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Mazowsze Północne
MŁAWA - UNISZKI ZAWADZKIE - WEGRA - PRZASNYSZ - ZIELONA - ROSTKOWO SZCZUKI - KRASNE - WEGRZYNOWO

TERMIN: 24.08.2019

W przededniu 80-ej rocznicy wybuchu II-ej wojny światowej poznamy także kilka miejsc
związanych z agresją hitlerowską we września 1939 r.

Godz. 07.45 spotkanie uczestnikow na Placu Bankowym, odjazd na trase 08.00. W programie zwiedzania
m. in.:

ekspozycja etnograficzno-historyczna w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie oraz okazjonalna
otwarta 22 sierpnia br. wystawa związana z wydarzeniami 1939 r.: „Z wolności zabrany od swojej
dziewczyny”;

Mauzoleum Żołnierzy Września z Pomnikiem Piechoty w Uniszkach Zawadzkich i jeden z 49 schronów
bojowych zbudowanych w 1939 r. na Pozycji Obronnej Mława;

pamiątki bitew na Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej od Mławy do Przasnysza;

zabytki Przasnysza m. in. klasycystyczny ratusz, w którym mieści się Muzeum Historyczne, gotycki
kościół par. oraz barokowe zespoły klasztorne bernardynów (ob. pasjonistów) i bernardynek (ob.

kapucynek);

pozostałości siedziby rodowej Krasińskich w Krasnem: zabytkowe budowle gospodarcze z wieżą ciśnień,
stadnina koni wyścigowych, park założony przez W. Kronenberga i F. Szaniora z najdłuższą w Polsce aleją
grabową o długości 1,5 km. oraz wspaniale wyposażony kościół (jednym z twórców był słynny Tylman z
Gameren, a freski wykonał Sebastian Eckstein), w podziemiach którego pochowano 37 wybitnych
przedstawicieli rodu Krasińskich (XIV-XX wiek);

XVIII-wieczne kościoły na Szlaku Drewnianych Obiektów Sakralnych Mazowsza w Węgrze, Zielonej i
Węgrzynowie;

dwór w Szczukach, w którym przebywała przez trzy lata jako nauczycielka dzieci Juliusza Żórawskiego i
przeżyła swoja pierwszą miłość Maria Skłodowska-Curie;

Sanktuarium Patrona Młodzieży Polskiej Stanisława Kostki w miejscu jego urodzenia w Rostkowie oraz
Park Dydaktyczny z aleją pomników najwybitniejszych osób pochodzących z tego regionu.

CENA: 100 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd busem lub autokarem; obsługa pilota – przewodnika; ubezpieczenie NNW
CENA NIE ZAWIERA: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

