
W ramach programu Pozy-

tywna Energia prowadzone 

były warsztaty historyczno– 

krajoznawcze po Mazow-

szu. Uczestniczyło w nich 

ponad 100 uczniów z nasze-

go miasta  i gminy. Wszyscy 

mieli okazję poznad miejsca 

w naszym regionie ważne 

ze względów historycznych, 

kulturowych, religijnych czy 

przyrodniczych. Najaktyw-

niejsi członkowie warszta-

tów pod przewodnictwem 

opiekunów założyli Lokalne 

Koło Turystyczne. Na 

dwóch spotkaniach organi-

zacyjnych ustalono cele i 

zadania Koła, opracowano 

regulamin, wybrano nazwę 

i Zarząd Koła na rok 2012. 

Zapał do dalszych działao 

jest i miejmy nadzieję, że 

nie osłabnie. Jest jeszcze 

wiele miejsc, które warto 

poznad w naszym regionie 

i najbliższej okolicy. Nasze 

Koło liczy na nowych i 

chętnych do działania 

młodych mieszkaoców 

naszego miasta i gminy. 

R. Bednarczyk  

Siedziba Koła:  

1. Lokalne Koło Turystyczne „SERBUTEK” działa przy Stowarzyszeniu Centrum Integracyjno 

- Animacyjnym w Łaskarzewie i może korzystać z zasobów Stowarzyszenia. 

2. Siedziba LKT „SERBUTEK” mieści się przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie  (w siedzibie 

Stowarzyszenia CIA) 

Cele działalności Koła:  

- Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów 

-  Zachęcanie do poznawanie tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym             

    uwzględnieniem własnej miejscowości i  najbliższych okolic. 

-  Wdrażanie do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego.  
Zadania: 

- Organizowanie wycieczek oraz aktywne w nich uczestniczenie. 

-  Aktywny współudział uczniów w  przygotowywaniu wycieczek 

-  Prowadzenie kroniki koła i dokumentacji fotograficznej.   

-  Propagowanie działalności Koła np.: na gazetce w szkole, stronie internetowej. 

-  Poprawianie sprawności fizycznej i stanu zdrowia. 

-  Rozwijanie samodzielności,  wytrwałości  i odpowiedzialności uczestników. 

-  Zachęcanie dzieci do uprawiania turystyki i spędzania wolnego czasu z rówieśnikami. 
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Warsztaty   24.09.11r .  
NIEPOKALANÓW - SOCHACZEW - ŻELAZOWA WOLA - GRANICA - PALMIRY 

Niepokalanów Niepokalanów Niepokalanów    

Sochaczew 

Żelazowa 

Wola 

rys. Daria Paśnicka 

Dworek w Żelazowej Woli zbudowa-
ny został około 1800 roku jako oficy-
na dworu Kacpra i Ludwiki Skarbków. 
Lewa oficyna dworu zamieszkana 
przez Chopinów po ślubie w 1806 
roku była niedużym budynkiem mu-
rowanym. Chopin mieszkał tu z rodzi-
cami, jego ojciec był nauczycielem 
dzieci Skarbków. Dwór spłonął, a ofi-
cynie nadano w 1929 r. bardziej re-
prezentacyjny kształt dworku pol-
skiego z kolumnowym gankiem i 
urządzono w nim muzeum. 

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochacze-
wie jest oddziałem Muzeum Kolejnictwa w 
Warszawie i uzyskało status muzeum w 1984, 
ekspozycję otwarto w 1986. Muzeum mieści 
się w siedzibie dawnej Powiatowej Kolei      
Sochaczewskiej uruchomionej w 1922. Zbiory 
zaczęto gromadzid 10 lat wcześniej, a obecnie 
liczą one ponad 200 jednostek z czego około 
145 znajduje się na ekspozycji.  

Niepokalanów – to klasztor-sanktuarium zało-
żony latem 1927 r. na ziemiach ofiarowanych 
przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego, któ-
ry stanowił miejsce działalności świętego o. 
Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina. 
Od lipca 1931 r. działała w klasztorze Ochotni-
cza Straż Pożarna, złożona z braci zakonnych. 
Z przedwojennych budynków Niepokalanowa 
do czasów obecnych zachowały się tylko nie-
liczne. Na szczególną uwagę zasługuje 
tzw. stara kaplica, zbudowana jesienią 1927r., 
uważana za kolebkę klasztoru, gdyż w niej 
zakonnicy składali swoje śluby zakonne.  

rys. Justyna Zalech 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Kolejnictwa_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Kolejnictwa_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
http://pl.wikipedia.org/wiki/1984
http://pl.wikipedia.org/wiki/1986
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiatowa_Kolej_Sochaczewska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiatowa_Kolej_Sochaczewska
http://pl.wikipedia.org/wiki/1922
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Maria_Kolbe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Maria_Kolbe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszkanie


Granica 

Palmiry 

Warsztaty  14.10.11r.  
SROMÓW - MAURZYCE - ŁOWICZ - NIEBORÓW - BOLIMÓW Maurzyce Sromów 

Skansen w Maurzycach gromadzi zabytki archi-
tektury  z terenu dawnego Księstwa Łowickiego.  
Znajduje się tu blisko 40 obiektów, które zloka-
lizowane są według  planu zakładającego ukaza-

nie dwóch układów przestrzennych: tzw. starej wsi wy-
stępującej do poł. XIX w., o kształcie zbliżonym do 
owalnicy z centralnym placem wioskowym oraz nowej 
wsi - ulicówki, powszechnej w II poł. XIX w.  

Muzeum Ludowe Rodziny Brzozow-
skich w Sromowie zostało założone 
przez Juliana Brzozowskie-
go ludowego rzeźbiarza. W pierw-
szym pawilonie eksponowanych 
jest ponad 400 drewnianych rzeźb.  
W drugim pawilonie można obej-
rzed oryginalne stroje ludowe, tra-
dycyjne skrzynie łowickie, stare kre-
densy, pająki, wycinanki,      obra-
zy oraz ruchomą scenę. W trzecim i 
w czwartym pawilonie znajduje się 
kolekcja 35 pojazdów konnych z 
okolic Łowicza. 

Cmentarz-mauzoleum Palmiry to miejsce 
pamięci narodowej z grobami przeszło          
2 tysięcy Polaków, zamordowanych 
przez Niemców w czasie II wojny światowej, 
w okresie od 1939-1943. Nad cmentarzem 
górują 3 krzyże posiadające zmienione pro-
porcje – ich dłuższe ramiona mają symbolizo-
wad rozłożone ręce rozstrzeliwanego       
człowieka. 

We wsi Granica znajduje się Ośrodek     
D y d a k t y c z n o - M u z e a l n y 
im. Jadwigi i Romana Kobendzów, należący 
do Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest 
tu także skansen budownictwa puszczao-
skiego (zrealizowana niewielka częśd plano-
wanego tu niegdyś parku etnograficznego) 
i cmentarz wojenny z II wojny światowej w 
kształcie orła. Pochowani są tutaj polegli w 
dniach 16-17 września 1939 żołnierze 7 
Pułku Strzelców Wielkopolskich.  
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Warsztaty  27.10.11r.  
WARSZAWA 

Łowicz 

Nieborów 

Bolimów 

W pałacu w Nieborowie znajduje się     
muzeum wnętrz rezydencji pałacowej       
z XVII-XIX wieku, oparte na ocalałym       
wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach 
(rzeźba, obrazy, grafika, meble, brązy, 
porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaniny, 
zbiory biblioteczne), uzupełnione      
obiektami sztuki i rzemiosła artystycznego 
ze zbiorów Muzeum Narodowego             
w Warszawie.  

Kaplica św. Karola Boromeusza jest stałą ekspozycją Sztuki Ba-
roku w Polsce. Dział historii miasta i regionu otwiera ekspozycja 
archeologiczna. Spośród kilkunastu tysięcy obiektów w zbiorach 
Muzeum w Łowiczu ponad połowę stanowią eksponaty etno-
graficzne z terenu Księstwa Łowickiego.  

Bazylika katedralna - barokowo-renesansowa, obecna forma 
ustalona została 1625-1658 wg projektu Tomasza Poncino na 
bazie wcześniejszej budowli gotyckiej, częściowo zniszczona 
1939, odbudowana do 1949; trójnawowe wnętrze o bardzo bo-
gatym wystroju barokowym, liczne kaplice z XVIII w.  

Zamek Królewski to dawna, średniowieczna rezyden-
cja książąt mazowieckich do 1526, następnie siedziba 
królów polskich do 1795, miejsce obrad Sejmu Rze-
czypospolitej od 1569 do 1795 roku, rezydencja mo-
narsza i siedziba sejmu, zburzony przez hitlerowców 
w 1944, odbudowany w latach 1971-1984.  

Bolimów jest osadą o bardzo starych tradycjach garncar-
skich. Produkcja naczyo glinianych stanowiła przez dzie-
siątki lat jedno z głównych zajęd miejscowej ludności. 
Niegdyś było tu nawet około 20 warsztatów garncar-
skich, natomiast do dnia dzisiejszego dotrwał tylko jeden 
- Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyoskich. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_katedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_i_%C5%9Bw._Miko%C5%82aja_w_%C5%81owiczu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Poncino

