
Wycieczka w dolinę Wisły w okolice Warszawy  

Data –  09.11.2019                       Wyjazd – godz. 5.00                W programie: 

1. Modlin – Twierdza położona u zbiegu Wisły i Narwi, około 30 km na północny 

zachód od Warszawy. Składa się z cytadeli położonej na prawym brzegu Narwi, 

umocnionych przedmości: kazuńskiego i nowodworskiego oraz z 2 pierścieni fortów. 

Jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce. Stanowi  ona 

wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień i zawiera w sobie elementy 

fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Była czterokrotnie broniona: w 1813, 

1831, 1915 i 1939 r. Ponadto w 1920 r. w oparciu o nią toczyły się walki polsko-

bolszewickie. Obsadzały ją wojska polskie (Księstwa Warszawskiego, Królestwa 

Polskiego, następnie Rzeczypospolitej), francuskie, saskie, wirtemberskie, rosyjskie  

i niemieckie (II i III Rzeszy). W modlińskiej twierdzy kręcone były zdjęcia m.in. do 

filmu CK Dezerterzy. 
 

2. Czerwińsk – W 1148 r. kanonicy regularni, sprowadzeni z dalekiej Lombardii, 

utworzyli w Czerwińsku opactwo. Ta część miejscowości, która należała do biskupów 

płockich, uzyskała prawa miejskie już w 1373 r., część klasztorna natomiast – 200 lat 

później. Czerwińsk chętnie odwiedzali królowie polscy – tutaj nadawano królewskie 

przywileje. Zniszczone podczas potopu szwedzkiego miasto nie odzyskało już dawnej 

świetności, a w 1869 r. bezpowrotnie utraciło prawa miejskie. Najcenniejszym 

zabytkiem Czerwińska jest romańska bazylika, ważny ośrodek kultu maryjnego. 

Cennym jej elementem jest portal z 1140 r., rzadki okaz kunsztu kamieniarskiego. We 

wnętrzu zachowały się romańskie malowidła ścienne z XI i XII w. o największej  

w Polsce powierzchni 10 m
2
 oraz cenne freski gotyckie. W ołtarzu głównym, za 

zasłoną znajduje się słynący cudami, koronowany koronami papieskimi obraz MB 

Czerwińskiej. Olejne malowidło jest repliką rzymskiego obrazu z bazyliki Santa Maria 

Maggiore, namalowaną w 1612 r.   
 

3. Wyszogród – Muzeum Wisły (eksponaty, które można tu zobaczyć odwołują się 

do historii polskiej żeglugi rzecznej i pożytków, które rzeka za sobą niesie. Pokazane 

są tu m.in. najstarsze śródlądowe jednostki pływające: podziwiać można 

majestatyczną kogę – duży handlowy żaglowiec, pływający na wodach morskich  

i śródlądowych, użytkowany przez miasta hanzeatyckie do XVI w., której makieta 

prezentowana jest wraz z plombą towarową z XV/XVI w. do plombowania tekstyliów 

z wizerunkiem statku hanzeatyckiego typu Holk. Na wystawie muzealnej znaleźć 

można część Polskiej Marynarki Wojennej walczącej na odcinku środkowej Wisły 

podczas kampanii wrześniowej 1939 ). 
 

 

Koszt: 150 zł / 1 os.; (przejazd autokarem turystycznym, ubezpieczenie, 

parkingi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi przewodników). 
 

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 przyjmuje Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu                     

w Wieluniu  (ul. 3 Maja 29,  tel. 43 843 87 80) do dnia 21.10.2019. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza

