DREWNIANE ZABYTKI OLENDRÓW
Termin: 22-03-2020 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 8:00
Osadnictwo na prawie holenderskim obejmujące nie użytkowane zalewowe tereny położone wzdłuż
cieków wodnych zostało stworzone i przyniesione na tereny Rzeczypospolitej w XVI w. przez
kolonistów holenderskich pochodzących z Fryzji i Flandrii, których napływ spowodowany został z
jednej strony prześladowaniami religijnymi, z drugiej zaś względami praktycznymi: koloniści
reprezentowali wysoki poziom gospodarki i kultury osadniczej, przez co byli osadnikami wysoce
pożądanymi.
Do dnia dzisiejszego tereny te posiadaja dobrze zachowany krajobraz kulturowy, historyczną siecią
osadniczą oraz liczne przykłady tradycyjnego budownictwa ludowego reprezentującymi ostatni etap
rozwoju kolonizacji na prawie holenderskim

Program:
Podstawinie o godz. 7:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)

godz. 8.00

wyjazd z Placu Bankowego, przejazd w storne Uniejowa

NOWY TROSZYN

●

Budynek szkoły, stanowi przykład coraz rzadziej spotykanej na Mazowszu architektury drewnianej
związanej z osadnictwem olenderskim, które na tym obszarze rozwijało się od 1 poł. XVII w. po lata
40. XX w. Obiekt posiada wszystkie charakterystyczne cechy mieszkalnego budownictwa
„olęderskiego” regionu Mazowsza (pod względem wykorzystania i obróbki materiału oraz techniki
wykonania), jak również dydaktycznej funkcji przypisanej obiektowi

TROSZYN POLSKI
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●

kościół parafialny św. Leonarda z 1636 r., bedący jednym z najmniejszych kościołów drewnianych
na terenie Mazowsza

WIACZEMIN POLSKI

●

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego, otwarty w 2018 roku, w kórym możemy zobaczyć
wyremontowany dawny kościół ewangelicko–augsburski, pobliski odnowiony cmentarz, a także
typowe dla osadnictwa olenderskiego zabudowania gospodarskie wraz z wyposażeniem:
jednobudynkowy tzw. langhoff, łączący część mieszkalną ze stodołą i oborą, który został
przeniesiony z miejscowości Kępa Karolińska oraz, pochodzący z miejscowości Białobrzegi, zespół
obiektów składający się z budynku mieszkalnego, stodoły oraz budynku powidlarni, służącej także
jako suszarnia owoców. Wyremontowany został także istniejący budynek szkoły. We wnętrzach
budynków powstały stałe ekspozycje prezentujące tradycyjne olenderskie wyposażenie, zarówno w
części mieszkalnej, jak również gospodarczej. Wszystkie pamiątki po Olendrach zostały pozyskane
od mieszkańców dawnych olenderskich osad w trakcie badań terenowych.

IŁÓW

●

miejsce po kościele ewangelickim, dawny cmentarz ewangelicki

SADY

●

najstarszy zachowany na Mazowszu budynek mennonicki z 1806 r. w miejscowości, gdzie osadzono
pierwszego osadnika olenderskiego na Mazowszu - Marcina Datzlawa

DOBRZYKÓW

●

Kościół p.w. Narodzenia NMP zbudowany przez dziedzica wsi w 1774 r. na miejscu poprzedniego
kościoła z 1609 r.

NOWE WYMYŚLE
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●

unikatowy olenderski zespół osadniczy, dawny dom modlitwy Mennonitów z 1864 r., cmentarz
mennonicki

NOWY SECYMIN

●

drewniany zbór mennonicki, konstrukcji słupowo – ramowej, z 1923 roku, wykorzystywany jako
kościół ewangelicki od końca wojny.

KAZUŃ

●

Dawny zbór mennonicki, zbudowany w 1892 r. na miejscu wcześniejszego. Obecnie budynek pełni
funkcje mieszkalne, a dostęp do nigo jest utrudniony.

Planowane zakończenie wycieczki ok. godz. 19.00
Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

Wpłaty powinny byĆ dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto
firmowe.
Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski
numer konta: 50 1020 5558 1111 1221 0510 0068
Tytuł wpłaty: DREWNIANE 689 + nazwiska uczestników
.

Koszt Uczestnictwa:
90.00 zł zwykły / normalna ;

81.00 zł dla seniora / stały klientów ;

67.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes, Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami
drogowymi i parkingowymi, * bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i
przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: *
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miejsce premium + 10 zł (cztery pierwsze miejsca w autokarze) * miejsce duplex + 50 zł/os. .
Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie
pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i
umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość
religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał
oddalić się by pełnić posługę w terenie. Miejsca w autokarze są numerowane. Wybór numeru
następuje po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki. Rozkład miejsc a autokarze jest przykładowy i
może ulec zmianie. Zadatek musi zostać dokonany w ciągu 3 dni od momentu zapisania, dopłata do
całości najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki. UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW
REZYGNACJI Wszystkim naszym klientom zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z
imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek
ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć ubezpieczonego lub osoby
bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić
Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie turystycznej zakupionej w biurze
podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub leczącym się zalecamy
rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim przypadku, towarzystwo
zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym
towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować wykupienie umowy
ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć przy
podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi 3,5
% ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy. .
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