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Walcz o marzenia nawet jeśli wydają się one nieosiągalne. Walcz wytrwale do końca. Walcz dla siebie - to Twoje życie,  
nie zwracaj uwagi na to co inni powiedzą bo to nie jest istotne. Istotne są Twoje marzenia, plany i cele ! 

 

  

 

 

 
 

 

Program wycieczki 
WYJAZD REKREACYJNO-EDUKACYJNY „ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA EDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ” 

 

 

Grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku 9-18 lat  (w tym osoby niepełnosprawne) 

Termin: 19 czerwca 2021r. (sobota) 

 

Cele: 

 

 rozbudzenie zainteresowań związanych ze zwierzętami wodnymi z całego świata, oraz historią 

zabytków i budowli  

 promocja podróżowania jako formy wypoczynku, 

 integracja dzieci i młodzieży, 

 aktywne spędzanie czasu wolnego, 

 odciążenie rodziców dzieci niepełnosprawnych w opiece; 

 

Ramowy plan wycieczki 

 

Wyjazd z parkingu górnego Tauron Arena Kraków 

 

8.00              zbiórka na parkingu 

8.15  planowy wyjazd do kompleksu Świętokrzyska Polana 

10.15 - 13.30 pobyt w kompleksie (zwiedzanie oceanarium, gry i zabawy na świeżym powietrzu – 

kraina zabawy, warsztaty edukacyjne) 

13.00 - 14,00 dwudaniowy obiad na miejscu, odpoczynek 

14.00 - 15.00 pobyt w kompleksie (zwiedzanie parku miniatur) 

15.00              planowy wyjazd do Krakowa 

17.00   planowy powrót  

 

Informacje dodatkowe: 

Kompleks Świętokrzyska Polana, oddalony zaledwie o kilka kilometrów od Kielc, pozwala 

delektować się czasem wolnym spędzonym w otoczeniu Suchedniowsko-Oblęgorskiego 

Parku Krajobrazowego. Na kompleks składa się ośrodek wypoczynkowy z ofertą zabiegów 

rehabilitacyjnych, Kraina Zabawy, Park Miniatur Świętokrzysko oraz Akwaria Oceanika. 

Rozbudowana infrastruktura i doskonałe położenie w samym sercu Gór Świętokrzyskich 

czynią z tego miejsca przestrzeń relaksu, rekreacji i doskonałej zabawy. Zorganizowana 

wycieczka gwarantuje moc atrakcji oraz idealne warunki do zabawy i nauki. Wyjątkową 

atrakcję na skalę krajową stanowią wielkie akwaria Oceanika ze zwierzętami wodnymi 

z całego świata. Oceanika to miejsce, w którym każdy miłośnik wodnego życia znajdzie coś 

interesującego i zobaczy stworzenia, na co dzień niedostępne. 

Zgromadzono tu zwierzęta i rośliny z wód rzek, jezior, mórz i oceanów całego świata, podzielone 

według miejsca ich występowania. 
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To tutaj można zobaczyć, jak wygląda ryba, której przodkowie dali początek dominacji 

czworonożnych zwierząt na suchym lądzie, czy też która ryba przynosi szczęście w biznesie. 

Zwierzętom odtworzono warunki, w jakich występują w swoim naturalnym środowisku. W niektórych 

akwariach znalazły się też okazy, które można podziwiać jedynie w zbiornikach akwarystycznych. 

W zbiornikach odtworzono kilkanaście biotopów. 

Zwiedzanie z przewodnikiem Przybliżony czas zwiedzania: 50 minut 

 

Nasz obiekt stanowi także fantastyczne miejsce dla głodnych wiedzy podróżników, 

którzy lubią poznawać historię odwiedzanych miejsc. Park miniatur pozwoli im odkryć 

tajemnice najważniejszych budowli regionu, a dogodne położenie kompleksu zapewnia 

świetne warunki do zwiedzania okolicznych miast i miasteczek. Uczestnicy Odkryją 

niezwykłe miejsce! Wizyta w Parku Miniatur pozwala odbyć każdemu niesamowitą podróż 

po regionie Ziemi Świętokrzyskiej. Rozciąga się na powierzchni 2 400 m
2
 i gromadzi 

wyjątkowe zbiory, a mianowicie kopie najważniejszych 20 obiektów regionu w skali 1:20. 

Przedstawiają stan idealny budowli, z czasów ich największej świetności. Rozmieszczone są 

bardzo pomysłowo, bo na obszarze przypominającym kształtem województwo świętokrzyskie 

i dokładnie w tych miejscach, w których znajdują się w rzeczywistym stanie. 

Park Miniatur Świętokrzysko to doskonała okazja, aby lepiej poznać województwo 

świętokrzyskie, aby odkryć jego barwną historię, aby zachwycić się pięknem budowli 

nie bez rozmachu stawianych w tym regionie. Wszystkie obiekty zostały odtworzone 

z najdrobniejszymi detalami, dzięki czemu można przeżyć niezwykłą podróż w przeszłość. Ta 

niecodzienna wystawa zabiera obserwatorów do niewielkich miasteczek i ich żydowskich 

dzielnic, do czasów kształtowania się państwa polskiego, do ery pary i wielkiej rewolucji 

przemysłowej, do przedchrześcijańskich czasów, jak i epok wielkich bitew. 

Ten unikalny w skali regionu świętokrzyskiego park miniatur odzwierciedla budynki 

sakralne, dawne warownie i budynki obronne, jak i przemysłowe zabytki. To idealna okazja, 

aby przekonać się jak mieszkał Henryk Sienkiewicz w swoim pałacu w Oblęgorku, jak 

prezentuje się prawdziwie obronny zamek w Szydłowie, jak wyglądał zakład hutniczy 

w Maleńcu, zobaczyć Pałac Biskupów Krakowskich, gdzie nocami z ram obrazu wychodzi 

czarna dama, a także poznać prawdziwy kształt wielu innych niezwykłych budowli. 

Uczestnicy będą mieli również możliwość aktywnego spędzenia czasu w Krainie Zabawy do 

której należą następujące atrakcje: 

- park linowy 

- dmuchańce 

- łódeczki 

- kule wodne 

- eurouangee 

- sala gier 
 

Planując wycieczkę, warto zwrócić uwagę na wyżywienie. W wielu parkach funkcjonują klasyczne 

restauracje, bary lub budki z hot dogami, jednak niektóre oferują wyżywienie grup w specjalnie 

przygotowanych do tego miejscach. Taka specjalna restauracja znajduje się właśnie w Świętokrzyskiej 

Polanie, gdzie uczestnicy mają z zarezerwowany dwudaniowy obiad. 

 

 

 

 


