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REZERWACJA BILETÓW, KASA, OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO:

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach
                               ul. Staszica 8
                           26 - 006 Nowa Słupia
                           tel./fax. (41) 3177604
                           mobile: 507803986

                 gok@dymarki.pl,  cka.dymarki@wp.pl

                              www.dymarki.pl

GODZINY OTWARCIA

                 MAJ - PAŹDZIERNIK w godzinach 9⁰⁰ - 17⁰⁰

Dla zorganizowanych grup obiekt czynny cały rok po uprzedniej rezerwacji

CENA BILETÓW

Bilet normalny - 6 zł

Bilet ulgowy - 4 zł (młodzież szkolna, emeryci, renciści, pracownicy instytucji kultury)

Bilet grupowy normalny - 5,50 zł

Bilet grupowy ulgowy - 3,50 zł (Opiekun grupy powyżej 15 osób - wstęp wolny)

Wynajęcie przewodnika po osadzie - 40 zł

Warsztaty edukacyjne dla zorganizowanych grup - 8 zł/osoba (tylko z rezerwacją)

Pobyt na CK-A w Nowej Słupi można połączyć ze zwiedzaniem Sanktuarium Relikwii
Drzewa Krzyża Świętego na Św. Krzyżu i podziwianiem osobliwości przyrodniczych 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 



Centrum Kulturowo-Archeologiczne

to nowy obiekt turystyczny w Nowej Słupi.

Powstał w miejscu dawnego piecowiska

jako zaplecze dla tematycznych spotkań

z różnymi aspektami rzemiosła, życia

codziennego i duchowego społeczności

zamieszkujących nasze ziemie 2 tysiące 

lat temu.

Ważną cechą starożytnej osady jest fakt,

że została wybudowana techniką stosowaną

przez ludzi zamieszkujących nasze ziemie

2 tysiące lat temu.

Wioska jest wierną rekonstrukcją 

budownictwa mieszkalnego i gospodarczego

kultury przeworskiej, jak również obiektów

wznoszonych na pograniczu imperium 

rzymskiego z barbarzyńską częścią Europy.

Stanowisko hutnicze (dymarskie)

Warsztat kowalski

Stanowisko garncarskie

Warsztat tkacki

Prezentacje gospodarstwa domowego 

kultury przeworskiej, w tym „kuchni”i zielarstwa

Stanowisko obróbki skóry i szewstwa antycznego

Stanowisko łucznicze

Stanowisko gier i zabaw antycznych

Rzymska legacja, prezentacje uzbrojenia i życia codziennego rzymian

Brązownictwo i złotnictwo

To jedyne w Polsce, a przypuszczalnie również w Europie miejsce, gdzie 

prezentowana jest problematyka starożytnej metalurgii żelaza, w dodatku

w tak szerokim kontekście kulturowym. Wszystkie elementy  

osady mają potwierdzenie w źródłach historycznych i powstały w oparciu 

o badania archeologiczne.

OFERTA CENTRUM KULTUROWO - ARCHEOLOGICZNEGO
                          W NOWEJ SŁUPI

Prezentacje starożytnych rzemiosł

Warsztaty edukacyjne - mają na celu

przekazanie dzieciom i młodzieży

wiedzy na temat antycznego rzemiosła, 

ze szczególnym uwzględnieniem

starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego.

Gra terenowa - Questing „Odkryj tajemnice starożytnych hutników”: 

                                                 to oferta dla osób ceniących aktywne 

                                                 formy poznawania historii. W grze biorą 

                                                 udział mieszkańcy starożytnej osady,

                                                 zapoznając uczestników z codziennym 

                                                 życiem ludzi zamieszkujących nasze 

                                                 ziemie 2000 lat temu.

Zwiedzanie indywidualne - oferowane

prezentacje pomogą zapoznać się z realiami 

okresu rzymskiego i wpływie cywilizacji na 

tereny zamieszkiwane przez ludność kultury 

przeworskiej.

Zaproś mieszkańców osady - w celu prezentacji starożytnej osady

mieszkańcy wioski z przyjemnością wyruszą w teren do szkół lub 

innych placówek edukacyjnych.
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