
Wycieczka do Płocka 

 

5.10.2019 r.    (sobota)                   wyjazd godz. 6.00;   powrót ok. 22.00 

Płock – 130 tys. miasto powiatowe na pograniczu Kotliny Płockiej i Pojezierza 

Dobrzyńskiego, położone nad Wisłą; znane z największej w Polsce rafinerii ropy naftowej 

„Orlen”; jest jedną z najstarszych osad na Mazowszu; od 1075 r. był siedzibą biskupstwa; od 

XI w. stolicą Mazowsza; w latach 1079-1138 stanowił siedzibę władców Polski – 

Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, a następnie książąt mazowieckich  

i płockich. 

Perłą miasta jest malowniczo położone na skarpie Wzgórze Tumskie  

z bazyliką Wniebowzięcia NMP, której początki sięgają XII w. Późniejsze stulecia 

przyniosły kilkukrotne jej przebudowy – rozplanowanie katedry jest pozostałością romańską, 

2 wysokie wieże to elementy gotyckie, a kopuła z latarnią pochodzi z renesansu. Bardzo 

bogate wnętrze kościoła pochodzi z rożnych epok. Pokryte płaskorzeźbami dwuskrzydłowe 

Drzwi Płockie, pomiędzy kruchtą a nawą główną, zachwycają subtelnością detali i artyzmem, 

nie ustępując słynnym Drzwiom Gnieźnieńskim. W Kaplicy Królewskiej pochowane są 

szczątki Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Obok katedry znajduje się 

Muzeum Diecezjalne z bardzo bogatymi zbiorami, obejmującymi ponad 8 tysięcy 

eksponatów (m.in. średniowieczne i barokowe rzeźby sakralne, ludowe świątki, ornaty, 

monstrancje, obrazy itp.). Największą atrakcją Płocka jest jednak Muzeum Mazowieckie  

z największymi w Polsce zbiorami sztuki secesyjnej (m.in. meble, witraże, bibeloty, 

kapelusze, szkło, ceramika, biżuteria). Eksponowane są też tam zbiory malarstwa polskiego  

z XIX/XX w., m.in. Józefa Chełmońskiego i Juliusza Kossaka. Warto również przejść się po 

płockiej Starówce i obejrzeć klasycystyczne oraz secesyjne kamieniczki, a także ratusz  

w rynku i najstarszy w Polsce budynek szkoły - „Małachowiankę” (XII w.). Innymi 

ciekawymi obiektami krajoznawczymi Płocka są: zabytkowy spichlerz i synagoga (Muzeum 

Żydów Mazowieckich). 

Koszt wycieczki uzależniony będzie od liczby uczestników:  140-160 zł (przejazd autokarem; 

ubezpieczenie NNW; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; przewodnicy po muzeach; 

przewodnik po mieście). 

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego – odbywa się na zasadach 
samoorganizacji i jest imprezą non-profit. 
 

Uwaga! Organizator zastrzega możliwość niewielkiej korekty w programie wyjazdu. 

 

Zapisy i wpłaty: w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu (Wieluń, 

ul. 3 Maja 29) do 13.09.2019 r. (piątek). 

 


