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ZAPROSZENIE  

Fundacja na rzecz Wielkich Historii zaprasza na Wędrowny Festiwal 

Krajoznawczy Mazowsze Leśne. 

Festiwal to cykl spacerów. 

W trakcie festiwalu odbędzie się 6 spacerów. 

Pierwszy spacer odbędzie się 3 września. 

Będzie poświęcony przyrodzie nad Wisłą. 

Spacer zaczyna się na rogu ulicy Ogórkowej i Bysławskiej o godzinie 12. 

Spacer będzie trwać około 3 godziny. 

Spacer ma około 2 i pół kilometra. 
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O godzinie 15 spacer się skończy na Plaży Romantycznej. 

Drugi spacer odbędzie się 10 września. 

Będzie poświęcony przyrodzie w rezerwacie Wyspy Świderskie. 

Zaczyna się o godzinie 11 na przystanku Górki w Józefowie. 

Spacer ma około 3 i pół kilometra. 

O godzinie 14 skończy się na przystanku Świdry Małe w Józefowie. 

Trzeci spacer odbędzie się 11 września. 

Będzie poświęcony historii krajoznawstwa. 

Zaczyna się o godzinie 10.00 na stacji kolejowej we wsi Zabieżki. 

Ze wsi Zabieżki idziemy do wsi Ponurzyca. 

We wsi Ponurzyca porozmawiamy z Lechosławem Herzem. 

Lechosław Herz to ważny i znany krajoznawca. 

Ze wsi Ponurzyca pójdziemy do stacji kolejowej Kołbiel. 

Spacer ma około 12 kilometrów. 

Spacer zakończy się o godzinie 15.00. 

Czwarty spacer odbędzie się 18 września. 

Będzie poświęcony architekturze drewnianej. 

Zaczyna się o godzinie 9.15 na stacji kolejowej we wsi Wola Rowska. 

Ze wsi Wola Rowska pójdziemy do wsi Dąbrowa. 

We wsi Dąbrowa będziemy oglądać drewniane budynki. 

Tam będziemy jeść obiad. 

Po obiedzie pójdziemy z powrotem do stacji kolejowej we wsi Wola 

Rowska.  

Spacer ma około 14 kilometrów. 

Spacer zakończy się o godzinie 17.30. 

Piąty spacer odbędzie się 1 października. 

Będzie poświęcony roślinom jadalnym i leczniczym. Te rośliny rosną nad 

Wisłą. 

Spotykamy się o godzinie 11.00 na Plaży Romantycznej w Warszawie. 
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Spacer ma około 3 kilometry. 

Spacer zakończy się o godzinie 14.00 

Szósty spacer odbędzie się 2 października. 

Spacer będzie poświęcony Zakolu Wawerskiemu. 

Zakole Wawerskie to podmokły teren w dzielnicy Wawer. 

Spacer zaczyna się o godzinie 9.00 na ulicy Zastowskiej 10. 

Spacer będzie mieć około 3 kilometry. 

Spacer zakończy się o godzinie 11.00 na ulicy Kosmatki 82. 

 

Zapraszamy Cię do udziału w naszym wydarzeniu! 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń: 789 030 453. 

--- 

Organizator:   
Fundacja na rzecz Wielkich Historii 
   
Dofinasowanie:   
Zadanie publiczne dofinansowywane ze środków z budżetu 

Województwa Mazowieckiego. 

Projekt Chodź nad Wisłę współfinansuje m.st. Warszawa. Projekt Chodź 

nad Wisłę obejmuje spacery 3 i 10 września oraz 1 i 2 października. 

 

 

 


