
„  Cudze chwalicie, swego nie znacie  ”

Tym razem zapraszamy Państwa na niezwykle barwne i pachnące 42. Święto Róży na terenie miasta Kutna, do

muzeum prezentującego najsłynniejszą  prywatną kolekcję  dzieł  sztuki  i  pamiątek  narodowych zgromadzonych

przez „hetmana polskich kolekcjonerów” Jerzego Dunin-Borkowskiego, na spotkanie z diabłem Borutą w różnych

wcieleniach oraz w ramach cyklu wycieczek prezentujących najpiękniejsze drewniane  świątynie  dotrzemy  do

czterech  kościołów  o  bardzo  starym  rodowodzie (z XVII i XVIII wieku). 

„Markowe wycieczki”

Mazowsze ZACHODNIE I ZIEMIA KUTNOWSKA
Najciekawsze obiekty architektury drewnianej – cz. IX.

Wielka wystawa róż ogrodowych i aranżacji
florystycznych w Kutnie (42. ŚWIĘTO RÓŻY)

Łęczyca – Tum – Krośniewice – Imielno – Grochów –
Głogowiec – Kutno – Łęki Kościelne – Sochaczew

sobota  10  WRZEŚNIA  2016 r.



W programie zwiedzania m. in.:

- gromadząca 100 odmian wystawa róż ogrodowych i aranżacji florystycznych przygotowana 

w ramach 42. Święta Róży w Kutnie przez najlepszych hodowców z Polski i Litwy; 

- podarowana społeczeństwu, najwartościowsza prywatna kolekcja dzieł sztuki i pamiątek 

narodowych zgromadzona przez Jerzego Dunin-Borkowskiego  (Muzeum w Krośniewicach);

- ekspozycja muzealna w Łęczycy poświęcona najpopularniejszemu diabłu w Polsce – Borucie;

- gotyckie XIV-wieczne zamki obronne: królewski w Łęczycy i książęcy w Sochaczewie;

- jedna z najsłynniejszych kopii obrazu jasnogórskiego namalowana na polecenie króla 

Władysława Jagiełły, odzyskana w XVII w. w Petersburga przez Głogowskiego, znajdująca się 

od tego  czasu w gotyckim kościele pw. NMP w Głogowcu - znanym Sanktuarium Maryjnym; 

- pamiątki po generale Władysławie Andersie w jego rodzinnych Krośniewicach;

- arcydzieło architektury romańskiej – archikolegiata w Tumie pw. NMP i Św. Aleksego z 1161 r.;

- szczęśliwie zachowane barokowe kościoły drewniane w Tumie (pw. Św. Mikołaja z 1761 r.),      

w Imielnie (pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1685 r.), w Grochowie (pw. Św. Tomasza 

z 1681 r.) i w Łękach Kościelnych (pw. Św. Marii Magdaleny z 1775 r.). 

Wyjazd  w sobotę 10 lipca o godz. 8,00 z Placu Bankowego w Warszawie.   Powrót  ok. godz. 21-ej. 

Koszt :   100.- zł. –  (emeryci, dzieci, młodzież szkolna i studenci: 95.- zł.).

Informacje i zapisy  u  kierownika  wycieczki  -  Marka  Piaseckiego  (tel. 603 404 213)
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