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Ambasadorzy poznali atrakcje regionu
Zakończyła się trzydniowa wizyta w regionie świętokrzyskim dyplomatów akredytowanych w RP. Ambasadorów
pożegnała na Świętym Krzyżu wojewoda Agata Wojtyszek.

Dyplomaci reprezentujący ponad 20 krajów świata odwiedzili Kielce, Tokarnię, Starachowice, Opatów, Ujazd, Ćmielów oraz
Święty Krzyż, gdzie zapoznali się z atrakcjami ziemi świętokrzyskiej. Piątek - pierwszy dzień pobytu - to oficjalne powitanie
gości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, wizyta w  Kieleckim Parku Technologicznym oraz koncert w Filharmonii
Świętokrzyskiej. W sobotę ambasadorzy odwiedzili Park Etnograficzny w Tokarni, gdzie duże wrażenie zrobiły zabytki
architektury dawnej wsi kieleckiej. Tego dnia goście zwiedzili także Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, w którym
zapoznali się m.in. z zabytkami staropolskiej techniki, dziejami starożytnego hutnictwa żelaza i obejrzeli wystawą
paleontologiczną prezentującą pradzieje regionu. Atrakcją Opatowa była z kolei kolegiata p.w. św. Marcina, jeden z
najpiękniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce, liczący ponad 800 lat. Dyplomaci byli również gośćmi
opatowskiej winnicy Grzegorza i Wioletty Brzostowiczów, a duże wrażenie zrobiła wieczorna wizyta w zamku Krzyżtopór  w
Ujeździe.

Ostatni dzień pobytu - niedziela – to wizyta w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie, gdzie dyplomaci poznali technikę
wytwarzania słynnej w świecie ćmielowskiej porcelany, mieli okazję wziąć udział w warsztatach ręcznego malowania
wyrobów oraz zwiedzić ciekawe wystawy. Wizytę zakończyła podróż do opactwa oo. oblatów na Świętym Krzyżu. W
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego ambasadorzy, poza zwiedzeniem zabytkowego klasztoru, poznali dzieje
dawnego benedyktyńskiego opactwa, symbolu Ziemi Świętokrzyskiej.

Wizyta dyplomatów w województwie świętokrzyskim została zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we
współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz
Urzędem Miasta Kielce.
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