
DZIAŁALNOŚĆ  TURYSTCZNO - KRAJOZNAWCZA   

W  LATACH  2013 – 2015 

 
Sprawozdanie z działalności turystyczno-krajoznawczej obejmuje okres od poprzedniego 

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, czyli od czerwca 2013r do chwili obecnej. 

Tak jak w poprzednich latach zaproponowane kierunki wyjazdów zostały opracowane nie 

tylko pod kątem atrakcji turystycznych, ale przede wszystkim, aby poszerzyć naszą wiedzę 

pod względem historycznym, przyrodniczym oraz poznać dorobek naszych przodków  

w dziedzinie kultury i techniki  

II półrocze roku 2013 to trzy wyjazdy jednodniowe i jeden wyjazd trzydniowy.  

Jednodniowe wyjazdy to „Ziemia Konecka” z Przysuchą (Muzeum Oskara Kolberga), 

Sielpią Wielką (Muzeum Zagłębia Staropolskiego) oraz rezerwat przyrody nieożywionej 

„Gagaty Sołtykowskie”.  

Pozostanie w pamięci wyjazd pod hasłem „Mazowsze mało znane” a więc: 

Mariańskie Porzecze, Miętne, Górki, Stoczek Łukowski, Jeruzal i Mińsk Mazowiecki.  

Podczas następnego wyjazdu zajrzeliśmy do Wolborza (pałac biskupów Kujawskich), 

do rezerwatu „Groty Nagórzyckie” i do Muzeum w Zamku w Piotrkowie Trybunalskim 

Trzydniowy wyjazd obejmował Ziemię Kaliską a więc Kalisz, Tubądzin (Muzeum 

Wnętrz Dworskich), Opatówek z Muzeum Historii Przemysłu. W Russowie zwiedziliśmy 

Muzeum Marii Dąbrowskiej a w Śmiełowie Muzeum Adama Mickiewicza. W Gołuchowie 

zobaczyliśmy najpiękniejszy w Polsce renesansowy zamek a w Dobrzycy  Muzeum 

Masonerii Polskiej. 

 

W wyjazdach wzięło udział 207 osób; przejechaliśmy ok. 1900 km. 

Wpłaty uczestników:               21.78470 zł 

Dotacja z Dzielnicy-Wydział Sportu:    1.000 zł  

Dotacja ze środków własnych – 1%:     2.035 zł 

 

Rok 2014 to 5 wyjazdów jednodniowych jeden wyjazd dwudniowy oraz jeden 

pięciodniowy. 

Dwie wycieczki jednodniowe poświęcone były na zwiedzanie Podlasia.  

W Romanowie byliśmy w Muzeum poświęconym Józefowi Ignacemu Kraszewskiego.  

Byliśmy również w Kodniu w bazylice św. Anny z cudownym obrazem M.B. Kodeńskiej, 

a w Jabłecznej zobaczyliśmy monaster św. Onufrego. Natomiast w Leśnej Podlaskiej 

barokowy kościół z cudownym obrazem M.B. Leśniańskiej. Uroczy był wyjazd do Janowia 

Podlaskiego z unikalnym zespołem państwowej stadniny koni arabskich. 

Również dwa wyjazdy poświęciliśmy na zwiedzanie Mazowsza. Odwiedziliśmy 

Czerwińsk nad Wisłą i Wyszogród z ciekawymi zbiorami w Muzeum Wisły. Byliśmy też  

w Sannikach miejscowości związanej z Fryderykiem Szopenem. Zachwycił odbudowany 

pałac przeznaczony na Centrum Kultury Europejskiej im. Fryderyka Szopena. Drugi wyjazd 

obejmował północno – zachodnią część Mazowsza; Żuromin, Ratowo, Szreńsk i Bieżuń.  

Wyjazd w maju przeznaczyliśmy na zwiedzanie Olsztyna. Zobaczyliśmy Stare Miasto, 

Zamek Kapituły Warmińskiej z Muzeum poświęconym Mikołajowi Kopernikowi, Stary 

Ratusz oraz katedrę św. Jakuba. 

Po raz  pierwszy zorganizowaliśmy pięciodniowy wyjazd przeznaczony  

na zwiedzanie Małopolski. Byliśmy w Tarnowie, Bochni, Nowym Wiśniczu, Dębnie. 

Lipnicy Murowanej. Dołędze, Zalipiu, Kąśnej Dolnej, Koryznówce, Odporyszowie, 

Starym i Nowym Sączu. W Tarnowie zapoznaliśmy się ze zbiorami poświęconymi kulturze  



i historii Romów. Z wystawy w Ratuszu utkwiła nam w pamięci „Panorama 

Siedmiogrodzka”, a ze spaceru po mieście  położone w pięknym otoczeniu Mauzoleum gen. 

Józefa Bema. Urzekła nas kopalni soli w Bochni.  

Byliśmy w miejscowościach związanych z naszymi wielkimi artystami.  

W Kąśnej Dolnej zwiedzaliśmy dwór Ignacego Paderewskiego. Naszą wiedzę o mistrzu 

 i polityku wzbogacił interesujący film poświęcony Jego życiu. 

W Koryznówce, w dworku w którym przebywał Jan Matejko, obejrzeliśmy liczne po nim 

pamiątki. Ciekawostką na  trasie wycieczki było Zalipie - wioska słynąca od dawna  

z malowanych wnętrz i domów  wśród których wyróżniała się Zagroda Felicji Curyłowej, 

artystki która rozsławiła ten rodzaj sztuki ludowej. W malowniczo położonej Lipnicy 

Murowanej zwiedziliśmy m.in. drewniany kościół p.w. św. Leonarda wpisany na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. 

Na Ziemi Sądeckiej byliśmy w Nowym Sączu z zabytkowym układem urbanistycznym 

starego miasta  W Starym Sączu zwiedziliśmy klasztor Klarysek ufundowany przez księżnę 

Kingę, żonę Bolesława Wstydliwego. 

Poza programem byliśmy na zaporze w Rożnowie.. 

Wyjazd dwudniowy przeznaczyliśmy na Toruń, Nieszawę i Włocławek. Jadąc do 

Torunia byliśmy w Skępem w XVI w klasztorze i sanktuarium M.B. Skępskiej oraz  

w Grębocinie w prywatnym Muzeum Drukarstwa i Papiernictwa.  

Toruniu, mieście wpisanym na listę UNESCO, przeszliśmy szlakiem gotyckich zabytków. 

Zwiedziliśmy rynek z Ratuszem Staromiejskim, katedry świętych Janów i N.M.P., mury 

miejskie z basztami i bramami oraz Dom Kopernika. Nieszawa, miasteczko trochę senne, ale  

z bardzo interesującym Muzeum poświęcone Stanisławawowi Noakowskiemu. Ciekawostką 

był również kościół św. Jadwigi Śląskiej. 

Włocławek z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz z Bazyliką Katedralną.  

We wnętrzu bazyliki witraże z XIV w, i nagrobek bpa Piotra z Bnina wykonany  

z czerwonego marmuru przez Wita Stwosza.  

Zatrzymaliśmy się na tamie we Włocławku przy pomniku w miejscu gdzie wyłowiono ciało 

ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego, 19.10.1984r.  

 

W wyjazdach wzięło udział 360 osób; przejechaliśmy ok. 3900 km. 

Wpłaty uczestników:               51740 zł 

Dotacja z Dzielnicy-Wydział Sportu:   2.200 zł  

Dotacja z M.ST. W-wa      3.300 zł 

 

Rok 2015 (do lipca) to dwa wyjazdy jednodniowe: 

Łomża promująca Hankę Bielicką (na Starym Rynku ławeczka p. Hanki, wystawa 

kapeluszy i strojów oraz ronda w kształcie Jej kapeluszy). W drodze powrotnej zatrzymujemy 

się w Drozdowie gdzie jesteśmy w dworze rodziny Lutosławskich oraz zwiedzamy bardzo 

interesujące Muzeum Przyrodnicze. 

Byliśmy w Opinogórze słynącej z Muzeum Romantyzmu. Nie omijamy też Muzeum 

Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Duże wrażenie zrobiły na nas odrestaurowane podziemia 

kościoła  

w Krasnem z sarkofagami rodu Krasińskich. 

W czasie pięciodniowego wyjazdu poświęconego zwiedzaniu Wielkopolski 

zobaczymy, w Ciążeniu pałac biskupów poznańskich, w Kołaczkowie pałac z Muzeum Wł. 

Reymonta, a w pałacu we Włoszakowicach Muzeum Karola Kurpińskiego 

W Wolsztynie muzeum poświęcone nobliście Robertowi Kochowi i Marcinowi Rożkowi. 

 W Lądzie, Obrze, Przemęcie i w Gostyniu zespoły kościelno – klasztorne Filipinów. 

Cystersów i Benedyktynów 



Obejrzymy też zespoły parkowo –pałacowe w Miłosławiu, Pawłowicach i w Tercach 

Urozmaiceniem wycieczki będzie najstarsze w Polsce Muzeum Pożarnictwa  

w Rakoniewicach, w Turku Muzeum Mehoffera a w Puszczykowie Muzeum Arkadego 

Fiedlera. Ciekawostką będzie skansen filmowy „Soplicowo”.w Cichowie. 

Zwiedzimy również Leszno i Rydzynę. 

 

W wyjazdach wzięło udział 207 osób; przejechaliśmy ok. 1900 km. 

Wpłaty uczestników:               21.784zł 

Dotacja z dotacji M.ST.W-wa     2.330 zł 

 
Poza wycieczkami krajowymi były wyjazdy zagraniczne do Barcelony, Grecji i Wiednia. 

 

Chociaż nie trudno policzyć liczbę uczestników wszystkich wycieczek i przejechane kilometry to 

dużo trudniej odnotować doznane wrażenia. Rola integracyjna naszych wspólnych wyjazdów 

jest ogromna. 

 

 

 

 


