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V BIEG ŁOSIA W KAMPINOSIE
13.05.2016

Bieg Łosia to siostrzana impreza rozgrywa-
nego jesienią Maratonu Kampinoskiego. 
Trasa o długości 17 km poprowadzona jest 
naturalną pętlą szlaków turystycznych i jest 
dość wymagająca. Obowiązuje limit 500 
osób.
Informacje i zapisy: bieglosia.pl 

SZWEDZI W OTWOCKU WIELKIM, 
 CZYLI POTOP W PAŁACU BIELIŃSKICH

13-14.05.2017
Nocna Wielka Bitwa o Pałac Bielińskich 
w Otwocku Wielkim z udziałem rekonstruk-
torów będzie najbardziej widowiskowym 
punktem programu imprezy historycznej 
organizowanej co roku w Otwocku. Inne 
atrakcje to m.in. niedzielna przedpołudnio-
wa potyczka, wojskowe obozowisko z XVII 
wieku, piesze i konne pokazy wojska w stro-
jach z epoki oraz możliwość sprawdzenia się 
przez publiczność w turniejach łuczniczych 
i szabli bojowej. Nie zabraknie zabaw i gier 
dla najmłodszych oraz możliwości kupienia 
jadła i pamiątek na jarmarku.
Więcej informacji: www.facebook.com/
events/104807926717396/

NOC MUZEÓW
20/21.05.2017

Noc Muzeów, która wyrosła z Europejskiej 
Nocy Muzeów, obchodzona jest w Polsce 
od 2003 r. Co roku dołączają do tej cennej 
kulturalnej tradycji kolejne miejscowości. 
Na Mazowszu poza Warszawą, gdzie akces 
zgłosiło do początku kwietnia ponad 200 
instytucji, Noc Muzeów odbywa się również 
m.in. w Ciechanowie, Mławie, Ostrołęce, 
Płocku, Pruszkowie, Radomiu, Siedlcach, 
Sierpcu, Warce i Żyrardowie.

ŚWIĘTO LNU W ŻYRARDOWIE
26-28.05.2017

Parada miejska oraz inscenizacja strajku 
szpularek, który odbył się w Żyrardowie pod 
koniec kwietnia 1883 r., to część programu 
Święta Lnu, które odbędzie się w tym roku 
pod koniec maja, przejmując częściowo 
rolę przeniesionego z końca kwietnia na 
wrzesień Chmiel Festu – Industrialnego Fe-
stiwalu Browarnictwa. Podczas Święta Lnu 
działać będzie prężnie Muzeum Lniarstwa 
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, gdzie 
zaplanowano m.in. kiermasz produktów 
lnianych i rękodzielnictwa oraz różnorodne 
warsztaty związane z lniarstwem.
Więcej informacji: http://zyrardow.info/new-
s,565-swieto-lnu-w-zyrardowie

IX JARMARK TUMSKI W PŁOCKU
2-4.06.2017

Dziewiąty Jarmark Tumski jak co roku będzie 
zlokalizowany w obrębie Starego Miasta. 
Plac Nowy Rynek, ulica Tumska, plac Naru-

towicza, ulica Grodzka i Starówka zostaną 
podzielone na pięć stref: kolekcjonerską, 
handlową, dziecięcą, sztuki oraz militaria. 
W ramach Jarmarku odbędą się m.in. Noc 
Cygańska (3 czerwca), Dzień Dziecka (4 
czerwca) oraz zlot pojazdów historycznych. 
Planowane są również dwie wystawy 
zorganizowane z okazji obchodów Roku 
Rzeki Wisły, które można będzie zwiedzać 
w pierwszy weekend czerwca w obrębie 
Jarmarku. Pierwsza składać się będzie 
z niezwykłych krajobrazów Wisły autor-
stwa płockich fotografów, a druga, zatytu-
łowana „Ludzie Wisły”, oparta będzie na 
archiwalnych zdjęciach osób, których życie 
związane jest z Wisłą (m.in. rybacy, żegla-
rze, wędkarze).
Więcej informacji: jarmarktumski.plock.eu

IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SMAKÓW  
NA ZAMKU W LIWIE

25.06.2017
Czwarty Turniej Smaków odbędzie się tra-
dycyjnie na podzamczu Zamku w Liwie, na 
historycznej granicy Mazowsza i Podlasia. 
Celem imprezy jest prezentacja i kultywo-
wanie bogatej tradycji kulinarnej regionów, 
przez które przebiega Szlak Wielki Gości-
niec Litewski – od Mazowsza i Podlasia po 
Grodzieńszczyznę i Wileńszczyznę. Podczas 
imprezy odbywają się konkursy kulinar-
ne o Kielich Wojciecha Wielądko – autora 
pierwszej książki kulinarnej w języku pol-
skim, który pochodził z położonej niedaleko 
miejscowości Wielądki.
Więcej informacji: 
www.wielkigoscinieclitewski.pl
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WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK  
W MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

17.04.2017, godz. 1000-1800

Lany poniedziałek zwany też śmigusem-
-dyngusem to znakomita okazja, by poznać 
lepiej wielkanocne zwyczaje i tradycje Ma-
zowsza. Tego dnia na terenie skansenu bę-
dzie można wziąć udział w ludowych grach 
i zabawach. Jedna z nich to gra w kręga; do 
tradycji należą też huśtawki wielkanocne. 
Dzieci będą mogły wziąć udział w warszta-
tach plastycznych i spróbować sił w toczeniu 
obręczy oraz chodzeniu na szczudłach.
Więcej informacji: www.mwmskansen.pl

POCZĄTEK SEZONU W PARKU ILUZJI 
W MOŚCISKACH
22.04.2017

Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji w Mo-
ściskach koło Trojanowa to jedyny w Euro-
pie park rozrywki, którego tematem prze-
wodnim jest iluzja. Można w nim skorzystać 
z około 70 atrakcji przeznaczonych dla dzie-
ci i dorosłych. Są to konstrukcje przeczące 
prawom fizyki, muzea iluzji i egipskie, uni-
katowa Kopalnia Złota, park doświadczeń, 
rezerwat smoków z ruchomymi figurami, 
kolejki, labirynty, park linowy i wiele innych. 
Park został nagrodzony certyfikatem POT 
„Najlepszy Produkt Turystyczny” roku 2016.
Więcej informacji: www.farmailuzji.pl

II GARWOLIŃSKI DUATHLON – STREFA 2017
30.04.2017, godz. 1100

Około 27 km będą musieli przebiec i prze-
jechać na rowerach uczestnicy II edycji Gar-
wolińskiego Duathlonu „Strefa 2017”. Limit 
czasu na pokonanie całej trasy wynosi dwie 
godziny. Uczestnicy będą klasyfikowani 
w kategoriach wiekowych oraz generalnej 
– Open Mężczyźni i Open Kobiety. Celem 
imprezy jest promowanie aktywnego trybu 
życia oraz turystyki pieszej i rowerowej. 
Więcej informacji: csik.garwolin.pl

XX JUBILEUSZOWY TURNIEJ RYCERSKI W IŁŻY
29-30.04.2017

Turniej rycerski w Iłży to jedna z najstarszych 
i największych tego typu imprez w kraju. Na 
wzgórzu zamkowym pojawią się najlepsi re-
konstruktorzy i przedstawiciele bractw oraz 
stowarzyszeń rycerskich. Udział zapowie-
dzieli m.in. Jomsborg Viking Hird, Drużyna 
Wojów Arkona oraz Chorągiew Rycerstwa 
Ziemi Sandomierskiej. W programie pokazy 
walk i prezentacja średniowiecznego rze-
miosła. Turniej organizowany jest na cześć 
Zawiszy Czarnego z Grabowa herbu Sulima.
Więcej informacji: www.turniej.ilza.pl

XV SZYDŁOWIECKIE ZYGMUNTY
2-3.05.2017 

Szydłowieckie Zygmunty to święto miasta 
Szydłowca poświęcone jego patronowi – 
św. Zygmuntowi I Burgundzkiemu. W go-
tyckiej farze odbędzie się odpust parafialny, 
a na miejskim Rynku – Kiermasz Zygmun-
towski. Na stoiskach będzie można znaleźć 
wyroby regionalne, rękodzieło i produkty 
spożywcze.
Więcej informacji: www.szydlowiec.pl

POCZĄTEK SEZONU KONCERTOWEGO  
W ŻELAZOWEJ WOLI

6.05.2017
Sezon koncertowy w Domu Urodzenia Fry-
deryka Chopina w Żelazowej Woli trwa od 
początku maja do końca września. W każdą 
niedzielę odbywają się wówczas koncerty 
wybitnych pianistów z Polski i zagranicy – 
o godz. 12.00 i 15.00. W soboty odbywają 
się z kolei recitale młodych utalentowanych 
pianistów z kraju.
Więcej informacji: pl.chopin.nifc.pl/institute/
concerts/zelazowa_wola/

Kalendarium
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Do Kobyłki najłatwiej dojechać koleją (linia Warszawa-
-Tłuszcz) lub własnym samochodem (wyjazd ze stolicy 
trasą S8 na Marki lub 634 przez Ząbki i Zielonkę). W każ-
dym wypadku należy zabrać ze sobą rower, ale o tym za 
chwilę.

Po Pierwsze
Światowej klasy zabytkowa świątynia okrzyknięta „perłą 
baroku na Mazowszu”, kościół Świętej Trójcy z połowy 
Xviii w. ufundowany przez biskupa Marcina Załuskie-
go herbu Junosza. Bazylikową, trójnawową świątynię 
z dwuwieżową fasadą zaprojektował włoski architekt 
guido Antonio Longhi. Późnobarokowe wnętrza wypeł-
niają wspaniałe polichromie figuralne, rysunki dekoracyj-
ne i bogate wyposażenie. Podziwiając je, należy zwrócić 
uwagę na malowidła na sklepieniu nawy głównej ilustru-
jące Niebiańską Jerozolimę oraz scenę pokłonu pasterzy 
na ścianie absydy prezbiterium. Autorem obydwu jest 
malarz grzegorz łodziński. 
 
Po drugie
Kobyłka jest miastem przyjaznym mieszkańcom, funkcjo-
nalnie zagospodarowanym i pełnym zieleni. Tu żyje się 
przyjemnie i zdrowo. Przyrodniczym rarytasem jest czę-
ściowy rezerwat ornitologiczny „grabicz” o powierzchni 
ponad 29 ha, ostoja kilkudziesięciu gatunków ptaków. 
W otoczeniu torfowiskowego jeziorka, na bagnach 
i podmokłych łąkach żyją m.in. dzikie gęsi, kaczki, mewy 
śmieszki, czaple, perkozy i łabędzie.

Po trzecie
Wśród miejskich przedsięwzięć oraz inwestycji proeko-
logicznych poczesne miejsce zajmują ścieżki rowerowe. 

Dlatego Kobyłkę i okolice najprzyjemniej jest przemierzać 
na dwóch kółkach. Wzdłuż ulic zbudowano ciągi rowe-
rowe, także do sąsiednich miejscowości – Zielonki, Ma-
rek i Ząbek – można dojechać bicyklem. Chcąc pojeździć 
po okolicznych lasach, należy wziąć pod uwagę trudne, 
piaszczyste dukty i przygotować się na potyczki z koma-
rami. Cóż, takie są uroki pleneru. 

Po czwarte
Fantastyczni mieszkańcy: aktywni i zaangażowani. Dzięki 
ich przedsiębiorczości i pomysłowości urzeczywistniają 
się ciekawe wydarzenia, takie jak festiwale, turnieje i za-
wody sportowe, koncerty okolicznościowe, przeglądy, 
konkursy, spektakle teatralne, wystawy i wieczory autor-
skie. Familie wesoło spędzą czas na piknikach rodzinnych 
organizowanych w Dniu Dziecka i w imieniny Stefanówki. 
Melomanów zainteresują Koncerty Mistrzów na Festiwalu 
„Perła Baroku”, a szansą na świetną zabawę dla wszyst-
kich będą występy zespołów muzycznych z najwyższej 
półki podczas Dni Miasta Kobyłka. 

Dumą miasta jest MKS „Wicher”, klub sportowy o ponad-
dziewięćdziesięcioletniej tradycji. Lokalni sportowcy osią-
gają wspaniałe wyniki nie tylko w regionie, ale też w kraju 
i za granicą. Klub stwarza wiele możliwości uprawiania 
sportu, np. gry w piłkę nożną, siatkówkę i trójboju siło-
wego, rekreacji i aktywnego wypoczynku. 
Zapraszamy do Kobyłki!  
    

KobyłKa na cztery po…
Kobyłka jest mazowieckim miastem położonym na Równinie Wołomińskiej, zaledwie 17 km 

od Warszawy. Warto tu przyjechać na weekend z wielu powodów, a oto kilka z nich.

URZĄD MIASTA KOBYŁKA, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
tel.: 22 760 70 08, 22 760 70 45, faks: 22 760 70 55
e-mail: urzad@kobylka.pl
WYDZIAŁ KOMUnIKAcjI SpOŁecZnej I pROMOcjI
tel: 22 760 70 20, promocja@kobylka.pl

INFO
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Pałac w chrzęsnem 
– Kultury czar

XVII–wieczna, zabytkowa rezydencja od wieków jest ośrodkiem kultury oraz przyjaznym 
artystom miejscem spotkań i  wymiany myśli. Także dziś, tu właśnie bije twórcze serce 
powiatu wołomińskiego.

W otoczonym dorodnym parkiem, starannie odrestaurowanym 
późnorenesansowym pałacu w Chrzęsnem, którego właścicielem 
jest Powiat Wołomiński, troskliwie hołubione jest kulturowe dzie-
dzictwo ziemi wołomińskiej. Dawnymi czasy bywali tu i tworzyli 
znakomici artyści: malarz impresjonista Władysław Podkowiński 
i wieszcz narodowy, poeta Cyprian Kamil Norwid. hologram w hi-
storycznym wnętrzu opowiada o dziejach majątku, ale pałac pozo-
staje nadal ostoją dla aktorów, kompozytorów, artystów scen war-
szawskich i gwiazd światowego formatu. Zabytek otwiera swoje 
podwoje dla wszystkich, którzy chcą chłonąć nacechowany arty-
zmem klimat i uczestniczyć w plenerach malarskich, plastycznych, 
literackich, teatralnych, a także wyjątkowych lekcjach muzealnych.

Doskonałą okazją do odwiedzenia pałacu i rozsmakowania się 
w jego urokliwym otoczeniu jest „Majówka w Chrzęsnem 2017”, 
na którą zaprasza starosta wołomiński Kazimierz Rakowski. W pro-
gramie imprezy znajdują się liczne atrakcje dla osób w każdym 
wieku. Szykuje się wspaniała rodzinna zabawa! 

robert szewczyk

pAŁAc W chRZęSneM, tel. 29 757 29 50
palac@palacwchrzesnem.pl, www.palacwchrzesnem.pl
STAROSTWO pOWIATOWe W WOŁOMInIe, tel. 22 787 43 01 wew. 105
zabytki@powiat-wolominski.pl, www.powiat-wolominski.pl

INFO

zaPraszamy do PułtusKa  
– nowoczesnego miasta z tradycjami

Pułtusk, malownicze miasto nad Narwią, z uliczkami biegnącymi wzdłuż kanałów, zawsze 
gościnnny dla turystów z całego świata, jest położony 60 km od Warszawy na skraju 

Puszczy Białej, na szlaku prowadzącym do jezior mazurskich. 

Stąd na Mazury prowadzi jeszcze jedna droga – naturalny 
szlak wodny – rzeka Narew. Dwa kilometry przed Pułtuskiem 
rzeka rozwidla się, okalając najstarszą część miasta – rynek 
z licznymi zabytkami. Najcenniejszym zabytkiem Pułtuska jest 
kolegiata pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie z po-
łowy  Xv w. – z charakterystycznym renesansowym sklepie-
niem zwanym pułtuskim oraz unikatową polichromią, której 
odkrycie rzuciło nowe światło na sztukę renesansu. W Pułtu-
sku warto odwiedzić również zamek (obecny Dom Polonii),  
kaplicę pw. św. Marii Magdaleny, kościół św. Józefa z pięk-
nym barokowym wnętrzem.   
Oprócz zabytków i pułtuskich osobliwości miasto w czasie 
wiosenno-letnim oferuje mieszkańcom i turystom wiele pro-
pozycji spędzenia wolnego czasu:
  wycieczki gondolami i kajakami po Narwi, 
  spacery po malowniczych zakątkach Pułtuska, najdłuż-

szym rynku w Europie czy Puszczy Białej, która stanowi 
ostoję dla licznych coraz rzadziej spotykanych roślin 
i zwierząt,

  udział w wielu organizowanych w mieście wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych. 

atraKcje Kulturalne w 2017 roKu 
W 2017 roku na pułtuskiej scenie, podczas imprez organizowa-
nych przez gminę Pułtusk, będzie można zobaczyć m.in.: Kami-
la Bednarka, gazebo, zespoł Skaldowie, Anię Rusowicz, Monikę 
Kuszyńską, Marcina Dańca, Szymona Wydrę. 

To tylko wybrane pozycje z licznych wydarzeń, które w tym 
roku odbędą się w Pułtusku. 

6 V –  „Letnie Granie Radia dla ciebie” 
17 VI  –  XV Wielki jarmark Średniowieczny 
18 VI   –  III pułtuski Festiwal Młodzieżowych  Orkiestr Dętych 
23 VI   –  „Wianki 2017 – szanty” 
30 VI   –  1 lipca – V pułtuski Festiwal  im. Krzysztofa Klenczona 
18 VIII   –  DIScOpOLOWAnIe 
26 VIII   –  Zakończenie wakacji „Made in pułtusk” 
3 IX – Dożynki Gminy pułtusk 
16-24 IX  – XX Dni patrona pułtuska św. Mateusza

Gminne  centrum Informacji Turystycznej w pułtusku 
informacjaturystyczna@pultusk.pl 
oraz Miasto pułtusk na www.facebook.com

INFO

WYDARZENIA



Wiosna zagościła już na dobre. Ładna pogoda i coraz dłuższe dni zachęcają do aktywności, a długi 
weekend majowy tradycyjnie rozpoczyna sezon turystyczny. Każdy dzień wolny od pracy staje się pre-
tekstem, by oderwać się na chwilę od codziennych obowiązków i wyruszyć w dalszą lub bliższą podróż.
Jeśli właśnie zastanawiasz się, w jakim kierunku wyruszysz w tym roku, musisz wiedzieć, że Warszawa 
już na Ciebie czeka. 

TURYŚCI SĄ W STOLICY ZAWSZE MILE WIDZIANI

Jesteśmy miastem przyjaznym turystom. Mamy sprawnie działający 
system informacji turystycznej, ofi cjalny portal turystyczny
www.warsawtour.pl, który pomoże Ci zaplanować wizytę, 
aplikacje mobilne bardzo przydatne, gdy jesteś już na miejscu
www.apps.warsawtour.pl
Do najważniejszych atrakcji dostaniesz się bez trudu komunikacją 
miejską, ale możesz też skorzystać z miejskiej wypożyczalni 
rowerów Veturilo i przemierzać miasto na dwóch kółkach.

MAMY PIĘKNE PARKI I OGRODY

Czy wiesz, że prawie połowa powierzchni miasta to tereny 
zielone? Parki, zieleńce, czy skwery są niemal na wyciągnięcie 
ręki. Wiosną, gdy przyroda budzi się do życia, prezentują się one 
wyjątkowo pięknie i dają możliwość wytchnienia. Zachwycą Cię 
kwitnące magnolie i azalie w Ogrodzie Botanicznym UW, oczaruje 
śpiew słowika w Parku Skaryszewskim i widok roztaczający się
z ogrodów na dachu BUW.

WARSZAWA
ZAPRASZA NA MAJÓWKĘ

A oto 5 powodów, dla których warto tu przyjechać 
wiosną:

WIĘCEJ O WARSZAWIE:

/warsaw /fall_in_love_with_warsaw

/WarszawaEN

Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy www.warsawtour.pl

/ewarsaw

U NAS SIĘ DZIEJE W PLENERZE

To właśnie w maju rozpoczyna się wiele cyklicznych wydarzeń 
plenerowych. Każdy weekend to koncerty, warsztaty, pokazy – 
wystarczy chwila w Internecie, by znaleźć coś interesującego. 
Koniecznie posłuchaj niedzielnego Koncertu Chopinowskiego 
w Łazienkach Królewskich i pójdź na wieczorny pokaz 
w Multimedialnym Parku Fontann.

DOBRZE ZJESZ

Kulinarna strona naszego miasta pozytywnie Cię zaskoczy. Warszawa 
może się poszczycić zarówno restauracjami nagrodzonymi gwiazdką 
Michelin, jak również dużą ilością barów z dobrą ofertą lunchu. 
Polecamy, byś wzorem mieszkańców, odwiedził jeden z targów 
śniadaniowych i skomponował posiłek z produktów kupionych od 
lokalnego dostawcy. Zajrzyj też do odrestaurowanej niedawno Hali 
Koszyki - tutaj możesz delektować się posiłkiem, czując atmosferę 
przedwojennej Warszawy.

NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ, NAWET GDY PADA

Nie martw się, gdy pogoda spłata Ci figla. Zmiana planów nie 
musi być bolesna, ponieważ mamy wiele atrakcji osłoniętych przed 
deszczem i chłodem. Możesz zaopatrzyć się w kartę WarsawPass 
www.warsawpass.com, z którą odwiedzisz (bez stania w kolejce) 
najbardziej popularne miejsca w Warszawie. Jeśli jednak nie 
przepadasz za muzeami, zawsze możesz wybrać się do kina, na 
zakupy lub poszukać mniej oczywistych miejsc, jak Escape Room 
lub Fotoplastikon.
Pamiętaj jednak, że spacer w deszczu pod parasolem, zakończony 
filiżanką gorącej czekolady u Wedla, też jest dużą przyjemnością.
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Iluzjoniści, szczudlarze, żonglerzy, 

akrobaci, połykacze ognia  

oraz tancerze i muzycy wystąpią 

podczas Festiwalu Artystów 

Ulicznych i Precyzji, który już po raz 

szósty odbędzie się w Radomiu. 

Już drugi raz będzie to impreza międzynarodowa, w któ-
rej wezmą udział artyści m.in. z izraela, Australii, a także 
z Ameryki Południowej. To impreza, której nie możecie 
przegapić w maju! 

Festiwal odbędzie się 27 i 28 maja. Na radomskim dep-
taku wystąpi w sumie kilkudziesięciu artystów ulicznych.  

gwiazda festiwalu
Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie arty-
sta, która przyjedzie aż z Australii. Wybitny akrobata, który poka-
zuje, że ludzkie ciało nie posiada żadnych ograniczeń. Aerial Manx 
na swoim koncie ma wiele rekordów, z czego aż trzy znalazły się 
w Księdze Rekordów guinnessa. Popisowy numer z połykaniem 
miecza to coś więcej niż performance, to umiejętne balansowanie 
między ryzykiem utraty życia a sztuką w czystej postaci. 

atraKcje nie tylKo dla dzieci
Podczas festiwalu wystąpi też gili ivri – artysta, który na całym 
świecie uznawany jest za najwybitniejszego solowego performe-
ra sztuki mimów, a także EX-FireShow, czyli artysta, który pobił 
rekord guinnessa w pluciu ogniem. Widzów zabawiać będzie też 
El-Kote, czyli  multiartysta chilijskiego pochodzenia. Jego pokazy 
cechuje fuzja gorącego temperamentu Ameryki Południowej i róż-
nych technik cyrkowych. Znany ze swej teatralnej improwizacji ar-
tysta sprawia, że każdy jego występ jest unikatowy i wyjątkowy. 
To jednak nie wszystko. Tradycyjnie podczas festiwalu nie zabrak-
nie szczudlarzy, balonowej wioski zoo czy żywych rzeźb. Będą też 
tancerze, mnóstwo ogromnych mydlanych baniek i dużo innych 
atrakcji dla najmłodszych, ale też nieco starszych uczestników za-
bawy. 

To doskonały sposób na spędzenie ostatniego majowego weeken-
du! Zajrzyjcie do Radomia. Będzie naprawdę magicznie.

Festiwal artystów 
ulicznych i Precyzji
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Kraina jeziorKi  
rowerowy raj na Południe od stolicy
jaK dotrzeć?
Z Warszawy, aby dotrzeć do szlaków rowerowych Kra-
iny Jeziorki, wystarczy skorzystać z istniejącego od lat 
Chojnowskiego Szlaku Rowerowego (początek: Kabaty 
– Piaseczno – góra Kalwaria) oznaczonego w terenie na 
zielono lub Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego (War-
szawa – Konstancin – góra Kalwaria – Czersk) koloru 
niebieskiego, który zaczyna się już w łomiankach i bie-
gnie przez stolicę wzdłuż Wisłostrady. Doprowadzą nas 
one do pozostałych 16 tras przygotowanych przez Sto-
warzyszenie gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki. Do 
tej urokliwej Krainy  można też dotrzeć pociągiem Kolei 
Mazowieckich, np. do Zalesia górnego czy Piaseczna, lub 
liniami podmiejskimi ZTM: 709, 710, 724, 727, 739, 742, 
a także korzystając z usług PKS grójec czy PKS Polonus, 
które ruszają głównie ze stacji Metro Wilanowska. Pla-
nując podróż, pamiętać należy o kursującym od kilku lat 
promie na Wiśle na trasie gassy – Karczew, dzięki czemu 
jeszcze ciekawiej można zaplanować rowerowy wypad.

co warto zobaczyć
Jedną z największych atrakcji Krainy Jeziorki jest zabyt-
kowa piaseczyńsko-grójecka kolej wąskotorowa ze stacją 

początkową w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza. Regular-
ne kursy odbywają się w każdą niedzielę o 1100. Warto też 
zwiedzić Xiv-wieczny zamek w Czersku, szczególnie wte-
dy, gdy na zamkowym dziedzińcu odbywają się rycerskie 
pojedynki (13-14.05 – Turniej rycerski, 1-2.07 Szwedzi 
na Zamku). Dla rowerzystów są specjalne zniżki. Można 
też pospacerować w Parku Zdrojowym w Konstancinie-
-Jeziornie, w którym koniecznie trzeba zajrzeć do tężni 
solankowej. Jeśli komuś mało leczniczych źródeł, może 
odwiedzić termy w Mszczonowie. Rajem dla wędkarzy 
może natomiast okazać się zalew Osieczek (gm. Pniewy), 
gdzie można złowić m.in. pstrąga tęczowego i potoko-
wego. Warto zobaczyć także ciekawe drewniane kościoły 
w Chynowie, Rembertowie, Lutkówce i na Mariankach 
w górze Kalwarii, liczne pałace, dwory oraz często towa-
rzyszące im parki (szczególnie w powiecie grójeckim). Do 
najciekawszych zabytkowych miast zaliczymy Piaseczno, 
górę Kalwarię, grójec z zabytkowymi ratuszami oraz Tar-
czyn, Mszczonów i willowy Konstancin –  jedyne uzdro-
wisko na Mazowszu. Na pewno warto wypożyczyć kajak 
i spłynąć z Zalesia Dolnego do Konstancina-Jeziorny, nie 
martwiąc się o rower, który w miejsce zakończenia spły-
wu dowiezie nam organizator wypożyczalni kajaków. 

Więcej na: www.kajaki-piaseczno.pl. Bardziej odważ-
nym polecamy kajak na Wiśle. Tu pomoże strona www.
kajakigorakalwaria.pl. W tym roku szczególnie polecamy 
wydarzenia nad Wisłą, tj. Flis Festiwal (13-14.05), piknik 
„u Rzeki” (3.06) czy Zielone Świątki na urzeczu (4.06), 
ponieważ 2017 to rok Rzeki Wisły. Będzie się działo!

mnóstwo innych Powodów
W dolinie Jeziorki łącznie zlokalizowanych jest także 8 
muzeów, 60 obiektów noclegowych (w tym 8 gospo-
darstw agroturystycznych) i kilkaset wartych odwiedzenia 
atrakcji, takich jak parki linowe czy paintball. Na terenie 
każdej z 10 gmin Krainy działają stadniny konne (w su-
mie ponad 20), wypożyczalnie sprzętu wodnego, dające 
możliwość pływania po Jeziorce, Wiśle oraz zbiornikach 
zamkniętych (np. Planeta Zalesie w Zalesiu górnym) czy 
wiejskie zagrody z wieloma atrakcjami w jednym miej-
scu, takie jak  Ranczo pod Bocianem, gościniec Wiecha 
(gm. Tarczyn) czy Wioska pod Kogutem (gm. Prażmów).

bogactwo Przyrodnicze
Także przyroda nas rozpieszcza. Liczne są tu rezerwa-
ty czy leśne kompleksy wypoczynkowe, jak choćby te 
w Magdalence (gm. Lesznowola), Zimnych Dołach koło 
Żabieńca, czy w okolicach Osuchowa (gm. Mszczonów). 
Warte poznania jest samo środowisko rzeki Jeziorki oraz 
jej dopływów, które dostarczy każdemu wielu niezapo-

mnianych wrażeń, pozwoli wypocząć i nabrać sił. Dlatego 
szczególnie polecamy wycieczkę Szlakiem głównym Kra-
iny Jeziorki, który biegnie wzdłuż rzeki na długości blisko 
82 km. Liczne na obszarze Krainy rezerwaty (np. Rezerwat 
Skarpa Jeziorki w gm. Prażmów), kompleksy leśne ziemi 
mszczonowskiej, grójeckiej, a  także Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego to wspaniałe tło każdej rowerowej wy-
cieczki. 

smaKowita Kraina
Wiosną niewątpliwie urokliwe są kwitnące sady zloka-
lizowane w okolicach grójca, Tarczyna i góry Kalwarii, 
których smakowite plony stanowią 30 procent krajowej 
produkcji jabłek. Przepyszny naturalny sok jabłkowy znaj-
dziemy już na niemal każdym targowisku. Od niedawna 
produkowany tu cydr zdążył już podbić podniebienia mi-
łośników kulinarnych smakowitości, tak jak słodycz ziemi 
czerskiej – „Czerlotka”, którą można zjeść w cukierniach 
w górze Kalwarii, czy pyszne potrawy z lesznowolskich 
dyni. Amatorom słodkości możemy też polecić smako-
wite i naturalne miody, jak choćby te z Tęczowej Pasieki 
w Cieciszewie, gdzie znajdziemy też podpuszczkowe sery 
cieciszewskie. Koniecznie także trzeba wstąpić do jednej 
ze staropolskich karczm i wyśmienitych restauracji, któ-
rych na terenie Krainy Jeziorki jest ponad 100. ich listę, 
jak i też mapy szlaków rowerowych znajdziemy na stro-
nie  www.krainajeziorki.pl.

Kraina Jeziorki to ponad 
400 km szlaków rowerowych 
w dolinie rzeki Jeziorki. Leży 
o krok od stolicy w kierunku 
południowym, na obszarze 
powiatu piaseczyńskiego, 

grójeckiego i gminy Mszczonów. 
Można tu nie tylko aktywnie 

(rowerem, kajakiem lub pieszo)  
i miło spędzić weekend, ale też 

przeżyć prawdziwą przygodę, 
wziąć udział w ciekawym 
wydarzeniu, poobcować 
z naturą, zobaczyć wiele 

interesujących, zabytkowych 
i inspirujących miejsc, a na 

koniec też dobrze zjeść.

tekst i zdjęcia: arkadiusz strzyżewski

PodrÓŻe
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góra Kalwaria
święty zaKonniK i smoczy rycerze
W mazowieckiej gminie Góra Kalwaria znajdują się ciekawe zabytki i miejsca kultu religijnego 

świadczące o wspaniałej przeszłości, zachęcające do zwiedzania i kontemplacji.

wieczerniK na marianKach
góra Kalwaria, dawniej wieś rycerska góra, była wzmian-
kowana w źródłach z połowy Xiii w. Biskup poznański 
Stanisław Wierzbowski ufundował tu ośrodek kultu znany 
pod nazwą Nowej Jerozolimy, jako że wzorowany był na 
autentycznej kalwarii jerozolimskiej. W jego skład weszło 
35 kaplic, 6 kościołów i 5 klasztorów. Dziś można zwie-
dzać m.in. pobernardyński zespół klasztorny z Xviii w. 
Wraz z Nową Jerozolimą powstał także położony na ubo-
czu kościół Wieczerzy Pańskiej, Wieczernik, symbolizujący 
tajemnice Wielkiego Czwartku. Wśród sprowadzonych tu 
przez biskupa Wierzbowskiego braci marianów był także 
ojciec Stanisław Papczyński, założyciel tego zgromadzenia 
zakonnego (1673 r.) i przyszły święty Kościoła katolickie-
go (został kanonizowany w 2016 r.). Po śmierci w 1701 r.  
Stanisław Papczyński spoczął w Wieczerniku, a kościół 
uznano za sanktuarium zgromadzenia marianów. Dziś 

w przykościelnym domu księży znajduje się muzeum 
ojca Stanisława Papczyńskiego, w którym zebrano cenne 
przedmioty dokumentujące życie i działo wybitnego Po-
laka: pisarza, teologa, filozofa, zakonnika i spowiednika 
króla Jana iii Sobieskiego. Zwiedzający mają sposobność 
zaznajomienia się z życiorysem świętego, jak również z hi-
storią zgromadzenia marianów i dziejami Xvii-wiecznej 
Rzeczpospolitej. 

zameK nad czarną
Położony w gminie góra Kalwaria Czersk, który w średnio-
wieczu był siedzibą książąt mazowieckich, należy do gro-
na najstarszych miejscowości na Mazowszu. W pierwszej 
dekadzie Xv w. wzniesiono zamek na wiślanej skarpie. 
Z czasem koryto rzeki przesunęło się o 2 km, co przyczy-
niło się do utraty znaczenia grodu. Choć zniszczony podczas 
szwedzkiego potopu zamek jest dziś ruiną, nie znaczy to, 

że nic się w nim nie dzieje. Malownicze gotyckie mury 
legendarnego zamczyska są doskonałą scenerią rodzin-
nych festynów. 

imPrezy
Podczas Majówki na Zamku (30.04-03.05) można będzie 
wysłuchać opowieści o życiu w dawnych czasach, zajrzeć 
do Komnaty Kasztelana, zwiedzić zbrojownię, spróbować 
swoich sił w strzelaniu z łuku i szermierce. Nie zabraknie 
wesołych zabaw i gier dla najmłodszych. Pasjonująco za-
powiada się również iX Turniej Rycerski (13-14.05) – ryce-
rze Smoczej Kompanii i z zaproszonych bractw rycerskich 
stoczą zacięte pojedynki na zamkowym dziedzińcu, któ-
rym przyglądać się będą urocze białogłowy w średnio-
wiecznych strojach. 
W programie imprezy są m.in. walki na średniowieczną 
białą broń, pokazy konne i łucznicze, koncerty muzyki 
dawnej, zabawy plebejskie, jarmark historyczny i średnio-
wieczne obozowisko rycerskie. Każdy z przybyłych gości 
będzie mógł skosztować smakowitych potraw rycerskiej 
kuchni. Z kolei w pierwszy lipcowy weekend zamek opa-
nują Szwedzi. Podczas historycznego festynu Szwedzi na 
Zamku (1-2.07) odtworzone zostaną wydarzenia sprzed 
360 lat, kiedy to część szwedzkiej dywizji, rozbitej przez 
Stefana Czarnieckiego w bitwie pod Warką, schroniła się 
na czerskim zamku. Najeźdźcy spalili miasto, a uciekając, 
wysadzili mury warowni. Widowiskowej rekonstrukcji 
dziejowego epizodu z 1656 r., której kulminacją będzie 
wieczorne starcie wojsk, towarzyszyć będą liczne atrak-
cje: zaciąg do regimentów, pokazy musztry muszkiete-
rów oraz konne w wykonaniu szwedzkiej rajtarii, popisy 
szablowe, a dla gawiedzi turniej łuczniczy, nauka tańców 
dawnych i szermierki.  

robert szewczyk

www.papczynski-kanonizacja.pl/muzeum
www.zamekczersk.pl  
www.gorakalwaria.pl i www.kulturagk.plINFO
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Dom pielgrzyma – muzeum Wieczernik na Mariankach – sanktuarium Świętego Stanisława papczyńskiego

Turniej rycerski

Turniej rycerski na zamku

Ojciec Stanisław papczyński
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W przeszło 10-hektarowym parku stoi Xviii-wieczny pa-
łac, który jest siedzibą Europejskiego Centrum Artystycz-
nego im. Fryderyka Chopina. Poza zwiedzaniem piętro-
wego pałacu proponujemy odpoczynek w zabytkowym 
parku z terenami sportowo-rekreacyjnymi. Zapraszamy 
nie tylko na koncerty chopinowskie, ale również wiele 
innych wydarzeń artystycznych, które odbywają się na 
świeżym powietrzu we wszystkie niedziele czerwca, lipca 
i sierpnia.

Koncerty choPinowsKie
Od przeszło 35 lat w sannickim pałacu w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca organizowane są koncerty chopinow-
skie, którym towarzyszy recytacja poezji w wykonaniu 
znanych polskich aktorów. Później goście przechodzą na 
piętro pałacu, gdzie odbywa się otwarcie wystawy malar-
stwa, czasem fotografii, grafiki lub rzeźby. We wszystkie 
pozostałe niedziele czerwca, lipca i sierpnia Europejskie 
Centrum zaprasza na bezpłatne koncerty plenerowe. 
W parkowych alejkach są również eksponowane wysta-
wy – związane najczęściej z ważnymi postaciami i datami  
w historii Polski, ale i samych Sannik.

neoKlasycystyczny Pałac
Zespół Pałacowo-Parkowy to miejsce, gdzie historia i kul-
tura ściśle się zazębiają, tworząc wyjątkowy klimat. Pałac 
w Sannikach i dobra ziemskie z nim związane kilkukrotnie 
na przestrzeni wieków zmieniały właścicieli. Począwszy 
od książąt mazowieckich poprzez króla, szlachtę, ziemian 
aż do końca ii wojny światowej znajdowały się w rękach 
prywatnych właścicieli. istotne w historii Polski wyda-
rzenia, jak powstania listopadowe i styczniowe czy obie 
wojny światowe miały wpływ na historię Sannik, a tym 

samym i pałacu. Walory historyczne, wyjątkowe polichromie 
z końca Xviii i połowy XiX wieku oraz sentymentalne pamiątki 
po największym polskim kompozytorze sprawiają, że Sanniki są 
ważnym elementem szlaków turystycznych, zarówno polskich, 
jak i wielu zagranicznych.

drewniany dwÓr KsiąŻęcy
W 2011 roku, podczas kompleksowej rewaloryzacji Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego, odsłonięte zostały fragmenty fundamentów 
Xvii- lub Xviii-wiecznego dworu drewnianego. Wiele wskazuje 
na to, że pod nimi mogą znajdować jeszcze starsze struktury 
– nawet z Xiv czy Xiii wieku. Podczas prac ziemnych natrafio-
no na narożnik fundamentu oraz fragment podstawy pod piec 
i elementy ceglanej posadzki wokół niego. Teren został zabezpie-
czony przed niepożądanym wpływem czynników zewnętrznych  
i czeka na kolejny etap prac archeologicznych.

choPin w sanniKach
udokumentowane związki jednych z właścicieli pałacu z Fryde-
rykiem Chopinem, zapewniają mu poczesne miejsce na trasie 
Szlaku Chopinowskiego. Kompozytor spędził w Sannikach dwa 
wakacyjne miesiące roku 1828, tu grał i komponował. W jed-
nym z pokoi stoi fortepian z 1820 roku, którego klawiatury naj-
prawdopodobniej dotykały palce Chopina. 

Monika Gadzińska – europejskie centrum Artystyczne 
im. Fryderyka chopina w Sannikach

PODRÓŻE

Niedaleko Warszawy i Łodzi, jeszcze bliżej Płocka i Łowicza oraz Sochaczewa, leżą Sanniki. 
Z  racji historycznych zaszłości wpisują się one w  dwa istotne trakty turystyczne – Szlak 
Chopinowski i  Szlak Książąt Mazowieckich. Pałac w  Sannikach jest jedynym obiektem 
na Mazowszu  związanym z  Fryderykiem Chopinem, który nigdy nie był rekonstruowany, 
a poddany został jedynie kompleksowej rewaloryzacji.

SANNIkI    ZAPRASZAją

Zespół Pałacowo-Parkowy otwarty jest codziennie:
październik-marzec w godzinach 800-1700

kwiecień-wrzesień w godzinach 800-2100

Zwiedzanie pałacu pod opieką przewodnika: 
od poniedziałku do piątku 800-1530

maj-wrzesień również w soboty i niedziele 1000-1800

Wstęp do parku bezpłatny!

poza zwiedzaniem neoklasycystycznego pałacu z  końca XVIII wieku  
centrum oferuje swym gościom wiele możliwości spędzenia tu czasu.  
Dysponujemy obiektami sportowo-rekreacyjnymi, salą konferencyj-
ną, altaną grillową. Bogaty pakiet ofert turystycznych, biznesowych, 
szkolnych i rodzinnych zawsze można dostosować do indywidualnego 
zapotrzebowania. Znajdujący się w pałacu Dom pracy Twórczej zapew-
nia komfortowe warunki wszystkim, którzy potrzebują ciszy i spokoju, 
a jednocześnie odpowiedniego klimatu dla swej twórczości. W dni kon-
certów, a od maja również w soboty i niedziele, w pałacowej oranżerii 
czynna jest kawiarnia, która zaprasza na Łakocie chopina.
Obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Bilety na koncerty można rezerwować za pośrednictwem strony inter-
netowej centrum w zakładce BILeTY.

eUROpejSKIe cenTRUM ARTYSTYcZne IM. FRYDeRYKA chOpInA 
ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, tel./faks 24 268 11 08
sekretariat@ecasanniki.pl, www.ecasanniki.pl

INFO

pomnik chopina i guwernantki,  fot. jakub Kolbiczpałac w Sannikach,  fot. Krystyna Falkowska

Altana grillowa, fot. j. Róg

publiczność podczas koncertu, fot. j. Róg 
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Kolorowe wsPomnienie
Na scenie rozświetlonej Sali Kongresowej Pałacu Kultu-
ry i Nauki w Warszawie oglądam po raz pierwszy fanta-
styczny spektakl w wykonaniu solistów, chóru i baletu 
oraz orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego: barwne 
stroje, werwa, skoczna muzyka, po prostu show pierwsza 
klasa! Tak można by powiedzieć dzisiaj, ale wówczas, na 
początku lat 80. XX w., szło się po prostu na „Mazowsze” 
– efektowne, kolorowe zjawisko rozkwitające w szarzyźnie 
PRL-owskiej codzienności. 

tradycja i wsPÓłczesność
Rzeczywistość zmieniła się całkowicie, zmieniło się rów-
nież „Mazowsze”. Świadectwem tych przemian jest   zmo-
dernizowana i rozbudowana siedziba zespołu – miejsce 
wielu wydarzeń kulturalnych: koncertów na własnej sce-
nie, warsztatów tanecznych, zajęć wokalnych, kursów i se-
minariów. Za potrzebami współczesności podąża również 
repertuar, w którym mieszczą się spektakularne widowi-
ska, takie jak „Kalejdoskop Barw Polski”, opera Wojciecha 
Bogusławskiego w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego „Cud 

mniemany, czyli Krakowiacy i górale”, koncert „gooral & 
Mazowsze,” koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
oraz „Msza Koronacyjna” i „Requiem” W.A. Mozarta.
O zespole słusznie mówi się, że jest ambasadorem pol-
skiej kultury i skarbnicą polskiego folkloru. Jerzy Waldorff 
– wybitny krytyk muzyczny – twierdził, iż zespół jest „perłą 
w koronie Rzeczypospolitej”. 

setKi, tysiące, miliony
Twórcami legendy występującego od 67. lat zespołu byli 
kompozytor Tadeusz Sygietyński i aktorka Mira Zimińska-
-Sygietyńska, postaci wielkiego formatu. Dziś „Mazowsze” 
jest firmą chlubiącą się wspaniałą historią i potężnym do-
robkiem: 140. artystów, 1500 kostiumów, ponad siedem 
tysięcy koncertów dla 23. mln widzów. „Mazowsze” to 
237 zagranicznych tras koncertowych i 190. odwiedzo-
nych miejscowości w Polsce. Liczby robią wrażenie, a nie-
słabnącej popularności dowodzi wypełniony po brzegi 
kalendarz występów „Mazowsza”. Kto jeszcze nie widział, 
nie słyszał, nie doświadczył tryskającego młodością, wi-
gorem, w pełni profesjonalnego widowiska – koniecznie 
powinien je zobaczyć. Z pewnością będzie zachwycony! 

Za bramą Pałacowo-Parkowego Zespołu Zabytkowego „Karolin” w Otrębusach rozpościera 
się rozśpiewana i  roztańczona kraina. Na czym polega fenomen tego zespołu? Najlepiej 
przekonać się o tym samemu!

zesPół „mazowsze”  
 – muzyczne marzenie

RODZINNY PIKNIK Z MAZOWSZEM  23-24 czerwca w siedzibie zespołu w Otrębusach 
mazowsze.waw.pl 

robert szewczyk
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ostrołęKa
– dziedzictwo Przeszłości

Ponadpięćdziesięciotysięczne miasto w województwie mazowieckim położone nad Narwią, 
niedaleko Puszczy Kurpiowskiej, zaskakuje atrakcjami, którym nie oprą się zainteresowani 
historią, jak również poszukiwacze nietuzinkowych zabytków.

Przez Ostrołękę wiedzie droga na Kurpiowszczyznę – uro-
kliwy region, którego mieszkańcy chlubią się oryginalną 
kulturą ludową i starodawnymi tradycjami. umowną datą 
powstania miasta jest rok 1373, w którym to książę Sie-
mowit iii nadał Ostrołęce przywilej wójtostwa. 

PomniK mauzoleum 
Monument upamiętnia bitwę powstania listopadowego, 
która miała miejsce pod Ostrołęką 26 maja 1831 r. Mau-
zoleum wzniesiono wewnątrz ziemnego fortu carskiego 
z XiX w. z okazji setnej rocznicy bitwy, zgodnie z orygi-
nalnym projektem Borysa von Zinserlinga i Romualda 
Zerycha. Wewnątrz znajduje się sarkofag z prochami po-
wstańców. Zwiedzający mauzoleum, jedyny taki obiekt 
w kraju, mogą również obejrzeć multimedialne wystawy, 
kolekcję miniaturowej armii oraz skansen artylerii Króle-
stwa Polskiego. Z tarasu rozciąga się wspaniały widok na 
pole bitwy i miasto. 

wyKlęci bohaterowie
Kultywowanie pamięci o tych, którzy oddali życie za 
wolną Polskę, jest fundamentem koncepcji utworze-
nia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, którego 
otwarcie zaplanowano na 2018 r. Nowoczesne ekspo-
zycje, bogate zbiory, historyczne artefakty i dokumenty 
pozwolą na ukazanie biografii żołnierzy, ideałów, które 
im przyświecały, przybliżą miejsca i przebieg bitew, a tym 

samym spełnią postulat rzetelnej edukacji patriotycznej. 
Wizualizację muzeum w formie grafik i animacji oraz ak-
tualne informacje o placówce można znaleźć na stronie  
www.muzeumzolnierzywykletych.pl.

zabytKowy sPacer
Niespiesznie przechadzając się po mieście, warto zwie-
dzić najcenniejsze zabytkowe budowle. Wśród nich 
poczesne miejsce zajmuje najstarszy w Ostrołęce zaby-
tek sakralny – kościół Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja 
(kościół farny z końca Xiv w.). godny uwagi jest też po-
bernardyński zespół klasztorny. W barokowym kościele 
pw. św. Antoniego Padewskiego z drugiej połowy Xviii 
w. zachowały się oryginalne polichromie, a w podzie-
miach znajdują się stare krypty grobowe – najcenniej-
sze tego typu zabytki w północno-wschodniej Polsce.  

Koniecznie należy obejrzeć inspirujące wystawy w Mu-
zeum Kultury Kurpiowskiej dysponującym zasobnymi 
zbiorami etnograficznymi, archeologicznymi, historycz-
nymi, a także z dziedziny sztuki i oświaty. Dużym zainte-
resowaniem cieszy się pieczołowicie odtworzona zagro-
da kurpiowska w Kadzidle (około 23 km na północ od 
Ostrołęki), w której organizowane są różnorakie zajęcia 
edukacyjne, m.in. warsztaty bartnicze i wypiekania obrzę-
dowego pieczywa. 
Ostrołęka zaprasza: www.ostroleka.pl.   

Ratusz Ostrołęka z lotu ptaka Kościół farny – inscenizacja bitwy z 1831 r.

PODRÓŻE
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moda na historię?  
zaPraszamy do szydłowca!

zwoleń 
na szlaKu literacKim

Renesansowy ratusz z początku Xvii w., stojący pośrod-
ku średniowiecznego rynku, jest jednym z najpiękniej-
szych w Polsce. Wybudowany przez włoskich architektów 
świadczy o bogatej historii i znaczeniu Szydłowca. Dziś 
tak jak przed wiekami pełni funkcję centrum administracji 
samorządowej miasta. W ratuszowych piwnicach turyści 
znajdą stylową restaurację, a z galerii na wieży ratuszo-
wej można oglądać całe miasto i okolice. 

siedziba szydłowiecKich i radziwiłłów
Skromna bryła kościoła farnego św. Zygmunta z Xvi w. 
nie zapowiada wrażenia, jakie czyni bogaty wystrój wnę-
trza z ołtarzem głównym z warsztatów krakowskich, 
rzeźbami nagrobnymi dłuta Berecciego i Monaldiego 
i pięknym gotyckim poliptykiem. Na zewnętrznych przy-
porach kościoła można obejrzeć interesujące rysunki oraz  
napisy pozostawione przez budowniczych.
Niedaleko od rynku, na wyspie otoczonej fosą i parkiem, 
znajduje się rodowa siedziba założycieli i właścicieli mia-
sta,  Szydłowieckich i ich następców –  Radziwiłłów. Szy-
dłowiecki zamek to jedna napiękniejszych renesansowych 
rezydencji w Polsce. Mieści się w nim Centrum Kultury  
i  Muzeum Ludowych instrumentów Muzycznych.

We wschodniej części miasta znajduje się jedyna pozosta-
łość po żydowskiej ludności miasta i jej kulturze – rozległy 
cmentarz, jeden z największych i najlepiej zachowanych 
w Polsce, z ponad 3000 nagrobków z szydłowieckiego 
piaskowca. Cmentarz odwiedzają liczne grupy młodzie-
ży z izraela, a także potomkowie dawnych żydowskich 
mieszkańców Szydłowca, których kilkusetletnią historię 
zakończył tragicznie holocaust w 1943 roku.

Mazowiecki Szlak Literacki został wytyczony i opisany 
przez zespół Fundacji „Teraz Mazowsze” z inicjatywy Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego. Podzielony na 
trzy trasy obejmujące niemal całe Mazowsze, przebie-
ga przez ponad 30 miejscowości związanych z życiem 
i twórczością wybitnych postaci literackich w regionie. 
Edukacyjny charakter MSL sprawia, że przemierzając go 
pieszo lub rowerem, można połączyć aktywną formę 
uprawiania turystyki z odkrywaniem fascynujących histo-
rii bohaterów szlaku i ich dzieł oraz niezwykłych walorów 
przyrodniczych odwiedzanych miejsc. Szlak ma swoją 
stronę internetową i aplikację mobilną, wzbogaconą in-
formacjami o noclegach i gastronomii. Na trasie oznaczo-
nej kolorem niebieskim znajduje się Zwoleń, od zawsze 
kojarzony z postacią autora „Trenów”.

neKroPolia KochanowsKich
Perełką założonego przez Władysława Jagiełłę Zwolenia 
jest późnogotycki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego. To Nekropolia rodu Kochanowskich, utworzona po 
śmierci sędziego grodzkiego Piotra Kochanowskiego, ojca 
poety, w 1547 r. W podziemiach pod kaplicą św. Francisz-
ka, zwaną potocznie kaplicą Kochanowskich, spoczywają 
szczątki  Mistrza Jana i jego rodziny. Samą kaplicę zdobi 

epitafium poety w czerwonym marmurze, z niemal foto-
graficznym wizerunkiem jego twarzy. Wśród ciekawych 
wystaw poświęconych dziejom Zwolenia w Centrum Re-
gionalnym przy Nekropolii Jana Kochanowskiego jest też 
dedykowana im ekspozycja.
W mieście znajdują się dwa pomniki Kochanowskiego,  
a  co roku w czerwcu odbywa się trzydniowa, artystyczna 
impreza – imieniny Mistrza Jana.
Niebieski szlak prowadzi też  m.in. do Muzeum Jana Ko-
chanowskiego w Czarnolesie oraz do Sycyny, gdzie uro-
dził się poeta.

Szydłowiec to jedno z najbardziej malowniczych małych miast Mazowsza. Dawny historyczny 
układ urbanistyczny i  doskonale zachowane zabytki polskiego renesansu tworzą tu 
niepowtarzalnę atmosferę.  

Miasto, w którym znajduje się Nekropolia Jana Kochanowskiego, 

leży na Mazowieckim Szlaku Literackim.

SZYDŁOWIec – InFORMAcjA TURYSTYcZnA
hotel pod Dębem, Rynek Wielki 5a, tel.: 48 326-20-54 
info.turystyczna@sckzamek.pl,    www.szydlowiec.pl

INFO
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Mazowsze 
w 10 punktach

Europejski Manhattan. Warszawski folklor. Dworek Chopina. Najdłuższe koszary. Len. Audioriver. 
Mazowiecka Wenecja. Szkoci. Radomska wieś. Bursztyn. Oto 10 punktów świadczących 
o różnorodności Mazowsza zebranych w jednym przewodniku przez czeskiego podróżnika Pavla 
Trojana. Poręczna książeczka „Mazowsze w  24h”, dzięki której można poznać różne twarze 
regionu, ukazała się właśnie dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego. 

Każdy z dziesięciu punktów to pomysł na weekendową 
wycieczkę obejmującą co najmniej jedną miejscowość  
i okolice. Ważne, by zmieścić się w czasie, zaplanować 
nocleg i poznać najciekawsze miejsca, nie obciążając 
pamięci masą faktów historycznych. Ma być interesu-
jąco, różnorodnie i smakowicie. 

baza w warszawie
Trojan proponuje, by Warszawę, która jest sercem Ma-
zowsza, potraktować jako bazę wypadową i właśnie 
stamtąd wyruszać na kolejne wyprawy. Dlatego poda-
je informacje o odległościach ze stolicy do poszcze-
gólnych miejsc, wylicza, ile czasu trzeba poświęcić na 
dojazd i jakimi środkami lokomocji najwygodniej moż-
na przemieszczać się z miejsca na miejsce. To nie jest 
przewodnik wyłącznie dla zmotoryzowanych, którzy 
mogą dojechać wszędzie i o dowolnej porze, ale też 
poradnik dla każdego, kto jest gotów rano wsiąść do 

pociągu lub autobusu, by znaleźć się po niedługiej po-
dróży w zupełnie innym, zaskakującym miejscu. 

KurPiowsKie cieKawostKi
Pierwszy punkt mazowieckiego miksu to Kurpie. i na 
dzień dobry niezła mieszanka, bo są tu Puszcza Kur-
piowska (Zielona) i Kurpie: mieszanka kolorystyczna, na 

którą składają się Puszcza Zielona i Kurpie Białe. i jeszcze Kadzidło, które warto od-
wiedzić dla bursztynu, oraz Ostrołęka ze  strażnicą nad Narwią. Na liście ciekawostek, 
które warto poznać, znalazło się tradycyjne wesele kurpiowskie jako top impreza. 

twierdza w modlinie
Następna wycieczka to wyjazd do Modlina, gdzie można zobaczyć najdłuższy bu-
dynek Europy. Tutaj na topie znalazła się atrakcja dla dzieci: szlak turystyczny Baśki 
Murmańskiej, kapitalnie opracowany pod kątem najmłodszych zaangażowanych 
w poznawanie nowego miejsca dzięki rymowanym wskazówkom i mapie, na której 
trzeba śledzić małe białe niedźwiadki.

od wenecji mazowsza Po zameK w liwie
Kolejne miejscowości, które zdaniem autora należy koniecznie odwiedzić, to Puł-
tusk nazywany nie bez przyczyny Wenecją Mazowsza, Płock z piękną starówką, ale 
też z nowoczesnym festiwalem Audioriver, Radom z top Muzeum Wsi Radomskiej 
oraz top imprezą – Radom Air Show, wielokulturowy Węgrów, w którym niegdyś 
zadomowili się m.in. Żydzi i... Szkoci, Żelazowa Wola z Domem urodzenia Chopina 
i Żyrardów o unikalnej zabudowie fabrycznej, a także warte odwiedzenia ciekawe 
miejsca znajdujące się na trasie – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zamek 
w Czersku czy Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie.

atraKcje warszawsKiej Pragi
Dwa punkty poświęcił czeski podróżnik Warszawie, bo Praga to dla niego miejsce, 
któremu warto poświęcić co najmniej dzień, by nie przegapić takich smaczków jak 
Muzeum Neonów czy małe kapliczki poukrywane w podwórkach. Z kolei lewobrze-
że to top topów, czyli 10 punktów, które warto zaznaczyć na swojej liście miejsc 
wartych bliższego poznania. 

przewodnik „Mazowsze w 24h” ukazał 
się w  serii „dla podróżnika”. Wersja 
papierowa jest dostępna w  centrach 
informacji turystycznej na Mazowszu 
(na marginesie – właśnie od centrów 
pavel Trojan proponuje rozpoczynać 
wizyty w  konkretnych miejscowo-
ściach, ponieważ każde cIT to dla 
podróżników kopalnia ciekawych in-
formacji). Wersję elektroniczną w for-
macie pdf można pobrać ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego, z  podstrony, na 
której znajdują się także inne prze-
wodniki po regionie: 
www.mazovia.pl/wydawnictwa/pu-
blikacje-o-mazowszu2.

magdalena walusiak
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Play mazovia  
– PodrÓŻuj i graj

Poznawanie Mazowsza może być jeszcze łatwiejsze i bardziej przyjemne niż do tej pory. 
Umożliwia to bezpłatna aplikacja „Play Mazovia”, która może działać jak przewodnik  
albo jak gra multimedialna.  

zwiedzam 
– PrzewodniK Po mazowszu
Aplikacja jest przede wszystkim bardzo wygodnym na-
rzędziem podczas planowania wycieczki po Mazowszu 
i w trakcie podróżowania. Ma wiele praktycznych funk-
cjonalności, m.in. mapy, zestaw informacji turystycznych 
czy zapowiedzi wydarzeń. użytkownik znajdzie dzięki niej 
takie miejsca, jak muzea i galerie, gospodarstwa agrotu-
rystyczne i eleganckie kompleksy hotelowe, malownicze 
zamki, pałace i parki, szlaki turystyczne czy połączenia 
kolejowe. 
Jedną z funkcjonalności jest informator o regionalnych 
wydarzeniach kulturalnych, wystawach, festiwalach, kon-
certach czy imprezach plenerowych. 
Aplikacja w trybie przewodnika turystycznego „Zwie-
dzam” jest dostępna dla wszystkich użytkowników bez 
konieczności rejestrowania konta i logowania. 

zwiedzam i gram – gra turystyczna
W każdej chwili można dołączyć do drugiego trybu apli-
kacji, czyli gry turystycznej „gram i zwiedzam”. W tym 
przypadku rejestracja i logowanie są wskazane, bo dopie-
ro wtedy zaczyna się zabawa. 
Zalogowany użytkownik zdobywa punkty za odwiedza-
nie konkretnych miejsc i uczestniczenie w wydarzeniach 
zapowiadanych w informatorze aplikacji. Do każdego 
miejsca są też przewidziane 3 typy zadań, za których wy-
konanie zdobywa się kolejne punkty. 
Można też sprawdzać swoją pozycję w rankingach – 
w prywatnym na liście znajomych oraz w rankingu szkol-
nym, jeśli poda się swoją szkołę w czasie rejestracji.

o aPliKacji
Aplikacja jest bezpłatna, dostępna w wersji polsko- i an-
glojęzycznej dla wszystkich systemów operacyjnych. 

magdalena walusiak
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Wesele w 
Dworze

Dwór Moscibrody
Folwark w Mościbrodach powstał w latach 40 XIX wieku. 
Usytuowany jest niespełna 100 km na wschód od 
W a r s z a w y,  w  p o b l i ż u  s k r z y ż o w a n i a  d r o g i  
międzynarodowej nr 2 i krajowej nr 63. Jest to miejsce 
specjalne, rodzinne i ciepłe, obfitujące w niecodzienną 
atmosferę, tradycyjną podlaską gościnność i smak 
staropolskiej kuchni. Pełne uroku i charakteru wnętrza 
stworzą nastrój tajemniczości i przeniosą w 
atmosferę z XIX wieku do majątku ziemskiego. 
Dysponujemy miejscami noclegowymi dla 60 
osób w apartamentach i pokojach 1, 2 i 3 
osobowych. We Dworze znajduje się 10 
pokoi o najwyższym standardzie, 8 
pokoi gościnnych usytuowanych w 
budynku oficyny, a dla tych 
którzy cenią sobie prostotę i 
typowy klimat wiejski 
p r z e w i d z i a n o  1 0  
„ p o k o i  n a  
poddaszu”.

www.dwor.moscibrody.pl

www.facebook.pl/dwor.moscibrody

@dwor_moscibrody

Dwór Mościbrody
Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew 
mobile +48 600-032-208
            dwor.moscibrody@cr.pl

instagram

facebook

www.dwor.moscibrody.pl
www

Wesele w Dworze
Naszą dumą jest elegancka i gustownie urządzona sala z 
kominkiem podkreślającym jej dworski charakter. Wyjście 
na taras z gdzie można odpocząć i podziwiać piękne 
przestrzenie okolicznych stawów i krajobrazów.

Organizacja wesel jest naszym „oczkiem w głowie”. 
Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić życzenia 
Narzeczonych i ich Rodziców, zarówno w wystroju wnętrz 
jak i sposobie podania dań. Różnorodność jest dowolna , 
może to być szwedzki stół, forma stołu biesiadnego. Same 
poprawiny możemy zorganizować w formie grilla na 
świeżym powietrzu. Wreszcie menu weselne szczegółowo 
omawiane z Państwem , a potem konsultowane z naszym 
szefem kuchni. Nasza kuchnia serwuje wykwintne menu w 
wielu wariantach. Naszą specjalnością są tradycyjne 
polskie potrawy i mięsa przyrządzane na wiele sposobów, 
aromatyczne zupy i przepyszne domowe ciasta. Szczycimy 
się wędlinami własnego wyrobu przygotowanymi według 
starych receptur, podawanymi w formie wiejskiego stołu. 
Oferujemy smaczne kolorowe sałatki oraz zestawy 
przystawek. 

Para Młoda otrzymuje upominek w postaci specjalnie 
przygotowanego Apartamentu dla Nowożeńców.  
Wszystkie sale i pokoje są klimatyzowane.

Decydując się na spędzenie tak ważnego dnia w Dworze 
Mościbrody nie musicie martwić się, gdzie zorganizować 
ślubną sesję fotograficzną. Tylko u nas, w jednym miejscu 
możecie mieć zdjęcia zarówno w eleganckich wnętrzach, 
jak i nad urokliwymi stawami, w przepięknym parku, lub w 
odrestaurowanych zabudowaniach folwarcznych.

Szanowni Nowozency :

W cenie zapewniamy:
– powitanie Młodej Pary chlebem i solą
– wystrój stołów i bufetów żywymi kwiatami
– obsługę kelnerską
- wyśmienitą kuchnię staropolską, stół wiejski

Jeżeli chcieliby Państwo wzbogacić swoje przyjęcie o 
inne elementy.….
Lista atrakcji, którą możemy zaproponować Państwu 
jest długa, a oto niektóre z nich:

– lampka szampana dla wszystkich Gości weselnych
– wypuszczenie gołębi
– wypuszczenie podświetlanych lampionów
– pokaz sztucznych ogni
– pokaz barmański
– mini recital w wybranym klimacie
– fontanny czekoladowe
– teatr ognia

Dodatkowo:

– upominki dla Gości 
weselnych

– dekoracje kwiatowe
– profesjonalna opieka dla dzieci wraz z 
organizowaniem im czasu, osobny poczęstunek 
dla dzieci

Naszą zasadą jest to, że do każdego zapytania ze 
strony Gości podchodzimy indywidualnie, jesteśmy 
otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony.

Slub w plenerze
Majątek Dworski liczy ponad 100 ha. Park otaczający 
Dwór w Mościbrodach jest niewątpliwie jednym z jego 
wspaniałych atutów . Gęsto porośnięty starymi 
parkowymi drzewami, pielęgnowany i kształtowany z 
dnia na dzień ukazuje nam swą dawną świetność. 

Naturalne usytuowanie parku w bliskości stawów daje 
niezwykłe wrażenie i ogromne możliwości. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie zorganizować ceremonię zaślubin 
zarówno we wnętrzach naszego Dworu jak i w jednym z 
urokliwych zakątków otaczającego go terenu. Na 
Państwa prośbę przygotujemy zawsze unikalną i 
odpowiadającą marzeniom ofertę.

Doradzamy, wspieramy planowanie i wspomagamy 
działanie na dowolnym etapie przygotowań.
Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, czyli wraz z 
klientem szukamy rozwiązań zgodnych z potrzebami, 
możliwościami oraz wymaganiami. 

Działamy dyskretnie „zza kotary” tak, by scena 
była tylko dla Was, ale jednocześnie 

wystarczająco blisko, by usłyszeć Was i 
trafnie podpowiedzieć. 

Dwór Mościbrody to wyzwania i 
sukces malowany uśmiechem, 

wzruszeniem czy poczuciem 
dumy każdego klienta.

. ‚Wesele w Dworze
Naszą dumą jest elegancka i gustownie urządzona sala z 
kominkiem podkreślającym jej dworski charakter. Wyjście 
na taras z gdzie można odpocząć i podziwiać piękne 
przestrzenie okolicznych stawów i krajobrazów.

Organizacja wesel jest naszym „oczkiem w głowie”. 
Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić życzenia 
Narzeczonych i ich Rodziców, zarówno w wystroju wnętrz 
jak i sposobie podania dań. Różnorodność jest dowolna , 
może to być szwedzki stół, forma stołu biesiadnego. Same 
poprawiny możemy zorganizować w formie grilla na 
świeżym powietrzu. Wreszcie menu weselne szczegółowo 
omawiane z Państwem , a potem konsultowane z naszym 
szefem kuchni. Nasza kuchnia serwuje wykwintne menu w 
wielu wariantach. Naszą specjalnością są tradycyjne 
polskie potrawy i mięsa przyrządzane na wiele sposobów, 
aromatyczne zupy i przepyszne domowe ciasta. Szczycimy 
się wędlinami własnego wyrobu przygotowanymi według 
starych receptur, podawanymi w formie wiejskiego stołu. 
Oferujemy smaczne kolorowe sałatki oraz zestawy 
przystawek. 

Para Młoda otrzymuje upominek w postaci specjalnie 
przygotowanego Apartamentu dla Nowożeńców.  
Wszystkie sale i pokoje są klimatyzowane.

Decydując się na spędzenie tak ważnego dnia w Dworze 
Mościbrody nie musicie martwić się, gdzie zorganizować 
ślubną sesję fotograficzną. Tylko u nas, w jednym miejscu 
możecie mieć zdjęcia zarówno w eleganckich wnętrzach, 
jak i nad urokliwymi stawami, w przepięknym parku, lub w 
odrestaurowanych zabudowaniach folwarcznych.

Szanowni Nowozency :

W cenie zapewniamy:
– powitanie Młodej Pary chlebem i solą
– wystrój stołów i bufetów żywymi kwiatami
– obsługę kelnerską
- wyśmienitą kuchnię staropolską, stół wiejski

Jeżeli chcieliby Państwo wzbogacić swoje przyjęcie o 
inne elementy.….
Lista atrakcji, którą możemy zaproponować Państwu 
jest długa, a oto niektóre z nich:

– lampka szampana dla wszystkich Gości weselnych
– wypuszczenie gołębi
– wypuszczenie podświetlanych lampionów
– pokaz sztucznych ogni
– pokaz barmański
– mini recital w wybranym klimacie
– fontanny czekoladowe
– teatr ognia

Dodatkowo:

– upominki dla Gości 
weselnych

– dekoracje kwiatowe
– profesjonalna opieka dla dzieci wraz z 
organizowaniem im czasu, osobny poczęstunek 
dla dzieci

Naszą zasadą jest to, że do każdego zapytania ze 
strony Gości podchodzimy indywidualnie, jesteśmy 
otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony.

Slub w plenerze
Majątek Dworski liczy ponad 100 ha. Park otaczający 
Dwór w Mościbrodach jest niewątpliwie jednym z jego 
wspaniałych atutów . Gęsto porośnięty starymi 
parkowymi drzewami, pielęgnowany i kształtowany z 
dnia na dzień ukazuje nam swą dawną świetność. 

Naturalne usytuowanie parku w bliskości stawów daje 
niezwykłe wrażenie i ogromne możliwości. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie zorganizować ceremonię zaślubin 
zarówno we wnętrzach naszego Dworu jak i w jednym z 
urokliwych zakątków otaczającego go terenu. Na 
Państwa prośbę przygotujemy zawsze unikalną i 
odpowiadającą marzeniom ofertę.

Doradzamy, wspieramy planowanie i wspomagamy 
działanie na dowolnym etapie przygotowań.
Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, czyli wraz z 
klientem szukamy rozwiązań zgodnych z potrzebami, 
możliwościami oraz wymaganiami. 

Działamy dyskretnie „zza kotary” tak, by scena 
była tylko dla Was, ale jednocześnie 

wystarczająco blisko, by usłyszeć Was i 
trafnie podpowiedzieć. 

Dwór Mościbrody to wyzwania i 
sukces malowany uśmiechem, 

wzruszeniem czy poczuciem 
dumy każdego klienta.

.‚ Wesele w Dworze
Naszą dumą jest elegancka i gustownie urządzona sala z 
kominkiem podkreślającym jej dworski charakter. Wyjście 
na taras z gdzie można odpocząć i podziwiać piękne 
przestrzenie okolicznych stawów i krajobrazów.

Organizacja wesel jest naszym „oczkiem w głowie”. 
Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić życzenia 
Narzeczonych i ich Rodziców, zarówno w wystroju wnętrz 
jak i sposobie podania dań. Różnorodność jest dowolna , 
może to być szwedzki stół, forma stołu biesiadnego. Same 
poprawiny możemy zorganizować w formie grilla na 
świeżym powietrzu. Wreszcie menu weselne szczegółowo 
omawiane z Państwem , a potem konsultowane z naszym 
szefem kuchni. Nasza kuchnia serwuje wykwintne menu w 
wielu wariantach. Naszą specjalnością są tradycyjne 
polskie potrawy i mięsa przyrządzane na wiele sposobów, 
aromatyczne zupy i przepyszne domowe ciasta. Szczycimy 
się wędlinami własnego wyrobu przygotowanymi według 
starych receptur, podawanymi w formie wiejskiego stołu. 
Oferujemy smaczne kolorowe sałatki oraz zestawy 
przystawek. 

Para Młoda otrzymuje upominek w postaci specjalnie 
przygotowanego Apartamentu dla Nowożeńców.  
Wszystkie sale i pokoje są klimatyzowane.

Decydując się na spędzenie tak ważnego dnia w Dworze 
Mościbrody nie musicie martwić się, gdzie zorganizować 
ślubną sesję fotograficzną. Tylko u nas, w jednym miejscu 
możecie mieć zdjęcia zarówno w eleganckich wnętrzach, 
jak i nad urokliwymi stawami, w przepięknym parku, lub w 
odrestaurowanych zabudowaniach folwarcznych.

Szanowni Nowozency :

W cenie zapewniamy:
– powitanie Młodej Pary chlebem i solą
– wystrój stołów i bufetów żywymi kwiatami
– obsługę kelnerską
- wyśmienitą kuchnię staropolską, stół wiejski

Jeżeli chcieliby Państwo wzbogacić swoje przyjęcie o 
inne elementy.….
Lista atrakcji, którą możemy zaproponować Państwu 
jest długa, a oto niektóre z nich:

– lampka szampana dla wszystkich Gości weselnych
– wypuszczenie gołębi
– wypuszczenie podświetlanych lampionów
– pokaz sztucznych ogni
– pokaz barmański
– mini recital w wybranym klimacie
– fontanny czekoladowe
– teatr ognia

Dodatkowo:

– upominki dla Gości 
weselnych

– dekoracje kwiatowe
– profesjonalna opieka dla dzieci wraz z 
organizowaniem im czasu, osobny poczęstunek 
dla dzieci

Naszą zasadą jest to, że do każdego zapytania ze 
strony Gości podchodzimy indywidualnie, jesteśmy 
otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony.

Slub w plenerze
Majątek Dworski liczy ponad 100 ha. Park otaczający 
Dwór w Mościbrodach jest niewątpliwie jednym z jego 
wspaniałych atutów . Gęsto porośnięty starymi 
parkowymi drzewami, pielęgnowany i kształtowany z 
dnia na dzień ukazuje nam swą dawną świetność. 

Naturalne usytuowanie parku w bliskości stawów daje 
niezwykłe wrażenie i ogromne możliwości. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie zorganizować ceremonię zaślubin 
zarówno we wnętrzach naszego Dworu jak i w jednym z 
urokliwych zakątków otaczającego go terenu. Na 
Państwa prośbę przygotujemy zawsze unikalną i 
odpowiadającą marzeniom ofertę.

Doradzamy, wspieramy planowanie i wspomagamy 
działanie na dowolnym etapie przygotowań.
Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, czyli wraz z 
klientem szukamy rozwiązań zgodnych z potrzebami, 
możliwościami oraz wymaganiami. 

Działamy dyskretnie „zza kotary” tak, by scena 
była tylko dla Was, ale jednocześnie 

wystarczająco blisko, by usłyszeć Was i 
trafnie podpowiedzieć. 

Dwór Mościbrody to wyzwania i 
sukces malowany uśmiechem, 

wzruszeniem czy poczuciem 
dumy każdego klienta.

.‚

miejski ośrodek Kultury 

w józeFowie 

Festiwal Otwarte Ogrody odbędzie się tu po 
raz dziewiąty. W dniach 9-11 czerwca w otoczeniu 
przyrody i unikalnej architektury drewnianej, tzw. 
świdermajerów, zostaną zorganizowane  kameralne 
wystawy, warsztaty, koncerty i wycieczki. Niedzielny 
poranek upłynie w wyjątkowym klimacie między-
wojennego letniska. W programie wydarzenia „Są-
siedzkie śniadanie. Sąsiedzkie letnisko” znajdą się 
m.in. warsztaty o rzece Świder, plenerowe rozgrywki 
planszowe, nie zabraknie też wykwintnej kuchni.

Festiwal otworzy 9 czerwca konferencja poświę-
cona dziedzictwu kulturowemu Mazowsza 
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego instytutu 
Dziedzictwa oraz animatorów i artystów.

A już 25 czerwca MOK w Józefowie zaprasza na  
Festiwal Szlachecki „O kontuszu, żupanie, 
szabli i sokołach”. Poprzez udział w prezentacjach, 
warsztatach i zabawach, uczestnicy będą mieli okazję 
spróbować różnorodnych aktywności nawiązujących do 
kultury sarmackiej z Xvi-Xviii w., m.in. wysłuchać opo-
wieści oraz pieśni myśliwskich, wziąć udział w warszta-
tach kaligrafii, obejrzeć z bliska sokoły, przebrać w stroje 
z epoki. W części scenicznej festiwalu, nawiązującej do 
zwyczajów arystokracji, zostanie zaprezentowany kon-
cert „Poloneza czas zacząć” oraz widowisko taneczne 
„Bal w polskim salonie” w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca Politechniki Warszawskiej. Na zakończenie od-
będzie się zabawa taneczna w plenerze na wzór ary-
stokratycznego balu. Patronat nad Festiwalem objął 
Związek Szlachty Polskiej.

„Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest jednocześnie tradycyjne, współczesne  

i żywe” – o tym jak konwencję UNESCO wciela się w życie, będzie można przekonać 

się przyjeżdżając w czerwcu do Józefowa. 

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, tel. 22 789 20 26, 22 789 22 84
e-mail: mok@mokjozefow.pl, www.mokjozefow.pl
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Siedlce od lat są jednym z naj-
ważniejszych centrów kultury we 
wschodniej Polsce. Tradycje kul-
turalne miasta sięgają czasów 
księżnej Aleksandry Ogińskiej, 
kiedy to w drugiej połowie XVIII 
wieku Siedlce były jednym z naj-
ważniejszych ośrodków kultury 
w kraju. Z tego też okresu pocho-
dzą najcenniejsze zabytki miasta 
- pałac Ogińskich, ratusz miej-
ski zwany „Jackiem”, klasycystycz-
ny kościół pw. św. Stanisława 
BM, kaplica Ogińskich, zabytko-
wy park „Aleksandria”. 

W Siedlcach koniecznie trze-
ba odwiedzić Muzeum Diecezjal-
ne, w którym prezentowane jest 
najznamienitsze dzieło sztuki hisz-
pańskiej w Polsce - „Ekstaza św. 
Franciszka” pędzla El Greca. Ob-
raz, powstały w okresie największe-
go rozkwitu Hiszpanii, w tzw. zło-
tym wieku, przyciąga turystów, mi-
łośników malarstwa z regionu, jak 
i znawców sztuki nawet z odległych 
krajów. Od niedawna udostępnione 
publiczności dzieło ukazujące Świę-
tego Stygmatyka fascynuje posta-
cią ukazaną w specyficznej dla ma-
larza manierze. Niezwykła historia 

związana z odkryciem tego malo-
widła na podsiedleckiej parafii sta-
ła się kanwą do wielu książek. Odre-
staurowane w zeszłym roku dzieło 
jest piątym pod względem warto-
ści obrazem w polskich kolekcjach. 

Siedlce moga pochwalić się 
jeszcze jednym niezwykłym znale-
ziskiem. Przed dziesięcioma laty od-
kryte zostały, jedyne zachowane na 
świecie, organy Joachima Wagne-
ra. Powstały one w latach 1744-45, 
a ich twórcą jest najwybitniejszy eu-
ropejski organmistrz, pierwszej po-
łowy XVIII wieku.

Weekend w Siedlcach
Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej grani-
cy Unii Europejskiej leżą 80-tysięczne Siedlce. Miasto o wie-
lowiekowej, bogatej przeszłości i  dynamicznym rozwoju 
w ostatnich latach. W tym roku Siedlce świętują 470. rocznicę 
nadania praw miejskich. Odwiedzający miasto mogą skorzy-
stać z bogatej oferty imprez jubileuszowych.

5-6 maja - Jarmark Świętego Stanisława - patrona Siedlec
10 czerwca - II Papieski Rajd Motocyklowy Siedlce - Drohiczyn
23-26 czerwca - Gryfparty - Międzynarodowy Zlot Motocyklistów
27 sierpnia  - Bieg Siedleckiego Jacka - półmaraton
1-3 września  - DNI SIEDLEC 2017 - koncerty, pokazy, targi

Zwiedzanie miasta bardzo uła-
twia aplikacja mobilna. Warto 
ją zainstalować na swoim tele-
fonie, a dostępną jest na stronie 
www.turystyka.siedlce.pl

Siedlce to doskonałe miejsce do 
rozpoczęcia wyprawy w cudow-
ną dolinę Bugu. Ta wciąż dzika 
i nieuregulowana rzeka przycią-
ga miłośników prawdziwej natu-
ry. Unikatowa przyroda terenów 
nadbużańskich nie dotkniętych 
cywilizacją, multietniczność oraz 
wielokulturowość regionów poło-
żonych nad rzeką sprawia, że wy-
prawa w krainę Bugu na długo 
pozostaje w pamięci. 

drzewo 600-lecia  
29 kwietnia 2017 r. (sobota) po uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w parku miejskim w Serocku zasadzone zo-
stanie „Drzewo 600-lecia”, pierwsze z 600 drzew, które 
mieszkańcy miasta i gminy Serock posadzą w tym roku na 
swoich posesjach. Tego samego dnia odbędzie się rów-
nież odsłonięcie tablicy upamiętniającej ten wyjątkowy 
jubileusz, a na rynku wkopana zostanie „kapsuła czasu”, 
pamiątka dla następnych pokoleń serocczan.  

Pod Patronatem św. wojciecha
30 kwietnia 2017 r. (niedziela) o godz. 1100 odbędzie się 
Msza święta, podczas której biskup diecezji płockiej Piotr 
Libera dokona przekazania Dekretu Papieskiego potwier-
dzającego patronat św. Wojciecha, postaci od wieków 
istniejącej w świadomości serocczan i widniejącej w her-
bie miasta. uroczystości tej towarzyszyć będzie występ 
aktorów, Chóru Centrum Myśli Jana Pawła ii oraz Chóru 
Miasta i gminy Serock „Cantores Adalberti”.

otwarcie izby Pamięci
Tego samego dnia odbędzie się uroczyste otwarcie izby 
Pamięci i Tradycji Rybackich, pełniącej funkcję placówki 

kulturalno-edukacyjnej miasta i gminy Serock. Jej pod-
stawowym celem będzie ochrona dziedzictwa histo-
rycznego i kulturowego regionu poprzez gromadzenie 
i udostępnianie zbiorów, działalność wydawniczą, eduka-
cyjną i kulturotwórczą. Nowoczesny charakter ekspozycji 
muzealnej, która będzie opierać się na multimedialnym 
i interaktywnym przekazie, zwiększy atrakcyjność odbioru 
zawartych w niej treści merytorycznych.

Wszystkich, którzy weekend majowy planują spędzić 
w urokliwym i spokojnym miejscu nad Jeziorem Zegrzyń-
skim, już dziś zapraszamy do odpoczynku na serockim 
molo i plaży ze strefami biernego i aktywnego wypoczyn-
ku. Polecamy długie spacery Bulwarem Nadnarwiańskim 
oraz jarami wyrzeźbionymi w nadrzecznej skarpie. Zachę-
camy do skorzystania z licznych szlaków pieszo-rowero-
wych, o długości blisko 90 km, wiodących wśród zieleni 
rezerwatów przyrody ku gminnym zabytkom i obiektom 
historycznym.

majówKa w serocKu
Rok 2017 r. jest dla Serocka rokiem wyjątkowym. Obchodzimy w nim jubileusz 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich, którego główne uroczystości przypadają 29 i 30 kwietnia. W tych dniach 
będzie można uczestniczyć w podniosłych i ważnych dla miasta i jego mieszkańców wydarzeniach. 
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węgrów 
KrasińsKiego

Miasto Węgrów, liczące przeszło 600 lat, położone jest na styku historycz-
nej granicy Mazowsza i Podlasia. Od wielu lat cieszy się rosnącą liczbą 
turystów przybywających zarówno z Polski, jak i z zagranicy. 

nie tylKo lustro twardowsKiego
gości przywodzi do miasta chęć ujrzenia słynnego Lustra Twardowskiego mieszczącego 
się w zakrystii kościoła farnego. Wokół niego narosło kilka legend, które wśród słu-
chających mogą wywołać dreszczyk emocji. Oprócz wspomnianego średniowiecznego 
lustra Węgrów może poszczycić się innymi wyjątkowymi pamiątkami, które są pięknym 
świadectwem epoki baroku. Mowa przede wszystkim o dwóch świątyniach: o kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, usytuowanym przy rynku, a także o kościele 
św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, który wraz z przylegającym do niego 
dawnym klasztorem Ojców Reformatów graniczy z miejskim Parkiem im. Armii Krajowej. 

FresKi michała anioła Palloniego i KrucyFiKs schluttera
Oba sakralne obiekty z początku Xviii w. zostały zaprojektowane, wzniesione i udeko-
rowane przez najwybitniejszych ówczesnych twórców. Należący do dworu króla Jana iii 
Sobieskiego artyści: Tylman z gamaren, Carlo Ceroni, Jan Rajzner i Michał Anioł Palloni, 
nie mogli 300 lat temu znaleźć się  w tym małym miasteczku przypadkowo. Przyciągnął 
ich Jan Dobrogost Krasiński, ówczesny właściciel miasta. Fundator węgrowskich świą-
tyń piastował wiele funkcji w ojczyźnie, był starostą kilku powiatów, posłem na sejm 
kilku kadencji, wojewodą płockim, pułkownikiem, posiadał własną chorągiew husarską, 
z którą wraz z Janem iii Sobieskim brał udział w odsieczy wiedeńskiej. To dzięki temu 
światłemu człowiekowi Węgrów może poszczycić się zabytkami klasy europejskiej. Ar-
chitektura obu świątyń, zwłaszcza zawarta w nich kultura wizualna, wzbudza podziw 
wśród odwiedzających. Warto wspomnieć iluzjonistyczne freski Michała Anioła Pallonie-
go mieszczące się w obu świątyniach, jeden z piękniejszych krucyfiksów dłuta Andreasa 
Schluttera, czy też unikatowe podziemia w węgrowskim klasztorze z doskonale zacho-
wanymi ciałami możnowładców, w tym Jana Dobrogosta Krasińskiego. 

Przybywając do Węgrowa, każdy będzie mógł odkryć coś dla siebie. Podzi-
wiając wyjątkowe zabytki, w gruncie rzeczy coraz bardziej będzie można od-
krywać osobowość Jana Dobrogosta Krasińskiego, bowiem to dzięki niemu, 
jego wrażliwości na piękno, miasto może poszczycić się takimi obiektami. 

tekst: dr Marek Sobisz

radzymin na weeKend 
– sPortowo i historycznie
Radzymin wita wiosnę dwoma imprezami dla miłośników aktywnego wypoczynku – zawodami 
w biegach na orientację „Warszawska Mila” i wyścigiem dla amatorów kolarstwa MtB „lotto Poland 
Bike Marathon”. Piękne i czyste tereny wśród radzymińskich lasów i łąk, nad zalewem zegrzyńskim 
i rzeką Rządzą zapraszają do aktywnego spędzania czasu.

„warszawsKa mila”
Już po raz drugi na terenie gminy Radzymin odbędą się 
ogólnopolskie zawody w biegach na orientację „Warszawska 
Mila”, organizowane przez Klub Sportowy Spójnia. W sobotę 
i niedzielę 29-30 kwietnia w kompleksie leśnym na terenie so-
łectwa Słupno zbierze się kilkuset zawodników, którzy w naj-
krótszym możliwym czasie będą pokonywać trasę pomiędzy 
ukrytymi w terenie punktami kontrolnymi. Świetna zabawa 
dla miłośników wędrówek po bezdrożach od lat 12 do 100 
i więcej!

imPrezy rowerowe
W tym sezonie w Radzyminie odbędzie się kilka amatorskich 
imprez rowerowych, pierwsza z nich to zawody z cyklu Lotto 
Poland Bike Marathon  6 maja. W zeszłorocznej edycji wzię-
ło udział około tysiąca zawodników. Amatorzy dwóch kółek, 
którzy nie chcą się ścigać w zawodach, mogą wybrać szlaki 
rowerowe Bitwy Warszawskiej 1920: szlak niebieski długości 

30 km i czerwony o długości 25 km. Oba szlaki rozpoczyna-
ją się w centrum miasta przy zabytkowej kolegiacie i okrążają 
miasto, prowadząc przez historyczne miejsca z lat 1920 i 1944. 
To, że ziemia radzymińska jest wyjątkowo przyjazna dla kola-
rzy, zostało potwierdzone w ubiegłym roku, kiedy Radzymin 
otrzymał od organizatorów wyścigu Tour de Pologne puchar 
dla najpiękniejszego miasta startowego. Można go podziwiać 
w foyer miejskiej Sali Koncertowej. 

sPływy KajaKowe
Wiosna to również dobry czas na spływy kajakowe niewielką 
rzeką Rządzą, która uchodzi do Zalewu Zegrzyńskiego w okoli-
cach miejscowości Arciechów i Wolica (po drodze mijamy Jacht 
Klub Politechniki Warszawskiej). Szlak kajakowy od miejsco-
wości Emilianów przy trasie S8 do Zalewu wprawni kajakarze 
pokonają w ciągu jednego dnia, nawet z postojem na malow-
niczych łąkach koło miejscowości łosie lub przy leśnej skarpie 
letniskowego osiedla Rejentówka. 

wKrótce w gminie radzymin:
• 29-30 kwietnia – zawody w biegu na orientację 

„Warszawska Mila” www.warszawskamila.pl
• 6 maja – zawody rowerowe MTB Lotto Poland 

Bike Marathon, www.polandbike.pl
• 24 czerwca – rodzinny festyn rekreacyjno-kultural-

ny „Wianki nad Rządzą”
• Spływy kajakowe rzeką Rządzą: www.kajaki.pro
Więcej informacji www.radzymin.pl.
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centrum Informacji Turystycznej 
i promocji w Węgrowie
ul. Gdańska 2, 07-100 Węgrów
tel. 025-792-35-66, 605-730-012
e-mail: pit@wegrow.com.pl

INFO
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Na terenie Mazowsza trasa biegnie od iłży poprzez 
Kozienice, Warszawę, Płock, Mławę, Przasnysz, Różan, 
Pułtusk  – to tylko wybrane punkty szlaku. Szczególnie 
ciekawy wydaje się odcinek przebiegający przez pół-
nocne Mazowsze. Został on obudowany dodatkowymi 
atrakcjami. Należą do nich trasy rowerowe, szlak kolejki 
wąskotorowej, gdzie dużym zainteresowaniem cieszą 

się drezyny rowerowe, grodzisko średniowieczne w gru-
dusku, odrestaurowany dworek szlachecki w Chojnowie, 
muzea w Mławie, Chojnowie, Przasnyszu, zabytkowe 
klasztory i kościoły, uporządkowane nekropolie i miej-
sca pamięci narodowej. Zwiedzający mogą skorzystać 
z usług hotelowych i gastronomicznych oferowanych 
przez coraz liczniejsze gospodarstwa agroturystyczne. 
W ich ofercie znajdują się również przejażdżki konne 
i spływy kajakowe. Pasjonaci zajmujący się historią or-
ganizują pikniki historyczne oraz żywe lekcje historii. 
Trwa praca nad rozbudową, promocją i komercjalizacją 
szlaku. Prace koordynuje 
Lokalna Organizacja Tury-
styczna Północnego Ma-
zowsza. Skupieni w niej 
społecznicy i pasjonaci 
mają nadzieję, że powsta-
jący produkt turystyczny 
cieszył się będzie zaintere-
sowaniem turystów i po-
budzi region gospodarczo. 

Więcej na stronach: 
www.szlakfrontuwschodniego.eu 

W przededniu obchodów setnej rocznicy wybuchu i wojny światowej  powstała ogólnopolska 
idea, aby przez tereny szczególnie mocno doświadczone przez wielką wojnę poprowadził szlak 
turystyczny nawiązujący do tych wydarzeń i obejmujący zachowane zabytki, nekropolie oraz pola 
bitewne z tego okresu. Na potrzeby turystów został opracowany i wydany przewodnik turystyczny 
„szlak frontu wschodniego i wojny światowej na Mazowszu”.  

Wyobraź sobie, że wraz z rodziną płyniesz dużym pontonem wśród szumu fal, pokonując 
bystrza, podziwiasz zielone brzegi rzeki. lekki nurt niesie cię bezpiecznie wśród lasów, pól i łąk,  
a uśmiechnięte twarze najbliższych skąpane są w promieniach słońca. 

Nie jest to opis raftingu w ciepłych i odległych krajach. 
Teraz jest to możliwe również na Mazowszu. Kilkugodzin-
ne pontonowe spływy Wkrą i innymi rzekami organizuje 
firma Everal, znana na rynku eventowym od 12 lat. 

Komfort i bezPieczeństwo
Everal zadba o całą logistykę, aby dać wytchnienie od 
codzienności, a na dodatkowe życzenie zapewni ciepły 
posiłek z grilla, napoje, przejazd po bezdrożach tereno-
wym uAZ-em czy też inne atrakcje dla dzieci. Taki dzień 
nad Wkrą to doskonałe chwile na wspólną rodzinną ak-
tywność i beztroski relaks. 
Ponton… ale czy to bezpieczne? To jak jazda komforto-
wym vanem – długość 3,8 m, szerokość 2,0 m, wysokie, 
wygodne i miękkie burty oraz ławki w środku zapewnia-
ją stabilność na wodzie. Każdy otrzymuje też wygodny 
i dopasowany do figury kapok – bezpieczeństwo przede 
wszystkim. Jednym pontonem można płynąć aż w 7 osób, 
zabierając na pokład prowiant, napoje i wszystkie niezbęd-
ne rzeczy. To pozwala na podróż w małej grupie przyja-
ciół lub dwóch rodzin jednocześnie. Wewnątrz jest dużo 
miejsca i można przesiadać się tak, aby każdy mógł poczuć 
się wioślarzem, sternikiem lub kapitanem. No i wszyscy są 
w bezpośrednim kontakcie. Pyszna przygoda!
Baza pontonowa firmy Everal, gdzie najlepiej zacząć 
przygodę, mieści się w Błędowie nad Wkrą. To tylko 54 
km od Warszawy, czyli mniej niż godzina jazdy samo-
chodem. Tu można pozostawić auto, a wszyscy uczest-
nicy zostaną przewiezieni na miejsce startu. Czas spły-

wu w zależności od wybranej długości trasy to 2 do 8 
godzin. Wkra to urokliwa, płytka i łatwa dla spływów 
rzeka, gdzie każdy będzie mógł docenić kontakt z natu-
rą. Nieśpieszny nurt, bystrza, meandry, plaże, zwisają-
ce konary drzew, kaczki, łabędzie i woda tak czysta, że 
można swobodnie wejść do niej boso, a nawet się kąpać. 
Taka właśnie jest Wkra.

wKrą, narwią lub wisłą 
Ale możliwe są również inne trasy – Wkrą, Narwią i Wisłą 
z możliwością podziwiania Twierdzy Modlin z perspekty-
wy rzeki i zwiedzenia jej po zejściu na ląd. Zachęcają do 
tego specjalne trasy turystyczne, a dla rodzin z dziećmi 
świetną zabawą będą questy, czyli spacer z odkrywa-
niem tajemnic twierdzy dzięki specjalnie przygotowa-
nym grom z zagadkami. 
Dla odważnych możliwe są również dłuższe spływy 
z noclegiem w namiocie lub w gospodarstwie agrotu-
rystycznym. A jeśli nie Wkra, to jest również szansa na 
wyprawy po innych rzekach, także w większej grupie – 
wtedy płynie kilka pontonów. Już na początku sezonu 
Everal udostępnia 8 nowiutkich pontonów również na 
spływy integracyjne dla firm. W grupie zawsze raźniej!
W okresie do wakacji koszt wynajęcia jednego pontonu 
na spływ trwający 2-4 godziny to tylko 250 złotych.

Rafting 
na Mazowszu

BAZA pOnTOnOWA eVeRAL 
Błędowo 30B, 05-180 pomiechówek
tel. 501 81 71 71
www.rzekami.pl,   www.facebook.com/rzekami  

INFO

Jacek Andrzej Kwiatkowski

PODRÓŻE
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Mazowieckie specjały przypominają dzieje tej ziemi. Dzięki nim odkry-
wamy kuchnie dawnych dworów, wielohektarowych majątków takich 
jak Stawisko, gdzie karpie łowiło się ze stawu, a kuropatwy jeszcze do 
wojny podchodziły z pisklętami pod ganek. Poznajemy też wiejskie sma-
ki, zawarte w chrupiącej skórce pieczonego w domu chleba, chłopskich 
daniach z mąki, kapusty i cebuli.

chłodniK dla woKulsKiego
„Wokulski bez najmniejszego apetytu zjadł kilka łyżek chłodniku i zapił 
portweinem, potem spróbował polędwicy i zapił ją piwem” – czytamy 
w „Lalce” Prusa. Biednemu Stachowi nie tyle nie smakowały serwowa-
ne na stole potrawy, co ciężka atmosfera panująca przy stole łęckich. 
To ciekawe, jak Prus wplata w karty powieści mazowieckie przysmaki: 
chłodnik, polędwicę – aż szkoda, że nie wiemy, czy w postaci zrazów, 
czy może chodzi o polędwicę z dzika, czyli wtedy towarzystwo jadłoby 
comber. Kuchnia mazowiecka ma w zanadrzu całą masę apetycznych 
propozycji serwowania drobiu i mięs: zapiekanych z szałwią, obłożo-
nych boczkiem kuropatw lub przepiórek, które podaje się potem na 
grzankach z jasnego chleba, w podobny sposób przyrządzanego ba-
żanta, z tą różnicą, że przy obróbce termicznej podlewa się go jeszcze 
winem i rosołem (tylko nie z kostki!). Do dzikiego ptactwa obowiąz-
kowy jest sos jałowcowy, wykorzystujący resztki dziczyzny. Nie można 
zapomnieć o pieczonej kaczce, którą Chopin kosztował już w domowej 
kuchni dworskiej w Żelazowej Woli. Listę mięs uzupełnia ulubiony przez 

„Przez jedzenie 

poznajemy otoczenie. 

I tak rzeczywiście jest: 

niemowlę pozostawione 

samo sobie pierwszą 

rzecz bierze do ust. 

Próbuje coś rozgryźć. 

Czyli to jest poznawanie 

świata” – mówiła 

Maria Iwaszkiewicz, 

córka słynnego pisarza. 

Tak najlepiej odkrywa 

się Mazowsze.

nas kotlet schabowy – w wersji kurpiowskiej, z zapieczo-
nym na wierzchu boczkiem i żółtym serem, to prawdzi-
wa uczta. Pyszne są golonka w kapuście, pieczony schab 
spod Radziejowic z sosem śliwkowo-grzybowym, wspo-
mniane już zrazy wołowe i comber z dzika. Do takich 
dań trzeba wypić, jak Wokulski, piwo, najlepiej kurpiow-
skie, kozicowe. Można je samemu w domu uwarzyć lub 
sięgnąć po oryginalny trunek zwany koziczkiem bądź 
po kurpiowsku piwem kozicowym. Dobry jest też kwas 
chlebowy, który po latach nieistnienia w PRL-u powrócił 
do łask.

jajecznica marszałKa
Piłsudski w swoim „Milusinie” w Sulejówku na śniada-
nie jadał jaja. A jakże. Co prawda wolał podobno wersję 
lubelską, z kawałkami kiełbasy, ale zapewne kosztował 
też jajecznicy mazowieckiej z mielonym mięsem i cebulą. 
Czy próbował też „wariacji” kurpiowskiej, a więc jajecz-
nicy podawanej w gorącym garnku, na ciepłej kiszonej 
kapuście i z kiełbasą? Zapewne nieraz zaserwowano mu 
w jakiejś gospodzie wątróbkę z boczkiem – to wszak takie 
męskie jedzenie. Szkoda, że historia milczy na ten temat. 
iwaszkiewicz, ale i jego zakochana w kulinariach córka 
Maria, autorka uroczej książeczki „Z moim ojcem o je-
dzeniu”, wspominali, że na Stawisku jadło się ryby: kar-
pie łowione wprost z domowego stawu, ale i szczupaki 
oraz pstrągi. Karpia warto przyrządzić według mazo-

wieckich przepisów – jako pasztet (z wątróbką, śliwka-
mi, czerstwą kajzerką namoczoną w śmietanie, czyli ana-
logicznie jak przy mięsnych pasztetach) albo uwędzić, 
ale to pomysł adresowany do właścicieli domków mogą-
cych wygospodarować miejsce na wędzarnię.

czernina w chlewisKach
Chlewiccy, Podkańscy, Sołtykowie, a na końcu Boehm-
-Platerowie przy stole na zamku, a potem pałacu w Chle-
wiskach rozkoszowali się smakiem mazowieckich zup: 
grzybowej, żuru, rosołu staropolskiego z wątróbką i bo-
rowikami, a kto wie, czy nie zaserwowali jakiemuś nie-
chcianemu kandydatowi na męża czarnej polewki, czyli 
czerniny?  Biskupi płoccy z pewnością też jadłem nie 
gardzili, smak bigosu, ale i rydzów na maśle czy gruszek 
w czerwonym winie dobrze znali. W tym czasie w ma-
zowieckich wsiach jadano kluski ziemniaczane z twaro-
giem i skwarkami, kiszkę ziemniaczaną – najlepiej spró-
bować tej według oryginalnej receptury znad leniwie 
toczącego się Liwca, pierogi – znakomity jest klepiskowy 
pieróg z drożdżowego ciasta z kapustą i borowikami, 
udekorowany skwarkami.
Po tak wybornych potrawach nic tylko ruszyć jeszcze da-
lej na Mazowsze, na rowerze bądź pieszo, co pozwoli 
nie tylko poznać kolejne uroki tej nadwiślańskiej krainy, 
ale pozbyć się ewentualnych dodatkowych kilogramów. 
i zrobić miejsce na następne potrawy.

Tradycje i ZwycZaje

choPin jadał comber,
iwaszKiewicz KuroPatwy

anna Kłossowska
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Mazowiecki System informacji Turystycznej

Centrum Warszawskiej informacji Turystycznej
Pałac Kultury i Nauki (wejście od Emilii Plater)
plac Defilad 1, 00-110 Warszawa
info@warsawtour.pl
www.warsawtour.pl

Punkt Warszawskiej informacji Turystycznej
Rynek Starego Miasta 19/21/21a
00-272 Warszawa
info@warsawtour.pl
www.warsawtour.pl

Punkt Warszawskiej informacji Turystycznej
Lotnisko F. Chopina
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
info@warsawtour.pl
www.warsawtour.pl

Warszawskie Centrum informacji Turystycznej
plac Zamkowy 1/13, 00-267 Warszawa
tel. 22 635 18 81
wcit@wcit.waw.pl

Archidiecezjalne Centrum informacji
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel. 22 531 72 73
informacja@aci.waw.pl
www.aci.waw.pl

Centrum informacji Turystycznej
ul. Traugutta 3, 26-600 Radom
tel. 48 360 06 10
cit.radom@cit.radom.pl
www.cirt.radom.pl

Centrum informacji Turystycznej
Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel. 24 367 19 44
biuro@turystykaplock.eu
www.turystykaplock.eu

Centrum informacji Turystycznej
ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce
tel. 535 068 593
itsiedlce@gmail.com
www.pttksiedlce.pl
www.znurtembugu.pl

Punkt informacji Turystycznej
ul. Biskupa ignacego Świrskiego 31
08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 70
biuro@ckis.siedlce.pl
www.ckis.siedlce.pl

Centrum informacji Turystycznej
ul. Bogusławskiego 18
07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 51 95
biuro@kurpiowskipark.pl
www.kurpiowskipark.pl

Centrum informacji Turystycznej
ul. 1 Maja 45
96-300 Żyrardów
tel. 46 854 24 24 
cit@zyrardow.pl
www.resursa.zyrardow.pl

Centrum informacji Turystycznej
ul. Baśki Murmańskiej 164
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 664 775 326
3rzeki@3rzeki.pl
www.3rzeki.pl

gminne Centrum informacji 
Rynek 41, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 84 24
um@pultusk.pl
www.pultusk.pl

Punkt informacji Turystycznej
ul. 3 Maja 68 
07-300 Ostrów Mazowiecka 
tel. 29 645 71 06
pit@powiatostrowmaz.pl
www.powiatostrowmaz.pl

Punkt informacji Turystycznej
ul. Warszawska 52 
96-320 Mszczonów
tel. 46 857 87 81
info@weekendztermami.eu
www.weekendztermami.eu

Punkt informacji Turystycznej
ul. gen. J. Sowińskiego 
80, 07-200 Wyszków
tel. 29 743 02 34
turystyka@wyszkow.pl
www.turystyka.wyszkow.pl

Punkt informacji Turystycznej 
Kozienickiego Domu Kultury  
ul. Warszawska 29
26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50
pit@dkkozienice.pl
www.dkkozienice.pl

Punkt informacji Turystycznej
ul. gdańska 2, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 35 66
pit@wegrow.com.pl
www.wegrow.com.pl

Punkt informacji Turystycznej
Rynek Wielki 5a, 26-500 Szydłowiec
tel. 48 326 20 54
info.turystyczna@sckzamek.pl
www.szydlowiec.pl

Punkt informacji Turystycznej
Konary 8, 26-432 Wieniawa
tel. 48 312 11 15
tel. 884 492 497
recepcja@palacdomaniowski.pl
www.palacdomaniowski.pl

Punkt informacji Turystycznej
ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki
tel. 24 268 11 08
sekretariat@ecasanniki.pl

Punkt informacji Turystycznej 
ul. Ks. Zygmunta Sajny 1
05-530 góra Kalwaria
tel. 22 727 32 777
infturystyka.gk@gmail.com

www.mazowsze . t r a ve l

 Centrum Kultury Wilanów
 Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach
 Everal
 Farma iluzji
 Fundacja BEiT Warszawa Postępowa Społeczność Żydowska w Polsce
 Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka 
 Fundacja „NOvA”
 Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun”
 Fundacja „Teraz Mazowsze” z siedzibą w Warszawie
 Fundacja Szerokie Wody
 Furnel Travel international Sp. z o.o.
 gmina Konstancin-Jeziorna
 gmina Miasto Radom
 gmina Miasto Sierpc
 gmina Mszczonów
 gmina Pułtusk
 gmina Radzymin
 gmina Szydłowiec
 gmina Zwoleń
 geovita 
 gościniec goździejewski
 holiday Travel Sp. z o.o.
 hotel Patron
 hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o. 
 intour Polska Sp. z o.o.
 Kurpiowska Organizacja Turystyczna
 Lokalna grupa Działania Ziemi Siedleckiej
 Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
 Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”
 Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
 Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielki gościniec Litewski”
 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej
 Manor house Sp. z o.o.
 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
 Mazowieckie Forum Odziałów PTTK
 Mazowiecki instytut Kultury w Warszawie
 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 
 Mazowieckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej
 Miasto i gmina Serock
 Miasto Siedlce
 Miasto st. Warszawa
 Miasto Węgrów

 Miasto Żyrardów
 Młyn gąsiorowo
 Muzeum Mazowieckie w Płocku
 Muzeum Niepodległości w Warszawie
 Muzeum Regionalne w Kozienicach im. Prof. Tomasza Mikockiego
 Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
 Muzeum Starożytnego hutnictwa Mazowieckiego
 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 Muzeum Wsi Radomskiej 
 Muzeum Regionalne w Siedlcach
 Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Siedlcach
 Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” 

 im. T. Sygietyńskiego
 Paweł Kępczyński – Pałac Domaniowski 
 Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 Piaseczyńsko-grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
 Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
 Polska izba Turystyki Oddział Mazowiecki
 Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Oddział „Mazowsze”
 Powiat Sierpecki
 PTTK oddział im. M.E. Andriollego w Otwocku
 Stacja Muzeum
 Samorząd Województwa Mazowieckiego
 Stowarzyszenie gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki
 Stowarzyszenie gmin Turystycznych Pojezierza gostynińskiego 
z siedzibą w łącku

 Stowarzyszenie Związek golfistów Polskich
 Stowarzyszenie Monopol Warszawski
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zalewu Zegrzyńskiego 
z siedzibą w Serocku

 Stowarzyszenie „Tradycja-Rozwój-Przyszłość”
 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku 
 Stowarzyszenie „Wspólnota Nadbużańska”
 Stowarzyszenie  „Zamek Liw Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej” 
 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku
 Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA 
 Warszawska izba Turystyki
 ZPR Express Sp. z o.o. (Park Rozrywki Julinek)

członkowie Mazowieckiej Regionalnej 
Organizacji turystycznej

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna to organizacja pozarządowa zrzeszająca podmioty, które aktywnie działają  
na rzecz rozwoju turystyki w województwie mazowieckim. Jesteśmy integratorem inicjatyw proturystycznych, ważnym part-
nerem wspierającym dla samorządów, branży i organizacji pozarządowych oraz podstawowym źródłem informacji o możliwo-
ściach rozwoju turystyki. Tworzymy unikatową platformę współpracy dla wszystkich interesariuszy rynku turystycznego. Nasze 
działania dotyczą przede wszystkim wspierania rozwoju produktów turystycznych, profesjonalizacji zasobów ludzkich oraz 
niestandardowych działań marketingowych. W sposób innowacyjny łączymy turystykę, kulturę, kulinaria i design, które kreują 
nowy styl życia zgodny z ideą „slow life”.
Zapraszamy do członkostwa i współpracy w ramach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
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PIASECZNO
Gmina

Na sportowo i rozrywkowo

Piaseczno i okolice zachęcają do aktywnego wypoczynku w plenerze. Bez względu na wiek, płeć  
i zainteresowania – każdy znajdzie dla siebie interesującą propozycję. Warto się ruszyć!  

gÓrKi szymona 
w Piasecznie – zalesiu dolnym
Zrewitalizowany przez gminę Piaseczno zespół przyrodni-
czo-krajobrazowy obejmuje sztuczny zalew, rzekę Jeziorkę 
i piaszczystą wydmę. Nad  zalewem wytyczono ścieżkę biego-
wą, zbudowano bezpieczny plac zabaw i siłownię plenerową. 
Odbywają się tu zawody sportowe i akcje tematyczne, np. 
Festiwal Latawców.

sPływy KajaKowe rzeKą jeziorKą
Lewy dopływ Wisły, malowniczo meandrująca Jeziorka z buj-
nie porośniętymi brzegami, jest urokliwym szlakiem wodnym. 
14-kilometrowy spływ kajakowy trwa zazwyczaj około 3 go-
dzin i kończy się w Konstancinie-Jeziornie przy Starej Papierni. 
www.kajaki-piaseczno.pl 

„zimne doły”
Obiekt turystyczny na terenie Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego położony w pobliżu stawów, z wiatami, paleniskami, 
placem zabaw dla dzieci, parkiem linowym oraz ścieżką dy-
daktyczno-przyrodniczą, jest wręcz stworzony do rodzinne-

go, aktywnego wypoczynku. Odbywa się tutaj jedyny w swo-
im rodzaju Festiwal Piosenki Dołującej oraz liczne pikniki 
i imprezy o charakterze edukacyjno-przyrodniczym.

Kolej wąsKotorowa 
i miasteczKo westernowe w runowie
Wycieczka prawie 120-letnią kolejką wąskotorową ze sta-
cji w Piasecznie do Wild West City, czyli zrekonstruowane-
go miasteczka westernowego, oferuje fantastyczne atrak-
cje rodem z Dzikiego Zachodu. www.kolejka-piaseczno.pl  
www.kowboje.com.pl

sKate ParK w Piasecznie
Fani deskorolek, rolek i wyczynowych rowerów mogą sko-
rzystać z usytuowanego w centrum miasta, nowoczesnego 
skate parku, który jest największym tego typu obiektem na 
Mazowszu. Park zdobi mural namalowany na zlecenie gminy 
Piaseczno przez znanego artystę Swanskiego. 

www.piaseczno.eu

Spływy kajakowe rzeką jeziorką, fot. Arkadiusz Strzyżewski piaseczyńska Kolej  Wąskotorowa, fot. Archiwum MROT

Miasteczko Westernowe w Runowie, fot. arch. Wild West city Skate park w piasecznie, fot. Szymon Kowalewski


