


     Góry Świętokrzyskie 

Kochani Bursjanie, przygotowałam dla Was 

 propozycję wycieczki „palcem po mapie”  

w Góry Świętokrzyskie.  

Pokażę Wam co warto zobaczyć i gdzie  

koniecznie zawitać. Już za chwilę rozpoczną się 

 wakacje, a stopniowe odmrażanie gospodarki,  

daje nam szansę do wyjazdów.  

Mam nadzieję, że nasza wycieczka  

„palcem po mapie”, zmieni się dla niektórych  

w prawdziwą wyprawę po Górach Świętokrzyskich. 

 

ZAPRASZAM  



   Województwo Świętokrzyskie 



    Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 

To niezwykłe miejsce dla miłośników zamków, rycerstwa,  

ale nie tylko.  

Budowa zamku rozpoczęła się w XVII w. ale ostatecznie  

nigdy nie została ukończona.  

Podobno w projektowaniu pałacu wykorzystano symbolikę  

związaną z kalendarzem tzn. okien miał tyle - ile dni w roku,  

pokoi tyle - ile tygodni, sal wielkich tyle - ile miesięcy,  

a cztery narożne baszty - to kwartały.  

Jedna z legend mówi o skarbie  

schowanym na zamku za trzema drzwiami  

– żelaznymi, dębowymi i jesionowymi.  

Skarb zostanie odnaleziony, kiedy winy  

rodu Ossolińskich, który bogacił się często  

na krzywdzie innych, zostaną odkupione.  

Co roku odbywają się tu różne imprezy  

i turnieje rycerskie.  



Zespół Pałacowy w Kurozwękach 

Jeśli marzysz o przejściu zbożowego labiryntu lub  

zwiedzeniu lochów pełnych tajemnic,  

to musisz odwiedzić Kurozwęki. 

W Kurozwękach znajduje się jedyna w Polsce hodowla  

bizonów amerykańskich, którą zobaczyć można  

m.in. z wnętrza wozu „safari bizon”. 

Zwiedzisz tu także pałac i poznasz  

jego historię oraz ciekawostki. 

W lochach poznasz legendy, bajki  

i prawdziwą historię zamku. 

Natomiast spacerując po labiryncie  

z kukurydzy, będziesz mógł liczyć  

tylko na siebie, bo Twój telefon  

na pewno tam nie zadziała. 



     Starówka w Sandomierzu 

To miejsce dla miłośników rycerstwa, historii, architektury  oraz dla  

miłośników serialu „Ojciec Mateusz”. 

Sandomierz to jedno z najpiękniejszych, polskich miast, położony na  

nadwiślańskiej skarpie. Oprócz Bramy Opatowskiej znajdziesz tu także  

urokliwe kamienice i kościoły. To kolejne miejsce w województwie  

świętokrzyskim, gdzie historia przeplata się z legendami.  

Znajdziesz tu szachy sandomierskie  

wykonane z rogu jelenia, pochodzące  

z XI lub XII wieku,  

zmumifikowane zwłoki Teresy  

Izabeli Morsztynówny,  

zbrojownię rycerską  

czy lipy Św. Jacka. 

Powstała tu także specjalna ścieżka  

turystyczna „Śladami Ojca Mateusza”. 



Jaskinia Raj w Chęcinach 

Jest niewątpliwie jedną z najciekawszych jaskiń krasowych w Polsce.  

Znajduje się pomiędzy Kielcami, a Chęcinami. Długość trasy  

turystycznej wynosi 180 metrów. Zwiedzanie rozpoczyna się w  

pawilonie, w którym utworzono Centrum Neandertalczyka.  

Do wnętrza jaskini prowadzi sztuczna sztolnia.  

Dalej znajduje się Komora Wstępna,  

Komora Złomisk, Sala Kolumnowa,  

Sala Stalaktytowa i Sala Wysoka.  

Jaskinia zachwyca bogactwem  

i różnorodnością kalcytowych form  

naciekowych. Występują tu też skupiska  

stalaktytów o unikatowym na skalę  

światową zagęszczeniu.  

Jaskinia została uznana za rezerwat  

przyrody nieożywionej  

i stanowisko archeologiczne. 



Muzeum wsi kieleckiej w Tokarni 

To propozycja dla wszystkich miłośników kultury ludowej.  

Odwiedzając skansen, zobaczysz jak wyglądało dawniej życie  

w osadach znajdujących się na Kielecczyźnie.  

Park ma powierzchnię ponad 60 hektarów i podzielony jest  

na 6 sektorów, gdzie przedstawiono różne zabudowania  

z subregionów ziemi kieleckiej:  

 

Gór Świętokrzyskich,  

Wyżyny Sandomierskiej,  

Wyżyny Krakowsko –  

Częstochowskiej  

oraz Niecki Nidziańskiej. 



Świętokrzyski Park Narodowy 

To doskonałe miejsce dla miłośników przyrody. Park oferuje  

ciekawe widoki na gołoborza, które według świętokrzyskiej  

legendy powstały na skutek nieudanego spisku czarownic  

oraz diabłów, próbujących zniszczyć klasztor na Świętym Krzyżu. 

Świętokrzyski Park Narodowy został utworzony 1 kwietnia 1950 r.,  

ale tereny wchodzące obecnie w jego skład, chronione były już  

wiele lat wcześniej. Pierwszy rezerwat ścisły został utworzony  

w 1920 r. na Chełmowej Górze,  

dwa lata później powstały  

rezerwaty na Łysicy i Łysej Górze,  

a w 1932 r. częściową ochroną  

objęto tereny przylegające  

do istniejących rezerwatów. 



Sanktuarium Relikwii Drzewa 

Krzyża Świętego 

Klasztor benedyktynów na Świętym Krzyżu jest zabytkiem  

o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa polskiego,  

przede wszystkim dzięki swoim wartościom historycznym  

i religijnym. Jest to najstarszy klasztor w Polsce, w których murach  

przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Wiąże się  

z nimi nazwa krainy geograficznej – Góry Świętokrzyskie.  

Święty Krzyż odznacza się  

wybitnymi walorami krajobrazowymi.  

Od stuleci kamienna zabudowa  

szczytu góry, otoczona jest  

puszczą jodłową. Autentyczna  

jest także tzw. droga królewska  

czyli średniowieczny szlak  

prowadzący pielgrzymów z Nowej  

Słupi pod górę, do klasztoru. 



  Kielce i Rezerwat Przyrody Kadzielnia 

To stolica województwa świętokrzyskiego i największe miasto  

w regionie. Za największą atrakcję Kielc uznaje się rezerwaty  

geologiczne Wietrznię i Kadzielnię. Kadzielnia to teren dawnego  

kamieniołomu, na którym znajduje się nieczynne wyrobisko,  

na środku którego mieści się Skałka Geologów.  

Skałkę podziwiać można z otaczających ją ścieżek  

lub jednego z punktów  

Widokowych, znajdujących się  

na ścianach kamieniołomu.  

Mieści się tu również  

podziemna trasa turystyczna,  

amfiteatr, tyrolka oraz taras,  

spod którego wypływa wodospad.  

Znajdują się tu także  

jaskinie i schroniska. 



    Wąchock 

Na koniec muszę wspomnieć o Wąchocku, wsi znanej  

głównie z dowcipów (Gdzie w Wąchocku jest kryta  

pływalnia? Pod mostem ) Okazuje się jednak,  

że Wąchock posiada bardzo ciekawą historię.  

Znajdziemy tam m.in. jeden z najstarszych  

i najcenniejszych polskich zabytków. 

Zabudowania opactwa  

cystersów są istną  

perełką architektury.  

Mieści się w nich  

Muzeum Pamięci Walki  

o Niepodległość Narodu  

z wyjątkowymi pamiątkami.  



Przedstawione miejsca, to tylko część  

przepięknych Gór Świętokrzyskich, które można  

zobaczyć. Zachęcam Was do  

prześledzenia tych miejsc „palcem po mapie”,  

a kiedy nadarzy się okazja,  

to zapakujcie plecak i wyruszajcie w drogę. 

Do zobaczenia na szlaku…. 
 

 

Ola Kowalska 

 


