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PROGRAM   WYCIECZKI 

w Góry Świętokrzyskie 

 

 
                                          

 

TERMIN;                       /3 dni/                      

 

TRANSPORT  ; autokar marki zachodniej  

 

 Zbiórka:       ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 38  Warszawa o godz. 8.00    

 

ZAKWATEROWANIE; Hotel JODEŁKA   Św. Katarzyna 

                                           pokoje  2,3,4,5 osobowe z łaz. 

 

WYŻYWIENIE;            ciepłe obiadokolacje i śniadania począwszy od 

                                         kolacji 1-go dnia do śniadania 3-go dnia pobyt 

OPIEKA;  1 wychowawca na grupę 

 

UBEZPIECZENIE;  od NNW 

 

PRZEWODNICY GÓRSCY; 1 przy wejściu na Św. Krzyż, 

                                                    w Muzeum Przyrodniczym oraz 1 

                                                    przy wycieczce do Krzemionek 

                                                    Opatowskich /wejście do dawnej                                         

                                                    Kopalni/ 

 

CENA;  orientacyjna ok. 300- zł od osoby  

              Cena  zawiera koszt transportu, zakwaterowania, 

              posiłków / 2 ciepłe obiadokolacje, 2 śniadania/     

              ubezpieczenia, usług przewodnickich. 

 

 Krótki opis                                             

programu  wycieczki  krajoznawczej; 

                      1,2,3 dzień pobytu 

 

-ok. 13ej  wejście na górę Św. Krzyża  w dniu przyjazdu 

+ zwiedzanie  Muzeum przyrodniczego, zwiedzanie klasztoru 

- wycieczka autokarem do Krzemionek Opatowskich, kopalni, rezerwatu archeologicznego. Kopalnia 

neolityczna krzemienia 

pasiastego, niegdyś surowca  do produkcji narzędzi, broni  - 

jest  jednym z najcenniejszych zabytków archeologicznych 

Europy.   

 
 



 2 

Nazwa Gór Świętokrzyskich pochodzi od nazwy klasztoru na Łysej Górze. Tutaj przechowywane są 

relikwie z drzewa Krzyża Świętego. 

 

W czasach przedchrześcijańskich na łysej Górze istniało wielkie sanktuarium pogańskie. 

Do chwili obecnej pozostał  krąg z kamieni / wały z bloków kwarcytu, 32 tys.m3 kamienia   8-9 wiek n. 

e./  wokół gołoborza, ma kształt podkowy. 

Na temat wierzeń naszych przodków wiemy  niewiele. Czczono takie bóstwa jak Świst, Poświst, 

Pogodę, Lelum, Polelum. 

Św. Krzyż 

Losy tego miejsca następnie związane były z klasztorem powstałym w 1006 r., budynki były łupione 

wielokrotnie  przez Tatarów, Litwinów, Szwedów, Austriaków. 

Fasada kościoła  jest barokowo – klasycystyczna, krużganki kościoła w wewnętrznym dziedzińcu 

ufundowane zostały przez króla Kazimierza Jagiellończyka i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, 

sklepienie kościoła  krzyżowo żebrowe w stylu gotyckim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zdjęcie z Internetu 

 

Na terenie  budynków klasztornych  znajduje się Muzeum przyrodniczo-leśne, urządzone bardzo 

nowocześnie  oraz wieża telewizyjna służąca do retransmitowania   programów radiowych. Na Św. 

Krzyżu znajduje się przepiękne gołoborze. 

 

 
 

Kopalnia  krzemienia pasiastego 0becnie rezerwat „Krzemionki” w Krzemionkach Opatowskich 

 

W rezerwacie ochroną objęte są  pola górnicze z młodszej epoki kamiennej, ilość szybów górniczych   

szacuje się na 3 tysiące. Zachowane są tu chodniki kopalni podziemnych , przeznaczone do zwiedzania.  

Utworzono tu muzeum dokumentujące historię kopalni i przedmiotów wydobytych podczas  

prac archeologicznych. 

 

 


