
 

 

 

Ukryte walory  na skraju województwa  mazowieckiego                                    

i świętokrzyskiego. 

12-13 X 2022 
 

Dzień  Pierwszy  12  X 2022 

 

6.45  Zbiórka – Szkoła 

7.00 Wyjazd z parkingu.  

9.00 - Zwiedzamy. Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach, w skład którego 

wchodzą zabytkowe budynki będące pozostałością po dawnej hucie żelaza, możemy obejrzeć bogate 

kolekcje zabytkowych samochodów osobowych takich jak np. Syrenki, Warszawy, Polskie Fiaty 

1500, w tym ostatni model sedan i kombi. Znajdują się tam również liczne auta prototypowe, takie 

jak: Wars, Syrena 110, Warszawa 210 czy Stratopolonez czyli Polonez z silnikiem Ferrari. Do 

obejrzenia jest w sumie ponad 40 aut. Znajdziemy tam również bogatą kolekcję jednośladów: ponad 

40 motocykli i motorowerów produkcji polskiej i zagranicznej, np: Żak ,Komar, Osa WFM, SHL, 

Junak, NSU, Wespa, DKW.    https://nmt.waw.pl/huta-zelaza-w-chlewiskach/ 

 

 

 

10.00 - Wyjazd z Chlewisk w kierunku Szydłowca.  

10.30 - Zwiedzamy „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu“ 

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, posiadające w swoich zbiorach 

największą w Polsce kolekcję ludowego instrumentarium muzycznego, jedno z najstarszych tego 

typu muzeów na świecie, a według niektórych muzykologów pierwsze w świecie tego typu 

samodzielne muzeum, jest instytucją szczególnie predestynowaną do podejmowania aktywnych 

działań związanych z tematem muzyki i ludowych instrumentów muzycznych. Zwiedzanie połączone 

z warsztatami II  grupy. https://muzeuminstrumentow.pl/ 



 

 

 

 

 

 

12.15 Wyjazd z Szydłowca w kierunku Podzamcza  

13.30 Zwiedzamy Centrum Nauki Leonardo da Vinci, https://cndavinci.pl/-Muzeum multimedialne. 

Wystawy-multimedialno-mechatroniczne.  

– „Człowiek – niezwykła maszyna”, podejmująca zagadnienia związane z budową i funkcjami 

życiowymi człowieka. 

– „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, dotycząca zagadnień ekologiczno – przyrodniczych. 

– Ekspozycja zewnętrzna – tereny zielone otaczające budynek Centrum, w postaci zjawiskowego 

ogrodu, w który wkomponowaliśmy wiele eksponatów naukowych. 

 

 

15.45 Wyjazd do miejsca noclegowego.  

16.45 Przyjazd do Ośrodka wypoczynkowego „Grynwald“ zakwaterowanie. 

 

 

 

 

18.00 Obiadokolacja  

20.00 Ognisko ewentualnie integracja grupy na terenie obiektu w postaci Disco. 

 

 

 

https://cndavinci.pl/


 

 

 

 

 

 

Dzień Drugi 13 X 2022 

 

7.30 Śniadanie 

8.15 Wykwaterowanie 

8.40 Wyjazd z Pensjonatu w kierunku Ujazdu.  

9.15 Zwiedzamy największe ruiny zamku w Polsce „Krzyżtopór”, 

https://krzyztopor.org.pl/zamek/index.php/pl/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z dala od głównych dróg i szlaków, ukrywają się wśród świętokrzyskich wzgórz i pól uprawnych 

ruiny zamku Krzyżtopór. To miejsce wprawia w zachwyt, a zamkowe legendy                         i 

opowieści o jego potędze pobudzają naszą wyobraźnie. Do czasu budowy Wersalu był to największy 

pałac w Europie. Sam budynek powstał na bazie kalendarza i miał 365 okien oraz jedno dodatkowo 

otwierane w roku przestępnym. Komnat było 52, czyli tyle co tygodni w roku. 12 dużych sal 

nawiązywało do ilości miesięcy, a 4 baszty symbolizowały pory roku. 

 

10.15 Wyjazd z zamku. w kierunku Osady Neolitycznej.  http://osada-kopiec.pl/wp-

content/uploads/2022/03/oferta_Kopiec_2022_S.pdf   

 

 

https://krzyztopor.org.pl/zamek/index.php/pl/
http://osada-kopiec.pl/wp-content/uploads/2022/03/oferta_Kopiec_2022_S.pdf
http://osada-kopiec.pl/wp-content/uploads/2022/03/oferta_Kopiec_2022_S.pdf


 

 

 

 

 

10.20-10-30 Osada neolityczna w Kopcu. 

Celem przeniesienia się w czasy epoki kamienia oprócz rekonstrukcji osady i możliwości 

obserwowania życia tamtej epoki czekają Państwa następujące atrakcje : · Osada tętniąca życiem- 

Wykop archeologicznych-Rybołówstwo neolityczne-Wytwarzanie sieci rybackich- Strzelanie z łuku 

warsztaty- Praca przy kamiennym żarnie-Kuchnia neolityczna Przędzenie- Neolityczny Zwierzyniec 

- Lepienie z gliny (Garncarstwo) warsztaty-Pradziejowe wierzenia-Wymienione atrakcje odbywają 

się w trybie rotacyjnym. 

12. 00 Wyjazd z Osady na obiad 

12.15  Restauracja Cyrkon       https://www.cyrkon.org.pl/gallery   

13.00 Wyjazd w kierunku Geonatura Kielc 

14.00 Centrum Geoedukacji  - Rezerwat przyrody Wietrznia.  

 Motywem przewodnim jest podróż  w czasie do odległej przeszłości.   PODWODNA STACJA 

BADAWCZA “CHRONOS”, KAPSUŁA CZASU – KINO 5D, JASKINIA I GROTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 Wyjazd z Geocentrum w kierunku Warszawy.  

18.00 Przyjazd do Warszawy 

Cena zawiera: Bazę noclegową, gastronomiczną, transport, opiekę pilota, ubezpieczenie, opłaty 

przewodnickie, atrakcje turystyczne  oraz warsztaty. 

 

 

 

https://www.cyrkon.org.pl/gallery

