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DZIAŁALNOŚĆ  TURYSTCZNO - KRAJOZNAWCZA   

w W. T. U. T. W. 

rok akademicki 2017/201/ 
 

Sprawozdanie z działalności turystyczno-krajoznawczej obejmuje okres od Zebrania 

Sprawozdawczo-Wyborczego, czyli od czerwca 2017 roku do Zebrania Sprawozdawczego  

w czerwcu 2018 roku. 

 

Rok 2017 (od lipca 2017) to trzy krajowe wyjazdy jednodniowe i dwa wyjazdy dwudniowe. 

Wakacje rozpoczęliśmy „Szlakiem Gałczyńskiego, Osieckiej i Wańkowicza” – 

wycieczka typu lekka, łatwa i przyjemna. W leśniczówce Pranie wysłuchaliśmy ciekawej 

prelekcji o Gałczyńskim, oraz obejrzeliśmy interesującą wystawę poświęconą jego życiu  

i twórczości. Natomiast w Krzyżach byliśmy w domu, gdzie często przebywała Osiecka. 

Mogliśmy posłuchać opowieści o pracy artystki i obejrzeć gablotę ze zdjęciami poetki 

zgromadzonymi przez właścicielkę domu. Trzecia osoba z tytułu wycieczki została uczczona 

spływem pychówkami Krutynią rzeką znaną z opowieści Wańkowicza „Na tropach smętka” - 

godzinny relaksujący rejs po pięknej rzece. 

W lipcu, dwa dni, przeznaczyliśmy na wycieczkę p.t. „Malbork” 

Z dziejami zakonów i Państwa Krzyżackiego zapoznaliśmy się w Działdowie zwiedzając 

interaktywne muzeum. Sale przedstawiają życie codzienne w czasach Zakonu. Jedna z sal 

poświęcona jest bitwie pod Grunwaldem oraz schyłkowi Państwa Krzyżackiego.  

Malbork, największy na świecie ceglany Zamek, zwiedzaliśmy nocą. Nocne zwiedzanie  

w towarzystwie przewodnika w stroju krzyżackim przy iluminowanych średniowiecznych 

murach pozostawia niezapomniane wrażenie. Kiedy cichną głosy świata mury tej warowni 

snują swe wspomnienia - pełne wrażeń spotkanie z historią. W spektaklu głosu użyczają znani 

artyści. Na dzienne zwiedzanie Zamku, z przewodnikiem, przeznaczyliśmy kilka godzin. W 

zamku Wysokim widzieliśmy m.in. kapitularz, reflektarz konwentu, kuchnię konwentu, Izba 

Konwentu i wiele innych. W Malborku znajduje się jedna z największych figur Najświetszej 

Maryi Panny, umieszczona w zewnętrznej wnęce kościoła zamkowego. Malbork od 20 lat jest 

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO 

Była również wizyta w Hucie Szkła Artystycznego pełna zachwytu nad zręcznością 
zatrudnionych w niej osób. 

Sierpniowa wycieczka p.t. „Zamość” obejmowała również Chełm, gdzie zwiedziliśmy 

Chełmskie Podziemia Kredowe. Nad kopalnią pieczę sprawuje dobry Duch Bieluch. 

Zamość prywatne miasto-twierdza założone przez kanclerza Jana Zamoyskiego. Zabytki, po 

renowacji, prezentują się wspaniale. Rynek Główny i Stare Miasto, które są od 25 lat na 

Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, zachwycają urodą. Na Rynku Głównym  

z całej zabudowy rynkowej na pierwszy plan wysuwa się zamojski Ratusz a dodatkowo 

wzrok przykuwają ciekawe schody prowadzące do wejścia głównego. Zachwycają nie tylko 

kolorowe, bogato zdobione kamienice ormiańskie. Byliśmy na Rynku Solnym, przeszliśmy 

Trasę Turystyczną mieszczącą się w jednym z bastionów. W czasie wieczornego spaceru po 

Zamościu wysłuchaliśmy bardzo ciekawej pogadanki o założycielu miasta i o budowie  
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twierdzy – czapki z głów przed tak znamienitą osobą. Powrót na kwaterę przez Park Miejski 

jeden z najpiękniejszych parków w Polsce. Byliśmy w przepięknej Katedrze oraz  

w Rotundzie Zamojskiej, gdzie mieści się obecnie Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny.  

Żal było opuszczać miasto zwane Perłą Renesansu lub Padwą Północy. 

Wrzesień to „Nadbużański Szlak”, a więc Koterka (na granicy z Białorusią) z piękną, 
schowaną wśród lasów, zabytkową cerkiewką. Życzliwe przyjęcie, ciekawa opowieść  
o świątyni i miła pogawędka z księdzem. Następna miejscowość to Mielnik z jedyną w Polsce 

odkrywkową kopalnią kredy. W Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej obejrzeliśmy ciekawą 
wystawą prac Henryka Musiałowicza. Zobaczyliśmy niezwykle ciekawe rzeźby 

przypominające totemy, obrazy, kolaże. Wszystkie dzieła składające się na wystawę zostały 

podarowane Muzeum przez artystę. 
Tym razem w Drohiczynie w Muzeum Diecezjalnym, które przedstawia historię tej 

najmłodszej i najmniejszej diecezji w Polsce, oglądaliśmy ciekawe i różnorodne zbiory od 

kolekcji ornatów wykonanych z pasów słuckich, poprzez ciekawe starodruki i unikatowe 

eksponaty np. kielich z duszą, monstrancja z resztek zestrzelonego samolotu, pastorał papieża 

Piusa XII. 

Następny wyjazd we wrześniu to „Otwock i okolice” W Otwocku zachwycaliśmy się 
„świdermajerami” - domami i willami w stylu nadświdrzańskim. Kwintesencją tego stylu był 

pensjonat Górewicza – największy w Polsce drewniany dom, pięknie zdobiony,  

z otwartymi tarasami, oszklonymi werandami. Ze znanych osób w mieście przebywał Prus, 

Żeromski, Makuszyński Byliśmy też w Karczewie, gdzie zwiedziliśmy kościół, p.w. św. 

Wita, autorstwa Jakuba Fontany; w Gliniance urokliwy drewniany kościółek a w Otwocku 

Wielkim obejrzeliśmy wnętrza pałacu rodziny Bielińskich. Niezapomniane na nas wrażenie 

zrobiło Goździkowe Bagno przypominające Bagna Biebrzańskie - miły spacer ścieżką 
dydaktyczną. 
Rok 2018 (do 14. czerwca) to trzy wyjazdy jednodniowe. 

W czase pierwszej wycieczki zobaczyliśmy, oprócz Zakroczymia, Twierdzę Modlin 

– jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce i jednocześnie zabytek na 

skalę europejską. Twierdza to przepiękne miejsce na Mazowszu – niezwykłe położenie 

geograficzne gwarantuje ucztę dla oczu.  

Pierwsze fortyfikacje w pobliżu Modlina wybudowane zostały w czasie potopu szwedzkiego– 

w 1655 roku wojska szwedzkie założyły tu ufortyfikowany obóz. Obecnie nie istnieją żadne 

pozostałości tego umocnienia. Budowę obecnej twierdzy rozpoczął Napoleon i stanowi ona 

wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień zawierającyw sobie elementy fortyfikacji 

francuskiej, rosyjskiej i polskiej.  

Trasa spaceru prowadzi Koroną Utracką do Reduty Napoleona, której budowniczym był  

m.in. pułkownik Ignacy Prądzyński, dalej niebieskim szlakiem na teren cytadeli. 

Obowiązkowy punkt programu każdej wycieczki to Wieża Tatarska.  

Z tarasu, na wysokości 45m nad p.m., roztacza się wspaniały widok na samą twierdzę  
i okolice. Robi wrażenie najdłuższy (ponad 2,5 km) budynek w Europie – koszary cytadeli.  

Następny wyjazd do Krzemionek Opatowskich i Ćmielowa. 

Prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego znajdujące się na terenie pola górniczego 

rezerwatu „Krzemionki Opatowskie" są największym i najlepiej zachowanym obiektem tego 

typu na świecie dotrwały do dziś w prawie nienaruszonym stanie. Występujące na obszarze 

rezerwatu stanowiska archeologiczne są, więc jego najcenniejszym walorem, zarówno pod 

względem poznawczym jak też dydaktycznym. Kompleks neolitycznych kopalni  

w Krzemionkach Opatowskich, w których wydobywano krzemień pasiasty, był 

eksploatowany w okresie od I połowy III tysiąclecia p.n.e. do ok. 1200 roku p.n.e.  
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Działalność górnicza spowodowała, że teren ten stał się nieużytkiem, na powierzchni którego 

zachował się unikalny, mało zmieniony krajobraz wyrobisk górniczych. Na miejscu można 

zapoznać się z dawnymi technikami pozyskiwania krzemienia pasiastego - z którego robiono 

noże, groty i siekiery, które do dziś archeologowie znajdują setki kilometrów stąd.  

Podziemna trasa w Krzemionkach ciągnie się przez prawie 500 m i zaprezentowane są na niej 

wyrobiska neolityczne kopalń. Zobaczyliśmy: obozowisko górników, pracownię 
krzemieniarską i zadaszony szyb sprzed 5 tysięcy lat. Byliśmy w zrekonstruowanej osadzie 

neolitycznej oraz widzieliśmy grobowiec neolityczny.  

 Dalsza etap wycieczki to fabryka porcelany w Ćmielowie. 

Jej początki sięgają 1790 roku, kiedy to garncarz Wojtas założył w Ćmielowie manufakturę 
produkującą gliniane garnki i fajanse. Pierwszą porcelanę rozpoczęto tu produkować w 1838 

roku. Ćmielowska fabryka przeżywała swój złoty okres w dwudziestoleciu międzywojennym. 

To właśnie wtedy Bogdan Wendorf stworzył serwis kawowy "Kula", który trafił na stoły całej 

Europy. Do dziś jest on wizytówką ćmielowskiego wzornictwa. W latach 50. i 60. w 

ćmielowskiej fabryce realizowano nowatorskie figurki. Budzą zachwyt ażurowe tancerki, 

wojowniczki. 

Podziwialiśmy kilkanaście fasonów porcelanowych naczyń, podzielonych według różnych 

serii wzorniczych. Interesujące były wyroby z różowej porcelany. 

Ćmielów to nie tylko porcelana, ale i sztuka współczesna prezentowana w Galerii Van 

Rij. Galeria przedstawia największy w Europie zbiór prac światowej sławy polsko-

amerykańskiego artysty Lubomira Tomaszewskiego. Lubomir Tomaszewski, absolwent 

Wydziału Rzeźby ASP i Politechniki Warszawskiej, to wybitny rzeźbiarz, malarz i projektant 

porcelany (seria Koty). Z zachwytem oglądaliśmy obrazy „ogniem malowane”  

 31 maja to wyjazd do Łowicza i Spycimierza na uroczystości „Bożego Ciała” 

Boże Ciało w Łowiczu to fenomen.. Każdy wypatrywał procesji, w której udział bierze ponad 

setka mieszkańców w tradycyjnych strojach regionalnych.. Panie w białych 

wykrochmalonych koszulach, do których obowiązkowe są kolorowe kiecki i fartuchy. 

Przebija się z nich czerwień, róż, pomarańcz i zieleń, do tego zdobiące je starannie 

wyszywane hafty, wstęgi, rubinowe korale i chusty w kwiaty. Panowie w łowickich portkach 

z ręcznie tkanego pasiaka w kolorze pomarańczowym, lejbikiem z czarnego wełnianego 

sukna, pasem i czarnym filcowym kapeluszem, zdobionym haftem lub kwiatami. Całość 
uzupełniają obecne w orszaku bogato zdobione sztandary kościelne i feretrony. To wszystko 

sprawiło, że w 2014 roku procesja Bożego Ciała w Łowiczu trafiła na krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Zgodnie z tradycją procesja wyruszyła z barokowej bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Łowiczu. Orszak Najświętszego Sakramentu 

obchodzi cztery ołtarze, budowane z okazji święta w pierzejach Starego Rynku. Każdy 

przygotowują parafianie. Pierwszy wybrane wioski z parafii, drugi Cech Rzemiosł, trzeci 

Szkoły Pijarskie i czwarty parafialne wspólnoty 

Spycimierskie Boże Ciało ma, krótszą bo tylko około dwustuletnią tradycję i spośród 

innych procesji Bożego Ciała obchodzonych w kraju wyróżnia ją wyznaczenie trasy procesji 

kwietnym dywanem. Kwiaty niemal od zawsze wpisane były w obchody tego święta. 

„Spycimierski dywan kwiatowy” liczący około kilometra długości usypywany jest z 

kolorowych płatków oraz całych kwiatów ogrodowych i polnych. Praca nad jego 

przygotowaniem jest zadaniem angażującym całą społeczność spycimierskiej parafii liczącą 
niewiele ponad 600 osób. Szczególnie zaabsorbowane pracą nad dywanem i czterema 

ołtarzami, w pobliżu których usypuje się bardziej rozbudowane kompozycje, są rodziny 

mieszkające w pobliżu trasy. Wspólnym wysiłkiem dorosłych, dzieci i młodzieży pod  
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przewodnictwem proboszcza parafii powstaje ulotne dzieło, które poza tym, że jest wyrazem 

czci dla Boga, umacnia wspólnotę poprzez wspólny wysiłek, a także przyciąga rzesze ludzi z 

całego kraju, którzy chcą uczestniczyć w tym nabożeństwie ze względu na unikatowy 

charakter zdobionego co roku inaczej kwietnego dywanu. 

14 lutego 2018 roku "Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w 

Spycimierzu" trafiła na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  
 Przez Basię Wilczyńską zorganizowany był rajd rowerowy i dwa spływy kajakowe 

cieszące się dużym powodzeniem – brawa dla organizatorki i uczestników. 
Niesłabnącym powodzeniem cieszą się wyjazdy do Poronina, skąd autokarem dojeżdżaliśmy 

do Bukowiny i Szaflar, aby korzystać z wód geotermalnych. Po raz kolejny kol. Maria Pusz 

zorganizowała dwa turnusy (we wrześniu i w kwietniu). Dla niektórych sprawniejszych uczestników 

wyjazd był połączony z wypadami w doliny zakopiańskie a nawet w wysokie góry. 

 Całoroczne marsze nordic – walking prowadzone są przez Jankę Żórawińską.  
W lipcu, 2017roku, dla grupy ok. 30 osób, kol. Basia Wilczyńska zorganizowała pięciodniową 

wycieczkę autokarową do Budapesztu. 

Natomiast we wrześniu 2017 roku było nas pełno w Gruzji, do której wybrało się ok. 90 osób – 

organizator kol. Teresa Bojanowicz i Alicja Jurczyk. 

Maj, 2018 roku, to uroczy i bardzo ciekawy pobyt, dla grupy 25 osób, w Toskanii – 

organizator kol. Teresa Bojanowicz 

i dla 16 osób w Grecji.- organizator kol. Barbara Wilczyńska. 

 

W wyjazdach krajowych wzięło udział 385 osób, w zagranicznych 160 osób. 

Marsze Nordic-walking – co tydzień około 17 osób 
Wyjazdy do Poronina (kąpiele w wodach geotermalnych) to 92osoby 

Spływy i rajd rowerowy – około 50 osób 

 

Cieszymy się, że tak liczna grupa słuchaczy razem odpoczywa, poprawia swoją 
kondycję fizyczną, poznaje nie tylko Polskę, ale i uczestniczy w ciekawych wojażach 

zagranicznych. 

 

 

Międzylesie, czerwiec 2018   Maria Irena Jasińska 

        

 

 

 

 


