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Eklerka śmietanowa WZ-ka Pączek z nadzieniem różanym

Makaroniki Tort Wiosna Deser lodowy truskawkowy

A. BLIKLE TO NAJBARDZIEJ ZNANA, 
NAJSTARSZA I CENIONA FIRMA 
CUKIERNICZA W POLSCE

OD PRAWIE 150 LAT 
NA ULICY NOWY ŚWIAT 
W WARSZAWIE

Firma z tradycjami słynie ze swoich smakołyków – przez 

prawie 150 lat swojego istnienia cukiernie były świadkami 

i uczestnikami historii Warszawy oraz całej Polski. 

W wirtuozersko skomponowanym menu czołowe miejsce 

zajmują wykwintne dania i desery przygotowywane według 

historycznych przepisów i receptur. Cukiernicy nie spoczywają 

jednak na laurach i stale kreują nowe smaki, by zaskakiwać 

nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do naszej najstarszej cukierni w Warszawie
na ul. Nowy Świat 33. 

WIĘCEJ O NAS I NASZYCH

SŁODKICH PRODUKTACH

NA WWW.BLIKLE.PL

Cukiernia A. Blikle,

ul. Nowy Świat.

Lata 60.

Cukiernia A. Blikle,

ul. Nowy Świat. 

2018 rok.

Cukiernia A. Blikle,

ul. Nowy Świat. 

2018 rok.

Ulica Nowy Świat w Warszawie

gdzie znajduje się cukiernia A. Blikle KAWA    CIASTKA    DESERY    LODY
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SZANOWNI PAŃSTWO
Mamy maj! Wreszcie majówka! Początek lata i wstęp do wakacji! W powietrzu odurzający zapach, 
bo kwitnie wszystko co może i wreszcie jest ciepło! Trochę to rozleniwia, ale są tacy, którzy 
po zrzuceniu kurtek, czapek i ciężkich butów, w nagłym przypływie energii lub postanowienia 
odzyskania formy,  łapią za rowery, plecaki, piknikowe koszty i ruszają w teren. Mamy więc ofertę 
„dla każdego coś dobrego”, bo na Mazowszu znajdziemy wszystko czego szukamy!

Najpierw proszę zadbać o towarzystwo - jeśli nie mamy z kim spędzić majówki – proszę udać 
się na wyprawę po miłość do Szydłowca, aby w kościele farnym dotknąć marmurowej niewiasty. 
Związkom z dłuższym stażem ta wycieczka też może się przydać, bo miłości nigdy za dużo. 
Wyposażeni w miłość możemy dalej odkrywać Mazowsze.

Dla miłośników historii – zapraszamy do zamków: do Ciechanowa, Szydłowca, Czerska i Iłży.  
Z Czerska jedynie dwa kroki do Warki, gdzie można nadal kontynuować zwiedzanie śladami 
historii albo spróbować jabłek w pięciu smakach i wielu postaciach. Może późna wiosna pozwoli 
nam zobaczyć największy europejski sad w rozkwicie?

Dla dzieciaków mamy specjalną atrakcję – Farma Iluzji otwiera sezon. Przez całą majówkę będą 
trwały atrakcje i animacje. 

Mamy też dobre wiadomości dla miłośników rowerów – rower nie potrzebuje dodatkowego 
biletu ani w Kolejach Mazowieckich ani w SKM, a wkrótce także w WKD. Więc proszę w rowerem 
wsiadać do pociągu, a potem w świat! Dziś prezentujemy wycieczkę ze startem w Sulejówku, 
ale wkrótce MROT przygotuje specjalny przewodnik z propozycją wielu takich kolejowo – 
rowerowych tras.

Zmęczeni zwiedzaniem i jeżdżeniem, możemy odpocząć w Konstancinie-Jeziornej, Brwinowie lub 
Siedlcach. A kto nie chce wychylać nosa z Warszawy, zakręci się mu w głowie od warszawskich 
propozycji spędzenia wolnego czasu. 

Drodzy Państwo! Ruszajmy więc na majówkę! Razem z mamą, razem z tatą na wędrówkę! 
Po naszym pięknym Mazowszu!

Dorota Zbińkowska, Dyrektor Biura MROTDorota Zbińkowska, Dyrektor Biura MROT



WARSZAWA DLA ODWAŻNYCHWARSZAWA DLA ODWAŻNYCH
Warszawa to nie tylko Krakowskie Przedmieście, Zamek Królew-
ski i Pałac Kultury. Stolica kryje wiele turystycznych niespodzia-
nek. Jeśli odważysz się zejść z turystycznego szlaku, masz szansę 
trafić w miejsca magiczne i poczuć prawdziwy klimat tego miasta. 
Taka jest stara żoliborska ulica Henryka Wieniawskiego wpisana 
do rejestru zabytków miasta stołecznego Warszawy.

JEDNA TAKA ULICAJEDNA TAKA ULICA
Wieniawskiego jest dobrze ukryta. Nie opisywana często w prze-
wodnikach leży na uboczu. Nie dojedziesz tu bezpośrednio komu-
nikacją miejską a naprawdę warto. Niskie, bielone kamienice cha-
rakterystyczne dla zabudowy Królestwa Polskiego, wymieszane 
z międzywojenną kolonią urzędniczą i pięknymi starymi drzewa-
mi. W maju to miejsce szczególnie zapiera dech w piersiach! 

JAK DOTRZEĆ?JAK DOTRZEĆ?
Ustaw nawigację w swoim smartfonie na Wieniawskiego, wskocz 
na skuter elektryczny blinkee.city, wepnij telefon w uchwyt za-
montowany przy kierownicy i poczuj klimat starego, warszaw-
skiego Żoliborza. Skuterem dojedziesz bezpośrednio na miejsce. 
Bez problemu zaparkujesz i będziesz mógł bez presji czasu po-
szwendać się po okolicy. 

Wystarczy smartfon i darmowa aplikacja blinkee.city. Ściągasz 
aplikację, zakładasz konto, dodajesz dokumenty uprawniające 
do jazdy, podpinasz kartę płatniczą i już! Konto weryfikowane 
jest w ciągu 24 h. Płacisz 69 gr/min a za minutę postoju - je-
dynie 9 gr. W ciągu dnia nie wydasz więcej niż 69 zł. Na hasło 
„Moda na Mazowsze” dostajesz 10% zniżki na jazdy przez cały 
maj.

WARSZAWA NIEZNANA. 
NAJLEPIEJ NA SKUTERZE!

JEŚLI NIE INTERESUJĄ CIĘ UTARTE WARSZAWSKIE SZLAKI I PREFERUJESZ 
„SZWENDANIE” (A NIE ZWIEDZANIE), ZAJRZYJ NA STARY ŻOLIBORZ. 

NAJLEPIEJ NA SKUTERZE ELEKTRYCZNYM BLINKEE.CITY. WE WŁASNYM RYTMIE,  
BEZ PROBLEMU Z PARKOWANIEM I PROSTO DO CELU.

Pierwsza sieć skuterów elektrycznych w Polsce, www.blinkee.city/pl/Pierwsza sieć skuterów elektrycznych w Polsce, www.blinkee.city/pl/
tel. +48 22 290 25 25

mail: contact.pl@blinkee.city
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OTWARCIE SEZONU 
NA FARMIE ILUZJI

MOŚCISKA K. TROJANOWA, 
PARK EDUKACJI I ROZRYWKI 

„FARMA ILUZJI”
28.04.2018

Latająca Chata Tajemnic, Zakręcony Domek, Muzeum Iluzji, Labirynt 
Luster, Ścieżka Złudzeń i kilkadziesiąt innych atrakcji będzie ponownie 
dostępnych po oficjalnym rozpoczęciu sezonu w Farmie Iluzji, 
jedynym w Europie parku rozrywki, w którym tematem przewodnim 
jest iluzja. Niektóre konstrukcje przeczą prawom fizyki, wydają się 
sprzeczne z logiką lub oszukują zmysły. Farma została wyróżniona 
w 2016 r. przez Polską Organizację Turystyczną certyfikatem „Najlep-
szy Produkt Turystyczny”.
Więcej informacji: http://farmailuzji.pl

III MEMORIAŁ AYRTONA SENNY 2018
SIEDLCE, TOR KARTINGOWY KART1

1.05.2018

Zawody na Torze Kart1 w Siedlcach zostaną wznowione po trzech 
latach przerwy. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku 
życia oraz wzrost powyżej 145 cm. 
Więcej informacji: http://kart1.pl/aktualnosci/blog

RECITALE CHOPINOWSKIE, ŻELAZOWA WOLA, 
DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA

5.05-30.09.2018

W każdy weekend od maja do końca września w Domu Urodzenia Fry-
deryka Chopina w Żelazowej Woli rozbrzmiewa muzyka wykonywana 
na żywo przez znakomitych polskich i zagranicznych pianistów. Letnie 
koncerty zainicjowane w 1954 r. przez prof. Zbigniewa Drzewieckiego 
odbywają się w każdą sobotę i niedzielę o godz. 1200 i 1500. Podczas 
tegorocznych recitali wystąpią m.in. Ewa Pobłocka, Janusz Olejniczak, 
Eric Lu, Charles-Richard Hamelin, Krzysztof Jabłoński i Dang Thai Son.
Więcej informacji: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/concerts/zelazowa_wola

XXI TURNIEJ RYCERSKI NA ZAMKU W IŁŻY
5-6.05.2018

XXI Turniej Rycerski na zamku w Iłży będzie pierwszą w tym roku 
imprezą tego typu w województwie mazowieckim. W programie m.in. 
walki rycerskie pojedyncze, w parach i drużynowe, pokazy konnicy 
i pokaz artyleryjski, spektakle, koncerty i gra terenowa. 
Więcej informacji: http://turniej.ilza.pl

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
PIEŚNI LEGIONOWEJ

ZIELONKA, 11-13.05.2018

Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji 
legionowej oraz historii Polski w twórczości 
artystycznej jest głównym celem Ogól-
nopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej, 
który odbędzie się po raz drugi w Zielonce, 
mieście pod dębami. Nie bez przyczyny 
miejscem imprezy jest powiat wołomiński, 
gdzie doszło do Cudu nad Wisłą i gdzie 
pieśni legionowe mogą zabrzmieć na nowo 

w świeżej oprawie muzycznej i nowych interpretacjach.
Więcej informacji: http://ofpl.pl

III DUATHLON GARWOLIŃSKI 
„STREFA 2018” GARWOLIN

1.05.2018

27 kilometrów – biegnąc i jadąc na rowerze – będą musieli pokonać 
uczestnicy III Duathlonu Garwolińskiego „Strefa 2018”, który odbędzie 
się w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Celem imprezy 
jest popularyzowanie kolarstwa, biegania oraz turystyki rowerowej, 
promocja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku oraz inte-
gracja społeczności.  
Więcej informacji: http://csik.garwolin.pl/duathlon-garwolinski

BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA 
– RADOM, 3.05.2018

Kilka dystansów dla dzieci, bieg dla dorosłych na dystansach 5 i 10 km 
– program Biegu Konstytucji 3 Maja w Radomiu jest na tyle bogaty, że 
może w nim wziąć udział każdy pragnący uczcić sportowym wyczynem 
rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Uczestnicy 
wszystkich biegów otrzymają medale i okolicznościowe koszulki. Na 
zwycięzców czekają puchary i nagrody finansowe.
Więcej informacji: http://biegiemradom.pl

FLIS FESTIWAL – SPOTKANIE NA URZECZU
GASSY NAD WISŁĄ

12-13.05.2018

Odbudowa mazursko-orylsko-olęderskiej tożsamości Urzecza oraz po-
pularyzacja kulturowego dziedzictwa innych nadrzeczy Polski i Europy 
to główne założenia Flis Festiwalu. Impreza odbędzie się w Gassach, 
jednym z ważniejszych miejsc Urzecza, czyli mikroregionu etnograficz-
nego nad Wisłą w okolicach Konstancina. Podczas imprezy promowane 
będą: tradycyjny flis rzeczny, zanikające zawody wiślane, kultura ludowa 
z wilanowskimi strojami i dawnymi przyśpiewkami, a także charaktery-
styczne urzeckie przysmaki: sytocha i siuforek.
Więcej informacji: http://flisfestiwal.pl
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TURNIEJ RYCERSKI NA ZAMKU W CZERSKU
12-13.05.2018

Turniej rycerski na dworze Konrada Mazowieckiego odbędzie się na 
zamku w Czersku tradycyjnie podczas majowego weekendu. Uczestnicy 
wydarzenia będą mogli przyjrzeć się pojedynczym i grupowym starciom 
rycerskim oraz poznać życie codzienne mieszkańców Księstwa Mazo-
wieckiego w realiach XIII wieku.
Więcej informacji: http://www.zamekczersk.pl

IV PIASECZYŃSKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
PIASECZNO – 27.05.2018

Minimum 25 lat muszą liczyć auta, które wystartują w IV edycji Piaseczyńskiego 
Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Rajd będzie miał charakter nawigacyjny, a oprócz 
zaliczenia punktów kontrolnych uczestników czeka również rozwiązywanie zadań 
specjalnych i odgadywanie zagadek. 
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1919698768062607

X JARMARK TUMSKI 
PŁOCK – 1-3.06.2018

Ponad 400 wystawców zgłosiło swój udział 
w tegorocznym Jarmarku Tumskim w Płocku. Or-
ganizatorzy zapowiadają trzydniowy Dzień Dziecka 
oraz podział terenu jarmarku na pięć stref: kolekcjo-
nerską, handlową, militariów, sztuki oraz dziecięcą, 
a także wiele wydarzeń związanych z 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jarmark 
odbędzie się tradycyjnie na ulicach Starego Miasta 

w Płocku i potrwa od 1 do 3 czerwca 2018 r. 
Więcej informacji: http://jarmarktumski.plock.eu

XVI WIELKI JARMARK ŚREDNIOWIECZNY– PUŁTUSK
2.06.2018

Wielki Jarmark Średniowieczny na najdłuższym runku w Europie to wydarzenie 
przede wszystkim kulturalne, choć nie brakuje też części handlowej z udziałem 
twórców ludowych i rękodzielników. W programie mnóstwo atrakcji: inscenizacje 
historyczne, turnieje, tańce i zabawy średniowieczne oraz warsztaty rzemiosł 
dawnych. Całość zwieńczą koncert muzyki dawnej i pokaz teatru ognia.
Więcej informacji: http://muzeum.pultusk.pl

II FESTIWAL FILMOWY 
„ŚWIAT MAKLAKA I JEGO PRZYJACIÓŁ”

KONSTANCIN-JEZIORNA
16-17.06.2018

Twórcy niezależni, studenci szkół artystycznych i amatorzy to główni adresaci kon-
kursu II Festiwalu Filmowego „Świat Maklaka i jego przyjaciół”. Konkurs jest otwarty 
i demokratyczny, nie stawia żadnych barier wiekowych i gatunkowych, chociaż 
organizatorzy nie ukrywają, że liczą na prace twórców sięgających chętnie po takie 
środki jak ironia, sarkazm, dystans i humor. Oprócz prezentacji konkursowych 
zaplanowano także pokazy filmów oraz spektakli z udziałem patrona festiwalu – 
Zdzisława Maklakiewicza.
Więcej informacji: http://festiwalmaklaka.pl

ZIELONE ŚWIĄTKI NA URZECZU
GÓRA KALWARIA – 18-20.05.2018

Rzeczny orszak na Wiśle i festyny nad królową polskich rzek to główne punkty 
programu imprezy, która będzie odbywała się od Góry Kalwarii po Warszawę. 
Szczegóły pojawią się wkrótce na profilu wydarzenia.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/zieloneswiatki

II PÓŁMARATON ZEGRZYŃSKI – SEROCK
26.05.2018

Start z Rynku Miejskiego w Serocku, meta w Wieliszewie, a do pokonania 21,1 km 
– tak w skrócie wygląda program II Półmaratonu Zegrzyńskiego organizowanego 
przez Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Limit biegaczy – 500, klasyfikacja open 
i drużynowa.
Więcej informacji: http://setmyrace.com/r,II-Polmaraton-Zegrzynski

VI BIEG WOJCIECHOWY
SEROCK, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

13.05.2018

VI Bieg Wojciechowy na dystansach 5 i 10 km będą głównymi punktami programu 
sportowego festynu w Serocku, ale przygotowano też ciekawe wydarzenia towa-
rzyszące zachęcające do udziału w aktywnej rekreacji osoby w różnym wieku. Będą 
to Bieg Rodzinny oraz Bieg z Książką na dystansie 330 m, a także Marsz Nordic 
Walking. Najmłodsi będą mogli wziąć również udział w II Mistrzostwach Powiatu 
Legionowskiego Dzieci i Młodzieży.
Więcej informacji: http://sport.serock.pl

II MITYNG GWIAZD 
– RADOM, STADION MIEJSKIEGO 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

27.05.2018

Gwiazdy lekkiej atletyki – medaliści olimpijscy oraz finaliści mistrzostw świata 
i Europy wezmą udział w radomskiej imprezie poświęconej królowej sportu. 
W konkurencji rzutu dyskiem wystartują Piotr Małachowski, Robert Urbanek 
i mistrz olimpijski – Estończyk Gerd Kanter. Na stadionie w Radomiu pojawią się 
również znakomite biegaczki, m.in. Sofia Ennaoui, Ewa Swoboda i srebrne meda-
listki ostatnich halowych mistrzostw świata w sztafecie kobiet.  
Więcej informacji: http://www.radom.pl

VI PUŁTUSK FESTIWAL IM. 
KRZYSZTOFA KLENCZONA

PUŁTUSK – 20-23.06.2018

Po raz szósty w mieście, w którym urodził się 
Krzysztof Klenczon, piosenki współtwórcy 
Czerwonych Gitar zabrzmią podczas festiwalu 
jego imienia. VI Pułtusk Festiwal to przede 
wszystkim konkurs dla młodych artystów 
oraz forma popularyzowania twórczości 
lidera Trzech Koron. Patronat honorowy nad 
imprezą sprawuje Alicja Klenczon.
Więcej informacji: http://festiwalpultusk.pl
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P O D R Ó Ż E

ZAMKI PEŁNE SKARBÓW, 
LEGEND I TAJEMNIC

STRZEGŁY GRANIC KSIĘSTWA MAZOWIECKIEGO, BEZPIECZEŃSTWA 
DOSTOJNIKÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO I SPOKOJU BISKUPÓW. 

GOŚCIŁY KRÓLÓW, MAGNATÓW, RYCERZY, ARTYSTÓW I ROZBÓJNIKÓW. 
W NIEKTÓRYCH DO DZIŚ ODBYWAJĄ SIĘ TURNIEJE I HUCZNE BIESIADY, 

DLATEGO SĄ CHĘTNIE ODWIEDZANE PRZEZ TURYSTÓW, MIŁOŚNIKÓW HISTORII 
I REKONSTRUKTORÓW. CZASEM POJAWIAJĄ SIĘ W NICH TAKŻE POSZUKIWACZE 

SKARBÓW, A REGULARNIE – ZJAWY I UPIORY Z LOKALNYCH LEGEND.

   tekst :  Magdalena Walusiak
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HISTORIA, DOMYSŁY I LEGENDYHISTORIA, DOMYSŁY I LEGENDY
Zamek Książąt Mazowieckich został wzniesiony w Czersku, 
stolicy południowego Mazowsza, na przełomie XIV i XV w. 
Powstał na miejscu warownego grodu, którego załoga czu-
wała od XI w. nad bezpieczeństwem kupców podróżujących 
szlakiem handlowym wzdłuż Wisły. 

Jednym z dowódców grodu znanych nam z imienia był ko-
mes Magnus. Bardzo możliwe, że chodzi o Magnusa Harold-
sona, czyli syna króla Anglii Harolda II, który poniósł klęskę 
w bitwie z Wilhelmem Zdobywcą pod Hastings. Mocnych 
argumentów dostarczają wyniki badań archeologicznych 
w Czersku oraz... smok. A dokładnie wywerna, heraldycz-
ny symbol w formie dwunogiego potwora z ostro zakoń-
czonym ogonem, który w Europie pojawia się w rodowych 
herbach książąt Wessex i Mazowsza. Zaś legenda związana 
z zamkiem opowiada o ukrytym w zamkowych podziemiach 
wielkim skarbie strzeżonym przez smoka...

Z gotyckiego zamku zachowały się do dziś spore fragmenty 
murów obronnych z trzema wieżami: bramną oraz zachodnią 
i południową. Malownicze ruiny na wiślanej skarpie są ideal-
nym celem wypraw turystycznych i edukacyjnych. 

SPOTKANIA Z ŻYWĄ HISTORIĄSPOTKANIA Z ŻYWĄ HISTORIĄ
„HISTORIA VIVA” to tytuł cyklu spotkań z żywą historią, które 
zaplanowano na zamku od maja do września tego roku. 
Kolejne weekendy będą poświęcone prezentacji konkret-

nych epok od wczesnego średniowiecza (X w.) po Potop 
szwedzki (XVII w.). W każdej z imprez wezmą udział rekon-
struktorzy odtwarzający realia życia codziennego w daw-
nych czasach. 

Serię wydarzeń rozpocznie „Majówka z Pocztem Rycer-
skim Herbu Fastolf w realiach XV wieku”, która będzie 
trwała od 28 kwietnia do 6 maja. Na następny weekend 
zapowiadany jest „Turniej rycerski na dworze Konrada Ma-
zowieckiego”, czyli życie codzienne i rycerskie zmagania, 
walki pojedyncze i starcia grupowe w realiach XIII wieku 
w praktyce. Znamy też tematy kolejnych sobotnio-nie-
dzielnych wydarzeń w maju i czerwcu: Drużyna Komesa 
Magnusa, czyli wojna i pokój w czerskim grodzie (XI wiek); 
Orzeł i Smok, czyli na dworze księcia Janusza i księżnej 
Danuty (XV wiek); Poczet Rycerza Miecława, czyli co-
dzienność czerskich strażników (XIV wiek) oraz Szwedzi na 
zamku, czyli Potop na Mazowszu (XVII wiek).

CZERSK. ZAMEK DWUNOGIEGO SMOKACZERSK. ZAMEK DWUNOGIEGO SMOKA

Zamek Książąt Mazowieckich w CzerskuZamek Książąt Mazowieckich w Czersku
Plac Tysiąclecia 1
www.kulturagk.pl, www.zamekczersk.pl

Punkt Informacji TurystycznejPunkt Informacji Turystycznej
ul. Ks. Zygmunta Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria
tel.: 508 677 581
infturystyka.gk@gmail.com
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IŁŻA. ZAMEK BISKUPÓW I ROZBÓJNIKÓWIŁŻA. ZAMEK BISKUPÓW I ROZBÓJNIKÓW

BISKUPI, KRÓLOWIE I ZŁA KSIĘŻNICZKABISKUPI, KRÓLOWIE I ZŁA KSIĘŻNICZKA
Wysoka cylindryczna wieża oraz fragmenty murów i bastio-
nów to ostatnie pozostałości zamku biskupów krakowskich 
na stromym wzniesieniu nad miastem. Twierdza powstała 
w połowie XIV w., za czasów króla Władysława Łokietka i Ka-
zimierza Wielkiego, na włościach biskupa Jana Grota. 

Zamek odwiedzało wielu dostojnych gości, w tym również 
polscy władcy. Tylko Kazimierzowi Wielkiemu nie udało się 
wejść do środka, ponieważ usiłował to uczynić przemocą. 
Podczas konfliktu z biskupem Grotem najechał zamek zbroj-
nie i nie zdobył go. Inni królowie, którzy przybyli w pokojo-
wych zamiarach – Władysław Jagiełło, Aleksander Jagielloń-
czyk, Zygmunt I Stary i Zygmunt III Waza, a także Władysław 
IV, który poznał w tym miejscu swoją pierwszą żonę, księż-
niczkę Cecylię Renatę – doświadczyli tu staropolskiej gościn-
ności.

Nie tylko duchowni rządzili na zamku. Według legendy twier-
dza była również siedzibą rycerzy rozbójników. Na czele 
zbrojnej bandy miała stać okrutna księżniczka, która z wieży 
wypatrywała kupców. Któregoś dnia wychyliła się za bar-
dzo i spadła, zabierając tajemnicę miejsca ukrycia zbójeckich 
skarbów do grobu.

XXI TURNIEJ RYCERSKIXXI TURNIEJ RYCERSKI
Pierwszy turniej rycerski w województwie mazowieckim od-
będzie się właśnie na zamku w Iłży. 5 i 6 maja 2018 r. to data, 
którą każdy miłośnik historii i walk bronią białą powinien 
zapisać wielkimi cyframi w swoim terminarzu. W progra-
mie XXI Turnieju Rycerskiego znalazło się mnóstwo atrakcji, 
m.in. walki rycerskie jeden na jeden i dwóch na dwóch, po-
kazy artyleryjskie, gra terenowa „Strażnik Zamku”, spektakle, 
koncerty, pokaz średniowiecznej mody, a przede wszystkim 
bitwa, w której wezmą udział piesi i konnica.

ROK ZAMKU W IŁŻYROK ZAMKU W IŁŻY
Uchwałą Rady Miasta rok 2018 został ustanowiony Rokiem 
Zamku w Iłży. To oznacza większą liczbę i różnorodność 
wydarzeń związanych z historią zamku i miasta. Poza do-
rocznym turniejem odbędą się m.in.: spektakl historyczno-
-fantastyczny (20 maja), II Retro Rajd rowerowy „Dawnym 
traktem biskupim” (15 lipca) oraz jarmark średniowieczny 
(2 września).

Szczegółowy program można znaleźć Szczegółowy program można znaleźć 
na stronie turnieju: 
www.turniej.ilza.pl 
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HISTORIA I LEGENDAHISTORIA I LEGENDA
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie ma ponad 600 
lat. Potężna budowla gotycka z dwiema basztami została 
wzniesiona za czasów księcia Siemowita III i pozostawała 
niezdobytą twierdzą, dopóki stacjonowali w niej rycerze. Jak 
wszystkie dawne zamki, kryje wciąż wiele tajemnic. Jednej 
z nich – miejsca ukrycia skarbu księcia Janusza I – strzeże 
straszliwy czarny pies, a właściwie rycerz przemieniony 
w groźne zwierzę przez alchemika.

MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJMUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ
Na terenie zamku, który poddany został w ostatnich latach 

głębokiej rewitalizacji, mieści się oddział Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej z doskonale wyposażonymi w nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny salami ekspozycyjnymi. Obecnie prezen-
towane są w nim dwie wystawy stałe: „Fakty i mity ciecha-
nowskiego zamku” oraz „Księstwo Mazowieckie 1200-1526: 
intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza”.

NOC MUZEÓWNOC MUZEÓW
Wstęp do muzeum jest biletowany, ale podczas szczególnych 
okazji można wejść do zamku za darmo, a czasem nawet 
zwiedzać go w niecodziennych okolicznościach. Wędrowanie 
po zamku nocą, w dodatku całkiem za darmo, będzie możli-
we 19 maja, podczas Nocy Muzeów. Zamek będzie dostępny 
dla zwiedzających od godz. 1800 do 2300. 

W tym czasie można będzie zapoznać się z najnowszymi 
wynikami badań archeologicznych prowadzonych w cie-
chanowskiej twierdzy oraz z opracowaniami historycznymi 
z ostatnich kilkudziesięciu lat, a także zagłębić się w liczące 
trzy stulecia dzieje niezależnego Mazowsza.

CIECHANÓW. NIEZDOBYTA MAZOWIECKA TWIERDZACIECHANÓW. NIEZDOBYTA MAZOWIECKA TWIERDZA

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, 
ul. Zamkowa 1
zamekwciechanowie.pl
muzeumciechanow.pl  FFo
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CENTRUM KULTURY NA WYSPIECENTRUM KULTURY NA WYSPIE
Piękny renesansowy zamek z szydłowieckiego piaskowca 
powstał na sztucznie usypanej wyspie. Budowę rozpoczął 
w XV w. marszałek dworu Królestwa Polskiego Stanisław 
Szydłowiecki, którego dzieło kontynuował jego syn Miko-
łaj. Zamek przeszedł w ostatnich latach gruntowny remont 
i mieszczą się w nim obecnie Szydłowieckie Centrum Kultury 
„Zamek” oraz jedyne w swoim rodzaju Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych, gdzie znajdziemy ponad 2 tys. 
w tym, które... nie istnieją, czyli rekonstrukcje wykonane na 
podstawie materiałów źródłowych. 

ZAGUBIONA BIAŁA DAMAZAGUBIONA BIAŁA DAMA
Podobno w latach 70. ubiegłego wieku zarejestrowano na 
zamku niezwykłe zjawiska. Tajemnicze hałasy, światła, które 
same się zapalały w pustych salach... Konserwatorzy pra-
cujący nad freskami na I piętrze zrezygnowali z nocowania 

w tym miejscu po pierwszej próbie. Podobno prześladowała 
ich tajemnicza postać niewieścia. Według legendy może to 
być Elżbieta Radziwiłłówna, którą czart usiłował wyprowa-
dzić z zamku, by mogła spotkać się z ukochanym – ubogim 
szlachcicem. Jednak w trakcie przechodzenia podziemnym 
tunelem z zamku do pobliskiego kościoła Elżbietę przestra-
szyły na śmierć przelatujące podziemiami nietoperze. Czy to 
ona wędruje nocami po szydłowieckim zamku? Ciepłe ma-
jowe noce to niezła okazja, by poszukać odpowiedzi na to 
pytanie.

SZYDŁOWIEC. MUZYCZNY ZAMEK Z BIAŁĄ DAMĄSZYDŁOWIEC. MUZYCZNY ZAMEK Z BIAŁĄ DAMĄ

Zamek w Szydłowcu, Zamek w Szydłowcu, 
ul. Sowińskiego 2
sckzamek.pl
muzeuminstrumentow.pl
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ZAMEK OCALONY PODSTĘPEMZAMEK OCALONY PODSTĘPEM
Zamek Książąt Mazowieckich w Liwie powstał na początku 
XV w. na polecenie księcia Janusza I na miejscu grodu, który 
chronił wschodnie granice Mazowsza. Z gotyckiego zamku 
zachowała się do dziś ogromna wieża bramna, w której mie-
ści się Muzeum – Zbrojownia z bogatymi zbiorami broni oraz 
fragment murów i dwór starościńskich. Kto wie, czy cokol-
wiek ocalałoby do dziś, gdyby nie polski archeolog Otto War-

pechowski, który użył fortelu, by uchronić bezcenny zabytek. 
Zostałby on zniszczony przez niemieckich okupantów, gdyby 
nie kłamstwo naukowca, iż są to pozostałości krzyżackiego 
zamku...

Do zamku w Liwie zaprosimy państwa dopiero jesienią. 
Obecnie trwają prace remontowe i adaptacyjne w samym 
zamku i jego otoczeniu, które ma przekształcić się w Park 
Kulturowo-Historyczny. Na stronie zamku można obejrzeć 
wizualizacje – warto czekać!

LIW. MUZEUM ZBROJOWNIA CZYLI JESIENNE PSLIW. MUZEUM ZBROJOWNIA CZYLI JESIENNE PS

Zamek Zbrojownia w Liwie  Zamek Zbrojownia w Liwie  
ul. S. Batorego 2
www.liw-zamek.pl

Punkt Informacji TurystycznejPunkt Informacji Turystycznej
ul. Gdańska 2, 07-100 Węgrów
tel.: (25) 792 35 66
pit@wegrow.com.pl
www.wegrow.com.pl  FFo
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KONSTANCIN-JEZIORNA 
TO WIĘCEJ NIŻ UZDROWISKO

KONSTANCIN-JEZIORNA TO „WIĘCEJ NIŻ UZDROWISKO”. WARTO TU PRZYJECHAĆ 
NIE TYLKO DLA SŁYNNEJ TĘŻNI SOLANKOWEJ. SKĄPANE W ZIELENI REZERWATY 

PRZYRODY, PEŁNE BOGACTW NATURY LASY, NADWIŚLAŃSKIE KRAJOBRAZY, LICZNE 
SZLAKI TURYSTYCZNE, PRZEPIĘKNE ZABYTKOWE WILLE 

I ATRAKCJE KULTURALNO-SPORTOWE, TO DOBRE POWODY, 
BY NIE TYLKO NA WEEKEND ZAWITAĆ W TE GOŚCINNE STRONY.

  tekst  i  zd jęc ia :  Urząd Miasta i  Gminy Konstancin-Jeziorna

w w w . m o d a n a m a z o w s z e . p l
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Miejscowość ma bogatą uzdrowiskową tradycję, którą zapo-
czątkowali hrabia Witold Skórzewski i Władysław Mielżyński. 
To oni u schyłku XIX wieku realizując rodzącą się wówczas 
ideę miasta-ogrodu stworzyli zalążek najprzyjemniejszego 
do życia i wypoczynku miejsca pod Warszawą.

POBYT DLA ZDROWIA I DOBREJ KONDYCJIPOBYT DLA ZDROWIA I DOBREJ KONDYCJI
Konstanciński Park Zdrojowy i znajdująca się w jego sercu 
tężnia solankowa, od lat przyciągają rzesze turystów i kura-
cjuszy. Klimat Konstancina-Jeziorny sprzyja profilaktyce wie-
lu schorzeń m.in. kardiologicznych i laryngologicznych. Tutaj 
swoją siedzibę mają słynne w całej Polsce wysoko wyspe-
cjalizowane zakłady rehabilitacyjne dla osób cierpiących na 
schorzenia narządu ruchu, niepełnosprawnych ruchowo oraz 
osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego. 

AKTYWNY WYPOCZYNEK NA ŁONIE NATURYAKTYWNY WYPOCZYNEK NA ŁONIE NATURY
Konstancin-Jeziornę otaczają rezerwaty i lasy, dzięki którym 
powietrze jest tutaj nad wyraz czyste i przesycone eteryczny-
mi olejkami. Ozdobę krajobrazu stanowi Wisła, której bogac-
two flory i fauny raduje miłośników dzikiej przyrody. Roman-
tyczne ścieżki spacerowe i tematyczne szlaki są atrakcyjne 
przez cały rok, przyciągając turystów i kuracjuszy. Miasto 
i okolice można zwiedzać także rowerem korzystając ze ście-
żek i wypożyczalni, lub pływając kajakiem po rzece Jeziorce.

KULTURALNY I SPORTOWY PULS MIASTAKULTURALNY I SPORTOWY PULS MIASTA
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych jest zróżnicowany 
i bogaty. Latem mieszkańców i gości przyciągają koncerty 
Letniego Sezonu Artystycznego, Dni Konstancina, Jazz Zdrój 
Festiwal oraz Festiwal Sportów Teatralnych 3-2-1 IMPRO. 
Położona nad Wisłą wieś Gassy jest centralnym punktem 
Flis Festiwalu. Jesienny sezon teatralno-muzyczny rozpoczy-
na Festiwal Otwarte Ogrody. Wszyscy, którzy liczą na porcję 

sportowych emocji, również znajdą je w Konstancinie-Jezior-
nie. Amatorzy, jak i profesjonaliści, mogą wziąć udział w orga-
nizowanych biegach czy rowerowych wyścigach. W grudniu 
zapraszamy do Parku Zdrojowego na lodowisko i Jarmark 
Świąteczny.

WAŻNE ADRESY:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 
tel. + 48 22 756 48 10, 
www.konstancinjeziorna.pl

Konstanciński Dom Kultury, Konstanciński Dom Kultury, 
ul. Mostowa 15, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
tel. +48 22 484 20 20, 
www.konstancinskidomkultury.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna, 
tel.: +48 22 754 61 86, 
www.gosir-konstancin.pl

Konstancińskie Centrum Hydroterapii Konstancińskie Centrum Hydroterapii 
EVA Park Life & SPAEVA Park Life & SPA, 
ul. Sienkiewicza 2, 05-510 Konstancin-Jeziorna, 
tel. +48 22 484 28 88, 
www.uzdrowisko-konstancin.pl

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, 
ul. Gąsiorowskiego 12/14, 
05-510 Konstancin-Jeziorna, 
tel.: +48 22 703 00 00, www.ckr.pl

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o., Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o., 
ul. Wierzejewskiego 12, 
05-510 Konstancin-Jeziorna, 
tel. + 48 22 711 90 00
www.stocer.pl
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MAJÓWKA PO SIEDLECKU
POCZĄTEK WIOSNY SPRAWIA, ŻE MIASTO ŻYJE NOWYM RYTMEM, 

A TO WSZYSTKO ZA SPRAWĄ WYDARZEŃ SPORTOWO-REKREACYJNYCH, 
DEDYKOWANYCH WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY CHCĄ BYĆ AKTYWNI 

I TRZYMAĆ FORMĘ.

  tekst  i  zd jęc ia :  Agencja  Rozwoju Miasta Siedlce
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Majówka za pasem, dlatego też miłośników rowerów i rolek 
zachęcamy do tego, by przesiedli się na zdrowy styl życia. 
Piękna pogoda, ponad 13 km ścieżek rowerowych… 

Nic, tylko korzystać z ekologicznej formy podróżowania, która 
odciąża miasto od korków,  a nam, daje lepsze samopoczucie 
i kondycję. 

W działania promujące sport i rekreację w naszym mieście, 
wpisuje się nowa kampania społeczna ARMS:  „ZYSKAJ 
I ZRZUĆ”, czyli wolne niedziele z Agencją Rozwoju Miasta 
Siedlce.  Kampania jest odpowiedzią na ustawę, która mówi 
o wolnych niedzielach od handlu. ZYSKAJ formę, czas z ro-
dziną, odprężenie, a przy tym zdrowie, spędzając niedziele 
w naszych obiektach, ZRZUĆ kompleksy, stres i zmęczenie 
po całym tygodniu pracy.

Niedziela jest dobrem publicznym i wartością kulturową, więc 
dajmy sobie szansę na bycie razem. Dlatego też, 8 kwietnia 
w niedzielę wolną od handlu Agencja Rozwoju Miasta Siedlce 
organizuje kolejny już Zawodowy Rajd Rowerowy, który ma 
na celu integrację międzyzakładową, odciążenie naszych ulic 
od codziennych korków, a także zachęcanie mieszkańców 
do spędzenia razem wolnej niedzieli poprzez ruch i zdrowie. 
W poprzedniej edycji wśród uczestników rajdu można było 
spotkać  przedstawicieli różnych profesji w firmowych koszu-
lach i uniformach, m.in. kominiarzy, lekarzy, służby munduro-
we, a nawet księdza. 

Zachęcamy, by tego dnia odstawić samochody, zrezy-
gnować z zatłoczonych autobusów i razem z nami prze-
siąść się na zdrowy tryb życia. Mamy nadzieje, że ta akcja 

zapoczątkuje wakacyjny trend na ekologiczny i aktywny 
sposób przemieszania się na terenie Siedlec, zwłaszcza 
w drodze do pracy. Marzymy o tym, by dzięki takim ini-
cjatywom Siedlec mogły stać się Zielonymi Płucami Ma-
zowsza.

A to nie koniec! 11 maja wszystkich sympatyków rolek zapra-
szamy na VI Nightskating Siedlce - czyli wieczorny przejazd 
rolkarzy. Będzie to idealna okazja do aktywnego wypoczynku, 
promowania sportu oraz integracji mieszkańców. A pamiętaj-
my, że ruch to zdrowie! Peleton rolkarzy poprowadzi muzyczna 
ciężarówka z energiczną muzyką, która nakręca do wspólnej 
zabawy. Nie zabraknie również zabaw, warsztatów rakarskich  
i konkursów dla dzieci. Koniecznie zabieramy ze sobą  dobry 
humor i pozytywną energię.  

PAMIĘTAJCIE, CZASU NIE KUPICIE, PAMIĘTAJCIE, CZASU NIE KUPICIE, 
A FORMA SAMA SIĘ NIE ZROBIA FORMA SAMA SIĘ NIE ZROBI
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce to z pewnością jedna z naj-
bardziej aktywnych i rozwojowych Agencji na Mazowszu, 
gdzie przede wszystkim stawia się na nietuzinkową formę 
promocji miasta. Wszystkie działania, aktywności i akcje są 
tworzone z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców, by 
wspólnie mieć poczucie, że „Siedlce to miasto przyjazne” dla 
wszystkich i w każdym wieku. 

Centrum Informacji TurystycznejCentrum Informacji Turystycznej
ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce
tel.: 535 068 593
itsiedlce@gmail.com
www.pttksiedlce.pl
www.znurtembugu.pl
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P O D R Ó Ż E

WARSZAWA ZAPRASZA 
NA MAJÓWKĘ

WIOSNA ZAGOŚCIŁA JUŻ NA DOBRE. ŁADNA POGODA I CORAZ DŁUŻSZE DNI 
ZACHĘCAJĄ DO AKTYWNOŚCI, A DŁUGI WEEKEND MAJOWY TRADYCYJNIE ROZPOCZY-
NA SEZON TURYSTYCZNY. KAŻDY DZIEŃ WOLNY OD PRACY STAJE SIĘ PRETEKSTEM, 

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. 

   zd jęc ia :  fot .  m.st .  Warszawa

w w w . m o d a n a m a z o w s z e . p l
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A OTO 5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH 
WARTO TU PRZYJECHAĆ WIOSNĄ.

1. TURYŚCI SĄ W STOLICY ZAWSZE MILE WIDZIANI1. TURYŚCI SĄ W STOLICY ZAWSZE MILE WIDZIANI
Jesteśmy miastem przyjaznym turystom. Mamy sprawnie dzia-
łający system informacji turystycznej, oficjalny portal turystycz-
ny www.warsawtour.plwww.warsawtour.pl, który pomoże Ci zaplanować wizy-
tę, aplikacje mobilne bardzo przydatne, gdy jesteś już na miejscu 
www.apps.warsawtour.pl/www.apps.warsawtour.pl/ 

Do najważniejszych atrakcji dostaniesz się bez trudu komunikacją miej-
ską, ale możesz też skorzystać z miejskiej wypożyczalni rowerów Vetu-
rilo i przemierzać miasto na dwóch kółkach.

2. MAMY PIĘKNE PARKI I OGRODY2. MAMY PIĘKNE PARKI I OGRODY
Czy wiesz, że prawie połowa powierzchni miasta to tereny zielone? Par-
ki, zieleńce, czy skwery są niemal na wyciągnięcie ręki. Wiosną, gdy przy-
roda budzi się do życia, prezentują się one wyjątkowo pięknie i dają moż-
liwość wytchnienia. Zachwycą Cię kwitnące magnolie i azalie w Ogrodzie 
Botanicznym UW, oczaruje śpiew słowika w Parku Skaryszewskim i wi-
dok roztaczający się z ogrodów na dachu BUW.

3. U NAS SIĘ DZIEJE W PLENERZE3. U NAS SIĘ DZIEJE W PLENERZE
To właśnie w maju rozpoczyna się wiele cyklicznych wydarzeń plenero-
wych. Każdy weekend to koncerty, warsztaty, pokazy – wystarczy chwila 
w Internecie, by znaleźć coś interesującego. Koniecznie posłuchaj nie-
dzielnego Koncertu Chopinowskiego w Łazienkach Królewskich i pójdź 
na wieczorny pokaz w Multimedialnym Parku Fontann.

4. DOBRZE ZJESZ4. 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. Poleca-
my, 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.

5. NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ, NAWET GDY PADA5. 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 desz-
czem i chłodem. Możesz zaopatrzyć się w kartę WarsawPass 
www.warsawpass.com, z którą odwiedzisz (bez stania w kolejce) naj-
bardziej 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 fili-
żanką gorącej czekolady u Wedla też jest dużą przyjemnością.

Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy www.warsawtour.plwww.warsawtour.pl
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CHCESZ SZCZĘŚCIA W MIŁOŚCI? 
PRZYJEDŹ DO SZYDŁOWCA!

SZYDŁOWIEC TO NIEZWYKŁE MIASTO. POŁOŻONY W PARKU I OTOCZONY FOSĄ PIĘKNY 
RENESANSOWY ZAMEK JEST SIEDZIBĄ UNIKALNEJ KOLEKCJI NAJSTARSZYCH 

POLSKICH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH. WIZYTA W PÓŹNOGOTYCKIM KOŚCIELE 
ŚW. ZYGMUNTA MOŻE ZAPEWNIĆ NIE TYLKO DOZNANIA ESTETYCZNE I DUCHOWE, 
ALE TAKŻE... SZCZĘŚCIE W MIŁOŚCI. WYSTARCZY SPEŁNIĆ DWA PROSTE WARUNKI. 

PRZEDE WSZYSTKIM: PRZYJECHAĆ DO SZYDŁOWCA.

   tekst  i  zd jęc ia :  UM Szydłowiec
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SZYDŁOWIECKI ZAMEKSZYDŁOWIECKI ZAMEK
Zamek w Szydłowcu to jedna z piękniejszych renesanso-
wych rezydencji magnackich w Polsce. Siedziba rodowa 
Szydłowieckich powstała w XVI w., a w kolejnych wiekach 
przeszła w ręce Radziwiłłów i Sapiehów. 

Jednym z pierwszych mieszkańców zamku był Krzysz-
tof Szydłowiecki, wielki kanclerz koronny, XVI-wieczny 
humanista, miłośnik sztuki i mecenas artystów. Zamek 
kontynuuje artystyczne zamiłowania swojego dawnego 
właściciela jako siedziba instytucji kultury.

Jedną z nich jest jedno z najciekawszych muzeów Polski 
i Europy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych. To tutaj można przekonać się, że prawdziwa muzyka 
może powstawać nawet przy udziale źdźbła zboża, kory 
czy liścia oraz obejrzeć najpiękniejsze i najstarsze polskie 
instrumenty. 

W zamku mieści się również Pracownia Historii Szy-
dłowca, w której prezentowane są pamiątki opowiada-
jące o bogatej przeszłości prawie 600-letniego miasta. 
A w pochmurne wiosenne i jesienne noce po zamkowych 
galeriach i dziedzińcu spaceruje Biała Dama. Kim była? 
Rąbek tajemnicy uchylamy w tekście o zamkach woje-
wództwa mazowieckiego.

RATUSZ, KOŚCIÓŁ FARNY I SZCZĘŚCIE W MIŁOŚCIRATUSZ, KOŚCIÓŁ FARNY I SZCZĘŚCIE W MIŁOŚCI
Wizyta w szydłowieckim Ratuszu to okazja, by poznać 
miejsce, w którym żył i tworzył Władysław Aleksander 
Malecki – wybitny polski malarz realistyczny. Po pokona-
niu 108 schodów można podziwiać z ratuszowej galerii 
widokowej piękną panoramę miasta, a po zejściu wstąpić 
do Piwnicy Szydłowieckiej na pyszną kawę.

Obowiązkowy punkt wizyty w Szydłowcu to odwiedziny 
w XV-wiecznym kościele farnym św. Zygmunta. Legen-
da mówi, że kto dotknie śpiącą w świątyni marmurową 
niewiastę, będzie miał szczęście w miłości. Ta niezwykła 
kobieta to Maria z Gawdzickich Radziwiłłowa, żona jed-
nego z ostatnich hrabiów na Szydłowcu, księcia na Kłocku 
i Ołyce, pułkownika armii Wielkiego księstwa Litewskiego, 
kawalera wielu orderów, w tym Orderu Orła Białego – Mi-
kołaja Radziwiłła.

Maria nie pochodziła z arystokratycznej rodziny, była cór-
ką kuchmistrza i siostrą szydłowieckiego proboszcza. Dla-
tego miłość księcia i pięknej Marii musiała pokonać wiele 
przeszkód. Najbardziej przeciwna ich małżeństwu była 
matka księcia, Anna Luiza Radziwiłłowa, dlatego ślub Mi-
kołaja i Marii odbył się dopiero po śmierci księżnej.

Piękny nagrobek Marii, wykonany przez znakomitego 
włoskiego rzeźbiarza Giacomo Monaldiego, nadwor-
nego rzeźbiarza króla Stanisława Augusta, ufundował 
proboszcz szydłowiecki ks. Józef Gawdzicki, brat Marii. 
Postać leżącej kobiety otacza portyk z czarnego marmu-
ru zwieńczony złotym napisem: „ŻONA NAYLEPSZEMU 
MĘŻOWI I BRAT NAYLEPSZEY SIOSTRZE”.

Bohaterowie tej romantycznej historii są podobno pierwo-
wzorem głównych postaci z powieści Heleny Mniszkówny 
„Trędowata”. Mieszkańcy Szydłowca wierzą, że dotknięcie 
marmurowej postaci pięknej Marii pomaga spełnić miło-
sne marzenia. Warto się o tym przekonać podczas zwie-
dzania pięknego szydłowieckiego kościoła.

SZYDŁOWIECKIE ZYGMUNTY 2018SZYDŁOWIECKIE ZYGMUNTY 2018
2 i 3 maja już po raz szesnasty odbędą się dni miasta – 
Szydłowieckie Zygmunty. Jak co roku zaplanowano mnó-
stwo rozrywki – koncertów, wystaw oraz prezentacji 
miejscowych artystów i rzemieślników. W centrum Szy-
dłowca staną barwne kramy i stoiska z wieloma atrak-
cyjnymi produktami. Nie zabraknie też chwil zadumy nad 
polską historią w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
i z okazji Roku Odzyskania Niepodległości. Miłośnicy bie-
gania będą mogli wziąć udział w V Biegu Zygmuntów – 
trasa ma 5 km, start o godz. 1330. 
Zapraszamy do Szydłowca!

Punkt Informacji TurystycznejPunkt Informacji Turystycznej
ul. Rynek Wielki 5a, 26-500 Szydłowiec
Tel.: (48) 326 20 54
info.turystyczna@sckzamek.pl
www.szydlowiec.pl 
oraz  www.facebook.com/umszydlowiec
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OTWARCIE SEZONU 
NA FARMIE ILUZJI

JUŻ 28 KWIETNIA ROZPOCZYNA SIĘ NOWY SEZON W PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI 
FARMA ILUZJI. NA GOŚCI BĘDZIE CZEKAŁ WIĘKSZY TEREN, NOWE ATRAKCJE ORAZ 

ZNACZNIE POLEPSZONA INFRASTRUKTURA. PODCZAS CAŁEGO DŁUGIEGO WEEKENDU 
ZAPLANOWANO DODATKOWE ANIMACJE I AKTYWNOŚCI ORAZ BARDZO 

BOGATY PROGRAM ARTYSTYCZNY. 

   tekst  i  zd jęc ia :  Farma I luzj i

P O D R Ó Ż E
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Na scenie zaprezentują się praktycznie wszystkie gwiazdy 
Farmy Iluzji. Będzie można zobaczyć iluzjonistów – Ma-
cieja Pędę, Damiana Spętanego oraz sławnego Pana Ząb-
ka. Wystąpi także pan Jan Zduniak ze swoimi zaczarowa-
nymi gołębiami. Zabawę poprowadzi najlepsza w Polsce 
balonowa twisterka Patrycja Lipińska. 

Farma Iluzji to wyjątkowe miejsce na turystycznej mapie 
Mazowsza. Na prawie 5 hektarach przygotowano kilka-
dziesiąt atrakcji, z których mogą korzystać zarówno dzieci 
jak i dorośli. Znakiem rozpoznawczym Farmy jest Latająca 
Chata, czyli unoszony z jednej strony na gigantycznych 
balonach budynek, w którym zaburzone zostały prawa 
grawitacji. Z nowszych atrakcji bardzo ciekawa jest Ko-
palnia Złota, w której zgłębia się tajemnicę zaginionych 
w latach 60-tych górników. Do podziemnych korytarzy 
zjeżdża się prawdziwą windą i jest to dopiero początek 
przygody z lekkim dreszczykiem. 

Farma Iluzji to także klasyczne atrakcje takie jak karuze-
le, kolejki, trampoliny, park linowy, place zabaw, labirynty. 
Jest tu także wiejska zagroda ze zwierzętami gospodar-
czymi. Latem dla gości otwarta jest strefa ochłody z ba-
senami. Z pewnością nikt nie będzie się nudzić.

Park otrzymał szereg nagród i certyfikatów, w tym dla 
Najlepszego Produktu Mazowsza MROT oraz bardzo pre-
stiżowy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

Park Edukacji i Rozrywki FARMA ILUZJIPark Edukacji i Rozrywki FARMA ILUZJI
Mościska 9, 08-455 Trojanów
tel. 22 812 57 18, 503 989 393
info@farmailuzji.pl
www.farmailuzji.pl
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P O D R Ó Ż E

WYCIECZKA ROWEROWA 
ŚLADEM HISTORII

UDANA WYCIECZKA ROWEROWA, WCALE NIE MUSI OZNACZAĆ KONIECZNOŚCI 
WYJAZDU Z ROWEREM W POPULARNE W POLSCE REGIONY TURYSTYCZNE. 

WYSTARCZY BILET KOLEI MAZOWIECKICH, LUB ZTM I JUŻ MOŻEMY ZNALEŹĆ PIĘKNE 
MAZOWIECKIE KRAJOBRAZY WPROST WYMARZONE DO  ROWEROWEJ ESKAPADY. 

DODATKOWYM ATUTEM „UCIECZKI Z MIASTA” KOLEJĄ, JEST FAKT, 
ŻE ZARÓWNO W KOLEJACH MAZOWIECKICH JAK I POCIĄGACH SKM, 

NIE POTRZEBUJEMY DODATKOWEGO BILETU DLA NASZEGO JEDNOŚLADU. 

   tekst :  Michał Kulka
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ŚLADEM ROWEROWYCH SŁAW ŚLADEM ROWEROWYCH SŁAW 
Dębe Wielkie i okolice, w które chciałbym Państwa zaprosić, 
posiadają ponad stuletnią tradycję związaną z rowerami. Jak 
donosi „Kurjer Warszawski” z 21 sierpnia 1899 roku, dzień 
wcześniej właśnie w tej miejscowości miał miejsce start 
„Mistrzostw Stuwiorstowych” organizowanych m.in. przez 
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, do którego należały 
takie sławy jak Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus czy Maria 
Skłodowska-Curie. Wspomniane osoby co prawda nie brały 
udziału w tym wyścigu, ale mam nadzieję, że ich duch będzie 
obecny w powiewach mazowieckiego wiatru dającego się 
usłyszeć w przydrożnych wierzbach tak charakterystycznych 
dla tych okolic. Wycieczka, którą proponuję, będzie zdecydo-
wanie krótsza, lecz nie ma przecież przeszkód, prócz naszych 
chęci, żeby dystans wydłużyć nawet do 100 wiorst ! Winien 
jestem tylko wyjaśnienie, szczególnie dla chętnych do okre-
ślania mianem „stuwiorstowego cyklisty”, że wiorsta  to daw-
na rosyjska miara odległości odpowiadająca 1067 m.

RUSZAMY W DROGĘ RUSZAMY W DROGĘ 
Wycieczkę proponuję zacząć w Miłośnie, czyli tej części Su-
lejówka, do której możemy dojechać pociągiem lub SKM. 
Podróżujący z Warszawy powinni kierować się w kierunku 
wschodnim, wspomnianą SKM linii S2 do Sulejówka-Miłosny 
lub każdym pociągiem w stronę Mińska  Mazowieckiego. Po 
opuszczeniu peronu, przejściem podziemnym posiadającym 
podjazd dla rowerów, kierujemy się w stronę Halinowa drogą 
biegnącą wzdłuż torów, na której nie ma dużego ruchu sa-
mochodowego. Po przejechaniu Halinowa po około 8 km od 
miejsca startu naszej wycieczki, dla tych, którzy zapomnieli 
zjeść śniadania lub potrzebują dodatkowej porcji niezbędnych 
dla rowerzystów kalorii, godnym zatrzymania się miejscem 
będzie „Swobodna Przestrzeń”. Restauracja, którą można 
z pewnością uznać  za miejsce przyjazne rowerzystom, jest 
współwydawcą „Kuriera Skruda”, periodyku zajmującego się 
w dużej mierze historią najbliższej okolicy. Po wzmocnieniu 
się posiłkiem lub mocną kawą, ruszamy dalej przez Cisie 
i Olesin w kierunku Dębego Wielkiego.  Dość ruchliwą drogę 
krajową nr 2, przejedziemy bezpiecznie na światłach przy 
miejscowym cmentarzu. Lokalną drogą, spokojnie dojedzie-
my do neogotyckiego kościoła, wybudowanego na początku 
XX w. według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. 

KRĘTĄ TRASĄ NA MAZOWSZU, A JAKŻE!KRĘTĄ TRASĄ NA MAZOWSZU, A JAKŻE!
Kierując się ulicą Przemysłową w kierunku Chrośli, dojedzie-
my do charakterystycznych dla Mazowsza wiosek: Ruda, 
Bykowizna, Gamratka. Naszą uwagę mogą zwrócić tu kręte 
niczym na górskich podjazdach drogi, których zawiłość złośli-
wi żartownisie tłumaczą tym, że każdy z mieszkańców chciał 
mieć dom przy głównej ulicy.  W otoczeniu lasów dojedziemy 
tą drogą do ulicy Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim i tu 

gdy mając już poważną ilość kilometrów w nogach, gdy na-
sze zamiary już zostały zmierzone siłami, mamy dwie opcje 
do wyboru. Osoby zmęczone lub te, które nie dysponują wy-
starczającą ilością czasu, mogą udać się na  stację PKP, gdzie 
wraz ze swoim rowerem powrócą do domu. Przechodząc 
pod torami, wspomnieć możemy Stefana Żeromskiego, który 
pracował przy stacji kolejowej jako dróżnik.  Natomiast tym, 
których duch Sienkiewicza pokrzepi nie tylko serce ale i nogi, 
proponuję wybrać przeciwny kierunek czyli Gliniak, to tu 
właśnie znajdziemy ścieżkę przyrodniczo-leśną „Najstarsza 
Sosna w Polsce”, której zwieńczeniem jest tytułowa około 
360-letnia sosna. Dalej, przez Hutę Mińską, Mariankę, aż do 
samej Barczącej (w której jest stacja PKP) dojedziemy drogą 
wśród lasów, których borowy zapach jeszcze długo będzie 
towarzyszył wspomnieniom rowerowej wycieczki. 

ROWER ROZRUSZA TEŻ GŁOWĘ!ROWER ROZRUSZA TEŻ GŁOWĘ!
Jestem przekonany, ze takich samych, podobnych lub nawet 
lepszych miejsc na Mazowszu, które nadają się wspaniale do 
rowerowych eskapad jest bardzo dużo. Opisaną przeze mnie 
wycieczkę proszę potraktować jako propozycję i pomysł, że 
w naszej najbliższej okolicy jest jeszcze dużo miejsc do od-
krycia, a doskonałym do tego „narzędziem” jest rower. Pa-
miętajmy proszę o bezpieczeństwie, szczególnie poruszając 
się po drogach, na których odbywa się ruch samochodowy. 
Nie powinniśmy jeździć po chodnikach, zadbajmy o to by ro-
wer był w pełni wyposażony również w oświetlenie, które 
jest niezbędne i obowiązkowe po zmroku. Nie przejeżdżajmy 
lecz przeprowadźmy rower po przejściu dla pieszych, tam 
gdzie nie ma dróg rowerowych. Uśmiechajmy się do kierow-
ców, z którymi przyjdzie nam dzielić drogę, wzajemny sza-
cunek i respektowanie praw wszystkich uczestników ruchu 
drogowego jest wciąż towarem deficytowym w naszym kraju 
a może dzięki temu choć część z kierujących pojazdami po-
rzuci na weekend auto i uda się w rowerową wycieczkę ?
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BRWINÓW 
– W KRAINIE MIAST OGRODÓW

POŁOŻONA 25 KM NA ZACHÓD OD WARSZAWY 24-TYSIĘCZNA GMINA BRWINÓW 
ZACHOWUJE TRADYCJE PRZEDWOJENNEGO LETNISKA. W ZIELONEJ, ZACISZNEJ 

OKOLICY MOŻNA ZNALEŹĆ WIELE MOŻLIWOŚCI CIEKAWEGO SPĘDZENIA CZASU. 

Wiosną i latem organizowane są cykliczne imprezy oddające 
klimat urokliwego miasteczka, m.in. Festiwal Otwarte Ogro-
dy, który promuje dziedzictwo mazowieckich miast ogrodów. 
Jego ideą jest organizowanie wydarzeń przez mieszkańców 
i zapraszanie gości do prywatnych ogrodów. Podczas czerw-
cowego Festiwalu odbywają się liczne koncerty, wysta-
wy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty artystyczne. 
W 2018 r. zapraszamy do gminy Brwinów 16-17 czerwca.

Swoje podwoje otworzą w tym roku m.in.: Dworek Zagroda 
– w którym odbędzie się przegląd małych form teatralnych, 
Ludwinówka – gdzie będzie można zwiedzić wystawę m.in. 
malarstwa, rzeźby, fotografii, a także wziąć udział w warsz-
tatach, Galeria ArtWilk – z wystawą prac autorstwa Ma-
rii i Jerzego Wilków, ogród operowy Państwa Wernerów. 
W ramach Festiwalu powstanie ogród „Brwinów z żelaza”. 
Będzie można zobaczyć m.in. obóz starożytnych Rzymian, 

widowiskowe walki gladiatorów, będą konkursy oraz rekon-
strukcja dymarki. 

Ale gmina Brwinów to nie tylko Festiwal Otwarte Ogrody. 
W Otrębusach, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 719 znajdu-
je się Muzeum Motoryzacji i Techniki. Przejeżdżający widzą 
parkujące przy poboczu czerwone piętrowe autobusy. Jest 
to największa tego typu placówka w Polsce. Zbiory obejmują 
około 300 pojazdów z różnych epok i ponad 5000 rekwizy-
tów. 95% eksponatów jest sprawnych technicznie i udostęp-
nianych, często wypożyczanych do filmów oraz programów 
telewizyjnych. W kolekcji znajdują się również nowsze samo-
chody, należące do znanych ludzi polityki i kultury.

Warto zwiedzić siedzibę Państwowego Zespołu Ludowego Pie-
śni i Tańca „Mazowsze”, która także znajduje się w Otrębusach. 
To należący do największych na świecie baletowych zespołów 

Dworek Zagroda w Brwinowie
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tańca ludowego, sięgających do bogactwa narodowych tańców, 
piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Dzisiaj zespół korzysta za-
równo z zabytkowej siedziby „Karolin”, jak i nowoczesnego cen-
trum „Matecznik Mazowsze”, które dysponuje salą widowisko-
wą na 580 miejsc. Na gościnne występy przyjeżdżają tu zespoły 
i artyści z całej Polski. Można wybrać się tam na spektakl, spacer 
czy po prostu zrelaksować się w klimatycznym otoczeniu. 

Polecane strony:Polecane strony:
Gmina Brwinów:Gmina Brwinów: www.brwinow.pl, www.fb.com/Brwinow 
Dworek Zagroda:Dworek Zagroda: www.facebook.com/dworekzagroda
Muzeum Motoryzacji i Techniki:Muzeum Motoryzacji i Techniki: 
www.muzeum-motoryzacji.com.pl
PZLPiT „Mazowsze”:PZLPiT „Mazowsze”: www.mazowsze.waw.pl 

Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach

W „Ogrodzie z żelaza” będzie można zobaczyć rekonstrukcję dymarki Warsztaty w Galerii ArtWilk

Zabytkowa siedziba PZLPiT „Mazowsze” w Otrębusach
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S M A K I

WARECKI 
SZLAK JABŁKOWY

JABŁKO. WYDAWAŁOBY SIĘ: NAJBARDZIEJ BANALNY OWOC POD SŁOŃCEM, 
A ILEŻ MA TAJEMNIC! I W JAKICH NIEZWYKŁYCH KOMPOZYCJACH KRAJOBRAZOWYCH 

I KULINARNYCH POTRAFI SIĘ POJAWIĆ! CZĘŚĆ Z NICH MOŻNA POZNAĆ 
W NAJWIĘKSZYM SADZIE EUROPY. ZAPRASZAMY DO WARKI NA WEEKEND 

NA SZLAKU JABŁKOWYM 15-17 CZERWCA!

30 w w w . m o d a n a m a z o w s z e . p l

 Fo
toot
o: : 

ST
O

W
AR

ZY
SZ

EN
IE

 W
.A

.R
.K

.A
.

ST
O

W
AR

ZY
SZ

EN
IE

 W
.A

.R
.K

.A
.



Warka – jedno z najstarszych miast na Mazowszu, piwem płynie, ale jabłkiem stoi. To 
tu w centrum Największego Sadu Europy powstał niezwykły Szlak Jabłkowy, który bie-
gnie przez urokliwe wsie, obfite sady owocowe i malownicze krajobrazy doliny Pilicy. 
Pozwala turystom poznać wspaniałą spuściznę kulturową tego regionu.  Tworzą go 
gospodarstwa sadownicze, agroturystyczne i pasieczne, które kultywują wielopokole-
niowe tradycje rodzinne, a także restauracje, ośrodki wypoczynkowe, muzea, browary 
czy grupy producenckie. Miejsca na szlaku oferują  szeroki wachlarz rozmaitych atrakcji, 
od warsztatów kulinarnych przez  edukacyjne zabawy dla dzieci w sadzie aż po udział 
w profesjonalnym pokazie procesów technologicznych. Powstała sieć miejsc i produk-
tów inspirowanych jabłkiem i sadami, otwarta na turystów poszukujących lokalnych 
smaków i niepowtarzalnego klimatu.

JABŁKO NA WIDELCUJABŁKO NA WIDELCU
Wyjątkową rolę na Szlaku Jabłkowym odgrywają lokalne kulinaria. Gwarancją smaku 
i jakości dań są powstające w wyjątkowych warunkach Największego Sadu Europy jabł-
ka. To na ich bazie powstała cała gama wyśmienitych dań. Tak bogate dziedzictwo kuli-
narne zainspirowało do stworzenia karty Certyfikowanego Produktu Lokalnego „Jabłko 
na Widelcu”. Wśród dań znajdują się powstałe ściśle z przekazywanymi od pokoleń prze-
pisami, takie, dla których babcine receptury były inspiracją dla twórczego rozwinięcia jak 
również produkty nowoczesnej kuchni autorskiej.

Na prawdziwych znawców i miłośników  kulinarnych rozkoszy czekają  tak niezwykłe 
dania jak pierś nadziewaną wareckimi jabłkami,  naleśniki z musem jabłkowym, polę-
dwiczki wieprzowe z cydrem jabłkowym, warecka szarlotka, racuszki, koktajle na bazie 
soku jabłkowego, czy seria przetworów Jabłko w Pięciu Smakach, która pozwoli odkryć 
nowe oblicze tych kuszących owoców, od słodkiego „Romansu na gałęzi” i orzeźwia-
jącego „Jabłka czującego miętę” aż po pikantne sosy „Zaskakujący wsad” i  prawdziwe 
piekło musztard  „Będzie piekło” i „Chwilowo pali nas”.

WEEKEND NA SZLAKU JABŁKOWYMWEEKEND NA SZLAKU JABŁKOWYM
Do poznania smaków Jabłkowej Warki zapraszamy w dniach 15-17 czerwca na 
Weekend na Szlaku Jabłkowym. 19 Punktów Szlaku Jabłkowego, przygotowało na te 
dni specjalne atrakcje. 

Na odwiedzających czekają warsztaty plastyczne i kulinarne, laboratorium jabłkowe, 
edukacyjne wycieczki do sadów, gospodarstw i pasieki, a także zwiedzanie browarów 
połączone z degustacją piwa cydrowego. To możliwość zwiedzenia ciekawych obiektów, 
kupienia pamiątek jabłkowych, lokalnych przetworów  i przygotowane przez lokalne re-
stauracje specjalne oferty świeżych i smacznych dań z wareckich jabłek.

Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą spłynąć kajakiem w wareckiej krainie sa-
dów, by potem odpocząć przy pieczeniu jabłek na ognisku lub przy menu jabłkowym 
wziąć udział w wieczornej potańcówce. Na osoby o nieco spokojniejszym temperamen-
cie czeka multimedialna wystawy „Warka – miasto dotknięte historią” w Muzeum im. 
K. Pułaskiego a także spacer po urokliwym zabytkowym parku nad Pilicą a wieczorem  
koncert muzyki kameralnej oraz jabłkowa kolacja. Tych, którzy szukają odpoczynku i re-
laksu w czerwcowy weekend w atmosferze jabłkowej krainy, zapraszamy na jeden dzień 
lub cały weekend -   obiekty hotelarsko-gastronomiczne  przygotowały na te dni spe-
cjalną ofertę cenową. 

Szczegółowy program Weekendu na Szlaku Jabłkowym w Warce 
na www.jablkowa.warka.plwww.jablkowa.warka.pl
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VIVAT PUŁASKI!
SPOTKAJMY SIĘ W WARCE 

WARKA I OKOLICE TO JEDEN Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ REGIONÓW 
TURYSTYCZNYCH MAZOWSZA. ODDALONE ZALEDWIE 50 KM NA POŁUDNIE 

OD WARSZAWY MIASTO TO PRAWDZIWA PEREŁKA 
DLA PASJONATÓW WEEKENDOWYCH WYCIECZEK. 
TU HISTORIA I KULTURA SPLATAJĄ SIĘ Z NATURĄ. 

WIZYTÓWKĄ WARKI JEST MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 
I ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W WINIARACH. 

   tekst :  Muzeum im.  Kazimierza Pułaskiego 
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W otoczeniu drzew stoi klasycystyczny pałacyk, którego hi-
storia sięga początków XVII w. Dom ten często zmieniał wła-
ścicieli, kształt architektoniczny i wystrój. W 1967 r. otwarto 
tu muzeum imienia polsko-amerykańskiego bohatera – Ka-
zimierza Pułaskiego. Po zakończonej niedawno rewitalizacji 
miejsce to odzyskało blask i zaprasza ze staropolską go-
ścinnością. Poznasz tu losy patrona i innych Polaków, którzy 
wyemigrowali do USA. W Winiarach poczujesz atmosferę 
polskiego szlacheckiego domu, odpoczniesz obserwując 
dziewiczą przyrodę. 

Muzeum jest prężnie działającym ośrodkiem kultury. Wielo-
krotnie zdobywało nagrody w konkursie „Wierzba” za najlep-
sze wydarzenia muzealne na Mazowszu. W 2015 r. otwarto 
tu multimedialną ekspozycję „Warka – miasto dotknięte hi-
storią”. W instytucji organizowane są wystawy czasowe oraz 
koncerty (m.in. cykl „Wieczór z Kulturą”, „Muzzeum Jazz”). 
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się piknik historycz-
no-kulturalny VIVAT PUŁASKI, z jedyną w Polsce Paradą 
Pułaskiego. Odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę lipca 
i przyciąga tłumy. 

Zabytkowy park jest jednym z najpiękniejszych na Mazow-
szu. Obejmuje on, przeszyte siecią kanałów wodnych, sta-
rorzecze Pilicy. Gdzieniegdzie można dostrzec fragmenty 
dawnej winnicy. Jest to też „ptasia enklawa” – występuje tu 
47 gatunków. Dzięki ścieżce edukacyjnej można poznać miej-
scową florę i faunę. W sezonie letnim na gości czekają leżaki. 
Lubiących sport cieszy mini-siłownia dla biegaczy. Swoisty 
genius loci przyciąga tu gości z Polski i zagranicy.

Muzeum usytuowane jest na malowniczych trasach rowero-
wych i kajakowych rzeki Pilicy, co w połączeniu z piękną przy-
rodą, zachęca do odwiedzin oraz aktywnego wypoczynku. 

CO JESZCZE WARTO ZOBACZYĆ?CO JESZCZE WARTO ZOBACZYĆ?
  Warka, rynek z pomnikiem Stefana Czarnieckiego, grób 
Piotra Wysockiego, kirkut, podziemia w kościele MB 
Szkaplerznej z kryptami, browar

  Czersk, zamek książąt mazowieckich 
  Mniszew, skansen militarny 
  Studzianki Pancerne, mauzoleum 
  Puszcza stromiecka i kozienicka 
  Przez Warkę wiodą m.in. Szlak Książąt Mazowieckich 
i Szlak Jabłkowy

Muzeum im. Kazimierza PułaskiegoMuzeum im. Kazimierza Pułaskiego  
ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka 
Tel. 48 667 22 67 w. 21 
rezerwacja@muzeumpulaski.pl 
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Na przykład po województwie mazowieckim, które 
ma wyjątkowo bogatą ofertę turystyczną zarówno dla 
miłośników turystyki aktywnej, jak i dla wielbicieli spo-
kojnego wypoczynku na łonie przyrody, dla singli, par 
i rodzin, a także dla większych grup zorganizowanych. 
Można dołączyć do tworzonych na bieżąco zespołów 
wycieczkowych, na przykład wyruszających na zwie-
dzanie Twierdzy Modlin, pieszy rajd po Puszczy Kampi-
noskiej czy wizytę w Domu Urodzenia Fryderyka Cho-
pina w Żelazowej Woli. 

W szczegółowym zaplanowaniu kilkudniowej wycieczki 
po województwie mazowieckim może pomóc nasz ser-
wis mazowsze.travel – bogata baza ciekawych miejsc 
turystycznych, lokali gastronomicznych i noclegów. 
Podczas podróży warto też wziąć pod uwagę wydarze-
nia organizowane specjalnie z okazji majówki. Właśnie 
na przełomie kwietnia i maja rozpoczyna się sezon 
wodniacki, otwierają swoje podwoje takie ośrodki roz-
rywki jak Farma Iluzji, a samorządy organizują ciekawe 
imprezy sportowe i kulturalne. 

POROPOZYCJE NA NAJDŁUŻSZY 
WEEKEND ROKU

KALENDARZ JEST WYJĄTKOWO ŻYCZLIWY W TYM ROKU DLA WSZYSTKICH, 
KTÓRZY LUBIĄ WYPOCZYWAĆ DŁUGO I RÓŻNORODNIE. WYSTARCZĄ 

TRZY DNI URLOPU (A W NIEKTÓRYCH FIRMACH TYLKO DWA), 
BY 27 KWIETNIA ROZPOCZĄĆ DZIESIĘCIODNIOWĄ WYPRAWĘ. 
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Sierpc

wolin

Radom

Piaseczno

Garwolin

WWWWWARSZAWA
Siedlce

Iłża

35

Sierpc, Muzeum Wsi MazowieckiejSierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej
1 V – Majówka w skansenie
2 V – piknik Droga ku niepodległej – 100-lecie odzyskania niepodległości
3 V – Majówka w skansenie
6 V – impreza plenerowa Gotowanie na polanie

RadomRadom
 28-29 IV – XIV Ogólnopolski Zlot Modelarzy Kolejowych, Dom Kultury „Idalin”
        28 IV –  Piknik rodzinny Muzeum dla Niepodległej, Muzeum Wsi Radomskiej
          3 V –   Bieg Konstytucji 3 Maja

WarszawaWarszawa
1 V  – otwarcie sezonu w Multimedialnym Parku Fontann
2 V – Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn, PGE Narodowy
2 V – Bieg Flagi
3 V – 28. Bieg Konstytucji 3 Maja
5 V – Otwarcie sezonu nawigacyjnego i plażowego nad Wisłą

PiasecznoPiaseczno
3 V – bieg Mila Konstytucyjna

MościskaMościska
28 IV – otwarcie sezonu na Farmie Iluzji

SiedlceSiedlce
6 V – III Memoriał Ayrtona Senny 2018, 

   Tor Kartingowy Kart1

GarwolinGarwolin
1 V – III Duathlon Garwoliński „Strefa 

Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski 
3 V – Koncert „Mazowsze w Koronie”, Konkatedra

IłżaIłża
5-6 V – Turniej rycerski na zamku

CO? GDZIE? KIEDY? MAJÓWKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PłockPłock
6 V – XII Płocka Noc Kabaretowa, Amfiteatr
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NAGRODA NORWIDA 
DLA TWÓRCÓW Z MAZOWSZA

TRWA XVII EDYCJA NAGRODY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 
KTÓRĄ USTANOWIŁ I PRZYZNAJE SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 
NAGRODY ZOSTANĄ WRĘCZONE 24 WRZEŚNIA, W ROCZNICĘ URODZIN AUTORA 

„PROMETHIDIONA”. KANDYDATÓW DO TEGO PRESTIŻOWEGO WYRÓŻNIENIA 
MOŻNA ZGŁASZAĆ DO 30 KWIETNIA 2018 R. 

   tekst :  Magdalena Walusiak
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O NAGRODZIE NORWIDAO NAGRODZIE NORWIDA
– Kobuszewski, Bryll, Englert, Sempoliński, Knittel, Szaflarska – 
to tylko niektóre nazwiska laureatów Nagrody im. Cypriana Ka-
mila Norwida, przyznawanej od 2002 r. – wymienia wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk. Statuetki 
i nagrody pieniężne zostaną wręczone twórcom mieszkającym 
lub tworzącym na Mazowszu za dzieła i kreacje zrealizowane 
w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego. Do końca 
kwietnia można zgłaszać kandydatów w czterech kategoriach: 
literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. Statuetka Norwi-
dowska wręczona zostanie również w kategorii „Dzieło życia” za 
całokształt twórczości.

Kto może zgłaszać kandydatów? – Oddziały ogólnopolskich 
związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wy-
dawnictwa i redakcje działające na terenie województwa ma-
zowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł 
powołanych przez Przewodniczącego Sejmiku. Uprawnionymi 
do zgłaszania kandydatów do nagrody „Dzieło życia” są ponadto 
mieszkańcy województwa mazowieckiego – wyjaśnia wicemar-
szałek Raboszuk.

Nominowanych, a później laureatów w poszczególnych katego-
riach wybiorą znawcy sztuki – członkowie Kapituł. „Ogłoszenie 
laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej 
sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego zwoływanej z okazji 
rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.”

ŚWIATOWIEC Z MAZOWSZAŚWIATOWIEC Z MAZOWSZA
Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 1821 r. w dworze 
w Głuchach koło Wyszkowa. Po śmierci matki sporo czasu spędzał 
w posiadłości swojego opiekuna Ksawerego Dybowskiego w Dę-
binkach, gdzie w 1839 r. przeżył pierwszą młodzieńczą miłość do 
kuzynki Brygidy. Od 1831 r. uczył się w Warszawie, gdzie uczęsz-
czał do gimnazjum i szkoły malarskiej. Tutaj też debiutował jako 
poeta w roku 1840 na łamach pisma „Piśmiennictwo Krajowe”. 

Wyjechał za granicę w roku 1842 i nigdy już nie wrócił na Ma-
zowsze. Podróżował po całej Europie, m.in. uczył się rzeźbiar-
stwa w Dreźnie i Florencji, uczęszczał na wykłady uniwersytetu 
w Berlinie, na kilka lat zamieszkał w Paryżu, gdzie powstało wie-
le znakomitych wierszy, m.in. „Bema pamięci żałobny rapsod”, 
a jednocześnie rozkwitła jego twórczość plastyczna. Wyemi-
grował też na krótko do USA, gdzie znalazł pracę w pracowni 
graficznej. Po powrocie do Europy jego stan zdrowia i sytuacja 
materialna stawały się coraz gorsze. Zmarł w przytułku na 
przedmieściach Paryża w 1883 r.

24 września 2001 r., 180 lat po jego narodzinach, prochy Norwi-
da wróciły do Polski i zostały złożone w Krypcie Wieszczów na 
Wawelu. Miesiąc później Sejmik Województwa Mazowieckiego 

ustanowił Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida przyznawaną 
artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu za wybit-
ne dzieło bądź kreację.

NORWIDA PAMIĘCI MIEJSCA NA MAZOWSZUNORWIDA PAMIĘCI MIEJSCA NA MAZOWSZU
Choć trudno w to uwierzyć, do dziś nie powstało muzeum z praw-
dziwego zdarzenia, które dbałoby o pamięć po jednym z najwy-
bitniejszych polskich poetów. Niestety, wiele pamiątek po artyście 
przepadło. Dwa kufry z jego rękopisami i rysunkami, które po sobie 
zostawił, spłonęły po śmierci Norwida wraz z zawartością. 

Są jednak na Mazowszu miejsca związane z jego osobą. Pierw-
szym jest dwór w Głuchach, dawny majątek Norwidów, który 
kupili w 1967 r. Beata Tyszkiewicz i Andrzej Wajda, a dziś jest 
własnością Karoliny Wajdy. To prywatna posiadłość, ale można 
ją odwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu. Dwór z okolicznym 
folwarkiem bywa też wykorzystywany jako plan zdjęciowy przez 
polskich artystów, m.in. Natalię Kukulską.

W kościele parafialnym w Dąbrówce w powiecie wołomińskim 
zachował się akt chrztu Cypriana Ksawerego Gerarda Walentego 
Norwida (imię Kamil wybrał na bierzmowaniu w Rzymie) oraz akt 
zgonu jego matki spoczywającej na dąbrowieckim cmentarzu. 
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego powstał pod ko-
niec życia Norwida, na miejscu drewnianego, w którym przyszły 
wieszcz został ochrzczony, ale część wyposażenia to cenne za-
bytki sakralne pochodzące XVII i XVIII w.

Na renowację czeka piękny pałac w Dybowskich w Dębinkach, 
który na początku tego roku został wynajęty na 10 lat Fundacji 
Museion Norwid. Zamierza ona stworzyć w tym miejscu pierwsze 
w Polsce Muzeum Cypriana Kamila Norwida. 

WAŻNE STRONY INTERNETOWEWAŻNE STRONY INTERNETOWE
Strona Nagrody Norwida: norwid.mazovia.pl
Strona dworu w Głuchach: www.muzeumnorwida.pl
Strona Fundacji Museion Norwid: fundacjamuseionnorwid.pl





PAMIĘTAJ, 
ZABIERZ MNIE 

ZE SOBĄ 

JUŻ OD KWIETNIA NA LOTNISKU

ARRIVING AT THE AIRPORT IN APRIL

REMEMBER, 
TAKE ME WITH YOU
WHEREVER YOU GO



Nieograniczona liczba przejazdów przez 3 dowolnie 
wybrane przez Ciebie dni 

27 kwietnia – 6 maja – masz 10 dni 

 

normalnej .

 www.mazowieckie.com.pl

Psa lub rower zabierzesz gratis! 


