
Ahoj, przyrodo i przygodo! 

W dniach 2-3 czerwca 2015 r. uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy uczestniczyli  

w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Było to jedno  z  działań w ramach realizacji projektu „ Przyroda,  

to drogocenny skarb”. Nie mogło więc nas też zabraknąć. Z naszej szkoły pojechało 12 uczniów z klas IV-VI.   

Wczesnym rankiem ,wyposażeni w dobry nastrój ,wyruszyliśmy autokarem na Ziemię Kielecką  

w poszukiwaniu przygody. Jedną z pierwszych atrakcji była wycieczka piesza -na Łysą Górę. Wszyscy pątnicy 

( czytaj : pielgrzymi - wycieczkowicze) dzielnie dotrzymywali kroku panu przewodnikowi. Zadowoleni,  

po godzinnym marszu dotarliśmy na szczyt.  

Lubicie legendy? Emeryk, syn króla Węgier, udając się do Polski do swego wuja Bolesława Chrobrego 

otrzymał na drogę od ojca relikwie krzyża świętego. W czasie powitalnego polowania młody królewicz dostrzegł 

w lesie jelenia i ruszył za nim w pogoń. Gdy wyciągnął z kołczanu strzałę, aby zabić zwierzę, dostrzegł między 

rogami świetlisty krzyż. Chwilę później tajemnicze zwierzę rozmyło się jak kamfora, a królewicz węgierski 

zorientował się, że zabłądził w ciemnym obcym lesie.... Młodemu Emerykowi ukazał się Anioł, który kazał 

królewiczowi podążać za nim, a w miejscu, gdzie go doprowadzi, pozostawić to, co Emeryk ma najcenniejszego. 

Miejscem przeznaczenia okazała się drewniana kaplica na szczycie Łysej Góry, a królewicz zrozumiał, że tu 

właśnie powinien złożyć relikwiarz Świętego Krzyża, który otrzymał od ojca. Tyle legenda. A jak było 

naprawdę? Przeszłość klasztoru na Łysej Górze ginie w odmętach historii… A zainteresowanych odsyłamy do 

źródeł,  

jeśli chcą się dowiedzieć więcej.  

Następnie zwiedziliśmy muzeum oo. Oblatów…, a potem powędrowaliśmy na Gołoborze, które  
powstało w wyniku wietrzenia piaskowców kwarcytowych. Głównym czynnikiem powstania gołoborzy był 

klimat, czyli zmiany temperatury - zamarzanie i rozmarzanie podłoża oraz  zamarzanie wody w szczelinach  

i spękaniach powodujące rozpad skał. Gołoborze stało się symbolem Gór Świętokrzyskich. 

Po południu był relaks w aqua parku „Perła w Nowinach”. Po szaleństwach w wodzie apetyty 

dopisywały wszystkim, pojechaliśmy więc do miejsca noclegowego , gdzie rozlokowaliśmy się- każda szkoła w 

swoim domu ( prawie jak w Hogwarcie!) i zjedliśmy pyszną obiadokolację. Energia wróciła i mogliśmy jeszcze 

pograć w piłkę nożną, a potem nadszedł czas na nocny odpoczynek.  

Kolejny dzień zapowiadał się wspaniale- obudziły nas ptaki i chłopaki, którzy już nie mogli doczekać 

się … śniadania. Jeszcze tylko sprzątanie, pakowanie się, posiłek i znowu mogliśmy ruszać dalej.  Nasz cel - 

ruiny zamku w Chęcinach . Zamek Królewski wybudowany na jednym z najwyższych w okolicy wzniesień, 

został wzniesiony około 1300 r. Legenda głosi, iż studnia na dziedzińcu połączona była z kościołem na 

Karczówce,  

zaś lochy zamkowe kryły ogromne skarby. Zamek m.in. był rezydencją królowych (m in. Bony), więzieniem 

stanu, siedzibą skarbca koronnego, mieszkaniem starostów Chęcińskich. Wdrapaliśmy się na wieżę ,z której  

roztacza się niepowtarzalny widok na całą okolicę. Jak mówią okoliczni mieszkańcy, o północy na murach 

zamku pojawia się „biała dama” – postać Królowej Bony, która przechadza się z pochodnią.  

Pełni wrażeń wyruszyliśmy dalej . Tym razem odwiedziliśmy Park Miniatur w Krajnie. Zobaczyliśmy 

tam repliki  najsłynniejszych budowli świata oraz niezwykłych miejsc stworzonych przez naturę. Prawie 

wszystkie miniatury zostały wykonane w skali 1:25. Szczególnym wyjątkiem jest Watykańska Bazylika 

Świętego Piotra, która jako jedyna w Europie została wykonana w skali 1:13.  Ponadto mogliśmy rozpoznać 

takie budowle jak : Coloseum, Piramidę Cheopsa, wodospad Niagara, dymiący wulkan Etna, Statuę Wolności 

oraz wiele innych. 

Po „wyczerpującej” wycieczce dookoła świata, pojechaliśmy do Muzeum Minerałów  w Świętej 

Katarzynie, gdzie  obejrzeliśmy wspaniałe okazy  kamieni szlachetnych i  uczestniczyliśmy w pokazie ich 

obróbki. Następnym punktem programu był …obiad. Po smakowitym posiłku i krótkim odpoczynku 

wyjechaliśmy  

do Krzemionek Opatowskich, by  zwiedzić neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego. To rzadka i bardzo 

cenna kopalina. Wysłuchaliśmy opowieści o pracy pradawnych górników i obejrzeliśmy wyjątkowo piękne 



okazy  

„ kamieni optymizmu”, jak  powiedziała pani przewodnik.  

Podróż powrotna przebiegała w wesołej atmosferze. Wszyscy uczniowie poznali się lepiej zintegrowali 

się. Fajnie było wspólnie poznawać uroki Łysogór.                       

                                            Katarzyna Kowalska             


