
 
POLSKIE TOWARZYSTWO  

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE  
 Oddział PTTK   

  w Żarnowie 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wycieczka krajoznawcza do Pruszkowa i Sulejówka                                    
(RAMOWY PROGRAM) 

 
Termin: 25 października 2014 r. (sobota ) 

 
Wycieczka przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK 
w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo miejscowości 
Mazowsza. Jednocześnie jest elementem realizowanej 
przez O/PTTK w Żarnowie  ogólnopolskiej akcji  „Początki 
drogi ku niepodległości 1914 – 2014”  z uwagi na wizytę                   
w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Oprócz 
zwiedzania Sulejówka wysłuchamy prelekcji historycznej.  

 Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach 
samoorganizacji i jest imprezą non- profit.                                                                                                                      

Główne cele krajoznawcze : 
 

o Pruszków – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego , klasycystyczny 
dawny zespół pałacowo – parkowy rodziny Potulickich z pocz. XIX w.  

o Sulejówek – Muzeum Józefa Piłsudskiego       
 

Program 
              25 października 2014 r. – sobota 

 godz. 8.00. – wyjazd sprzed  SP    w  Żarnowie 
 godz. 10.00 -  przyjazd do Pruszkowa   -  zwiedzanie parku i muzeum. 
 wyjazd w stronę Sulejówka  -  zwiedzanie  Muzeum Józefa Piłsudskiego  

 
Pruszków jest miastem powiatowym na Równinie 
Łowicko – Błońskiej, prawa miejskie 1916. Obecnie 
liczy ponad 50 tys. mieszkańców.  Muzeum położone 
jest w oranżerii i wozowni pałacu Potulickich . 
W rejonie Pruszkowa, Milanówka i Błonia  w czasie od 
I  w. p.n.e. do IV w .n..e.. był drugi co do wielkości  (po 
świętokrzyskim) ośrodek wytopu żelaza w Europie 
Środkowej. W dniu 24 października  br.  nastąpi  
oficjalne otwarcie nowej ekspozycji muzealnej, 

będziemy więc jedną z pierwszych grup zwiedzającą wystawę po remoncie.  
 
 



Sulejówek -  miasto w woj. mazowieckim na 
Równinie Wołomińskiej ok. 17 tys. mieszkańców.     
Po 1918r Sulejówek stał się popularną 
miejscowością letniskową. W Sulejówku mieli domy 
twórcy odroczonego państwa polskiego: Stanisław 
Grabski – profesor ekonomii, minister wyznań 
religijnych, Jędrzej Oraczewski – premier  w latach 
1918 – 1919, marszałek Józef Piłsudski, Maciej 
Rataj – marszałek Sejmu w latach 1922-28. Dworek 
marszałka Piłsudskiego „Milusin” został 
podarowany w 1922  przez jego żołnierzy, obecnie znajduje się w nim muzeum. 
 
Wyjazd w drogę powrotną do Żarnowa, planowany dłuższy postój  z możliwością zjedzenia 
ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie). Rozwiązanie wycieczki w godzinach 
wieczornych przy SP w Żarnowie .  
 
Opłata na rzecz organizacji wycieczki wynosi:  

-  45 zł od osoby                                                             
 

W cenie zawarte są:  
 przejazd autokarem  
 pilot-przewodnik na trasie  
 przewodnik w Muzeum w Sulejówku  
 parkingi, ubezpieczenie , bilety  wstępu   
 okolicznościowy znaczek  
 punkty na odznakę Turysta-Przyrodnik  i do Odznaki Krajoznawczej Polski  
 prelekcja historyczna    
 
  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Warunki uczestnictwa:   

Wpłata na organizację imprezy od września do wyczerpania ilości miejsc w autokarze.  
 . 

Konto bankowe O/PTTK w Żarnowie – Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział 
w Żarnowie nr : 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem  „Wycieczka ” 

 

 

 

PTTK Oddział w Żarnowie tel. +48 44 75 77 289 
ul. Opoczyńska 5 gsm. +48 602 537 092 
26-330 Żarnów e-mail: pttkzarnow@wp.pl 
woj. łódzkie www.pttkzarnow.pl 

 


