
Unikalna zabudowa obronna twierdzy Modlin oraz jej malownicze położenie u zbiegu trzech rzek – 
Wisły, Narwi i Wkry przez dekady przyciągały najwybitniejszych reżyserów filmowych. Wycieczka po 
dawnych fortyfikacjach śladami głośnych filmów i seriali to oczywiście jedna z wielu opcji poznawania 
umocnień, których budowę miał zlecić sam Napoleon Bonaparte. 

> NAJBARDZIEJ FOTOGENICZNE KOSZARY W POLSCE
Od czego zacząć wycieczkę? Najpierw musimy dotrzeć do Nowego Dworu Mazowieckiego. Twierdza 
Modlin znajduje się na terenie tej miejscowości. W mieście kierujmy się nad Narew, w okolice plaży Mo-
dlin. Teraz wystarczy odnaleźć Bramę Ostrołęcką, bo to od niej zaczniemy nasz spacer. Brama pojawia 
się też na początku,  bo już w pierwszej scenie filmu „Pułkownik Kwiatkowski”. 

Wędrując wzdłuż Narwi na zachód miniemy przystań, Kordegardę Narewską i dojdziemy do Bramy Na-
poleona – tu kręcono wybrane sceny serialu „Kryminalni”. Kolejny przystanek to kaponiera płk. Meci-
szewskiego, gdzie powstały zdjęcia do filmu „Jarosław Dąbrowski”.

Z tego miejsca świetnie widać Spichlerz na drugim brzegu Narwi. Malowniczo prezentujące się ruiny to 
jeden z ulubionych plenerów filmowych. Spichlerz „zagrał” zamek Horeszków w „Panu Tadeuszu” An-
drzeja Wajdy; pojawił się także we wspomnianym już „Jarosławie Dąbrowskim” oraz w „Złotej kaczce” 
i japońskiej dystopii cyberpunkowej „Avalon” z Małgorzatą Foremniak w roli głównej. Znalazł się też 
wśród lokacji zdjęciowych filmu „Cudzoziemiec” ze Stevenem Seagalem.

Kontynuując spacer dotrzemy do Wieży Tatarskiej (zwanej też Wieżą Czerwoną). Tam zostały zrealizo-
wane sceny takich filmów jak: „Róża”, „Szpital nad Sommą”, „W ciemności”, „1920. Bitwa Warszawska” 
i „CK Dezerterzy”. Wieża i jej zabudowania pojawiły się również w serialu „Czas honoru” jako obóz szko-
leniowy dla brytyjskich komandosów.

Za nami pozostał już nadnarwiański odcinek koszar. Docieramy do Bramy Poniatowskiego – ten budy-
nek pamiętają z pewnością miłośnicy „CK Dezerterów”. Jest on widoczny w finałowej scenie filmu, gdy 
żołnierze opuszczają koszary. Pojawił się też we wspomnianej wcześniej superprodukcji „1920. Bitwa 
Warszawska”.

W okolicach bramy omijamy niedostępny dla zwiedzających obwód wewnętrzny twierdzy i kierujemy się 
w stronę ul. 11 Listopada. Po drodze miniemy jeszcze jeden interesujący obiekt – działobitnię Dehna. 
Budynek ten pojawił się w „Weselu” Wajdy oraz w polsko-czeskiej produkcji „Operacja Dunaj”.

Stąd kierujemy się w stronę ul. Ledóchowskiego, gdzie znajduje się ostatni „filmowy” obiekt na naszej 
trasie. Jest nim Kasyno Oficerskie, w którym kręcono zdjęcia do filmów „Kochaj i tańcz”, „Sprawa Gorgo-
nowej” i wspomnianego już „Pułkownika Kwiatkowskiego”.

Warto obejrzeć także budynek dworcowy przy stacji kolejowej Modlin, która „zagrała” w filmie „Tam 
i z powrotem” stację Głusk, na której wysiadł Jurek grany przez Jana Frycza.
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Twierdzę Modlin w obwodzie zewnętrznym można zwiedzać samodzielnie – wstęp jest wolny i nieod-
płatny. Obiekty zamknięte i należące do osób prywatnych możliwe są do obejrzenia samodzielnie tylko 
z zewnątrz.

Obok Kasyna, przed Centrum Informacji Turystycznej, stoi tablica informacyjna szlaku Mazowsze 
na Filmowo z mnóstwem informacji na temat produkcji realizowanych na terenie twierdzy.

> COŚ NA ZĄB
Restauracja Modlińska (ul. Jana Pawła II 27, Nowy Dwór Mazowiecki; od godz. 12.00 do 21.00, facebook.
com/restauracja.modlinska/ ) proponuje dania kuchni polskiej i europejskiej, w tym pierogi, tradycyjny 
żurek, schabowy, pieczone nogi kaczki z żurawiną, makarony i sałatki, a w czasie lockdownu serwuje je 
na wynos. 

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Wycieczki śladami produkcji filmowych ułatwia wydany przez Mazowiecką Regionalną Organizację 
Turystyczną przewodnik „Mazowsze na Filmowo”, dostępny w formacie pdf na stronie

http://www.mazowsze.mrot.pl/images/pliki/Przewodnik_filmowy_2017_elek_1.pdf

oraz specjalne wydanie magazynu „Moda na Mazowsze Filmowe”

https://modanamazowsze.pl/media/uploaded_files/wydaniaMNM/pdf/mnm-nr-18.pdf

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 664 775 326, 
e-mail: it@3rzeki.pl, www.3rzeki.pl

> DOJAZD Z WARSZAWY
- autem: 40 km; na terenie zewnętrznym twierdzy znajdują się bezpłatne parkingi.

- autobusami przewoźnika Polonus: spod dworca Warszawa Gdańska lub spod dworca Warszawa 
Centralna (przystanek 04) – 60 min.

- pociągami Kolei Mazowieckich (z dworca Warszawa Gdańska/Warszawa Wschodnia do stacji Nowy 
Dwór Mazowiecki lub Modlin – 30/40 min).

W pobliżu stacji Nowy Dwór Mazowiecki znajduje się przystanek autobusowy linii nr 11,12,13 
(należy wysiąść przy budynku dawnego kasyna na ulicy Ledóchowskiego). 

Ze stacji Modlin pieszo do twierdzy jest ok. 2,5 kilometra. Dojście do Bramy Ostrołęckiej możliwe 
od ul. Mieszka I (pod wiaduktem kolejowym).
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