
Odkrywamy tajemnice Gór Świętokrzyskich

Wycieczka szkolna w Góry Świętokrzyskie odbyła się w dniach 29 i 30 kwietnia b.r.  Brały w niej 
udział klasy 1b, 1d, 2c oraz kilka osób z klasy 2d. 
autokarem w kierunku Kielc. Pan przewodnik, który prowadził naszą wycieczkę, bardzo ciekawie opowiadał o 

ruiny dookoła po ścieżce, która momentami jest bardzo stroma.  Obecnie zamek jest zamknięty z powodu 
konserwacji. Gdy obejrzeliśmy ruiny 
znajdował się koło szkoły. Po zakwaterowaniu i obejrzeniu poko
zamek, który chwilę wcześniej oglądaliśmy. Po obiadokolacji poszliśmy też do Biedronki, by uzupełnić zapasy 
na następny dzień, a niektórzy chłopcy poszli na boisko zagrać w piłkę nożną. 
 Następnego dnia, po pobudce, ubraniu się  i
zeszliśmy na śniadanie do stołówki. Pierwszym punktem w planie 
wycieczki była jaskinia Raj. Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy i w 15
minutowych odstępach weszliśmy do groty.
stalagmity i stalaktyty utworzyły niezwykłe formy, które zostały 
właściwie oświetlone.  

Następnie pojechaliśmy do Oblęgorka, do dworku Henryka 
Sienkiewicza. Widzieliśmy pokoje mieszkalne i gabinet, salon, jadalnię 
oraz cudowną porcelanę i obrazy. Na półkach stały książki 
przez Henryka Sienkiewicza i ich tłumaczen
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szkolna w Góry Świętokrzyskie odbyła się w dniach 29 i 30 kwietnia b.r.  Brały w niej 
oraz kilka osób z klasy 2d.  Wyjechaliśmy wcześnie rano spod szkoły i jechaliśmy 

kierunku Kielc. Pan przewodnik, który prowadził naszą wycieczkę, bardzo ciekawie opowiadał o 
mijanych miejscowościach lub zabytkach. 

 
Poznawanie Gór Świętokrzyskich zaczęliśmy od wejścia na gó
Bazyliki Świętego Krzyża. W miejscowości Nowa Słupia weszl
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Stamtąd udaliśmy się na Święty 
Krzyż. Wzdłuż szlaku ustawione były stacje drogi krzyżowej. 
Wszyscy po dojściu na miejsce byli bardzo zmęczeni, ale zadowoleni. 
Weszliśmy do Bazyliki i ojciec misjonarz opowiedział n
Bazyliki i relikwii Świętego Krzyża. Mogliśmy także ucałowa
oraz zwiedzić Muzeum Misyjne.   

Z Bazyliki poszliśmy na piechotę do miejsca, gdzie jest 
specjalny punkt widokowy. Są tam też schody, po których idzie się w 
dół i można obejrzeć gołoborze, czyli stok pokryty kamieniami. 
Jest to wyjątkowa formacja skalna występująca tylko w Górach 
Świętokrzyskich.  

Następnie udaliśmy się do zamku w Chęcinach.  Jest to 
imponująca budowla, która góruje nad całą okolicą. Można obejść 

koła po ścieżce, która momentami jest bardzo stroma.  Obecnie zamek jest zamknięty z powodu 
liśmy ruiny  kupiliśmy pamiątki, pojechaliśmy do internatu w Chęcinach, który 

znajdował się koło szkoły. Po zakwaterowaniu i obejrzeniu pokoi, okazało się, że z okien naszych pokoi widać 
zamek, który chwilę wcześniej oglądaliśmy. Po obiadokolacji poszliśmy też do Biedronki, by uzupełnić zapasy 
na następny dzień, a niektórzy chłopcy poszli na boisko zagrać w piłkę nożną.   

pobudce, ubraniu się  i spakowaniu 
zeszliśmy na śniadanie do stołówki. Pierwszym punktem w planie 
wycieczki była jaskinia Raj. Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy i w 15-

ch odstępach weszliśmy do groty. To był niesamowity widok: 
y utworzyły niezwykłe formy, które zostały 

Następnie pojechaliśmy do Oblęgorka, do dworku Henryka 
Sienkiewicza. Widzieliśmy pokoje mieszkalne i gabinet, salon, jadalnię 
oraz cudowną porcelanę i obrazy. Na półkach stały książki napisane 

Sienkiewicza i ich tłumaczenia na inne języki. Mogliśmy 
pospacerować  wokół posiadłości 
i podziwiać piękno przyrody.  

                        Po zwiedzaniu posiadłości Henryka Sienkiewicza w 
Oblęgorku, pojechaliśmy w odwiedziny do Dębu Bartka. Okazał się on 
potężnym i wspaniałym drzewem, ale niestety, w środku konarów i 
pnia w wielu miejscach był wypełniony cementem. Jest też podparty 
dużą ilością słupów, dzięki którym nie załamał się całkowicie. Szkoda, 
ze jeszcze nie rozwinęły się liście i sprawiał wrażenie, jakby był 
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Z Bazyliki poszliśmy na piechotę do miejsca, gdzie jest 
specjalny punkt widokowy. Są tam też schody, po których idzie się w 

jrzeć gołoborze, czyli stok pokryty kamieniami.  
Jest to wyjątkowa formacja skalna występująca tylko w Górach 

Następnie udaliśmy się do zamku w Chęcinach.  Jest to 
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koła po ścieżce, która momentami jest bardzo stroma.  Obecnie zamek jest zamknięty z powodu 
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i, okazało się, że z okien naszych pokoi widać 
zamek, który chwilę wcześniej oglądaliśmy. Po obiadokolacji poszliśmy też do Biedronki, by uzupełnić zapasy 

 

Po zwiedzaniu posiadłości Henryka Sienkiewicza w 
bu Bartka. Okazał się on 

potężnym i wspaniałym drzewem, ale niestety, w środku konarów i 
pnia w wielu miejscach był wypełniony cementem. Jest też podparty 
dużą ilością słupów, dzięki którym nie załamał się całkowicie. Szkoda, 

iście i sprawiał wrażenie, jakby był 



uschnięty. Obejrzeliśmy też syna Bartka. Jest on dużo młodszy od swojego ojca, również ładny, ale nie tak 
okazały ☺      Zakończyliśmy wizytę u Bartka i pojechaliśmy do domu. Nie zapomnieliśmy o odwiedzeniu 
McDonalda. ☺ W drodze powrotnej pan przewodnik zorganizował konkurs wiedzy o Górach Świętokrzyskich. 
Każda klasa  wytypowała swoich przedstawicieli, którzy odpowiadali na pytania. Zwyciężył Albert Surmacz z 
klasy 1d. Gratulujemy doskonałej pamięci i orientacji w geografii Gór Swiętokrzyskich. 
W końcu dojechaliśmy do Tarnowa, gdzie pożegnaliśmy pana przewodnika, a potem do Tuchowa.  
Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca, a wszyscy bardzo dobrze się bawili.    
   Zuzanna Ryba Ib 

 


