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Góry Świętokrzyskie literacko i sportowo 

 Stefan Żeromski 
 

6.30  Wyjazd spod szkoły.   Przejazd do Kielc 

 

Zwiedzane miasta w formie gry miejskiej: (ok. 2 godz)  
Kielce i … Wielka Gra! Inny wymiar zwiedzania miasta! 

Gra miejska „CK – Wielka Gra” – innowacyjna forma zwiedzania miasta. Uczestnicy zostaną podzieleni na 

drużyny / patrole. Każda drużyna będzie miała swojego kapitana i otrzyma zestaw zadań do wykonania. Gra 

odbywać się będzie w centrum miasta: Rynek, ul. Sienkiewicza, Plac Artystów, Wzgórze Zamkowe. Wykonując 

kolejne zadania drużyny będą miały możliwość poznania historii i zabytków miasta. Na trasie gry będą 

pojawiać się instruktorzy, którzy będą sprawdzać zadania oraz przekazywać kolejne wskazówki. Jest to świetna 

forma zabawy, integracji i zdobywania wiedzy o mieście. Zapewniamy: 

1. Scenariusz, koordynację i organizację gry 

2. Wykwalifikowanych instruktorów 

3. Potrzebne rekwizyty niezbędne do wykonania zadań, mapy 

4. Certyfikaty ukończenia gry dla każdej drużyny, nagrody 

5. Konsultacje organizacyjne 

 

* możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, 

napój) lub czas wolny na posiłek we własnym zakresie  

 

Zwiedzanie Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego połączone z lekcją  

(ze względu na przepustowość obiektu  grupa  autokarowa jest dzielona na pół i pobyt w muzeum jest 

realizowany na zmianę z czasem na posiłek)  
   

Dom, dzieciństwo i młodość Stefana Żeromskiego Podczas lekcji muzealnej dzieci dowiadują się, kim 

był Stefan Żeromski, gdzie mieszkał i uczył się, poznają realia XIX-wiecznej szkoły, poznają pojęcia: 

rusyfikacja, drzewo genealogiczne, herb 

 

  

 kl. I-VIII  

Wspaniały wiek XIX – życie Stefana Żeromskiego na tle epoki Uczestnicy zajęć, poznając 

najważniejsze fakty z życia pisarza, zdobędą wiedzę o Europie i świecie w dobie wielkich przemian. 

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą jak zmieniały się warunki życia XIX-wiecznego społeczeństwa 

oraz jaki wpływ na nie wywarły powstałe wówczas wynalazki. Wspólnie zastanowimy się jak 

zmieniają one nasze życie oraz postaramy się stworzyć własny projekt patentu. Ułożymy także 

subiektywną listę 10 najważniejszych XIX-wiecznych nowinek technicznych. 

 

kl. IV-VIII 

"Syzyfowe prace” – powieść o elementach autobiograficznych  Zajęcia, których celem jest 

przybliżenie uczniom biografii Stefana Żeromskiego, poprzez porównanie czasów szkolnych pisarza 

z przedstawionymi w jego powieści.  

 kl. VI-VIII 

 Czego uczyła się Biruta? – edukacja dziewcząt w Kielcach Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak 

wyglądała edukacja dziewcząt w XIX- i XX-wiecznych szkołach kieleckich. Uczestnicy poznają realia 

ówczesnych szkół żeńskich, stosowany system wychowawczy i edukacyjny oraz historię placówek. 

Uczniowie dowiedzą się, co to były pensje, co na nich nauczano i jakie możliwości dalszego rozwoju 

stwarzały swoim uczennicom. Zostanie przeanalizowana ewolucja szkolnictwa żeńskiego od XIX 

wieku po dwudziestolecie międzywojenne oraz sytuacja kobiet w tych latach. Będzie również 

poruszony temat życia pozaszkolnego ówczesnych nastolatek, w tym spędzania przez nie wolnego 

czasu. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna. 

 

kl. VI-VIII  



Wątki kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego Uczniowie poznają nazwy miejsc i miejscowości 

bliskich Stefanowi Żeromskiemu, znajdujących się na ziemi świętokrzyskiej, które stały się miejscem 

akcji utworów kieleckiego pisarza. 

kl. VI-VIII 

„Ojczyzna duszy” Stefana Żeromskiego – region świętokrzyski w utworach pisarza  Stefan 

Żeromski  niechętnie  wprowadzał  do  swych  utworów  regiony 

geograficzne  i  środowiska,  z  którymi  nie  miał  okazji  zapoznać  się  osobiście. Najchętniej akcję 

swoich powieści umieszczał w miejscach sobie znanych. Na lekcji muzealnej uczniowie będą mieli 

okazję poznać te właśnie miejscowości naszego regionu, bliskie pisarzowi w latach jego dzieciństwa 

i młodości, które potem stały się miejscem akcji jego utworów. 

  

kl. VII-VIII 

Świętokrzyskie – nasza mała ojczyzna Na zajęciach uczniowie będą mogli zapoznać się z zanikającymi 

już obyczajami i obrzędami regionu świętokrzyskiego oraz kulturą i językiem jego mieszkańców. Będą 

miały także okazję zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne dawnych mieszkańców kieleckiej wsi 

oraz jaki ubiór wówczas noszono. Celem spotkania jest próba ukształtowania w uczestnikach poczucia 

tożsamości regionalnej oraz wzmocnienie patriotyzmu. 

 SP 

 

Ok. 16.00        Wyjazd 

19.00-20.00  Powrót pod szkołę 

 
Świadczenia: 

- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 

siedzeniami 

- realizacja programu turystycznego 

- opieka pilota 

- VAT  

- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

 

Cena:   85 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena: 100 zł/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

Cena: 115 zł/min. 30 os. - max  34 os. płacących 

+dodatkowo: bilety wstępu, warsztaty, przewodnik miejscowy: 30 zł /os. 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU  POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

*możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, napój)   

 

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

 
Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami). 

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem  

w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 

 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11 lub 0 22 

716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl  

Zaliczka konieczna do podpisania umowy 50zł/os.  

 

Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. 

wstępnej  na czas zebrania zaliczek 

 
Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta 

bezglutenowa. 
 
 
 
 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 
 
 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 

Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce szkolnej dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć 

ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego. 

Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego 

małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, postanowieniami Umowy 

oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez Organizatora. Uczestnik imprezy 

turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje 

Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują się także na stronie internetowej Organizatora 

www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków 

lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu 

walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny 

imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, 

przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody 

spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika, 

listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma prawo 

zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz Klienta. 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają następująco: 

- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 

- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 

- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 

- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, z której 

Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym przypadku okaże 

się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 

21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na 

wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej 

przekroczą wpłaconą przez Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych przez 

Organizatora kosztów. 
 

 

 

http://www.word.travel.pl/

