
Projekt edukacyjny - 5 - dniowa wycieczka 

dydaktyczna szlakiem współczesnego 

budownictwa 

Projekt realizowany w ramach Projektu  

„Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” 



WALORY GEOGRAFICZNO – PRZYRODNICZE BEŁCHATOWA I OKOLIC. 
 

Bełchatów położony jest w obrębie Wysoczyzny Bełchatowskiej między dorzeczami  

Wisły i Odry, na falistej równinie z pasmem ostańców wzgórz morenowych ciągnących się z N na S.  

Pod względem geologicznym obszar ten leży w obrębie kredowej Niecki Łódzkiej z osadami trzecio i czwartorzędowymi.  

Miejsce jest znane głównie z odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. 

Bełchatów 



WALORY GEOGRAFICZNO – RZYRODNICZE  WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
 

Region położony w lewostronnej części dorzecza Wisły.  

Leży w obrębie Wyżyny Małopolskiej, na obszarze obejmującym  

Wyżynę Kielecką, Nieckę Nidziańską oraz wschodnią część Wyżyny Przedborskiej.  

Obszar zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni od 143 m. n.p.m do 612 m.n.p.m . 

Znajdują się tutaj najstarsze polskie Góry Świętokrzyskie. 



Dzień 1 
27.05.2019 



Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania kopalni węgla brunatnego w Rogowcu koło 

Bełchatowa. 

Węgiel powstał ok. 20 mln lat temu w niecce, gdzie gromadziły się szczątki  

roślin tropikalnych ( miedzy innymi bananowców) i zostały przykryte osadami.  

Całe złoże ma ok. 11 tys. ha. Obejrzeliśmy wielkie maszyny  

służące do wydobycia, kruszenia i transportu tego bardzo ważnego surowca energetycznego. 



Z tarasu widokowego podziwialiśmy obszar zagospodarowany po eksploatacji 

 węgla i ten, który ma być w przyszłości zrekultywowany. 

Przejeżdżaliśmy obok największej polskiej elektrowni wytwarzającej  

energię elektryczną na bazie spalania węgla brunatnego. 



Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie zakładu produkującego  

płyty gipsowo - kartonowe  KNAUF. 



Grupa KNAUF to jeden z wiodących producentów nowoczesnych materiałów 

budowlanych na świecie z centralą w Iphofen w Niemczech. Asortyment ich 

obejmuje systemy tynkarskie, systemy suchej zabudowy, systemy podłogowe, 

systemy ociepleń, chemię budowlaną oraz maszyny i narzędzia budowlane. 

Historia Knauf sięga 1932 roku, kiedy dwaj bracia Alfons i Karl Knauf 

założyli rodzinną firmę, która miała prowadzić wydobycie gipsu. Dzięki swojej 

odwadze, determinacji i umiejętnościom biznesowym zaledwie rok później 

otworzyli pierwszą własną fabrykę gipsu, dając podstawy temu, co dziś 

nazywamy Grupą KNAUF.  

 



Następnie pojechaliśmy do Rezerwatu Przyrody Łuszczanowice chroniącego fragment  

starodrzewu jodłowego rosnącego na granicy naturalnego zasięgu. Wiek najstarszych drzew sięga  

100 lat. 







Aktywnie spędzony dzień zakończyliśmy wypoczynkiem w Parku Wodnym SOLPARK 



Dzień 2 
28.05.2019 



Dzisiejszy dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania zakładu w Ludyni  

GRUPY SILIKATY Sp. Z O.O produkującego cegły i bloki wapienno – gipsowe. 

Zakłady od 2018 roku wchodzą w skład Grupy H+H. Zwiedziliśmy linię produkcyjną i obejrzeliśmy 

 prezentację multimedialną poświęconą historii i obecnego stanu produkcyjnego zakładu. 



H+H Polska jest częścią Grupy H+H - wiodącego światowego producenta i dostawcy 

bloczków z betonu komórkowego i silikatów oraz zbrojonych wielkoformatowych 

elementów dla branży budowlanej. Grupa H+H jest w Europie drugim co do wielkości 

producentem betonu komórkowego i silikatów oraz zajmuje znaczącą pozycję na 

rynku w stosunku do wielkości całego rynku betonu komórkowego. Klientami są 

głównie firmy wykonawcze, deweloperzy oraz hurtownie materiałów budowlanych. 

Grupa H+H została założona w 1909 r. Siedziba firmy znajduje się w Kopenhadze. 

Spółka jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX Nordic Exchange Kopenhadze. 





Następnie pojechaliśmy do Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie zgromadzono zabytki 

 kultury ludowej z obszaru woj. świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem   

budownictwa ludowego. Widzieliśmy chaty kryte strzechą i gontem, 

 dom aptekarza, lekarza, stary młyn i szkołę, drewniany kościół i dworek. 











Następnie pojechaliśmy do Zagnańska, gdzie rośnie najstarsze i największe drzewo w  

Polsce – Dąb Bartek.  

Ma on imponujące wymiary: 30 m wysokości,  

ok. 10 m obwód pnia na wysokości 130 cm i średnicę korony ok. 40 m.  

Wiek drzewa został oszacowany na ok. 700 lat, a według tradycji drzewo ma 1200 lat.  

Jest Pomnikiem Przyrody. W cieniu dębu wg legendy odpoczywał 

 Bolesław Krzywousty i Jan III Sobieski. Dąb Bartek jest symbolem siły i wytrzymałości. 





Dzień 3 
29.05.2019 



Zwiedzanie Geoparku Kadzielnia. W wyniku połączenia trzech jaskiń:  

Odkrywców, Prochowni i Szczeliny na Kadzielni powstała podziemna trasa turystyczna  

o łącznej długości 392 m i różnicy wysokości między najniższym a najwyższym punktem 22 m.  

Jest to najdłuższa i najgłębsza jaskinia położona na terenie Kielc. Widzieliśmy różne formy rzeźby  

krasowej: kominy, draperie, stalaktyty, stalagmity, półki oraz skamieniałości zachowane 

 w wapieniach dewońskich oraz ciekawe minerały występujące w żyłach przecinających te skały. 





Następnie pojechaliśmy do Pińczowa do Klasztoru Reformatów.  

Jest to późnorenesansowa budowla jednonawowa. Za barokowym ołtarzem 

 głównym znajduje się oratorium zakonne, a w jednym z bocznych ołtarzy jest cudowny  

obraz Matki Boskiej Mirowskiej. W klasztorze znajduje się kolekcja drewnianych 

 XVII wiecznych figurek jasełkowych. 



Następnie pojechaliśmy do zakładu RIGIPS produkującego  

płyty gipsowo – kartonowe i bloczki gipsowe.  

Zakład o powierzchni ok. 20 ha posiada trzy linie produkcyjne, które dokładnie prześledziliśmy. 

Widzieliśmy również kopalnię gipsu, która jest własnością zakładu 

 i jest jedynym wyrobiskiem, z którego pozyskuje się materiał do produkcji. 











 

W lutym 1999 roku 

zjechała z taśmy pierwsza 

płyta, którą można 

podziwiać w gablocie na 

ścianie kantyny zakładu. 

Ciekawostką jest, że na 

przejechanie rowerem 

całej linii produkcyjnej 

wystarczą zaledwie 

4  minuty. 





Ostatnim punktem naszego dnia było zwiedzanie Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie-  

Klasztoru pochodzącego z 1140 roku, wielokrotnie przebudowywanego, gdzie  

w jednym z bocznych ołtarzy znajdują się  szczątki  bł. Wincentego Kadłubka. 





Dzień 4 
30.05.2019 



Dzisiejszy dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania CERSANITU w Opocznie. 

Cersanit S.A to dynamicznie rozwijająca się grupa kapitałowa działająca na międzynarodowym rynku 

 płytek ceramicznych i kompleksowego wyposażenia łazienek. Oferta produktowa 

 tej marki dociera na rynki Europy, Bliski Wschód, do krajów Azji Środkowej i Afryki Północnej.  

Zapoznaliśmy się ze strukturą zakładu, liniami produkcyjnymi i siecią dystrybucji. 

Dzięki rozbudowanej strukturze, Grupa Cersanit jest w stanie szybko reagować na regionalne 

wyzwania i dostosować swoje portfolio do lokalnej specyfiki. Zapewnia sprawną i profesjonalną 

obsługę Klienta na całym obszarze swojego działania.  

 



Krzemionki Opatowskie to kompleks prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego z neolitu  

i epoki brązu. To jeden z najcenniejszych na świecie zabytków pradziejowego górnictwa.  

Oglądaliśmy oryginalne wyrobiska, hałdy, zagłębienia poszybowe. Część naszej trasy przebiegała 

 pod ziemią. Idąc skąpo oświetlonymi chodnikami oglądaliśmy znajdujący się w ścianach  

krzemień pasiasty. Od 1994 roku obiekt ten jest Pomnikiem Historii. 











Dzień 5 
31.05.2019 



Pełni wrażeń, wypoczęci wróciliśmy do domu. 



W wycieczce brało udział 40 uczniów Zespołu Szkół Nr 1  

im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego 

 w Bielsku Podlaskim, którzy uczestniczyli w zajęciach  

z biologii, chemii, geografii i budownictwa.  

Celem zajęć i wycieczki było podnoszenie umiejętności 

 zawodowych poprzez praktyczne przygotowanie ich do  

rynku pracy oraz tworzenie warunków  

ich rozwoju edukacyjnego. 


