XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”
Trasa nr 7 „Od Księżaka do Kujawiaka – śladami tradycji”
Rodzaj trasy: autokarowa
Jednostka: Nadleśnictwo Kutno
Koszt uczestnictwa: 900 zł/osoba
Koordynator trasy: Jarosław Staniaszek, tel. 730 556 447
Baza noclegowa: Ośrodek „Sosnowy Las” ul. Agrestowa 1- Mstowo,
87-860 Chodecz – domki letniskowe nad jeziorem http://www.domkichodecz.pl/
Liczba miejsc: 100 (dwie grupy po 50 osób)
Opis trasy: Każdy dzień jest podróżą przez historię. 600 metrowy zjazd windą
z prędkością 6m/s i osobliwości górnictwa solnego. Tajemnicze szepty
w nawiedzonych muzeach i zamkach z metresą Napoleona Bonaparte w tle.
Romantyzm połączony z surowym pięknem starej motoryzacji. Wszystko to
okraszone wspólną niekończącą się biesiadą, mieszanką folkloru łowickiego
i kujawską gościnnością. Zapraszamy.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po około 50 osób, trasy będą
realizowane
naprzemiennie.
Po
całych
dniach
atrakcji
turystycznych,
na uczestników będzie czekała prawdziwa integracja.
Dzień
29.08.2018
30.08.2018
Grupa 1
/
31.08.2018
Grupa 2

Opis
Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600
1800 – 2000 kolacja
700 – 745 – śniadanie
800 – Wyjazd autokarem. Ziemia Kutnowska oraz Kujawy.
W programie m.in.:
Zwiedzanie Kopalni Soli w Kłodawie. Program zwiedzania obejmuje
prelekcję n/t historii powstania złóż kłodawskich oraz zjazd windą na
poziom 600 m pod powierzchnią ziemi
http://www.sol-klodawa.com.pl/turystyka
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.
Ważnym elementem muzealnej ekspozycji są przedmioty związane
z generałem Władysławem Andersem, Władysławem Sikorskim,
Ignacym Paderewskim oraz pamiątki po innych sławnych Polakach
(Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz i inni)
http://www.muzeumkrosniewice.pl/
Zamek w Oporowie. Zamek - późnogotycka rezydencja obronna
wzniesiona około 1440 r. usytuowana na wyspie otoczonej fosą, jest
jednym z niewielu tego typu zabytków zachowanych w Polsce
http://zamekoporow.pl/
Skansen w Kłóbce. Ze względu na swoje położenie wśród
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pagórków, lasów i jezior Kłóbka nazywana jest „Perłą Kujaw”. W tym
urokliwym krajobrazie ulokowany jest park etnograficzny z obiektami
architektury wiejskiej, z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku
http://muzeum.wloclawek.pl/muzea/park-etnograficzny/
1900 spotkanie integracyjne uczestników/biesiada
integracyjna/ognisko – Skansen Kłóbka
700 – 745 – śniadanie
800 – Wyjazd autokarem. Ziemia Łowicka. W programie m.in.:
Pałac Walewskich i Stadnina Koni w Walewicach. Wspaniały
XVIII-wieczny pałac w Walewicach pamięta czasy płomiennego
romansu pięknej szlachcianki Marii Walewskiej z Napoleonem
Bonaparte. Obecnie Pałac Walewskich to turystyczna atrakcja,
miejsce ukochane przez wielbicieli koni
http://www.walewice.pl/
Pałac Radziwiłłów w Nieborowie i Park Romantyczny w Arkadii
oraz Muzeum Motoryzacji w Nieborowie. Okazały Pałac
w Nieborowie został wybudowany w XVII wieku. Otacza go wspaniały
ogród w styl francuskim. Pałac i ogród zagrały m.in. w Akademii Pana
Kleksa, Karierze Nikodema Dyzmy, Plebanii, Chłopach i Ojcu
Mateuszu. Nieopodal Nieborowa, we wsi Arkadia, mieści się ogród
romantyczny w stylu angielskim, który został założony w XVIII wieku
przez Helenę Radziwiłł. Arkadia i Nieborów, choć oddalone o kilka
kilometrów, tworzą wspólnie Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Oba
miejsca wykorzystywane są często jako tło wystaw, koncertów
i miejsce warsztatów.
Muzeum Motoryzacji w Nieborowie to efekt sentymentu właściciela
do motoryzacji z minionej epoki. W muzeum znajduje się kilkadziesiąt
samochodów, około stu motocykli, traktory, samoloty, przedmioty
gospodarstwa domowego oraz zabawki z lat minionych, książki,
czasopisma, zdjęcia, plakaty
http://www.nieborow.art.pl/
http://muzeum.stacjanieborow.pl/
Bazylika Katedralna i Muzeum w Łowiczu oraz Skansen
w Maurzycach. Folklor łowicki to powód do dumy. Charakterystyczne
zdobienia pojawiają się nawet w nowoczesnych wnętrzach,
ozdobach, czy na ubraniach - są modne i chętnie kopiowane.
Muzeum w Łowiczu (Stary Rynek 5/7) ma w swoich zbiorach
kilkanaście tysięcy okazów, które przybliżają historię i folklor Ziemi
Łowickiej. Do muzeum należy też Łowicki Park Etnograficzny
w Maurzycach (ok. 7 km od Łowicza). To skansen oddany do
zwiedzania w latach 80-tych, w którym jest kilkadziesiąt obiektów
z XIX i XX wieku pokazujących łowicką wieś – owalnicę
i pouwłaszczeniową ulicówkę
http://muzeumlowicz.pl/skansen_w_maurzycach/
Ponadto: Możliwość przejazdu (oraz ewentualne zdjęcia) przy
geometrycznym środku Polski w Piątku. Ponadto (dla chętnych)
możliwość udostępnienia w ośrodku „Sosnowy Las” boiska do piłki
nożnej plażowej.
2000 spotkanie integracyjne uczestników/ognisko – Ośrodek

01.09.2018

„Sosnowy las"
800 – 900 – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

