymi niezwykłymi
przygodami. Na jego cześć od kilku lat w Pacanowie
organizowane jest największe w kraju święto wszystkich dzieci –
Festiwal Kultury Dziecięcej. Teraz na małych miłośników bajek
i baśni czeka jeszcze jedna niespodzianka – czynne przez cały
rok, jedyne w kraju i Europie Europejskie Centrum Bajki.
To miejsce, w którym uczymy się przez zabawę. W Europejskim
Centrum Bajki, który wygląda jak ogromne babki z piasku, zagłębiamy
się w magiczny świat, zwiedzając interaktywną i multimedialną
wystawę Bajkowy Świat. Dzięki zastosowaniu najnowszych technik,
wystawa wprowadza nas w świat zamieszkały przez naszych
ulubionych bohaterów z bajek i baśni. Niespodzianki czekają na nas na
każdym kroku. Wszystkiego możemy dotknąć, wszędzie możemy
zajrzeć. Tu nie ma ograniczeń dla dziecięcej fantazji i wyobraźni. Cała
nasza podróż poprzez specjalnie przygotowane strefy, to wędrówka
po świecie iluzji, tak bliskiemu sercu każdego dziecka. Tu każdy czuje
się jak Alicja w Krainie Czarów.
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W Skarbnicy Bajek znajdziemy zaklęte w szklanych kulach
bajki z całej Europy Wystarczy tylko wypowiedzieć
odpowiednie zaklęcie i w momencie usłyszymy naszą
ulubioną bajkę. W Czarodziejskim Ogrodzie spotkamy śpiącą
wśród płatków kwiatu Calineczkę, a po piętach cały czas
deptać nam będą małe skrzaty.
W Europejskim Centrum Bajki spotkamy również naszych
ulubionych bohaterów w sali kinowej, podczas seansów
bajkowych. Ich barwne i ciekawe przygody odkryjemy
również na kartach książek zgromadzonych w bibliotece,
czytelni i księgarni. Wygodne kanapy i poduchy zachęcają nas,
byśmy choć na chwilę na nich przysiedli i zagłębili się
w magicznym świecie bajek zaklętym w słowie pisanym.
Na trenie Centrum odbywają się warsztaty z teatru, plastyki,
muzyki. W zdobywaniu nowych umiejętności pomagają nam
również często odwiedzający Pacanów artyści oraz specjaliści
z różnych dziedzin.
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Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie cały czas tętni
życiem, przepełnione jest śmiechem i gwarem
dziecięcych rozmów. Organizowane festiwale, spotkania
i targi jak również często odbywające się, na specjalnie
przygotowanej na takie okazje sali teatralnej spektakle,
pozwalają cały czas być na bieżąco i śledzić zmiany jakie
zachodzą we współczesnym świecie bajek i baśni.
Informacje praktyczne:
Wszelkie informacje na temat Europejskiego Centrum
Bajki znaleźć można na stronie internetowej:
www.ecb.pacanow.eu oraz www.stolica-bajek.pl
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JAŚKOWE ZABAWY
Park Etnograficzny w Tokarni to miejsce niezwykłe.
Na przeszło 65 hektarach stworzono jedyne w swoim rodzaju
muzeum, w którym każdy bez trudu może przenieść się w
przeszłość i poznać życie codzienne świętokrzyskiej wsi
sprzed kilku stuleci. Drewniane chaty, zagrody i domostwa
wyglądają dokładnie tak, jak w XVIII, XIX czy na początku
XX wieku. Najmłodszych zaprasza do wspólnej nauki
i zabawy Jaśko, który podczas ciekawych zajęć i warsztatów
przybliża nam swe życie codzienne.

Porozrzucane wśród pól, lasów i łąk chaty, zabudowania
gospodarskie, wiatraki i kapliczki przeniesione zostały do Tokarni
z całego regionu świętokrzyskiego. Zachwycają dokładnością detali,
dzięki którym poczuć możemy ducha przeszłości. Otaczają nas
sprzęty i narzędzia, którymi posługiwali się nasi przodkowie i nie ma
niczego, co przypominałoby nam o współczesności. Wizyta
w każdym domostwie to wspaniała podróż w czasie, dzięki której
sami możemy poczuć się jak XVIII-wieczny gospodarz. Natomiast
klimat XIX-wiecznego dworu odnajdziemy we Dworze
z Suchedniowa, którego wnętrza odtworzone zostały z niezwykłą
skrupulatnością.
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Podczas przygotowanych warsztatów i zajęć
na własne oczy możemy przekonać się, jak różne
od naszego obecnego było życie na wsi przed
kilkoma wiekami. Wszystkie sprzęty użytkowe
wytwarzane były ręcznie. W Tokarni zobaczymy
jak wyglądała
kiedyś praca w warsztacie
kowalskim, garncarskim czy tkackim. Samodzielnie
możemy spróbować upiec chleb, czy wyrobić
masło, co - jak się okazuje – nie jest wcale takie
proste. Podczas wędrówki pomiędzy wzgórzami
i polami słuchamy ciekawych opowieści i podań,
które umilały kiedyś gospodarzom i ich rodzinom
długie zimowe wieczory.

ŚWIĘTOKRZYSKA ZIELONA SZKOŁA JAŚKOWE ZABAWY

JAŚKOWE ZABAWY

„Jaśkowe podwórko” to doskonała lekcja historii, dzięki
której poznajemy codzienność życia na wsi sprzed kilku
wieków, widzianą oczami dziecka.
Informacje praktyczne:
Więcej informacji na temat Parku Etnograficznego
w Tokarni można uzyskać na stronie internetowej
www.mwk.com.pl, pod numerem telefonu (041) 315 41
71 lub pisząc na adres mailowy poczta@mwk.com.pl
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PODRÓŻE Z GWARKIEM
Dzięki urozmaiconym i unikatowym warunkom geograficznym,
krajobrazowym, jak również historycznym i kulturowym, region
świętokrzyski oferuje szeroki wachlarz możliwości spędzenia
wolnego czasu. Tutaj każdy, kto lubi aktywny odpoczynek
znajdzie coś dla siebie – liczne piesze szlaki prowadzące przez
największe atrakcje województwa, czy stale modernizowane i
wytyczane coraz to nowe szlaki rowerowe. „Podróże z gwarkiem”
to propozycja skierowana przede wszystkim do tych, których
wyjątkowo interesuje zgłębianie tajemnic wnętrza Ziemi.
Gmina Sitkówka – Nowiny, swoje określenie jako „gmina wykuta w
kamieniu” zawdzięcza naturalnym bogactwom mineralnym, które już od
XIV w. przyczyniają się do rozwoju tego regionu. Znajduje się tu wiele
interesujących obiektów geologiczno-górniczych. Podczas pieszych jak i
rowerowych wycieczek zwiedzić możemy rezerwat przyrody
nieożywionej „Góra Żakowa”, gdzie znajdują się powierzchniowe i
podziemne pozostałości górnictwa kruszcowego rud ołowiu, czy
kamieniołom „Zgórsko”, w którego wyrobisku znajduje się obecnie
zbiornik wodny otoczony bujną zielenią i wysokimi ścianami powstałymi
na skutek wydobywania wapieni dewońskich. Docieramy w końcu na
górę Berberysówkę, dawne miejsce wydobycia rudy ołowiu, z której
roztacza się piękny widok na Bolechowice, Chęciny i dolinę Chęcińską.
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Warto także zobaczyć kamieniołom „Szewce”, na
którego strzelistych skałach do tej pory widać
nawiercone
otwory,
służące
początkowo
do
umieszczania w nich drewnianych klinów, a później
materiałów wybuchowych, w celu rozsadzania skał. Stąd
niedaleko już do niezwykle ciekawej góry Ołowianki, na
której szczycie znajduje się, dziś zabezpieczony, bardzo
głęboki otwór wiertniczy.
„Podróże z gwarkiem” to wycieczki z przewodnikiem,
który przybliża nam historię regionu ukrytą w
świętokrzyskich legendach, opowiada o mijanych w
czasie wędrówki zabytkach architektonicznych jak i
geologicznych oraz przyrodniczych.

ŚWIĘTOKRZYSKA ZIELONA SZKOŁA PODRÓŻE Z GWARKIEM

PODRÓŻE Z GWARKIEM

To nie tylko wspaniały sposób na poszerzenie swojej
wiedzy z zakresu geografii i geologii lecz również
doskonała
zabawa
podczas
organizowanych
warsztatów terenowych z geologii i konkursów
tematycznych. Na koniec dnia gwarek ma dla nas
świetną propozycję – regeneracje sił podczas wizyty
na Krytej Pływalni „Perła” w Nowinach.

Informacje praktyczne:
Więcej informacji na temat atrakcji gminy Sitkówka –
Nowiny uzyskać można w Punkcie Informacji
Turystycznej, który znajduje się w Krytej Pływalni
Perła w Nowinach. Informacje udzielane są również
telefonicznie pod numerem tel. 041 346-52-60 lub
041 345-96-50.
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Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
25-033 Kielce
WDK, ul. Ściegiennego 2, pok. 32
e-mail: rot@swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel

