„GŁÓWNĄ DO CELU”

Ścieżka historyczna przez Nową Wieś
Dnia 25 sierpnia o godzinie 12.00 odbył się spacer ścieżką historyczną
przez Nową Wieś, mający na celu zapoznanie mieszkańców z jej XX –
wieczną historią. Autorami ścieżki historycznej „GŁÓWNĄ DO CELU” są
absolwenci naszego gimnazjum, którzy poznali historię Nowej Wsi, a
następnie ją zaprezentowali zgodnie ze swoimi pomysłami i
kreatywnością. W marszu historycznym po Nowej Wsi, oprócz naszej
pani przewodnik z muzeum Dulag w Pruszkowie, wzięła udział pani
Elżbieta Gąsior i grupa uczniów z naszego gimnazjum.
Początkowym punktem na naszej ścieżce była nowowiejska szkoła, w
której mieliśmy do wykonania pierwsze zadania. Niektórzy z uczestników
udzielili także wywiadu na temat tego wydarzenia miejscowym mediom.
Naszym kolejnym wyzwaniem było dojście do stacji kolejki WKD, na
której wykonaliśmy polecenia pani przewodnik. Kolejnym punktem
wycieczki był „Dom sołtysowej”, o którym w grupach mieliśmy ułożyć
legendy. Najciekawszym elementem naszej wyprawy okazały się
odwiedziny w… Ochotniczej Straży Pożarnej, podczas których
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, na przykład tego, że
założycielem OSP jest Władysław Kamelski. Pod koniec wizyty mogliśmy
wsiąść do wozów i poczuć się jak prawdziwi strażacy, a także
zwiedziliśmy Izbę Pamięci OSP oraz zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.
Naszym przedostatnim zadaniem było udanie się do przedszkola w
Nowej Wsi, przy którym musieliśmy rozszyfrować tekst o historii jego
powstania, a także ułożyć wiersz na temat zbiorów bibliotecznych
Biblioteki Gminnej. Zwieńczeniem naszej wyprawy było udanie się nad
Smug w celu odnalezienia ukrytego skarbu.
Spacer uważam za udany. Przejście taką ścieżką historii po swoim lub
sąsiednim miasteczku jest nietuzinkowym sposobem na spędzenie
czasu ze znajomymi. Podczas takiego wyjścia można dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy na temat miejsca swojego zamieszkania.
Wszystkich chętnych do skorzystania z tej atrakcji i zapraszamy do sali
Małego Muzeum Historycznego w celu wypożyczenia „Niezwyczajnego
przewodnika po miejscowościach Powiatu pruszkowskiego”, dzięki
któremu można wędrować ścieżkami historycznymi po miejscowościach
naszego powiatu.
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