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Aby lepiej zrozumieć procesy geologiczne zachodzące w Górach Świętokrzyskich, np. 
tworzenie się jaskiń krasowych, powstawanie gołoborzy czy nacieków skalnych, koniecz-
nie trzeba znaleźć czas i zabrać swoje pociechy do Centrum Geoedukacji w rezerwacie 
Wietrznia, będącego świadectwem geologicznej historii Kielc. Zobaczyć tu można rekon-
strukcję dna dewońskiego morza oraz udać się w niezwykłą podróż do wnętrza ziemi za 
pomocą kapsuły-symulatora 5D. W Centrum prowadzone są pokazy i warsztaty eduka-
cyjne z zastosowaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Można wcielić się m.in. 
w rolę szlifierza i odkryć niezwykłą historię Ziemi zapisaną w skałach i skamieniałościach. 

Centrum Geoedukacji – Rezerwat Wietrznia
ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce
tel. 41 367 68 00, www.centrum-geoedukacji.pl
czynne: 15 IV-15 X wt.-pt. 10.00-17.00, sb.-nd. 12.00-18.00,  
16 X-14 IV wt.-pt. 10.00-15.00, sb.-nd. 11.00-16.00

To całoroczny rodzinny obiekt edukacyjno-rozrywkowy oferujący moc atrakcji. Znajdu-
jącą się tu Aleję Miniatur „Wonderful World” tworzą miniatury najsłynniejszych budowli 
świata oraz niezwykłych stworzonych przez naturę miejsc, jak: Bazylika Świętego Pio-
tra, Krzywa Wieża, Piramida Cheopsa, wodospad Niagara, wulkan Etna, Statua Wolno-
ści czy też wieże World Trade Center. Większość eksponatów wykonano w skali 1:25, 
wyjątek stanowi Bazylika św. Piotra w skali 
1:13. Na odwiedzających czeka także Park 
Rozrywki, Kino 6D, Lunapark oraz Park 
Linowy. Zimą natomiast funkcjonuje stok 
narciarski z czterema trasami zjazdowymi, 
wypożyczalnią sprzętu i szkółką narciarską. 
Sercem ośrodka jest restauracja „Magia 
Sabatu” gwarantująca dobrą kuchnię. 

Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno
Zagórze 43c, 26-008 Górno
Informacja ogólna: tel. 505 505 654
www.sabatkrajno.pl 
czynne: pn.-pt. 10.00-16.00,  
sb.-nd. 10.00-18.00
Dojazd z Kielc drogą nr S74 w kierunku 
Opatowa, w miejscowości Górno należy 
skręcić w lewo w drogę nr 752 i dojechać 
do wsi Krajno Pierwsze, potem skręcić 
w lewo zgodnie ze znakami prowadzącymi 
na parking.

Centrum Nauki Leonardo da Vinci to miejsce, którego celem jest nowoczesne naucza-
nie poprzez pobudzanie naukowej dociekliwości, ciekawości i samodzielnego myśle-
nia dzieci i młodzieży. Wystawa przedstawia złożoność organizmu człowieka, w tym 
oddychanie, bicie serca, reakcje na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz 
odżywianie. Patronem wystawy jest Leonardo da Vinci – twórca rysunku człowieka 
o idealnych proporcjach. Dla zwiedzających przygotowano również inne nietypowe 
atrakcje, jak karuzela Koło Fizyka, Kołysanka Newtona oraz obrazujące zasady aku-
styki i kinetyki Dzwony Rurowe. Przeznaczone dla młodych odkrywców interaktywne 
stanowiska (Harfa Świetlna, Wir wodny, Lejek grawitacyjny) ułatwiają im przyswojenie 
zazwyczaj trudnej wiedzy fizycznej.

Centrum Nauki Leonardo da Vinci
Podzamcze 45, 26-006 Chęciny
tel. 609 290 121
www.cndavinci.pl 
czynne: wt.-pt. 9.00-16.00, sb.-nd. 9.00-17.00
17 km od Kielc przy trasie S7 w kierunku Krakowa
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Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu k. Chęcin

Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi 

Park Etnograficzny w Tokarni

Energetyczne Centrum Nauki to miejsce, w którym szybko, łatwo i przyjemnie można zrozu-
mieć otaczający świat i zachodzące w nim procesy przepływu energii. Wystawa podzielona 
jest na trzy spójne części: „Ogień i Ziemia”, „Powietrze i Woda” oraz „Człowiek”. Jak wy-
generować sztorm? Skąd się bierze paliwo? Ile energii potrzeba do zaświecenia żarówki? 
Na te i wiele innych pytań uzyskać można odpowiedź, bawiąc się z nauką. Centrum posia-
da również kino, w którym koniecznie trzeba obejrzeć film 3D o przyrodzie. Na zewnątrz 
obiektu w okresie od marca do października 
funkcjonuje Energetyczny Ogród, w którym 
dzieci mogą się bawić, jednocześnie eks-
perymentując, m.in. na karuzeli rowerowej, 
zjeżdżalni, trampolinie, trzydziestometrowej 
tyrolce, literach do wspinania.

Energetyczne Centrum Nauki
Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel. 41 278 72 50, www.ecn.kielce.pl
czynne: wt.-pt. 8.00-16.00, sb. 9.30-17.00

W parku zgromadzono najcenniejsze zabytki drewnianego budownictwa z okresu XVII i XIX 
wieku. Do najciekawszych zaliczyć można m.in. dwór drewniany z Suchedniowa, spichlerz 
ze Złotej czy barokowy kościół z Rogowa. Prezentowane są tu wnętrza XIX-wiecznych cha-
łup, budynków kowala, cieśli, stolarza, szewca, XIX-wiecznej apteki, sklepiku czy pracowni 
krawieckiej. W Parku prowadzone są lekcje i warsztaty etnograficzne dla dzieci i młodzieży. 
W sezonie odbywa się tu sporo interesujących imprez kulinarno-folklorystycznych: Wytop-
ki Ołowiu, Dzień Dziecka w Skansenie, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny czy Święto 
Chleba. Dużą popularnością cieszą się Rodzinne Niedziele w Skansenie. 

Park Etnograficzny w Tokarni
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny 
tel. 41 315 41 71, www.mwk.com.pl 
czynne: I-III oraz XI-XII wt.-nd. 9.00-15.00; IV oraz IX-X pon. 9.00-15.00, wt.-nd. 9.00-17.00; 
V-VI pn.-pt. 9.00-17.00, sob.-niedz. 10.00-18.00; VII-VIII pon. 9.00-15.00, wt.-nd. 10.00-18.00

Centrum to park edukacyjno-archeologiczny mający formę skansenu wzorowanego na 
budownictwie rzymskim i barbarzyńskim z przełomu wieków n.e. Pośród zrekonstru-
owanych obiektów są: ziemianki, chaty mieszkalne i rzemieślnicze, kopalnie żelaza, 
stanowiska dymarek i pieców garncarskich, fragmenty obozu rzymskiego z Wałem 
Hadriana. Na terenie Centrum organizowane są liczne prezentacje a zwiedzający mogą 
być czynnymi uczestnikami warsztatów garncarskich, rymarskich, tkackich, ciesiel-
skich, złotniczych, zielarskich. Każdego roku w sierpniu, tłumy uczestników przybywają 

do Centrum na organizowane tu „Dymarki”. To impreza o ponad 50-letniej tradycji, podczas 
której budowane są piece dymarskie i wytapiane jest żelazo, odbywają się także prezentacje 
strojów i uzbrojenia żołnierzy rzymskich z I i IV w. n.e.

Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi
ul. Świętokrzyska 62, 26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 83 27, 517 349 983, www.dymarki.pl
czynne: V-X pn.-sb. 9.00-17.00, nd. 10.00-18.00



W Kompleksie Świętokrzyska Polana na gości czeka wiele wyjątkowych atrakcji, 
a wśród nich: Oceanika z akwariami i najbogatszą wystawą zwierząt wodnych i ryb 
z całego świata, Kraina Zabawy z wielkimi dmuchańcami, zjeżdżalniami, karuzelą i par-
kiem linowym, Park Miniatur Świętokrzysko z najważniejszymi zabytkami architektury 
regionu z okresu ich świetności w skali 1:20. Dzieci z pewnością polubią Brzozową 
Zagrodę, w której czekają króliki, świnki 
wietnamskie, owce miniaturki i pawie. 
Świętokrzyska Polana posiada bardzo 
bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do 
grup szkolnych. Do Kompleksu należy 
również Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowy Polanika wyposażony w inno-
wacyjny sprzęt i oferujący usługi rehabi-
litacyjne na wysokim poziomie. 

Kompleks Świętokrzyska Polana
Chrusty, ul. Laskowa 95, 
26-050 Zagnańsk
tel. 41 260 50 60, 
www.swietokrzyskapolana.pl
czynne: pn.-pt. 9.00-16.00,  
sb.-nd. 9.00-18.00 
Dojazd z Kielc 13 km na północ drogą nr 762.

W miejscu naukowego potwierdzenia śladów życia dinozaurów powstał w Bałtowie Jura-
Park ze ścieżką dydaktyczną i z kilkudziesięcioma naturalnej wielkości modelami dinozau-
rów. Największy z nich diplodok ma długość 26 m. Na końcu szlaku zbudowano Muzeum 
Jurajskie, w którym zgromadzono skamieniałości i tropy dinozaurów odnalezione w Gó-
rach Świętokrzyskich. Mali goście mogą poszaleć na specjalnie przygotowanym dla nich 
placu zabaw, a także odkopać ukryty w piachu szkielet dinozaura. W skład Kompleksu 
wchodzą również: prehistoryczne Oceanarium, Bałtowski Zwierzyniec, Sabathówka, Park 

W sercu Gór Świętokrzyskich, w miejscowości Huta Szklana utworzono wyjątkową Osadę 
Średniowieczną. Wioska składa się z drewnianych chat z okresu XII–XIV wieku, które 
w interaktywny sposób ukazują życie codzienne i pracę Słowian. Przekraczając bramę 
Osady, odbywamy swoistą podróż w czasie – przenosimy się w epokę średniowiecza, 
wkraczamy do warsztatów kowala, cieśli, tkaczki, rymarza. Odwiedzający mogą własno-
ręcznie ulepić garnek, utkać na krosnach kolorowe troczki, zatańczyć średniowieczny ta-
niec czy spróbować sztuki kaligrafii. Organizowane są tu gry terenowe pt. Kraina Legend 

Muzeum Zabawy i Zabawek to najstarsze i największe muzeum zabawek w Polsce. 
W zbiorach znajduje się kilka tysięcy zabawek z całego świata prezentowanych na wy-
stawach stałych, np. Miasto Zabawek z eksponatami z ubiegłych wieków, jak porcelano-
we laleczki, ołowiane żołnierzyki, mebelki drewniane, kamienne klocki, czy Świat Modeli 
z zabawkami technicznymi, jak: statki, samoloty, samochodziki itp. Pobyt w placówce jest 
niezwykłą przygodą. Dzieci odwiedzające muzeum mogą nie tylko oglądać zabawki, ale 
również ich dotknąć i się nimi pobawić. Codziennie w godzinach 11.00, 12.00, 13.00 na 
umieszczonej nad bramą wejściową wieży zegarowej pojawia się Baba Jaga na miotle.

Muzeum Zabawek i Zabawy
Plac Wolności 2, 25-367 Kielce
tel. 41 344 40 78, 343 37 00
www.muzeumzabawek.eu 
czynne: oprócz pn. 2 V-30 IX 9.00-17.00, 1 X-30 IV 8.00-16.00

WEEKEND
z DZIEĆMI

WEEKEND z DZIEĆMI

1. Kompleks Świętokrzyska Polana k. Zagnańska

2. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

3. Bałtowski Kompleks Turystyczny

4. Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej

5. Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

6. Centrum Geoedukacji w Kielcach

7. Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach

8. Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno  
w Krajnie-Zagórzu 

9. Centrum Nauki Leonardo da Vinci  
w Podzamczu k. Chęcin  

10. Centrum Kulturowo-Archeologiczne  
w Nowej Słupi  

11. Park Etnograficzny w Tokarni

Wydawca publikacji:
Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41 342 15 30
www.swietokrzyskie.pro 

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 348 00 60 
www.swietokrzyskie.travel

Ostrowiec 
Świętokrzyski

Końskie

Oblęgorek

Ciekoty

Bodzentyn

SandomierzUjazd

Kurozwęki
Szydłów

Tokarnia

Solec-Zdrój

Chęciny

KIELCE

Nagłowice

1

5 8 4

6

10

9

11

3

2

7

1 Kompleks Świętokrzyska Polana k. Zagnańska

2 Europejskie Centrum Bajki  
im. Koziołka Matołka w Pacanowie

3 Bałtowski Kompleks Turystyczny

4

5

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Centrum Bajki w Pacanowie to miejsce stworzone nie tylko la najmłodszych, ale także 
dla dorosłych, którzy chcą cofnąć się w czasie i wrócić do lat dziecięcych. To wspa-
niała podróż do magicznej krainy bajek. Na terenie obiektu znajdują się: biblioteka, 
czytelnia, księgarnia, kino „Szkatułka”, „Mały Teatr”, sale warsztatowe. Największym 
zainteresowaniem cieszy się wystawa Bajkowy Świat. Można tu dotknąć eksponatów, 
odkryć co zawierają szuflady. Postaci z bajek prowadza dzieci przez magiczne tajem-
ne strefy. W czarodziejskim Ogrodzie napotkać można Calineczkę śpiącą w kwiato-
wym kielichu, a w Krainie Soria Moria zwiedzający mogą wziąć udział w grze, której 
celem jest pokonanie złej Królowej Lodu. Wokół centrum mieści się kompleks ogro-
dów tematycznych. Zaprojektowano w nim niecodzienny ogród traw, gdzie można 
odpocząć w czterech stylizowanych na słomiane chatki baśniowych altanach. Co 
roku na początku czerwca w Pacanowie odbywa się Festiwal Kultury Dziecięcej. 

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów
Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja zwiedzania – tel. 41 376 50 79
www.centrumbajki.pl
czynne: IV-X pn.-nd. 9.00-17.00, XI-III wt.-nd. 9.00-16.00

Rozrywki, kino 5D, rollercoaster czy też Kraina Koni. Zimową porą, w Bałtowie, na amatorów 
białego szaleństwa czekają profesjonalnie przygotowane trasy narciarskie, a na dzieci Wioska 
Świętego Mikołaja, w której można poczuć magię świąt i spotkać się ze Świętym Mikołajem. 

Bałtowski Kompleks Turystyczny
Bałtów 8a, 27-423 Bałtów
tel. 41 264 14 21
Informacje dotyczące zwiedzania poszczególnych atrakcji dostępne są na stronie  
www.juraparkbaltow.pl
Dojazd do Bałtowa z Ostrowca Świętokrzyskiego (16,5 km) drogą nr 754. 

Świętokrzyskich, nawiązujące do lokalnych podań i pogańskich mitów. A po emocjonujących 
zajęciach warto wstąpić do Karczmy Izby Dobrego Smaku i spróbować regionalnych potraw.

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej
Huta Szklana 37, 26-004 Bieliny
tel. 41 260 81 56
www.osadasredniowieczna.eu
czynna: V-X pn.-nd. 9.00-18.00
Dojazd z Kielc (34 km) najpierw drogą nr 74 w kierunku Opatowa, potem drogą nr 753 do Huty 
Nowej, gdzie należy skręcić w lewo w kierunku Huty Szklanej.


