
zadanie

„Nadwiślańskim Szlakiem”

realizowane ze środków

Powiatu Pruszkowskiego

termin realizacji zadania 25.07 – 25.08

data wycieczki 20.08 – 23.08



dzień pierwszy – Puławy
Zwiedziliśmy : Pałac w pięknym Parku Czartoryskich , w którym spacerowały 

pawie i bażanty „Bananowe”, Dom Gotycki , Kościół Wniebowzięcia NMP  na wzór 

rzymskiego Panteonu , Pałac Marynki , Dom Grecki , Altanę Chińską oraz 

Marmurowy Sarkofag wykonany w Rzymie przez Adama Czartoryskiego i słynna 

rzeżbę przedstawiająca Tankreda i Kloryndę .



dzień pierwszy – Puławy
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dzień pierwszy – Puławy



dzień pierwszy – Puławy
Dodatkową atrakcją była Wieża Widokowa z której 

podziwialiśmy całą panoramę Puław .



dzień drugi – Kazimierz Dolny
Zwiedziliśmy : Średniowieczny brukowany rynek , który tętnił życiem.     

Wokół placu znajduje się mnóstwo kawiarni i restauracji . 

W dolnej części rynku stoi Zabytkowa studnia z XIX w, jedna 

z charakterystycznych elementów renesansowego miasta . 





Najpiękniejszy  widok na miasto rozciąga się z Góry Trzech Krzyży .Trzy Krzyże 

upamiętniają  ofiary cholery z początku XVIII w. Pokonaliśmy bariery lęku 

i  weszliśmy na górę , która nie była łatwa do przejścia .

Dotarliśmy na najwyższe wzgórze czyli do ruin średniowiecznego  zamku  oraz 

wieży zwanej basztą .













dzień trzeci – Nałęczów 
Zwiedziliśmy : Park Zdrojowy , w którym głównym walorem Nałęczowa jest charakterystyczny 

klimat sprzyjający przede wszystkim w leczeniu chorób układu krążenia , a także niezwykła atmosfera 

architektury zabytkowej oraz zieleni . Pałac Małachowskich z XVIII w. oraz Muzeum Stefana 

Żeromskiego i Muzeum Bolesława Prusa do których dotarliśmy ulicami Nałęczowa wśród  Alei 

Lipowych i pięknych secesyjnych willi .
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dzień trzeci – Nałęczów
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Wąwolnice – jedną z najstarszych osad na Lubelszczyźnie oraz 

słynne Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej , kult cudownej figurki i  Objawień Matki Bożej 

.W kościele wysłuchaliśmy wierszy Kamila Cypriana Norwida wraz z pieśniami 



Zwieńczeniem naszej podrózy była wspólna Msza Święta w kościele w Puławach , 

po której ksiądz złożył naszym Mieszkańcom specjalne podziękowania za śpiew 

i uczestnictwo .

dzień trzeci – Nałęczów 



dzień czwarty – rejs statkiem po Wiśle
Podczas rejsu oraz  przejażdżki busikami podziwialiśmy jeszcze raz zamek 

w Kazimierzu Dolnym  i Zamek w Janowcu .Wysoki poziom Wisły sprawiał ,iż 

statek płynął szybko zataczając wspaniałe kształty na wodzie .Podziwialiśmy 

plaże oraz malutkie łódki oraz kutry wodne.







dzień czwarty



Bardzo dziękujemy za wycieczkę , wspólny czas , 

wspaniałe wyprawy po miastach i muzeach. Dzięki 

takiej przygodzie jesteśmy bogatsi w kolejne 

doświadczenia i pokonaliśmy kolejne bariery …


