MAZOWSZE WSCHODNIE
Pałace, dwory, znani ludzie, wojenne historie, dzwony

25/26/27/28/29 sierpnia 2021
Warka – Siedlce – Wola Okrzejska – Okrza - Sucha - Liw –
Węgrów – Starawieś - Treblinka – Patrykozy – Dąbrowa – Czersk

25 sierpnia 2021, środa – 1 dzień
Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00 z placu Solidarności. Na trasie będą przerwy,
w tym jedna śniadaniowa. Do Siedlec powinniśmy dotrzeć ok. godz. 18:00

Warka

to jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Jako miasto (oppidum)
pojawiła się po raz pierwszy w przekazach źródłowych w 1321 r. Do rozwoju
Warki przyczyniło się kilka czynników: naturalne położenie nad rzeką, żyzne
i urodzajne ziemie, dogodne warunki przeprawy przez Pilicę, położenie na
szlakach handlowych i komunikacyjnych. Z Warką związanych jest wiele postaci
historycznych. W pobliskiej wsi Ostrołęka mieszkał Jędrzej Święcicki – pisarz,
autor opisu Mazowsza z przełomu XVI/XVII w. Tu urodził się Adam Jarzębski –
muzyk, kompozytor i architekt baroku. Piotr Wysocki – bohater nocy
listopadowej urodził się, mieszkał i zmarł w Warce. Stąd pochodził również znany
lekarz, etnograf i pisarz Władysław Matlakowski. Największą dumą miasta stał się
jednak Kazimierz Pułaski – bohater Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
W otoczeniu starych drzew zabytkowego parku stoi biały klasycystyczny pałacyk.
Jego historia sięga początków XVII wieku. Przez ponad trzysta lat dom ten
zmieniał często właścicieli, tętnił życiem, był świadkiem historii i ludzkich
przeżyć. Wraz ze zmianą kolejnych mieszkańców, ich upodobań i zwyczajów,
zmieniał swój kształt architektoniczny i wystrój. Dziś, po wielkim remoncie,
odzyskał dawny blask i ze staropolską gościnnością zaprasza każdego, kto zechce
przekroczyć jego próg. W 1967 roku otwarto tu Muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego, na cześć najbardziej znanego mieszkańca tego domu – Kazimierza
Pułaskiego – polsko-amerykańskiego bohatera walk o niepodległość obu

narodów. Poznamy tu nie tylko losy słynnego Kazimierza, ale także innych
wielkich Polaków, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. W Winiarach poczujemy atmosferę polskiego szlacheckiego domu, to
wyjątkowe wnętrza przepełnione przez lata gromadzonymi zbiorami zabytkowych
mebli, kolekcją zegarów, tkaninami polskimi i amerykańskimi, starodrukami,
porcelaną, srebrem i bronią. Na uwagę zasługuje także kolekcja portretów
Kazimierza Pułaskiego czy Tadeusza Kościuszki, a także bardzo interesujący zbiór
map amerykańskich.

Przejazd do Siedlec na zakwaterowanie i obiadokolację.

26 sierpnia 2021, czwartek – 2 dzień
Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie Siedlec i trasą śladem Henryka
Sienkiewicza na historycznym Mazowszu

Siedlce
Historia Siedlec to historia rodu Ogińskich, a właściwie księżnej Aleksandry
Ogińskiej, która w 1775 r. odziedziczyła je po śmierci swego ojca Fryderyka
Michała Czartoryskiego i doprowadziła do pełnego rozkwitu. Dość powiedzieć,
że w tamtych czasach o Siedlcach głośno było w całej Europie, a to za sprawą
parku sentymentalnego, zwanego “Aleksandrią”, powstałego wokół pałacowej
rezydencji księżnej (dziś siedziby rektoratu Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego), i wielu nowinek, które wprowadziła Ogińska.

Klasycystyczna rezydencja, przebudowana w latach 1779-1781 na zlecenie
księżnej Aleksandry , wciąż budzi podziw. W pałacu bywali: Tadeusz Kościuszko,

Julian Ursyn Niemcewicz, Franciszek Karpiński, a przede wszystkim Stanisław
August Poniatowski. Księżna, władająca Siedlcami w drugiej połowie XVIII wieku,
chciała uczynić swój pałac kulturalnym sercem tej części kraju. I – trzeba
przyznać – ten plan się powiódł. Za jej czasów miasto przeżywało swój złoty
wiek: powstał charakterystyczny gmach ratusza, założono wspaniały ogród
sentymentalny, wybudowano kaplicę, przebudowano kościół, zjeżdżali tu artyści i
ukształtował się specyficzny układ urbanistyczny, czytelny do dziś. Pałac księżnej
niestety nie przetrwał.

Podczas spaceru z przewodnikiem zobaczymy tylko miejsce po pałacu księżnej i
dwa kamienne
lwy które niegdyś strzegły wjazdu na teren przypałacowy.
Zobaczymy ratusz, mieszczący się w pobliżu parku, potocznie zwany “Jackiem”
ze względu na rzeźbę, która zdobi jego wieżę. Jest to atletyczna postać
mężczyzny dźwigającego kulę ziemską. Legenda głosi, że pozował do niej lokaj
Ogińskich o imieniu Jacek, ale któż to teraz może potwierdzić… Obecnie
w budynku ratusza ma swoją siedzibę Muzeum Regionalne.
Zatrzymamy się przy wielu budynkach o interesującej historii np. przy
budynku dawnego gimnazjum, w którym nauki pobierał autor “Lalki”,
czy dawnego teatru projektu wybitnego architekta Antoniego Corazziego –
obecnie siedziby Urzędu Stanu Cywilnego.
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w Siedlcach to przepiękna budowla neogotycka z lat 1906-12. Zdobią ją dwie
wysokie wieże, wznoszące się ku niebu na wysokość 75 m, co czyni ją jednym z
najwyższych kościołów w Polsce! Zgodę na budowę świątyni zyskał od władz
carskich ksiądz J. Scipio del Campo w 1903 roku. Podczas II wojny światowej
najpierw w 1939 roku wojska niemieckie zajęły katedrę czyniąc z niej magazyn,

a w 1944 roku wojska radzieckie zbombardowały wieże kościoła. Zniszczone
wtedy zostały wszystkie witraże. Po wojnie kościół odbudowano.
A na deser wizyta w Muzeum Diecezjalnym, bowiem tam właśnie znajduje się
jedyne w Polsce dzieło hiszpańskiego malarza El Greco „Ekstaza św. Franciszka”.
Oczywiście oprócz tego dzieła są i inne niezwykle cenne eksponaty o wspaniałej
historii.
Po kawowej przerwie w Siedlcach wyruszamy śladem Henryka Sienkiewicza.

Wola Okrzejska
4 maja 1846 roku w saloniku dworskiej oficyny w Woli Okrzejskiej urodził się
Henryk Sienkiewicz. W tym samym saloniku na fortepianie sprowadzonym z
Paryża grywała matka Henryka, potem sam Henryk i jego rodzeństwo. Fortepian
udało się odnaleźć i jest częścią ekspozycji. W 1965 roku utworzono w tym
miejscu muzeum. Niewielka, ale bardzo różnorodna ekspozycja obejmuje
zarówno pamiątki rodzinne jak i liczne wydania dzieł pisarza oraz fotosy z filmów
zrealizowanych na podstawie jego powieści. Atrakcją są również rekwizyty
zekranizowanych powieści. Muzeum stara się we wnętrzach zachować klimat
epoki prezentując odpowiednie umeblowanie, obrazy, elementy wystroju.

Dworek Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Kościół – miejsce chrztu w Okrzei

Kopiec H. Sienkiewicza w Okrzei

Okrzeja – kościół i kopiec
Powieściopisarza upamiętniono kopcem usypanym w Okrzei. Sztuczna górka ma
wysokość 15 metrów. Powstała z ziemi pochodzącej z najróżniejszych miejsc
związanych z Sienkiewiczem, przywiezionej nawet zza Atlantyku. Spod pomnika
na szczycie kopca roztacza się szeroki widok na okolicę. Zajrzymy także do
kościoła pw. św św Piotra i Pawła w Okrzei, ufundowanego przez prababkę
pisarza, gdzie Henryk był ochrzczony. Ściany kościoła zdobią sceny z

sienkiewiczowskich powieści. Na miejscowym cmentarzu pochowana jest matka
pisarza.
Przejazd do Siedlec na obiadokolację

27 sierpnia 2021, piątek – 3 dzień
Po śniadaniu wyruszamy na kolejną trasę

Muzeum Architektury Drewnianej w Suchej
W niewielkiej wsi na skraju Mazowsza i Podlasia , w rozległym ogrodzie stoi
barokowy modrzewiowy dwór, wzniesiony w 1743 roku na polecenie Ignacego
Cieszkowskiego, kasztelana liwskiego. Sto lat później dwór oszalowano i
dostawiono klasycystyczny arkadowy portyk. Po wojnie mieszkali we dworze
pracownicy PGR-u. Pod koniec lat 80-tych kompletnie zniszczony budynek nabyli
Maria i Marek Kwiatkowscy. Dzięki ich wytrwałości po wielu latach ciężkiej pracy
udało się przywrócić dworkowi stan dawnej świetności. Wystrój wnętrza
nawiązuje do klimatu polskiego dworu szlacheckiego. Od kilku lat wokół dworu
gromadzone są zabytkowe drewniane budowle charakterystyczne dla regionu
siedleckiego. W jednej z prezentowanych chałup miał się ukrywać podczas
powstania styczniowego ks. Stanisław Brzóska, generał i naczelny kapelan
jednego z oddziałów powstańczych.

Liw
Od XV do XVII wieku Liw był dużym i ważnym miastem. Swoje znaczenie
osiągnął dzięki strategicznemu położeniu: przepływająca przez miasto rzeka
Liwiec wyznaczała granicę między Koroną a Litwą. Potop szwedzki oraz

późniejsze epidemie i pożary doprowadziły do upadku miasta. Dzisiejszy Liw to
już tylko duża wieś z dobrze zachowaną drewnianą zabudową.



Zamek – Muzeum Zbrojownia

Już na początku XIV wieku funkcjonował nad rzeką Liwiec gród który strzegł
przeprawy przez rzekę. Aby zabezpieczyć się przed najazdami litewskimi na
niewielkim cyplu wybudowano warowny zamek. Należał do najmniejszych
książęcych zamków na Mazowszu. W latach 40-tych wmówiono hitlerowcom że
zamek zbudowali Krzyżacy i tym sposobem udało się go zabezpieczyć i uratować
przed całkowitą ruiną. Dziś jest jednym z najcenniejszych zabytków Mazowsza.
Mieści się w nim Muzeum Zbrojownia z bogatą kolekcją broni polskiej i używanej
w Europie na przestrzeni wieków. Ekspozycję uświetnia malarstwo portretowe i
batalistyczne oraz zabytkowe mapy.

Węgrów
Węgrów, nazywany przez wielu Perłą Baroku, słynie przede wszystkim z pięknych
i cennych barokowych kościołów i klasztorów, które budowali i ozdabiali
najwybitniejsi artyści epoki baroku w Europie. Mowa tu z pewnością o freskach
Palloniego czy epitafium Jana Dobrogosta Krasińskiego. Prawa miejskie uzyskał w
1441 roku. Przez następne stulecia rozwijał się dynamicznie jako ośrodek handlu
i rzemiosła. Rozkwit zawdzięczał właścicielom –rodom Kiszków i Radziwiłłów.

Bazylika Wniebowzięcia NMP
kościół reformatów
W Węgrowie działała słynna manufaktura sukna prowadzona przez Szkotów. W
XIX wieku miasto podupadło ponieważ zostało zostawione na poboczu
budowanych linii kolejowych. Odnowiony i przebudowany rynek stanowi obecnie
wspaniałą wizytówkę miasta. Plac zyskał miano Rynku Mariackiego, ponieważ

zdobi go śliczny barokowy kościół wniebowzięcia NMP, noszący tytuł Bazyliki
Mniejszej. W rogu północnej pierzei rynku stoi Dom Gdański, efektowny
barokowy zabytek pochodzący z XVIII wieku. Postawili go tutaj kupcy gdańscy
dla rozmów handlowych prowadzonych z kupcami z Węgrowa, stąd jego nazwa.

Kościół farny pw Wniebowzięcia NMP i św św Piotra i Pawła

Pierwotny, gotycki kościół spłonął w XVIII wieku, odbudowano go w stylu
barokowym wg projektu Tylmana z Gameren. Wewnątrz kościoła zachowało się
cenne barokowe wyposażenie. Ściany i sklepienia pokrywają polichromie włoskich
artystów. W zakrystii znajduje się galeria portretów właścicieli Węgrowa oraz
miejskich i kościelnych dostojników. Wisi tutaj także legendarne metalowe
lustro Twardowskiego, ważące blisko 18 kg. Jak głosi legenda
czarnoksiężnik posłużył się zwierciadłem aby ukazać królowi Zygmuntowi
Augustowi ducha jego ukochanej żony Barbary.

Kościół i klasztor franciszkanów reformatów

Wnętrze kościoła zdobią polichromie Michała Anioła Palloniego. W kopule
zachwyca jedno z najwybitniejszych dzieł malarza , przedstawiające tryumfujący
Kościół. Uwagę zwraca wspaniałe epitafium Jana Krasińskiego.

Odlewnia dzwonów braci Kruszewskich
W Węgrowie działa jedna z dwóch w Polsce ludwisarni. Ludwisarstwo to rzemiosło
unikatowe, wymaga ogromnej wiedzy i wyjątkowych umiejętności. Nad tajemnicą
wyrobu dzwonów pracują całe pokolenia, nic więc dziwnego, że jest to zawód
dziedziczny. Tradycje ludwisarskie w Węgrowie kultywuje rodzina państwa
Kruszewskich. Historia ich pracowni sięga połowy XIX wieku, kiedy odlewnię
dzwonów w mieście założył Antoni Wodkowski. Mistrz nie miał synów, więc do
zawodu przyuczał Jakuba Kruszewskiego.

Utalentowany Jakub w 1920 roku przejął zakład i poprowadził go samodzielnie.
Po drugiej wojnie światowej przekazał ludwisarnię synowi Antoniemu, po którym
pracę przejęli Andrzej i Adam. Kolejne pokolenie węgrowskich ludwisarzy to
Wojciech i Antoni, którzy tworzą dzwony obecnie.

W pracowni Kruszewskich powstało już ponad 2500 dzwonów. Można je usłyszeć
nie tylko w Polsce i w krajach europejskich, ale też w Stanach Zjednoczonych,
Rwandzie, czy dalekiej Papui – Nowej Gwinei. Najsłynniejsze dzwony z
węgrowskiej ludwisarni to te, które znajdują się na Zamku Królewskim w
Warszawie. Wykonane zostały w czynie społecznym w 1973 roku. Większy waży
840 kg, a mniejszy 465 kg

Piękne brzmienie węgrowskie dzwony zawdzięczają wieloletniemu doświadczeniu
swoich twórców. Przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie jest w
dzisiejszych czasach wartością trudną do przecenienia i rzadko spotykaną. W
pracowni powstają dzieła sztuki - dzwony kościelne i dzwony okolicznościowe i
pamiątkowe. Aby uzyskać najlepszą jakość odlewów Kruszewscy połączyli
tradycyjne metody ludwisarskie z rozwiązaniami nowoczesnego odlewnictwa.
Odlewane są tutaj także gongi zegarowe, chrzcielnice, tablice pamiątkowe,
medale.

Pałac Starawieś
Malownicze położenie , otaczający krajobraz sprawiły że pałac w Starejwsi
należy do najpiękniej położonych, świetnie utrzymanych i najwartościowszych
pałaców Mazowsza. Po wojnie długo był dewastowany, zaniedbywany aż
przeszedł na własność Banku Polskiego który go pięknie odrestaurował i

przysposobił do nowej hotelarsko-konferencyjnej funkcji. Inicjatorem budowy
pałacu w XVII wieku był Bogusław Radziwiłł, koniuszy wielki litewski.

Potem kilka razy właściciele się zmienili aż w XIX wieku pałac trafił w ręce
Ossolińskich a następnie Jezierskich. W 1840 roku właścicielem został rosyjski
książę Sergiusz Golicyn, ożeniony z hrabiną Marią Jezierską. Z inicjatywy księcia
podjęto wielką przebudowę pałacu nadając mu elewacje w stylu neogotyckim,
dobudowano drugie piętro. Przebudowano także wnętrza pałacowe w stylu
gotyku angielskiego. W 1912 pałac ponownie stał się własnością Radziwiłłów aż
do 1944 roku. Pałac zwiedzimy w miarę dostępności.
Powrót do hotelu na obiadokolację

28 sierpnia 2021, sobota – 4 dzień
Po śniadaniu wyruszamy na kolejną trasę.

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowej
W 1911 roku Dąbrowę nabyli Ignacy Fonberg z żoną Zofią z Łuniewskich. Za ich
czasów majątek liczył 400 ha gruntów ornych i 100 ha lasów. Uprawiano
pszenicę, żyto i rzepak. Była tam również stajnia dla 20 koni. Z czasem w
majątku pojawił się traktor i młockarnia napędzana lokomobilą. W czasie, gdy
Polska odzyskała niepodległość dwór oświetlano energią elektryczną z siłowni
wiatrowej. W okresie międzywojennym hodowano krowy mleczne rasy
holenderskiej a staw przy dworze zarybiono. Był też duży sad owocowy z
drzewami jabłoni, grusz, wiśni i czereśni oraz krzewami owocowymi oraz
warzywnik. Podczas II wojny światowej dwór stał się ostoją dla ukrywających się

żołnierzy AK. Zaopatrywał on w żywność oddziały partyzanckie działające w
okolicy. W 1944 roku NKWD aresztowało Ignacego Fonberga i przez półtora roku
przetrzymywano go w siedleckim więzieniu. Był on ostatnim właścicielem dworu.
Majątek rozparcelowano, a rodzina musiała opuścić Dąbrowę.

Od 1945 roku w obiektach mieściły się szkoła i przedszkole. W 2011 roku, gmina
przekazała
zespół
dworsko-parkowy
województwu
mazowieckiemu
z przeznaczeniem na cele statutowe Muzeum Regionalnemu w Siedlcach. Od
2011 roku obiekt był remontowany i przygotowywany do nowej funkcji. Obecnie
we dworze prezentowane są zabytkowe wnętrza ziemiańskie przełomu XIX i XX
wieku, takie jak: kancelaria dworska, pokój pani domu, sypialnia, salon, jadalnia,
kuchnia i łazienka. W oficynie znajdują się pomieszczenia administracyjne i sala
konferencyjna. W parku można obejrzeć obiekty nawiązujące do dawnej części
gospodarczej majątku: spichlerz, gołębnik, wędzarnię, pasiekę oraz ogród
warzywny.

Pałac Patrykozy – o ile będzie w tym dniu dostępny
Pałac
w
Patrykozach
nie
bez
powodu
nazywany
jest
Perłą
Południowego Podlasia! Początki pałacu wiążą się z postacią Teodora
Szydłowskiego - generała wojsk polskich z Powstania Listopadowego, który po
przegranej walce uciekł od polityki właśnie do ustronnych Patrykoz, gdzie
zbudował ogromnym kosztem wspaniały, neogotycki pałac.

Miało to miejsce w latach 1832-43, a dodatkowo swą nową siedzibę otoczył
parkiem angielskim założonym z wielkim rozmachem, tworząc m.in. wyspy
połączone mostami. Po śmierci generała Szydłowskiego losy pałacu już nie
przedstawiały się kolorowo. Obiekt zmieniał często właścicieli aż pozostał
opuszczony i najzwyczajniej w świecie zaczął być rozkradany przez okoliczną
ludność. Taka fatalna sytuacja trwała aż do lat 80-tych XX wieku, kiedy urzędnicy

Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Nauki postanowili odbudować pałac. Środków
starczyło do roku 1989 roku, kiedy zakończono prace nad odbudową, ale
strzeżono pałacu przed ponownym rozgrabieniem. W latach 90-tych XX wieku
właścicielem pałacu została znana rodzina Gessler z Warszawy, jednak ten czas
nie przyniósł poprawy, wręcz przeciwnie, część pałacu zawaliła się podczas prac.
Kolejnym właścicielem pałacu została rodzina Zając i to właśnie ona sprawiła, że
w efekcie profesjonalnej i sprawnej odbudowy pałac w Patrykozach odzyskał swój
dawny blask. Pałac zwiedzimy w miarę dostępności.

Muzeum Treblinka – nazistowski obóz zagłady
Na południe od wsi Treblinka znajduje się teren, na którym od lata 1941 do
końca lipca 1944 r., przy czynnej żwirowni istniał karny obóz pracy – Treblinka I
oraz od połowy 1942 r. do listopada 1943 r. przy tym obozie – obóz zagłady –
Treblinka II. Jednorazowo w obozie przebywało ok. 1.200 więźniów, ogółem zaś
przez obóz przeszło ponad 20.000 osób. Prawie 10.000 więźniów zmarło z
wycieńczenia, głodu, chorób i ciężkich prac lub zostało rozstrzelanych.
Więźniowie pracowali w kopalni żwiru, część zatrudniona była w warsztatach
obozowych, zaś kobiety w prowadzonym przy obozie gospodarstwie rolnym.
Pierwszy transport Żydów trafił tu z getta warszawskiego w lipcu 1942 r.,
następnie zaczęły przybywać transporty z całej Europy. W Treblince II zginęło
około 800 000 ofiar. 2 sierpnia 1943 r., w porozumieniu i z pomocą oddziału AK,
w obozie wybuchło powstanie zbrojne zorganizowane przez więźniów, podpalono
budynki. W trakcie walk poległo prawie 500 więźniów, 200 osób zbiegło w
okoliczne lasy i w kierunku rzeki Bug. Trzy miesiące później hitlerowcy
zlikwidowali obóz Treblinka II, zatarli ślady masowego ludobójstwa, komory
gazowe zniszczono, baraki rozebrano, a teren zaorano i zasiano łubinem.

Dziś jest w tym miejscu monumentalny pomnik z płaskorzeźbami
przedstawiającymi męczeństwo przywożonych tu ludzi, za pomnikiem
symboliczny stos i symboliczny cmentarz, na którym znajduje się 17.000 głazów
nawiązujących do żydowskich nagrobków. Umieszczono na nich nazwy
miejscowości, z których pochodziły ofiary
Powrót do hotelu na obiadokolację

29 sierpnia 2021, niedziela – 5 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd. W drodze powrotnej zwiedzimy jeszcze
jeden obiekt i zjemy zorganizowany obiad.

Zamek książąt mazowieckich w Czersku
Już w XI w. obok warownego grodu na wysokiej skarpie wiślanej rozwijało się
podgrodzie z targowiskiem. W Czersku spotykały się szlaki handlowe prowadzące
na Ruś , Pomorze i Prusy oraz na Śląsk, którymi przybywali kupcy z dalekich
stron.

Pod koniec XIV wieku, na miejscu grodu, książę Janusz I Starszy zaczął wznosić
zamek do ochrony przed Krzyżakami swych ziem na Mazowszu. Jego budowę
zakończono w 1410 roku. W latach 1545 – 1556 czerski zamek był miejscem
pobytu królowej Bony Sforzy. Za jej sprawą warownię unowocześniono
poprawiając jej warunki mieszkalne oraz funkcje obronne. Zamiast starego

budynku przy północnym murze powstała renesansowa rezydencja (Domus
Magnus), a po stronie południowej mniejszy budynek (Curia Minor) mieszczące
komnaty i dwór królowej. Podczas pobytu królowej Bony w czerskim zamku na
stokach zamkowego wzgórza założone zostały plantacje winnej latorośli. Według
tradycji, także powstanie okolicznych sadów, z których słyną do dzisiaj tereny
wokół Czerska związane są z działalnością królowej.

Po wyjeździe Bony, zamek jeszcze kilkakrotnie przeżywał swoje lata upadku
przemieszane z okresami świetności. Następowała coraz większa dewastacja
zamkowych ruin, do której przyczynili się także sami mieszkańcy wykorzystujący
materiał rozbiórkowy do własnych celów budowlanych oraz poszukiwacze
skarbów. Rok 1907 przyniósł kolejną zmianę, tym razem ratującą zamek przed
zniszczeniem. Wzgórze zamkowe dostało się pod kuratelę Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami. Od tego też okresu datowane jest prowadzenie prac
konserwatorskich i archeologicznych, które trwały do połowy lat osiemdziesiątych
XX wieku. Współcześnie zamek w Czersku to niezwykle malownicza, wolna od
tłumów turystów ruina. Z potężnej niegdyś twierdzy zachowały się wszystkie trzy
wieże, wysokie na 6 metrów mury kurtyny północnej oraz wschodniej, a także
XVIII-wieczny ceglany most. Nie istnieje już niestety południowo-zachodnia część
muru obwodowego, z którego przetrwały jedynie fundamenty.
Na trasie powrotnej zjemy zorganizowany obiad. Powrót do Wrocławia ok. godz.
20:00

CENA;
1050 zł + wstępy do obiektów – 63 zł (płatne dodatkowo w
autokarze) – 315 zł/os
Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora:
1000 zł + wstępy do obiektów – 63 zł (płatne dodatkowo w
autokarze) – 300 zł/os
Wpłata zaliczki, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, w ciągu 5 dni od momentu
wpisania na listę uczestników gwarantuje uczestnictwo w wycieczce. Miejsca w
autokarze przydzielane są wg kolejności dat wpłaconych zaliczek.

Cena zawiera:
 przejazd autokarem lub busem (w zależności od ilości uczestników),
opłaty autostradowe, parkingi
 obsługa i opieka pilota
 obsługa miejscowego przewodnika
 przewodnicy w obiektach muzealnych
 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami
 wyżywienie; 4 śniadania, 4 obiadokolacje
 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 4 zł
 obiad - w dniu powrotu
 ubezpieczenie NW, OC
 podatek VAT




Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w
cenie biletów – program jest układany na podstawie cen 2020
roku.
Organizator zastrzega sobie także możliwość ograniczonego
dostępu do niektórych obiektów z powodu panującej pandemii.

Ceny wstępów płatne dodatkowo – 63 zł – pieniądze będą zbierane
w autokarze












Warka Muzeum K.Puławskiego –10 zł/os,
Siedlce Muzeum Diecezjalne – 12 zł/os
Wola Okrzejska Muzeum H. Sienkiewicza – 5 zł/os
Muzeum Architektury Drewnianej Sucha – 5 zł/os
Liw Zamek – 8 zł,
Węgrów – bazylika – 3 zł/os
Węgrów – muzeum regionalne – 2 zł/os
Ludwisarnia w Węgrowie – 2 zł/os
Muzeum Ziemiaństwa Dąbrowa – 4zł/os
Treblinka Muzeum – 7 zł/os
Czersk ruina zamku – 5 zł/os

