
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U nas znajdziesz przygody, emocje,  
niezapomniane przeżycia, radość i uśmiech.  

Oferujemy edukację, wypoczynek, wspaniałą zabawę. 
Wyróżnia nas historia, tradycja, przyroda i …  

nietypowe pomysły! 
 
 

Oferta Centrum Tradycji i Turystyki  
Gór Świętokrzyskich  

i Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej 
gm. Bieliny, woj. świętokrzyskie 

 
Grupy zorganizowane 



 

 

Sezon 2014 
 

OSADA ŚREDNIOWIECZNA  
W HUCIE SZKLANEJ 

 

Dotknij średniowiecznych rzemiosł Gór Świętokrzyskich! 
Poczuj magię średniowiecza i świętokrzyskich tradycji w Osadzie 

Średniowiecznej w Hucie Szklanej, u stóp Świętego Krzyża! 
 
 
Podróż w czasie do epoki wczesnego średniowiecza masz w zasięgu ręki! Odwiedź średniowieczne 
chiżyny rzemieślników spod Świętego Krzyża: garncarza, cieśli, zielarki, kowala, tkaczki, gospodyni 
słowiańskiej, rymarza czy barcie bartnika. Posłuchaj niezwykłych opowieści Krainki, Tkalinki, 
Skóromira, Ognisława, Miedzisława, Zwida, Cieślowita i innych mieszkańców Osady 
Średniowiecznej. Ulegnij urokowi czarownicy Lilany i wiedzy guślarza Wszemysła, którzy będą 
Twoimi przewodnikami po tej niezwykłej krainie. Kiedy przekroczysz wehikuł czasu i Ty staniesz się 
mieszkańcem Osady przyjmując słowiańskie imię i przekonując się jakie cechy charakteru przypisują 
Ci bogowie naszych przodków… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej u stóp Świętego Krzyża (gm. Bieliny, 
woj. Świętokrzyskie) zapraszamy w sezonie (przy dobrych warunkach pogodowych 

już od II połowy kwietnia do końca października) od poniedziałku do niedzieli,  
w godzinach 10.00-18.00. 



 

 

Promocyjne ceny biletów wstępu w roku 2014:  
 

Bilety grupowe ulgowe (powyżej 10 os.) - 6,00 zł/os.  
Bilety grupowe normalne (powyżej 10 os.) - 8,00 zł/os.  
Opiekunowie grup zorganizowanych (pow. 10 osób) - wstęp gratis!  
Wynajęcie przewodnika (czarownicy) na wyłączność grupy - 50,00 zł  
 

Zachęcamy do zwiedzania Osady oraz do skorzystania z oferty ciekawych 
warsztatów interaktywnych. Promocyjna cena warsztatów w roku 2014! 

 
Grupom zorganizowanym proponujemy podział na mniejsze grupy (do 20 osób) oraz wybór dwóch 
lub trzech rodzajów warsztatów dla każdej z podgrup. W przypadku skorzystania z jednego rodzaju 
warsztatu dla grupy, kolejny warsztat lub osadowa gra terenowa dla tej samej grupy w cenie 10 
zł/osoba. 
 

 
Warsztaty tkackie:  
 
Nauka wyplatania troczków na rękach  
W trakcie warsztatu średniowieczne tkaczki Tkalinka lub Krainka 
opowiedzą Wam o technikach tkania w dawnych czasach,  
o tajnikach wykonywania kolorowych krajek, pasiaków, 
chodniczków. 
Wybierzcie swoje ulubione barwy i samodzielnie wyplećcie na 
palcach kolorowe troczki. Otrzymacie też na pamiątkę wykonane 
przez siebie ozdoby.  
 
Dodatkowe atrakcje: plecenie troczków na czas, dla najlepszych 
zawodników osadowe upominki,  
Czas trwania – około 1,5 godziny, grupa 20-osobowa, cena 25 
zł/osoba, 15 zł/osoba, w cenie bilet wstępu do Osady, wykonane własnoręcznie prace, 
osadowe harce i psoty z czarownicą. 
 
 

Warsztaty garncarskie:  
 

Dobrudka, Glinka lub Jaro zaproszą Was do samodzielnego ulepienia średniowiecznego naczynia 
lub dowolnego kształtu... Wszystko zależy od fantazji i pomysłów. 
Misa, korale, prehistoryczne mamuty, ślimaki, amulety, naczynko na 
drobiazgi, średniowieczny róg do degustacji leczniczych nalewek 
zielarki. Wyczarujcie z gliny swoją pamiątkę z Osady 
Średniowiecznej słuchając ciekawych opowieści o dawnych 
technikach wykonywania naczyń z gliny i ich magicznych 
zastosowaniach w kulturze dawnych Słowian.  
Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje wykonane przez siebie 
pamiątki. Dodatkowe atrakcje: pokaz pieca ziemnego do wypalania, 
zdobienie naczyń. 

 

Czas trwania – około 1,5 godziny, grupa maksymalnie 20-osobowa, 
cena 25 zł/osoba, 15 zł/osoba, w cenie bilet wstępu do Osady, 

wykonane własnoręcznie prace, osadowe harce i psoty z czarownicą. 



 

 

Warsztaty wikliniarskie i obróbki drewna:  
 
Zwid, Wiła lub Cieślowit przeniosą Was w świat 
tajemnej mocy drewna, opowiedzą o magicznych 
właściwościach drzew w kulturze słowiańskiej, a także 
nauczą technik wyplatania wiklinowych koszyków, 
płotków, a także jak wykonać ogromną, drewnianą 
chochlę albo też nieckę.  
Dodatkowe atrakcje: konkurs przelewania wody z 
jednego pojemnika do drugiego za pomocą drewnianej 
łyżki, dla najlepszych uczestników osadowe upominki.  
Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje na pamiątkę 
wykonane przez siebie przedmioty.  
 
Czas trwania – około 1,5 godziny, grupa maksymalnie  
20-osobowa, 15 zł/osoba, w cenie bilet wstępu do 
Osady, wykonane własnoręcznie prace, osadowe harce i psoty z czarownicą. 
 
 

Warsztaty zielarskie i średniowiecznych kulinariów:  
 
 

Zielarki Zielisława lub Różanna zapewnią też niezapomniane 
doznania dla zmysłów smaku i węchu. Nauczą Was 
rozpoznawania ziół, opowiedzą o ich leczniczych i magicznych 
właściwościach zdradzając ludowe tajemnice przywoływania 
miłości, powodzenia i zdrowia. Nawarzą pachnących naparów o 
niezwykłych mocach. Średniowieczne kucharki Łyżanka lub 
Kielinka przygotują razem z Wami smakowite podpłomyki, które 
wypieczecie na gorącym palenisku i zjecie ze smakiem z 
dodatkiem aromatycznych ziół, słodkich miodów i powideł.  

 
Czas trwania – około 1,5 godziny, grupa maksymalnie 20-
osobowa, 15 zł/osoba, w cenie bilet wstępu do Osady, 
wykonane własnoręcznie prace, osadowe harce i psoty z 

czarownicą. 
 

Warsztaty rymarsko-szewskie, bartnicze i kowalskie  
 
Podczas zwiedzania Osady możecie odwiedzić też warsztat 
Skóromira i Rymira, którzy nauczą was wykonywania sakiewek i 
butów z epoki. Rzemieślnicy opowiedzą Wam o swojej trudnej pracy 
rymarza, nauczą rozpoznawać rodzaje skór, a w ich chiżynie 
przymierzysz też średniowieczne rękawice, buty, pasy i sakiewki. 
Bartnicy Miedzisław i Miodowid opowiedzą o podbieraniu miodu 
pszczołom w leśnych barciach, a kowale Ognisław i Ogniomir 
nauczą Was budowy z gliny pieca do przetapiania żelaza oraz 
podniecania ognia ogromnym miechem kowalskim.  
Czas trwania – około 1,5 godziny, warsztaty indywidualne, 15 
zł/osoba, w cenie bilet wstępu do Osady, wykonane własnoręcznie prace, osadowe harce i 
psoty z czarownicą. 



 

 

Osadowa gra terenowa  
 

Grupa dzielona jest na drużyny, każda z nich otrzymuje nazwę oraz 
wybiera spośród siebie wodza. Drużyna otrzymuje mapę wraz z 
zadaniami do zrealizowania. Musi rozwiązać zagadkę, dotrzeć do 
kolejnego punktu gry, aby otrzymać dalsze wskazówki do udziału w 
zabawie  Drużyny rywalizują ze sobą wykonując zadania. Zwycięska 
drużyna otrzymuje w nagrodę osadowe upominki. Gra 
zorganizowana jest z wykorzystaniem obiektów oraz z udziałem 

mieszkańców Osady Średniowiecznej. Przygotowaliśmy różne wersje gry do wyboru: Życie 
Osady, Tajemnice legend, Życie i kultura naszych przodków. 
Czas trwania – około 1 godziny, grupa maksymalnie 20-osobowa, 15 zł/osoba, w cenie bilet 
wstępu do Osady, osadowe harce i psoty z czarownicą. 

Średniowieczne harce 
 

- strzelanie z łuku - pod okiem łucznika, dostosowane do 
wieku uczestników  
- razem w drogę - wieloosobowe narty  
- przeciąganie liny  
- mydlane olbrzymy 
- wieloosobowa skakanka 
- zbójeckie ognisko - poczęstunek (kiełbaska  
z dodatkami, herbatka) 
Czas trwania około 40 minut, W przypadku korzystania z ogniska - cena 23 zł/osoba, w cenie 

bilet wstępu do Osady lub bezpłatnie w przypadku rezygnacji z ogniska 
 

Uwaga! Nowa propozycja! Wyczaruj coś z niczego! 
Zapraszamy na nietypowe warsztaty – sam Wyczaruj coś z niczego!. Proponujemy ciekawe 

zajęcia z czarownicą, która pokaże, jak zrobić piękne ozdoby, kwiaty, przydatne w domu 
drobiazgi, ozdoby, biżuterię i wiele innych mając do dyspozycji papier, klej i to, co możemy 

znaleźć w swoim otoczeniu. Zapewniamy materiały i naukę czarowania  
 

Czas trwania około 2 godziny. grupa maksymalnie 20-osobowa, cena 15 zł/osoba, w cenie bilet 
wstępu do Osady. 

Uwaga! Nowa propozycja! Osadowe bajanie! 
 

Na wędrówkę po Osadzie Średniowiecznej można zaprosić naszego osadowego gawędziarza, 
który opowie legendy świętokrzyskie, najciekawsze historie związane z regionem i lokalne 
tajemne opowieści znane tylko tutejszej ludnosci. Potowarzyszy również grupie podczas 

wspólnego biesiadowania przy ognisku. 
Koszt 50 zł/grupa (czas do 3 godzin) 

Zaproś słowiańskiego rzemieślnika:  
 

Organizujemy również warsztaty wyjazdowe z garncarstwa, tkactwa i wikliniarstwa do szkół i 
ośrodków wypoczynkowych dla grup zorganizowanych. Zaproś średniowiecznego rzemieślnika i 

poczuj trud pracy słowiańskiego cieśli, tkaczki czy garncarza nabywając umiejętności 
wykonywania tych zawodów. Poznaj wiedzę na temat wczesnośredniowiecznego wypalania 

garnków czy uzyskiwania koloru tkanin.  
Czas trwania dopasowany do wielkości grupy i zainteresowania, 15 zł/osoba, w cenie 

wykonane własnoręcznie prace, osadowe harce i psoty z czarownicą. 



 

 

KARCZMA W HUCIE SZKLANEJ PRZY 
OSADZIE ŚREDNIOWIECZNEJ  

 

Oferujemy również wyżywienie w Karczmie w Hucie Szklanej na terenie 
Osady. Ceny posiłków wahają się od ok. 5-6 zł (zupy) do około 22 zł za 

drugie danie. Gdzie króluje pyszna zarzucajka, smalec z mnóstwem 
pyszności kusi swoim aromatem… i gdzie przypomnisz sobie z dzieciństwa 
smak wspaniałego barszczu z grzybami i wyśmienitych pierogów z mięsem.  

 

Karczma proponuje również smakołyki pachnące truskawkami. 
Organizujemy również średniowieczne ognisko na terenie Osady 

Średniowiecznej. Zapewniamy palenisko, kiełbaskę z dodatkami oraz 
pieczone ziemniaczki.  

 Koszt od 17 zł/osoba (w zależności od menu) 
  Organizujemy również biesiady regionalne z tradycyjnym 

 świętokrzyskim jadłem. 
Oferujemy również organizację przyjęć okolicznościowych i imprez integracyjnych w dwóch salach 
(wesel, komunii, chrzcin, bierzmowań, urodzin, itp.) z możliwością indywidualnego ustalenia menu. 

 Dodatkowo, na zamówienie Klienta możemy wzbogacić przyjęcie o występ Kapeli Ludowej, konkursy z 
postaciami z Krainy Legend Świętokrzyskich i inne atrakcje! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karczma dysponuje również 4 miejscami noclegowymi w dwóch pokojach dwuosobowych z 

łazienkami. W pobliżu obiektu znajdują się również liczne gospodarstwa agroturystyczne i OTW 
Jodłowy Dwór wraz z mini parkiem rozrywki Babyjagowo.   

 
W pobliżu Osady znajdują się również: plac zabaw, budki 

z pamiątkami oraz mała gastronomia, toalety. Dla 
autokarów oraz busów przygotowaliśmy wygodny 
parking, od którego można dostać się do Osady 

bezpieczną trasą prowadzącą przez pasaż handlowy.  
 

 
 

 



 

 

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ   W HUCIE STAREJ  

 
W Szkole Podstawowej w Hucie Starej - oddalonej o około 3 km od Osady Średniowiecznej – 
przygotowaliśmy Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Wyposażone zostało w niezbędne zaplecze 
sanitarno – gastronomiczne oraz rekreacyjne. W schronisku powstało 50 miejsc noclegowych, w tym 
oferujemy 2 pokoje dwuosobowe dla opiekunów, pomieszczenie socjalne, aneks kuchenny, zespoły 
sanitarne dla dziewcząt i dla chłopców oraz pomieszczenie suszarni odzieży. Obok zostało również 
przygotowane pole namiotowe z 13 stanowiskami obozowymi. Obok wybudowane zostało także 
boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki). 
 

Ceny noclegów wahają się w przedziale 12 zł 
– 30 zł/os. 

Zapraszamy na stronę: 
http://www.sphutastara.szkolnastrona.pl 
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ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK PAPROCI –
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA 

 
Świętokrzyski Szlak Paproci to ścieżka przyrodnicza biegnąca w otulinie i samym Parku 

Świętokrzyskim. Wędrówka rozpoczyna się tuż przy Szkole Podstawowej w Hucie Starej, w której 
mieści się Schronisko Młodzieżowe. Na ścieżce dydaktycznej  znajduje się 5 przystanków.  

Długość szlaku wynosi około 4,5 km, a czas potrzebny do jego przejścia zależy od  grupy wiekowej 
i ilości wykonanych zadań. Przygoda może trwać od 3 do 6 godzin. Na trasie znajdują się miejsca 

odpoczynku, gdzie wędrujące grupy mogą się zrelaksować i omówić zadania. 
Szlak stanowić może inspirację i bazę do organizacji atrakcyjnych zajęć edukacyjnych terenowych 

połączonych z wypoczynkiem na świeżym powietrzu, promowaniem postaw proekologicznych i 
dbałości o środowisko naturalne.  

 
Korzystanie ze szlaku jest bezpłatne. Scenariusze zajęć wypożyczyć można w Schronisku 

Młodzieżowym w Hucie Starej, a zwrócić w kasie Osady Średniowiecznej.  
Zapraszamy na www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl/


 

 

GRY TERENOWE „KRAINA LEGEND 
ŚWIĘTOKRZYSKICH” 

 

W pięknej scenerii Świętokrzyskiej 
Puszczy i wśród malowniczych 
„pasiaków” rozpoczynamy naszą 
wędrówkę. Wyposażeni jesteśmy 
we wskazówki dotyczące zadań, 
z którymi musimy się zmierzyć. 
Jednak nie jest to zwykła 
rywalizacja pomiędzy grupami, ani 
też rekreacyjna wędrówka po lesie. 
Podczas wędrówki gracze spotykają 
ożywione postacie z legend. 
Wkraczając do „Krainy Legend 
Świętokrzyskich” możemy liczyć nie 
tylko na świetną, integracyjną 
zabawę, ale również mamy możliwość wśród pięknej świętokrzyskiej przyrody dawnych legend, 
podań oraz reliktów pogańskich, poczuć atmosferę minionych czasów. Po zakończeniu gry, przy 
blasku mistycznego ognia, możemy w końcu ochłonąć z emocji i posmakować niepowtarzalnych 
potraw legendarnej kuchni: kiszkę z piekielnego kociołka, gołki zbója Kaka, diabelskie kołacze czy 
sabatowe przysmaki. Do wspólnej biesiady dołączają postacie z legend, w które wcielają się 
mieszkańcy gminy Bieliny, na terenie której toczy się gra. 
Koszt organizacji gier terenowych waha się w przedziale 35-60 zł/osoba (w zależności od ilości 
aktorów wcielających się w postaci z legend oraz trasy gry, wycena indywidualna) 

 

OFERUJEMY POMOC PRZY 
ORGANIZACJI DŁUŻSZEGO POBYTU W 

GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH:   
 warsztaty bibułkarskie (koszt 300 zł/3 h, w tym zapewniamy materiały) 

 organizacja rajdów na orientację po najbliższej okolicy 

 organizacja dyskotek i zabaw oraz ognisk z udziałem postaci z Krainy Legend Świętokrzyskich  

i mieszkańców (1000 zł za 5 h) Osady prowadzących gry i zabawy animacyjne (integrującej grupę) 

 organizacja gwarowych opowieści (koszt 200 zł/1,5 h) 

 animator zabaw najmłodszych (malowanie twarzy dzieciom) (koszt 300 zł/3 h) 

 przejażdżki bryczką konną 

 profesjonalne warsztaty zielarskie, wytwarzania nalewek i naparów zdrowotnych Oaza 

 Na terenie Gminy znajdują się też liczne obiekty sportowe (boiska wielofunkcyjne, siłownia  

w Lechowie, hala sportowa), które mogą zostać udostępnione na życzenie. Dysponujemy również 

salą warsztatową w Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich na około 80 osób.  

 Przy sąsiadującym z Osadą OTW Jodłowy Dwór powstała wioska BabyJagowo, więcej na 

www.babyjagowo.pl/ 

 

http://agro-oaza.pl/?l=3
http://www.babyjagowo.pl/


 

 

 

Zapraszamy do wspólnego grillowania na 
terenie obiektów Centrum Tradycji i 

Turystyki Gór Świętokrzyskich 
 
Umożliwiamy wynajem bezpiecznej, zadaszonej wiaty, pod którą będzie można urządzić 
niezapomniane spotkania z grupą uczniów. Zapewniamy grill wraz z węglem oraz możliwość 
korzystania z toalet. Istnieje również możliwość wynajęcia obsługi oraz przygotowania dań 
grillowych po wcześniejszym uzgodnieniu.  
 
Koszt wynajmu grilla wraz z miejscem i toaletami: 250 zł. Przykładowy koszt zestawu to 30 
zł/osoba (w zależności od menu i czasu trwania spotkania). 

 

 
 
 
 
 
 

Zamówienia i rezerwacje:  
 

Zainteresowanych uzyskaniem indywidualnej wyceny, rezerwacją lub szczegółowymi 
 informacjami prosimy o kontakt:  

Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich  
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, tel. 41/2608151, 41/2608152, kom. 603852640  

Osada Średniowieczna / Kasa – tel. 41/2608156  
W weekendy oraz dni wolne od pracy rezerwacji można  

dokonać pod numerem telefonu kom. 603852640  
zamowienie@bieliny.pl  
Więcej informacji na:  

www.osadasredniowieczna.eu i www.bieliny.pl, www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl  
Lokalizacja: Przy wjeździe do Świętokrzyskiego Parku Narodowego  

Województwo Świętokrzyskie  
Położenie: 50.52ºN, 21.02ºE  

Dojazd od Kielc: droga krajowa 74, droga wojewódzka 753, droga powiatowa nr 0324T  
w kierunku Świętego Krzyża.  

Dojazd od Ostrowca Świętokrzyskiego:  
droga wojewódzka 751, droga wojewódzka 753, droga powiatowa nr 0324T 

 w kierunku Świętego Krzyża 
Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami brutto. Wystawiamy faktury VAT.  

http://www.osadasredniowieczna.eu/
http://www.bieliny.pl/
http://www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl/

