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z budżetu Województwa Mazowieckiego 

 

  

 
 

 
 

 

  



Organizator: 

o Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

 

 

Współorganizator: 

o Pałac w Chrzęsnem 
 

 

Termin i miejsce: 

o 19 listopada 2022 roku, Pałac w Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1 
 

 

Kadra: 

o Jacek Trzoch         –         prowadzący 

o Anna Markowska, Elżbieta Rydel-Piskorska – sekretariat wydarzenia 

o Adam Lipiński, Jacek Marks         –         przyjmowanie zgłoszeń 

o Dariusz Nazarczyk         – obsługa księgowa 

o Mieczysław Żochowski         – obsługa przewodnicka 

o Marek Kozikowski, Beata Birek         – obsługa wydarzenia 

o Marcin Rogoziński, Robert Skup         – komunikacja elektroniczna 

o Anna Wikieł         – obsługa FOTO 

 

 

Patronaty honorowe: 

○ 

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Pan Adam Struzik 

○ 

 

Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

Pani Izabela Stelmańska 

○ 

 

Starosta Powiatu Wołomińskiego 

Pan Adam Lubiak 

○ 

 

Burmistrz Wołomina 

Pani Elżbieta Radwan 

○ 

 

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, Kolega Jerzy Kapłon 

 



 

Partnerzy wydarzenia: 

○ 

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe 

○ 
 

Centrum Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK 

 

 

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie 

 

 

Patronat medialny: 

○ 

 

Polskie Radio RDC S.A. 

 

 

Cel wydarzenia: 

o promocja Mazowsza 

o popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida 

o prezentacja atrakcji krajoznawczych związanych z postacią C.K.Norwida na terenie 

powiatów wołomińskiego i wyszkowskiego 

o zapoznanie z historią Pałacu w Chrzęsnem, prezentacja wnętrz 

o popularyzacja zasobów fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego 

o dzień z kulturą, historią i sztuką 

o integracja środowiska krajoznawców 

o szkolenie kadry programowej PTTK 

 

Program wydarzenia: 

o 11:00 – rozpoczęcie części oficjalnej. Przemówienia zaproszonych gości 

o 11:40 – rozpoczęcie panelu prelekcyjnego: 

• „Cyprian Norwid – poeta i sztukmistrz” – prelegent 
prof. Tomasz Korpysz 

• „Tajemnice Pałacu w Chrzęsnem. Wielki skandal z wielką 
sztuką w tle” – prelegent Jolanta Boguszewska – Zastępca 
Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin 



• „Dwory i pałace Mazowsza – powiat wołomiński” – prelegent 
red. Piotr Szymon Łoś – Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, 
Polskie Radio RDC S.A. 

Po pierwszej prelekcji przewidziana jest 30 minutowa przerwa 

kawowa. 

Czas każdej z prelekcji około 45 minut. 

 
o 14:30 – zakończenie Sejmiku Krajoznawczego 

 

Uczestnictwo: 

Wydarzenie dofinansowane jest z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Osoby zainteresowane wsparciem wydarzenia prosimy o dokonanie dobrowolnej wpłaty na 

konto: 

Oddział Warszawski PTTK 

Santander Bank Polska SA 

03 1090 1043 0000 0001 3333 3408 

W tytule przelewu należy wpisać „darowizna na działalność statutową – Norwid”. Zebrane 

w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działalność statutową Oddziału 

Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w tym na 

powiększenie zasobów Galerii Pamiątek Turystycznych. 

 

Zgłoszenia: 

Przed dokonaniem zgłoszenia należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z 

Kolegą Adamem Lipińskim, celem zweryfikowania dostępności wolnych miejsc. 

Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres: poczta@warszawski.pttk.pl 

Zgłoszenie winno zawierać: 

• imię i nazwisko uczestnika 

• adres mailowy 

• numer telefonu kontaktowego (komórka) 

Jeśli zgłaszający jest zainteresowany uczestnictwem w wycieczce autokarowej powinien to 

zasygnalizować podczas dokonywania zgłoszenia. Koszt uczestnictwa w wycieczce to 75 zł. 

Więcej informacji na temat wycieczki zainteresowani otrzymają mailowo. Autokar zabiera 

uczestników z Warszawy rano i tam ich odwozi późnym wieczorem. 

 

UWAGA – podanie danych kontaktowych jest obowiązkowe 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 listopada 2022, do godziny 15:00. 

mailto:poczta@warszawski.pttk.pl


Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników ze 

względu na ograniczoną ilość miejsc. O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

 

Telefony kontaktowe: 

o Adam Lipiński  – tel. 697-019-161 

o Jacek Marks        –  tel. 501-200-935 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

1. Wydarzenie odbędzie się w podanym miejscu i czasie, bez względu na warunki 

atmosferyczne. 

2. W przypadku wprowadzenia ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania 

w podanym dniu, organizator podejmie starania związane z zarejestrowaniem dźwięku 

i obrazu prelekcji umieszczonych w programie wydarzenia i udostępni te nagrania 

na swoich stronach internetowych i FB. 

3. Wydarzenie jest samofinansujące się – organizator nie czerpie korzyści finansowych 

z organizowanego przez siebie zadania. 

4. Ubezpieczenie NNW uczestników we własnym zakresie – członkowie PTTK posiadają 

ubezpieczenie w opłaconej składce członkowskiej. 

5. Uczestnicy wydarzenia biorący udział w wycieczce autokarowej zdobywają 

automatycznie Odznakę Krajoznawczą Ziemi Wołomińskiej w jej I stopniu. Osoby 

posiadające już zweryfikowany I stopień tej odznaki otrzymają kolejny. Odznaka jest 

odpłatna – koszt 15 zł. 

6. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Za wszelkie szkody 

spowodowane przez uczestników odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. 

7. Podczas trwania wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 

alkoholowych. 

8. W miejscu organizacji wydarzenia (Pałac w Chrzęsnem) zabrania się palenia tytoniu oraz 

papierosów elektronicznych. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian kolejności wygłaszanych prelekcji, a także 

dokonania zmian w programie wydarzenia, jeśli takowe będą wynikały z konieczności ich 

wprowadzenia. 



10. Współadministratorami danych osobowych są:  

o Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie, 

ul. Senatorska 11 (00-075 Warszawa), NIP 526-00-10-044 (KRS 100817). Telefon: 22-

8751000, e-mail: poczta@pttk.pl  

o Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą 

w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 21d/7 (03-287 Warszawa), NIP 524-280-69-04 

(KRS 627952). Telefon: 500-000-001, e-mail: poczta@warszawski.pttk.pl. 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powołało Inspektora Danych 

Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem iod@pttk.pl 

11. Podczas trwania wydarzenia, wszelkie zapytania, należy zgłaszać w sekretariacie lub 

bezpośrednio do prowadzącego. 

12. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

Prosimy o stosowanie się do zapisów Regulaminu. W przypadku wprowadzenia odgórnych 

ograniczeń, związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, organizator zapewni na sali środki 

dezynfekcyjne. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników prosimy o zachowanie 

bezpiecznego dystansu. 
 


