
 

Świętokrzyskie - to tu można poczuć ducha historii, prehistorii i czar legend. To tu można 

śledzić rozwój ludzkiej myśli, talentu i postęp technologii.  

Kilka tysięcy lat przed naszą erą na tych 

terenach masowo wydobywano krzemień. 

Odwiedzając Muzeum Przyrodnicze ŚPN na 

Świętym Krzyżu można wyobrazić sobie, jak żyło się 

w epoce kamienia. W formie dioram przestawiono 

tam działalność człowieka począwszy od 

starożytnego hutnictwa żelaza, osadnictwa  przez 

hutnictwo szkła i gospodarkę leśną. 

                   A jak było wcześniej?  

 
Wcześniej było tu ciepłe morze i tetrapody. 

Koniecznie trzeba zobaczyć odcisk łapy zwierzęcia 

sprzed prawie 400 mln lat i wybrać się w podróż do 

przeszłości w towarzystwie głosu Krystyny 

Czubówny. Przeprowadzi on nas przez kolejne epoki 

w dziejach Gór Świętokrzyskich począwszy od 

paleozoiku, poprzez mezozoik i kenozoik. 

Poszczególne okresy prezentowane są w formie 

podświetlonych plansz, modeli wymarłych zwierząt, 

ich skamieniałości oraz śladów utrwalonych w 

skałach.  

Wystawę charakteryzuje gra światła, 

dźwięku i odgłosów przyrody w oparciu o 

multimedialne urządzenia, dioramy, zdjęcia i 

modele.  



Można tu obejrzeć makietę współczesnego 

krajobrazu terenu parku i jego okolic, a także 

przedstawiającą pierwotny krajobraz, zanim jeszcze 

człowiek zaczął go przekształcać. Prezentowane są 

także ekosystemy leśne Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego, gdzie możemy zobaczyć zwierzęta, 

rośliny i grzyby żyjące w jodłowym borze mieszanym 

zwanym jedliną polską, buczynie, borze sosnowym. 

W parku żyje 45 gatunków ssaków; głównie sarny, 

jelenie oraz dziki, do tego kuna leśna, nornica ruda i 

mysz leśna. Występuje 14 gatunków płazów – w tym 

traszka górska, żaba trawna, ropucha szara oraz 6 

gatunków gadów, w tym jaszczurka zwinka i padalec 

zwyczajny. Stwierdzono 66 gatunków ślimaków, 187 

gatunków pająków oraz ponad 3000 gatunków 

owadów. 

Przybliżony jest niewidoczny, ale niezwykle bogaty 

świat organizmów żyjących w martwym, rozkładającym się drewnie oraz  bogactwo przyrody 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

 

W dniu 19 października 2017r. uczniowie klas I „b”, I „c” i I „d” 

uczestniczyli w wycieczce integracyjnej w Góry Świętokrzyskie. 

Głównymi punktami wyprawy były właśnie wizyta w Muzeum 

Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Łysej 

Górze oraz powstały XII w. kompleks zabudowań dawnego 

klasztoru Benedyktynów Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu.  
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