
Wycieczka edukacyjna klas 5a,5b,6b w dniach 11-12 maja  

w Góry Świętokrzyskie 

W pierwszym dniu wycieczki byliśmy w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym 

 

 
W skład kompleksu wchodzą atrakcje: 

JuraPark 
 

   
JuraPark - park dinozaurów, gdzie znajduje się ponad 100 replik prehistorycznych 

stworzeń w skali 1:1. JuraPark Bałtów to pierwszy park jurajski w Polsce, powstały w 

2004 roku po tym, jak w Górach Świętokrzyskich odnaleziono w skałach ślady 

największych gadów w dziejach Ziemi – dinozaurów. Znajdują się  tu rekonstrukcje 

dinozaurów naturalnej wielkości, zarówno świętokrzyskich, jak i ich kuzynów z całego 

świata. Każdego roku przybywa gadów i innych atrakcji w bałtowskim parku rozrywki, 

który stał się wizytówką Gór Świętokrzyskich.  

 Park Rozrywki  

 idealne miejsce do zabawy. Spędziliśmy tu około dwóch godzin, w cenie biletu 

można było korzystać ze wszystkich atrakcji. 

  



 

Kino Emocji Cinema 5D  

tu staliśmy się prawdziwymi uczestnikami scen odgrywanych na ekranie Oprócz 

trójwymiarowego obrazu mogliśmy doznawać, także innych wrażeń zmysłowych: 

dźwiękowych, ruchowych, dotykowych, a nawet zapachowych. Te efekty pozwalały 

przemienić się w aktywnych uczestników scen rozgrywających się na ekranie.  

 

  
TAJEMNICZA OTCHŁAŃ 

 

 

Prehistoryczne Oceanarium 

dzięki technice 3 D staliśmy oko w oko z morskimi potworami sprzed milionów lat 

 
 

Dzięki technice 3 D staliśmy oko w oko z morskimi potworami sprzed milionów lat 

Prehistoryczne Oceanarium to miejsce, które zachwyca. Sprawiło, że przenieśliśmy się 

w świat podwodnego życia ogromnych gadów. To sceny, w których staliśmy „oko w 

oko” z gatunkami, które żyły na Ziemi tysiące lat temu, a do tej pory mogliśmy je 

znaleźć jedynie w książkach. 

Tego jeszcze nie było! Potężny, mierzący blisko 20 metrów długości Megalodon, 

rybopodobny Mozazaur, charakterystycznie uzębiony Liopleurodon, czy też 

obdarzony długą szyją płetwojaszczur Plezjozaur – to tylko niektóre z okazów, które 

zobaczyliśmy w oceanarium. Co więcej, mogliśmyje podziwiać w ich naturalnej 

wielkości! 



Zabytki i atrakcje turystyczne zwiedzane w drugim dniu wycieczki 

 
Kamienny pielgrzym w Nowej Słupii 

Kamienny pielgrzym – figura klęczącego mężczyzny usytuowana nieopodal 

głównego wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, przy drodze na Święty 

Krzyż. Według legendy to pełen pychy, pielgrzymujący ongiś na Święty Krzyż rycerz, 

który skamieniał po tym, gdy oświadczył, że bijące na szczycie klasztorne dzwony biją 

na jego cześć. Od tego czasu ma przesuwać się co rok o ziarenko piasku, a kiedy 

dotrze na szczyt nastąpi koniec świata. 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana – 

wybudowane w miejscu, w którym odkryto pozostałości dymarek pochodzących z 

okresu od I do III wieku. W muzeum, poza odkrytymi dymarkami, przewodnik 

ciekawie opowiadał o powstawaniu rożnych stopów hutniczych.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99tokrzyski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Staro%C5%BCytnego_Hutnictwa_%C5%9Awi%C4%99tokrzyskiego_w_Nowej_S%C5%82upi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dymarka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kamienny_pielgrzym_w_Nowej_Slupi_20080703_3826.jpg


 

Centrum Kulturalno-Archeologiczne w Nowej Słupii 

Wchodząc za drewnianą bramę zostawiamy za sobą XXI wiek i wkraczamy do krainy z 

początków naszej ery. Po Centrum oprowadzają ludzie w strojach z epoki. pokazują 

wyposażenie chat, prastare dymarki. Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej 

Słupi to rekonstrukcja osady starożytnej z pierwszych wieków naszej ery, położonej 

nad strumykiem, którego źródła znajdują się u podnóża Łysej Góry.. Ważną cechą 

starożytnej osady jest fakt, że została wybudowana techniką stosowaną przez ludzi 

zamieszkujących nasze ziemie w starożytności. Bardzo ciekawe i innowacyjne były 

warsztaty edukacyjne o charakterze kowalskim, garncarskim, koszykarskim, zielarskim. 

Na „Piecowisku” można było zobaczyć rekonstrukcje dymarki.  

 

Świętokrzyski Park Narodowy 

W granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się 2 km odcinek szlaku 

biegnący wschodnim stokiem Łysej Góry zwanym Drogą Królewską. Sugeruje się, że 

jej nazwa pochodzi od licznych pielgrzymek królów polskich, zmierzających tędy do 

relikwii Krzyża Świętego. Pokonując ten szlak warto pamiętać, że szli tędy przed nami 

m.in. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Zygmunt Stary wraz z 

królową Boną, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki 

i inni. Niektórzy z królów odbywali pielgrzymkę wielokrotnie, np. król Władysław 

Jagiełło 11 razy. 



 
 Na szlaku 

Święty Krzyż, dawniej: Łysieć lub Łysa Góra, wznosi się 595 m. npm. Z wysokości tej 

góry rozciąga się niepowtarzalny widok na rozległą okolicę, liczne wioski i miasta: 

Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Tarnobrzeg, Połaniec.  

Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego 

 
Wraz z przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa w 966 roku, na Świętym Krzyżu 

wzniesiono pierwszą świątynię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Historyk 

Polski Jan Długosz stwierdza, że w 1006 r. na Świętym Krzyżu założony został także 

klasztor benedyktyński. Na miejscu „powstał klasztor, wzniesiony z kamienia przez 

króla Bolesława Wielkiego, pierwszego króla Polski, w którym drzewa Krzyża 

Pańskiego znaczna znajduje się cząstka niosąca ludziom dobrodziejstwa, tu 

pozostawiona przez św. Emeryka, syna św. Stefana, króla Węgier, za zaleceniem 

anioła.  

 

Klasztor na Świętym Krzyżu 

 

http://www.polskieszlaki.pl/klasztor-na-swietym-krzyzu.htm
http://www.polskieszlaki.pl/glowny-szlak-swietokrzyski.htm
http://www.polskieszlaki.pl/swiety-krzyz.htm


Święta Katarzyna 

Święta Katarzyna – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w 

gminie Bodzentyn 

Kościół św. Katarzyny i klasztor bernardynek 

 Zespół klasztorny bernardynek, założony w drugiej połowie XV w., początkowo jako 

klasztor bernardynów. Wielokrotnie przebudowywany i obecnie w zasadzie 

bezstylowy. Wyjątkiem jest otoczony krużgankami renesansowy wirydarz z 1633 r. W 

skład zespołu klasztornego wchodzi kościół pw. św. Katarzyny. W XIX w. wyposażenie 

świątyni uległo zniszczeniu na skutek pożaru. Z dawnego wyposażenia zachował się 

wyłącznie obraz Madonny z XVI w. Figurka św. Katarzyny jest prawdopodobnie kopią 

figury zaginionej w pożarze. Pierwotna figura według tradycji została tu sprowadzona 

z północnej Afryki. 

 

. 

   

Źródełko św. Franciszka w Świętej Katarzynie 

Drewniana kapliczka św. Franciszka przy drodze na Łysicę. Obok kapliczki znajduje 

się źródło, uznawane przez wiernych za cudowne. Według tradycji woda z tego 

źródełka leczy choroby oczu. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BCganek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirydarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Aleksandryjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_z_Asy%C5%BCu
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ysica_(G%C3%B3ry_%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie)

