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Góry Świętokrzyskie literacko i naukowo... 

 Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku   + wizyta w Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci 

 

6.30   Wyjazd spod szkoły.   Przejazd do Oblęgorka. 
Zwiedzanie Muzeum Sienkiewicza połączone z lekcją (jeden z tematów do wyboru): 

Afrykańska podróż Henryka Sienkiewicza 
- na tej lekcji przedstawimy Henryka Sienkiewicza jako wielkiego podróżnika, a przede wszystkim poznamy 
szczegóły podróży do Afryki, tej najbardziej niebezpiecznej i fascynującej wyprawy. W trakcie spotkania, na tablicy 
multimedialnej zaprezentujemy, zachowane po podróży fotografie, pamiątki, trofea myśliwskie oraz przeczytamy 
najciekawsze fragmenty z listów pisanych do rodziny i przyjaciół. 
Poza tym dowiemy się, w jakim stopniu wyprawa na Czarny Ląd przyczyniła się do powstania powieści W pustyni 
i w puszczy. 

Z wizytą u Henryka Sienkiewicza 
- czyli jak mieszkał Henryk Sienkiewicz, gdzie była kuchnia, pokoje dla dzieci i gości, co jadano, jakie upodobania 
mieli domownicy. Uczestnicy dowiedzą się o niezwykłej historii Oblęgorka, poznają codzienne życie jego 
mieszkańców sprzed stu lat. Prezentacja multimedialna, zawierająca liczne fotografie oraz fragmenty listów 
i zachowanych wspomnień, pozwali przenieść się w czasie i poczuć jak gość oblęgorskiego pałacyku z dawnych lat. 
Spotkanie zakończy się prezentacją samowara Sienkiewicza. 

Krzyżacy - jubileuszowa powieść Henryka Sienkiewicza 
- zajęcia dotyczą genezy powstania powieści, ukończonej w roku 1900, czyli w roku jubileuszowym. Oprócz 
ciekawostek, dużą część spotkania poświęcimy wybranym zagadnieniom historii Polski - z czasów Władysława 
Jagiełły, m.in. konfliktom z Zakonem Krzyżackim, bitwie pod Grunwaldem itp. Prezentacja multimedialna pozwoli 
nam na odtworzenie fragmentów filmowych, co daje możliwość bliższego poznania problematyki książki. 

Quo vadis - powieść na miarę Nobla? 
- lekcja poświęcona jest rzymskiej epopei Sienkiewicza, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Niezwykle 
ciekawa wydaje się geneza powstania powieści, napisanej pod wpływem podróży do Wiecznego Miasta. Quo vadis 
w dużej mierze przyczyniła się do otrzymania Nagrody Nobla, którą przyznano pisarzowi „za całokształt 
twórczości”. Prowadzący spotkanie opowie o początkach chrześcijaństwa oraz przytoczy kilka wybranych zagadnień 
z kart powieści m.in. zestawi „zepsuty” świat rzymski z lepszym, opartym na moralnych zasadach wyznawców 
Chrystusa. 

Henryk Sienkiewicz - laureat Literackiej Nagrody Nobla 
Lekcja jest poświęcona jednemu z najważniejszych wydarzeń z życia pisarza – Literackiej Nagrodzie Nobla, którą 
otrzymał w 1905 roku za całokształt twórczości. Omówione zostaną okoliczności przyznania 
Sienkiewiczowi nagrody, wszystkie związane z tym perypetie, m.in.  podróż do Sztokholmu, uroczystość odebrania 
nagrody z rąk króla Szwecji. Dzięki fragmentom listów uczestnicy zajęć będą mieli okazję przekonać się, co w tym 
czasie pisarz przeżywał, jak płomienną i patriotyczną przemowę wygłosił wśród najznamienitszych 
osobistości ówczesnego świata. Nie zabraknie też informacji o fundatorze nagrody – Alfredzie Noblu i jego 
testamencie. 

 Przyjazd do Chęcin  (obligatoryjny postój autokaru 3 godz. – czas pracy kierowcy)  

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

Wizyta w Centrum Nauki Leonardo da Vinci – zwiedzanie wystawy  oraz  udział w warsztacie.  
Obiekt popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę. Lokalizacja Centrum daje nieograniczone możliwości. 
 Tematem wystawy jest zdrowy organizm ludzki – dobrze funkcjonujące ludzkie ciało, które pozwala zachować 
sprawność fizyczną i umysłową.  Wystawa ma uświadomić zwiedzającym, jak złożony i wymagający jest organizm 
ludzki. Przedstawia pięć czynności życiowych człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie 
postawy pionowej ciała oraz odżywianie), które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Jednocześnie 
wskazuje czynniki, które najczęściej ją zakłócają i powodują osłabienie ciała. Na  wystawę składa się wiele 
stanowisk multimedialnych i mechatronicznych.   
 

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. 

 

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. 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/

