
Zarząd Koła SEP numer 3 przy Orange Polska w Kaliszu zaprasza 
koleżanki i kolegów na 3 dniową wycieczkę techniczno krajoznawczą 
Kalisz – Niederfinow (Niemcy) w dniach 19 – 21czerwca 2020 roku.  
 

Głównym celem Naszej wycieczki będzie zwiedzenie najstarszej działającej podnośni 

statków w Niemczech - Niederfinow a ponadto jedne z największych podziemi 

fortyfikacyjnych świata - Międzyrzecki Rejon Umocniony oraz ostatniej w Europie 

parowozowni, gdzie parowozy wykorzystuje się do prowadzenia regularnych 

przewozów pasażerskich - Parowozowni Wolsztyn. 

 Koszt wycieczki: 485zł plus 14euro  

Wycieczka Techniczna Koła SEP numer 3 przy  Orange Polska 

Kalisz – Niederfinow (Niemcy) 

Termin 19 do 21 czerwca 2020 roku. 

Program 

Dzień Pierwszy: Kalisz Podmiejska Boisko Orlik – Międzyrzecki Rejon 

Umocniony MRU Pniewo – Muzeum, Zamek Międzyrzecz - Dworek Bielin 

Obiadokolacja, Nocleg 

Zwiedzamy: MRU Trasa długa - Czas trwania wycieczki do 2,5 godziny, długość 
całej trasy to około 2500 metrów z  przewodnikiem 

MRU System umocnień stworzony przez Niemców w latach 1934–1944. Międzyrzecki Rejon 
Umocniony to jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata. 

Zwiedzamy: Zamek w Międzyrzeczu + Muzeum z przewodnikiem 

Zamek w Międzyrzeczu – otoczona fosą średniowieczna twierdza obronna wzniesiona ok. 
1350 w Międzyrzeczu przez Kazimierza Wielkiego w miejscu grodu warownego z drugiej 
połowy IX wieku, zlokalizowana na pagórze o wysokości 55 m n.p.m., w widłach dwóch rzek – 
Obry i Paklicy. Wchodzi w skład Międzyrzeckiego Kompleksu Muzealnego. 

Nocleg: Dworek Bielin  

Dworek Bielin to kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy położony w malowniczej, zacisznej 
części województwa zachodniopomorskiego. Sercem przestrzeni jest klasycystyczny dworek z 
pokojami gościnnymi i dostępem do wszelkich udogodnień. 



Dzień Drugi: Dworek Bielin Śniadanie – Podnośnia Statków Niederfinow 

(Niemcy) – Klasztor Cystersów Chorin (Niemcy) – Góra Czcibora, Pomnik 

Osinów Dolny – Wieża Widokowa Cedynia – Kościół Świętego Ducha Moryń – 

Dworek Bielin Obiadokolacja, Nocleg 

Zwiedzamy: Podnośnia statków Niederfinow (Niemcy) 

Podnośnia statków Niederfinow Jest to najstarsza działająca tego typu konstrukcja 
w Niemczech. Budowę rozpoczęto w 1927r., a otwarcie nastąpiło 21 marca 1934 r. Wysokość 
konstrukcji wynosi 60m, długość 94m i szerokość 27m. Wieża mieści w środku coś w rodzaju 
gigantycznej wanny, do której wpływają barki i statki turystyczne. Różnicę 36 metrów miedzy 
dolnym stanowiskiem na Odrze, a górnym na kanale Odra-Hawela pokonuje w 5 minut. 
Z platformy widokowej usytuowanej na górnym punkcie można podziwiać rozległe 
krajobrazy. 

Zwiedzamy: Klasztor cystersów w Chorin (Niemcy) 

Klasztor cystersów w Chorin Pierwsza wzmianka o klasztorze pochodzi z 1273 roku, 
natomiast budowę wszystkich obiektów na terenie opactwa zakończono ok. 1319 r. Kościół to 
trójnawowa bazylika transeptowa ze wspaniałą fasadą. Do dziś zachowały się też dwa 
skrzydła klasztorne i kilka budynków gospodarczych. 

Zwiedzamy: Góra Czcibora Osinów Dolny 

Góra Czcibora wysokości 54,5 m. Na szczyt prowadzą 270-stopniowe, kamienne schody. 
Nazwa pochodzi od imienia Czcibora, brata Mieszka I, który w bitwie pod Cedynią dowodził 
jedną trzecią wojsk. Według Kroniki Thietmara natarł on na wojska margrabiego Marchii 
Łużyckiej Hodona ze wzgórza niedaleko grodu Cidini, który utożsamiany jest z dzisiejszą 
Cedynią, tym samym doprowadzając do zwycięstwa w całej bitwie. Pomnik postawiony w 
1000 rocznicę bitwy pod Cedynią, która odbyła się 24.06.972 r. 

Zwiedzamy: Cedynia Wieża widokowa 

Cedynia Wieża widokowa zbudowana została w 1895 r. Górująca nad miastem wieża ma 
wysokość 14 m. Z jej tarasu można podziwiać panoramę okolic. 

Zwiedzamy: Moryń Kościół Świętego Ducha 

Moryń Kościół Świętego Ducha Kościół w Moryniu z przełomu wieku XIII i XIV z granitu w 
miejscu, gdzie według legendy znajdowała się świątynia Światowida. W połowie XIII w. 
zbudowano romańskie prezbiterium i transept, natomiast nawę główną postawiono na 
początku XIV w. dodając do niej gotyckie wzory. Wolno stojącą wieżę z przejazdem 
postawiono w XV w. We wnętrzu znajduje się bardzo cenna, granitowa mensa (stół 
ołtarzowy), datowana przez historyków sztuki na XII wiek. 

Nocleg: Dworek Bielin  



Dzień Trzeci: Dworek Bielin Śniadanie – Parowozownia Wolsztyn – Kalisz 
Podmiejska Boisko Orlik 

Zwiedzamy: Parowozownia Wolsztyn z przewodnikiem 

Parowozownia Wolsztyn – zabytkowa parowozownia zlokalizowana w Wolsztynie 
Parowozownia jest ostatnim obiektem w Europie, gdzie parowozy wykorzystuje się do 
prowadzenia regularnych przewozów pasażerskich. Na terenie parowozowni zachowane 
zostały zabytkowe parowozy oraz historyczne wagony pasażerskie. 

Wolsztyn -  po zwiedzeniu parowozowni do dyspozycji własnej godzina przerwy (obiad lub 
kawa, co kto woli)? 

 

Dworek Bielin http://www.bielin.pl/ 

Śniadania są serwowane w postaci szwedzkiego stołu. 

Obiadokolacja : 2 ciepłe posiłki + przystawki, napoje  

 

  

  



  

  

  

  



  

  


