
Jeśli chcielibyście zatem w miłej atmosferze spędzić czas, poznając ciekawe 

zagadnienia związane z historią kolejnictwa, a także dziejami Sochaczewa i ziemi 

sochaczewskiej już teraz serdecznie zapraszamy do Muzeum Kolei Wąskotorowej w 

Sochaczewie na Ferie z Wąskotorówką 2018. 

 

 

                                                         

PROGRAM FERII 

 

 16 stycznia (wtorek) – Opowieści starych lokomotyw: Fryderyk – znawca historii 

kolejnictwa 

 17 stycznia (środa) – Opowieści starych lokomotyw: Marta – ekspert ds. 

bezpieczeństwa na kolei 

 18 stycznia (czwartek) – Opowieści starych lokomotyw: Łukasz – znawca dziejów 

Powiatowej Kolei Sochaczewskiej 

 19 stycznia (piątek) – Stoi na stacji lokomotywa 

 23 stycznia (wtorek) – Dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej 

 24 stycznia (środa) – Tabor sochaczewskiej kolei wąskotorowej 



 25 stycznia (czwartek) – Dzieje kolei w zarysie 

 26 stycznia (piątek) – Dzieje ziemi sochaczewskiej 

 30 stycznia (wtorek) – Dzieje zamku w Sochaczewie (po wcześniejszym 

potwierdzeniu istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć bezpośrednio na 

zamku) 

 31 stycznia (środa) – Brochów to nie tylko Chopin 

 1 luty (czwartek) – Opowieści starych lokomotyw: Fryderyk – znawca historii 

kolejnictwa 

 2 luty (piątek) – Opowieści starych lokomotyw: Marta – ekspert ds. bezpieczeństwa na 

kolei 

 6 luty (wtorek) – Opowieści starych lokomotyw: Łukasz – znawca dziejów Powiatowej 

Kolei Sochaczewskiej 

 7 luty (środa) – Stoi na stacji lokomotywa 

 8 luty (czwartek) – Dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej 

 9 luty (piątek) – Tabor sochaczewskiej kolei wąskotorowej 

 13 luty (wtorek) – Dzieje kolei w zarysie 

 14 luty (środa) –  Dzieje ziemi sochaczewskiej 

 15 luty (czwartek) – Dzieje zamku w Sochaczewie (po wcześniejszym 

potwierdzeniu istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć bezpośrednio na 

zamku) 

 16 luty (piątek) – Brochów to nie tylko Chopin 

 20 luty (wtorek) – Opowieści starych lokomotyw: Fryderyk – znawca historii 

kolejnictwa 

 21 luty (środa) – Opowieści starych lokomotyw: Marta – ekspert ds. bezpieczeństwa 

na kolei 

 22 luty (czwartek) – Opowieści starych lokomotyw: Łukasz – znawca dziejów 

Powiatowej Kolei Sochaczewskiej 

 23 luty (piątek) – Stoi na stacji lokomotywa 

 



 

 

Więcej informacji o ww. zajęciach znaleźć można w zakładce Lekcje muzealne na naszej 

stronie internetowej pod adresem: www.mkw.e-Sochaczew.pl 

 

Czas trwania ww. zajęć: 90 minut. Zajęcia zgodnie z ww. programem prowadzone 

będą w godzinach 10:00-11:30 i 12:00-13:30 tylko po dokonaniu wcześniejszej 

rezerwacji (ognisko przewidziane jest w ramach zajęć o godz. 12:00, wyłącznie po 

wcześniejszym potwierdzeniu przez grupę; prowiant we własnym zakresie). 

 

Ilość uczestników: grupy zorganizowane do 25 osób; osoby indywidualne będą 

dopisywane do grup zorganizowanych. 

 

Cena zajęć: 3 zł od osoby plus bilet wstępu do muzeum dla każdego uczestnika (bilet 

ulgowy – 6 zł, bilet normalny – 12 zł); opiekunowie grup zorganizowanych powyżej 

10 osób – wstęp bezpłatny. 

http://www.mkw.e-sochaczew.pl/


Dzień w świecie wąskich torów: zajęcia dla grup do 25 osób trwają 4 godziny (10:00-

14:00); cena: 20 zł za uczestnika; istnieje możliwość wykupienia zestawu ogniskowego 

za 10 zł od osoby lub przywiezienia własnego prowiantu. 

 

Zapisy i informacje: 

Centrum Edukacyjno-Turystyczne 

przy Muzeum Kolei Wąskotorowej 

w Sochaczewie 

ul. Licealna 18 

wtorek – piątek w godzinach 9:00-17:00 

tel.: +48 517 229 643 
e-mail: centrum@stacjamuzeum.pl 
 

 
 

Na załączonych fotografiach prezentujemy Ferie z wąskotorówką 2017.  

Tekst i fotografie: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. 

mailto:centrum@stacjamuzeum.pl

