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1. Żelazowa Wola
1.1 Dojazd
Z południa (wyrysowany na ilustracji 1.) : np. z A2, w Starowiskitkach zjazd na DK 50; za lotniskiem Sochaczew zjazd
na obwodnicę Sochaczewa w prawo, obwodnica kieruje na DK 92 i nią na wschód; Kożuszki-Parcel zjazd w lewo na
drogę lokalną, przejeżdżamy przez Zosin, Feliksów, już w Żelazowej Woli most na Utracie (ograniczenie dla
ciężarówek do 10t), na skrzyżowaniu przy muzeum w prawo na parking.
Ze wschodu: DK 92; Kożuszki-Parcel zjazd w prawo na drogę lokalną dalej jw.

Ilustracja 1. Dojazd do Żelazowej Woli i lokalizacja Niepokalanowa

Żelazowa Wola i Niepokalanów – dojazd i opis obiektu 1

1.2 Muzeum
Parking jest duży, nie wystawia faktur. Światła na przejściu mogą nie działać, ale kierowcy stają widząc grupę.
Po wejściu można skierować grupę do sklepu lub od razu na film (20 minut, głównie życiorys, darmowy, warto) i
załatwić sprawy w kasie. Można kupić dość sensowny przewodnik po muzeum za 5 zł. Jest też darmowa ulotka z
planem obiektu. Nie udostępniają usługi przewodnika zakładowego.

Ilustracja 2. Budynek kas
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Ilustracja 3. Plan Muzeum Domu urodzenia Chopina
Przykładowa trasa: kasa, pergola przed domem urodzenia, przejście przez scenę letnią (nie można jej obejść, ścieżki
rzeczywiście tak wyglądają jak na planie), biust Chopina, dom urodzenia, pomnik 1894 i powrót.
Dla szczególnie zainteresowanych aplikacja audioguide do zainstalowania na smartfony (IPhone i Android) [
http://chopin.museum/pl/museum/zelazowa_wola/id/440 ] – elementy ścieżki są oznaczone w terenie i na planach
obiektu, mapa jest również w aplikacji.

1.3 Dom urodzenia
Wejście od zachodu (od strony kas). Wewnątrz kierunek zwiedzania przeciwny do ruchu wskazówek zegara, czyli z
sieni kierujemy się w prawo. Grupę można puścić luzem, wystarczy zadeklarować ją, nie sprawdzają biletów. Kolejno
(wszystkie pomieszczenia są oznaczone): sień, pokój Skarbków, pokój urodzenia Chopina, pokój Chopinów, pokój
muzyczny, historia oficyny i muzeum, park-pomnik, znowu sień.
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2. Niepokalanów
2.1 Dojazd
DK 92 zjazd na Teresin, Niepokalanów to zasadniczo północna część Teresina.

2.2 Plan
Parking jest wyraźnie oznaczony, duży i rzeczywiście co łaska, furtian daje pokwitowanie ofiary na rzecz, bo parking
nie prowadzi działalności.
Księgarnia jest w miejscu, gdzie jest liczba 4. wejście od obejścia wokół Bazyliki, do nabycia „Niepokalanow
Przewodnik turystyczny” za 10 zł (taki sobie).
Szara strzałka pokazuje przejście na tereny klasztorne. Wszystkie trzy muzea są udostępniane za darmo.
Muzeum Ojca Kolbe „Był człowiek”, w budynku z ikoną muzeum, wejście w miejscu gdzie jest ikona toalet. Za co
łaskę lub za darmo można dostać bardzo dobrą kolorową ulotkę z planem obiektu.
Muzeum Pożarnictwa w remizie, tam gdzie jest ikona muzeum, wejście od południa.
Muzeum papieskie (dwa samochody Jana Pawła II) za węgłem, wejście od zachodu.
Zamówione msze odbywają się w Kaplicy św Maksymiliana, nie w Bazylice.

Ilustracja 4. Plan Niepokalanowa
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