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Drodzy Czytelnicy
Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Po długiej i chłodnej zimie, po szarym i chmurnym przedwiośniu, wiosna
wybucha wszystkimi odcieniami zieleni, a promienie
słońca, ciepły wiatr, zapach kwiatów i miękkość trawy
pieszczą wszystkie nasze zmysły.
Wszystko wokół wprost woła do wyjścia z domu i pojechania na łono natury, za miasto, na zielone Mazowsze.
Dlatego w tym numerze opisujemy miejsca, o których
zapewne słyszeliście, ale warto się tam wybrać właśnie
teraz. Miejsca wokół Warszawy dobre na spędzenie nie
tylko weekendu – Konstancin, Otwock, Legionowo i Serock.
Spragnionym emocji, kultury i nowych doświadczeń
proponujemy imprezy w Warszawie oraz mazowieckie
„must be” – Turniej Smaków na Zamku w Liwie, Turniej
Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich i jedyne na skalę
europejską Zielone Świątki obchodzone na łodziach płynących Wisłą.
Będą też nowe trendy – coraz modniejsze śluby i wesela w odsłonie stylizowanej na tradycję ludową, z obrzędami, strojami i w otoczeniu mazowieckiej sielskiej wsi.
Inspirujące!

Anna Somorowska
Iwona Majewska
Adam Jasiński
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
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MODA NA MAZOWSZE
doceniona w konkursach
Podczas ostatnich targów turystycznych w Łodzi i Katowicach prawdziwą furorę
zrobiła nowa odsłona ekspozycji Mazowsza. Goście zwracali uwagę nie tylko
na nowoczesny projekt wystroju ale również na szereg aktywności na stoisku
które nawiązywały do mazowieckiego designu, smaków i podróży.
W efekcie za pomysł i realizację posypały się nagrody...
W konkursie na najciekawsze stoisko targowe,
zarówno za designerski projekt oraz realizację
stoiska „Moda na Mazowsze”, jak i aktywności oraz specjalne atrakcje, które przyciągnęły
wielu zwiedzających, Mazowiecka Regionalna
Organizacja odebrała II nagrodę podczas Międzynarodowych Targów Turystyki, Spa, Sprzętu
Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2016
w Katowicach

dla dzieci zachęcające do podróżowania szlakami Dziedzictwa Mazowsza: Szlakiem Książąt Mazowieckich, Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 r.
oraz Szlakiem Chopinowskim. Wręczenie nagrody odbyło się 27 lutego 2016 r. podczas Targów
Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi.
zespół MROT

Na tych samych targach pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie GLOBALNY FORMAT 2016
na najlepsze wydawnictwa promocyjne regionów
i miast wydane w latach 2015/2016 zajął przewodnik MROT „Szlak Książąt Mazowieckich”.
Z kolei w ogólnopolskim konkursie na najlepszy gadżet promocyjny gminy, miasta, regionu
lub organizacji Złoty Medal zdobyły stworzone
przez MROT zestawy do historycznych zzabaw
MODA NA MAZOWSZE |
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Kalendarium
4. PODKOWIAŃSKA DYCHA
W PODKOWIE LEŚNEJ

CHMIEL FEST 2016
– II INDUSTRIALNY
FESTIWAL
BROWARNICTWA
W ŻYRARDOWIE

29.05.2016
Czwarta edycja Podkowiańskiej Dychy to wielkie święto biegania
i zdrowego trybu życia. W głównym biegu na dystansie 10 km, Biegu Bez Barier na 3 km oraz biegach dla dzieci na 400 i 800 m bierze
udział średnio ok. tysiąca osób. W tym roku dojdzie jeszcze rywalizacja nordic walking. Na czas imprezy powstanie w podkowiańskim
parku miejskim Miasteczko Biegowe.

29-30.04.2016
Chmiel Fest, który odbędzie się
w dawnych halach zakładów
włókienniczych, obecnie siedzibie Muzeum Lniarstwa im.
Filipa de Girarda, to okazja do
skosztowania piw regionalnych,
przede wszystkim rzemieślniczych i domowych. W programie także
konkursy, koncerty i biesiadowanie.

www.facebook.com/events/1753488901548130

PRUSZKÓW – KONCERTY Z OKAZJI 100.
ROCZNICY NADANIA PRAW MIEJSKICH
30.04, 1 i 3.05.2016, godz. 18.00
W Pruszkowie rozpoczynają się obchody 100. rocznicy nadania miejscowości praw miejskich. W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego odbędą się z tej okazji podczas długiego weekendu trzy
koncerty muzyki klasycznej. Wśród wykonawców znaleźli się m.in.
Portugalczycy Maria Jose Souza Guedes i Luis Meireles oraz wybitny
pianista Piotr Paleczny.

www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/100-lat-pruszkowa/kalendarz-obchodow

XIX TURNIEJ RYCERSKI W IŁŻY

dawnych gier i zabaw. Z okazji Święta Konstytucji gospodarze proponują wspólne wykonywanie biało-czerwonych kotylionów.

1.05.2016

mwmskansen.pl

Recitale Chopinowskie odbywają się w Domu Urodzenia Fryderyka
Chopina od początku maja do końca września. Wybitni polscy i zagraniczni pianiści, także laureaci Konkursów Chopinowskich występują w każdą niedzielę o godz. 1200 i 1500. Sezon 2016 rozpoczną recitale Łukasza Krupińskiego i Zbigniewa Raubo.

II RAJD ROWEROWY SZLAKIEM
OTTONA WARPECHOWSKIEGO

pl.chopin.nifc.pl/institute/concerts/zelazowa_wola/

GOTOWANIE NA POLANIE W MUZEUM
WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
1.05.2016

7.05.2016, godz. 1000

VIII JARMARK TUMSKI W PŁOCKU

Otto Warpechowski był jednym z pionierów badań archeologicznych
na pograniczu mazowiecko-podlaskim. W czasie II wojny światowej
obronił zamek książąt mazowieckich w Liwie przed rozbiórką planowaną przez niemieckich okupantów. Trasę rajdu poświęconego temu
niezwykłemu człowiekowi oraz informacje organizacyjne można znaleźć na stronie internetowej:

Kolekcjonerzy i wystawcy z całej Polski i zagranicy po raz ósmy spotkają się w centrum Płocka na Jarmarku Tumskim, który będzie trwał
przez trzy dni. Teren Jarmarku zostanie podzielony na pięć stref: handlową, kolekcjonerską, dziecięcą oraz dwie nowe – militaria i sztukę.

www.wegrow.com.pl/index.php/wydarzenie-315-ii_rajd_rowerowy_szlakiem_ottona.html

Piknik dla aktywnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W programie kiermasz produktów regionalnych oraz konkurs na „Najsmaczniejszą potrawę mazowiecką” dla profesjonalistów i amatorów.

VIII TURNIEJ RYCERSKI NA DWORZE
KONRADA MAZOWIECKIEGO W CZERSKU

www.mwmskansen.pl

30.04-1.05.2016
Turniej organizowany na cześć Zawiszy Czarnego z Grabowa herbu
Sulima jest jedną z największych i najstarszych imprez historycznych
w Polsce. W programie m.in. inscenizacja chrztu możnych ziemi iłżeckiej oraz walk Mieszka I z Wieletami, turniej łuczniczy, walki
pieszych, gonitwy konne i pokaz jazdy pancernej oraz możliwość
zwiedzania osady średniowiecznej i skosztowania staropolskiego jadła
w gospodzie.

Informacje i zapisy: www.ptb-podkowa.pl

POCZĄTEK SEZONU KONCERTOWEGO
W ŻELAZOWEJ WOLI

21-22.05.2016

XIV SZYDŁOWIECKIE ZYGMUNTY

Turniej Rycerski odbywa się co roku na zamku Książąt Mazowieckich.
Nawiązuje do XIII-wiecznej rycerskiej kultury dworskiej, z czasów panowania na tym terenie Konrada Mazowieckiego. W 2015 r. w turnieju wzięło udział ponad 200 rekonstruktorów z różnych części Polski.
W trakcie imprezy można odwiedzać kramy dawnych rzemieślników,
wystawy (np. machin oblężniczych), wziąć udział w warsztatach i wstąpić do karczmy, gdzie serwowane są jadło oraz zimne i gorące napitki.

2-3.05.2016
Szydłowieckie Zygmunty to święto miasta Szydłowca, któremu towarzyszą odpust parafialny z uroczystą mszą w gotyckiej farze oraz Kiermasz Zygmuntowski na szydłowieckim Rynku. Na stoiskach będzie
można znaleźć wyroby regionalne, rękodzieło i produkty spożywcze.

www.szydlowiec.pl

www.turniej.ilza.pl

Bieg Łosia to siostrzana impreza rozgrywanego w październiku Maratonu Kampinoskiego. Trasa jest wymagająca, a warunki uzależnione od
pogody. W biegu obowiązuje limit 500 osób. Opłata startowa – 50 zł.

Informacje i zapisy: bieglosia.pl

MAJÓWKA W SIERPECKIM SKANSENIE
3.05.2016
Majówka w skansenie to kolejny majowy festyn w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W programie występy orkiestr dętych, pokazy
rzemiosł, rękodzieła ludowego i tradycyjnych prac gospodarskich oraz

6
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www.jarmarktumski.plock.eu

III MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
SMAKÓW W LIWIE
18-19.06.2016
Pasjonaci unikalnych smaków kuchni mazowieckiej i podlaskiej spotkają się na zamku w Liwie po raz trzeci. Restauratorzy, koła gospodyń
wiejskich i kulinarni pasjonaci będą konkurować o puchar Wojciecha Wielądko – autora pierwszej książki kucharskiej w języku polskim. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach: na „Najlepszą potrawę regionalną” oraz „Gościniec z podróży”. W programie także
warsztaty kulinarne, m.in. pieczenie sękacza, warsztaty rękodzieła,
kiermasz z produktami ekologicznymi oraz animacje i konkursy
dla dzieci.

V FESTIWAL ŚWIDERMAJER
W OTWOCKU
27-29.05.2016

fot. D. Grześniak, Artur Henryk – fotolia.pl

7.05.2016

fot. DM Quadro, Marcin Chodorowski, perfectlab – fotolia.pl

IV BIEG ŁOSIA W KAMPINOSIE

3-5.06.2016

Świdermajer to styl drewnianej architektury letniskowej „linii otwockiej”. Jego twórcą był mieszkający od 1886 roku w folwarku Anielin
nad Świdrem, na północ od Karczewa, Michał Elwiro Andriolli.
Oprócz własnej willi wybudował w okolicy kilkanaście zaprojektowanych przez siebie domów drewnianych, którym nadał specyficzny styl
charakteryzujący się ażurowymi zdobieniami werand i ganków oraz
spiczastymi zwieńczeniami dachów. W programie m.in. plener fotograficzny, wystawy, koncerty oraz spacery i rajdy rowerowe.

www.facebook.com/events/1083209401718520/
MODA NA MAZOWSZE |
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Konkurs
Turnieju Miast jako obrońca tytułu Honorowej Stolicy Księstwa
Mazowieckiego.

Otwarta rywalizacja – każdy może spróbować
swoich sił w emocjonujących konkurencjach
W drugiej rywalizacji będą mogli wystartować wszyscy, którzy
chcą poczuć dreszcz emocji i ducha rywalizacji (zarówno pojedyncze osoby, jak i 3-osobowe zespoły). Będzie można np.:
– zmierzyć się z rycerzem na równoważni,
– sprawdzić siłę, trzymając jak najdłużej miecz w górze
– wystartować w „Taniej okowicie”, która naprawdę może zakręcić w głowie
– sprawdzić szybkość i równowagę w biegu… z kuflem piwa na tacy
– sprawdzić koordynację ruchową w skakaniu na megaskakance
– zmierzyć się ze smokiem i pokonać smoczy slalom
Przez cały czas trwania Turnieju Miast będzie prowadzona klasyfikacja dla zespołów i osób indywidualnych. Na zwycięzców wyłonionych podczas Wielkiego Finału na zamku w Czersku czekają
nagrody!

Turniej Miast na Szlaku Książąt
Mazowieckich AD 2016
14 maja – Liw

21 maja – Przasnysz 2 lipca – Sanniki 23 lipca – Ostrów Mazowiecka
4 września – Zwoleń 10 września – Czersk

20 sierpnia – Warka

14 maja 2016 roku na zamku w Liwie rozpoczynamy cykl wyjątkowych turniejów.
W 7 malowniczych miejscach odbędą się zawody, które dostarczą nietuzinkowych emocji
zarówno widzom, jak i uczestnikom. A uczestnikiem tych zawodów może być każdy!
Na uczestników czekają nagrody!
Podczas każdej z imprez turniejowych będą toczyć się dwie rywalizacje. Pierwsza – dla zespołów z poszczególnych mazowieckich miejscowości, druga –
otwarta dla wszystkich chętnych osób, które zgłoszą się do Turnieju.
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Turniej Miast – walka o tytuł stolicy Księstwa Mazowieckiego
W pierwszej rywalizacji przedstawiciele mazowieckich miejscowości zmierzą
się w konkurencjach stylizowanych na średniowieczne, rywalizując zarówno
na czas, jak i w walce bezpośredniej. Punkty zdobyte w każdych zawodach będą
liczyły się do punktacji ogólnej. Zwycięzca całego cyklu turniejowego zostanie
nagrodzony tytułem Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego AD 2016.
Do tej pory przeprowadziliśmy 3 edycje Turnieju Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich. W pierwszych zawodach, które zostały rozegrane w 2012 roku
w Łomży, zwyciężyły Sanniki i one do kolejnych zawodów piastowały zaszczytny tytuł Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego. W dwóch kolejnych zawodach wygrał Zakroczym i to miasto wystartuje w tegorocznej edycji

Inne konkurencje,
inny motyw przewodni

Kolejnym zawodom turniejowym towarzyszyć będzie inny motyw
przewodni. Będzie nim historia lub legenda związana z miejscem,
w którym odbywa się rywalizacja. Konkurencje – wzorowane na
średniowiecznych – będą ściśle związane z tą opowieścią. Dzięki
temu zawody staną się bardziej emocjonujące, zaś publiczność pozna ciekawostki związane z miejscem, w którym są rozgrywane.
I tak inaugurującym cykl Turnieju Miast zawodom na malowniczo położonym nad meandrującym Liwcem zamku w Liwie (14
maja 2016 r.) będzie towarzyszyć legenda o pięknej Żółtej Damie,
niewinnej i brutalnie zgładzonej przez zazdrosnego męża. Natomiast zawodom, które będą odbywać się na zrewitalizowanym
rynku w Przasnyszu (21 maja), będzie towarzyszyć motyw… piwny, bowiem w średniowieczu miasto to było największym producentem tego złocistego trunku na całym Mazowszu.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

22 kwietnia 2016 r.
Konferencja „Dobre praktyki w promocji dziedzictwa kulturowego na Mazowszu” – Targi „Lato”
14 maja 2016, godz. 10.30
Liw – inauguracja cyklu Turnieju Miast na zamku książąt
mazowieckich (Liw, ul. Batorego 2)
21 maja 2016, godz. 12.00
Przasnysz – 2. zawody Turnieju Miast podczas Jarmarku
Staropolskiego (Przasnysz, Rynek)
2 lipca 2016
Sanniki – 3. zawody Turnieju Miast w Parku Pałacowym
(Sanniki, ul. Warszawska 142)
23 lipca
Ostrów Mazowiecka – 4. zawody Turnieju Miast w Grodzie
Książąt Mazowieckich (Ostrów Mazowiecka, ul. Różańska 2)
20 sierpnia
Warka – 5. zawody Turnieju Miast w Parku na Winiarach
koło Muzeum Kazimierza Pułaskiego (Warka, ul. Kazimierza Pułaskiego 24)
4 września 2016
Zwoleń – 6. zawody Turnieju Miast nad zalewem na rzece
Zwoleńce
10 września 2016
Czersk – Wielki Finał Turnieju Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich (Czersk, zamek książąt mazowieckich)
4 października 2016
Wielka Gala na zakończenie Turnieju Miast w Warszawie

Zgłoś się do Turnieju już dziś!
Zarejestruj się na stronie
www.SzlakKsiazat.pl/TurniejMiast
lub www.Turnieje.org

INFO

MODA NA MAZOWSZE |
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Maj 2016 na Urzeczu

wiceprezes Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, na co
dzień nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach.
Dlatego tak cenna wydaje się wspólna inicjatywa organizatorów, której głównymi celami zgodnie z regulaminem
konkursu są:
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej jako aktywności
spełniającej niezwykle ważne funkcje wychowawcze,
edukacyjne i zdrowotne;
promowanie turystyki i poznawania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa mazowieckiego;
budowanie prestiżu turystyki krajoznawczej oraz rozwój, doskonalenie i popularyzacja form i metod młodzieżowej działalności turystycznej;
inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce
szkolnej.

Szkoła Aktywna Turystycznie

zabawa, wiedza, zdrowie i wychowanie
Konkurs turystyczny o wieloletniej tradycji w tym roku realizują wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (MFO PTTK)
we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie. Nowa nazwa konkursu to „Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie”.
– Jednym z priorytetów działania Urzędu Marszałkowskiego
jest wsparcie w wychowaniu dzieci i młodzieży m.in. przez
propagowanie turystyki krajoznawczej po Mazowszu. Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego, PTTK i Kuratorium
Oświaty turystyczny konkurs dla szkół mający wieloletnią tradycję zyska szansę zwiększenia swojego zasięgu oddziaływania z kilkudziesięciu do ponad 3000 placówek – mówi Izabela
Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
– Konkurs w dotychczasowej formule skierowany był do klubów, kółek zainteresowań i drużyn harcerskich w szkołach.
To ograniczało jego zasięg. Nowa formuła pozwoli na mobilizację aktywności nauczycieli, szczególnie w szkołach w niewielkich miejscowościach. To właśnie dla dzieci i młodzieży
z tych kręgów turystyka krajoznawcza – niedaleka i niezbyt
kosztowna – daje szanse na lepszy rozwój i wyrównanie szans
między małymi i dużymi miastami – dodaje Mirosław Mazur,
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Fot. Mirosław Mazur / PTTK Kozienice

Podróże kształcą – wiedzieli o tym
już starożytni. A w historii zawsze
duże znaczenie miały osoby, które
dzięki podróżowaniu i idącej za tym
znajomości innych miast, regionów,
krajów i kultur patrzyły szerzej i dalej
niż pozostali. Nie inaczej jest obecnie.
Szersze horyzonty i zainteresowania
dają młodzieży lepszy start
w dorosłe życie.

– Z mojego nauczycielskiego doświadczenia wiem, że turystyka dzieci i młodzieży w szkołach to takie pierwsze okno
na świat. To doskonałe kształtowanie zainteresowań, postaw i często zdrowego trybu życia. Każdego roku nasz
Oddział PTTK w Kozienicach organizuje kilkadziesiąt wycieczek dla szkół. Świetnie trafiamy z naszą ofertą, łącząc
często małe grupy z różnych szkół w jedną imprezę. Inaczej dzieci z niewielkich ośrodków nie miałyby szans na takie atrakcje. Dzięki temu np. Oddział Miejski PTTK w Płocku może pochwalić się organizacją rajdów dla młodzieży
szkolnej, w których uczestniczy jednocześnie po kilkaset
osób – mówi Mirosław Mazur.
Jest jeszcze czas na przystąpienie do konkursu. Jedynym warunkiem
jest wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu
i przesłanie jej na adres MFO PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
w terminie do 30 września 2016 roku. Zapraszamy!

– Urząd Marszałkowski, mając na względzie wszelkie korzyści wynikające z rozwoju turystyki – zarówno po stronie edukacji, wychowania i zdrowia
młodych turystów, jak i korzyści dla gospodarki
w sferze branży turystycznej – podejmuje wiele
działań. Zarówno wydawniczych, jak publikacja
nowych informatorów i przewodników turystycznych, np. „Z rodziną przez Mazowsze”, połączona
z tworzeniem internetowych aplikacji mobilnych,
akcji promujących Mazowsze, np. w okresie Światowych Dni Młodzieży, ale również w sferze tworzenia know-how i infrastruktury, jak nowe sieciowe produkty turystyczne i 3 nowe, oznakowane
na Mazowszu szlaki: Chopina, Bitwy Warszawskiej
1920 roku i Książąt Mazowieckich. Konkurs jest
ważnym elementem realizacji „Strategii rozwoju
turystyki województwa mazowieckiego na lata
2014-2020”, w której jednym z kluczowych obszarów strategicznych jest aktywizacja turystyczna
mazowieckiej młodzieży – dodaje dyrektor Izabela
Stelmańska.
Konkurs jest organizowany na terenie województwa mazowieckiego, a pierwsza edycja obejmie
rok szkolny 2015/2016. W konkursie mogą uczestniczyć szkoły z Mazowsza sklasyfikowane w 4 kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
W każdej kategorii komisja konkursowa wyłoni
szkoły, które otrzymają tytuły i prawo używania
logo: Złotej, Srebrnej i Brązowej Mazowieckiej
Szkoły Aktywnej Turystycznie. W czasach, kiedy
przy wyborze szkoły jednym z kryteriów jest zakres
proponowanych zajęć dodatkowych – zdobycie
takiego tytułu może mieć duże znaczenie w budowaniu wizerunku i prestiżu szkoły.

INFO
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Majówka na Mazowszu
Mazowsze to mnóstwo możliwości spędzenia wolnego czasu i wiele atrakcji
dla osób o różnorodnych upodobaniach. Turniej rycerski czy zwiedzanie jednej
z największych twierdz na świecie? Spływ kajakowy, bieg uliczny, rajd rowerowy
czy błogie lenistwo na łonie natury? A może piknik na farmie iluzji, w miasteczku
westernowym lub skansenie? Albo festyn w otoczeniu industrialnej zabudowy?
Jak spędzić na Mazowszu długi majowy weekend?

Spływ kajakowy

14
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Spichlerz w Twierdzy Modlin

Grodźcu i Wyszogrodzie. Trasa liczy 47 km, szlak jest łatwy, bez
dłuższych podjazdów, głównie drogami asfaltowymi o niskim
i umiarkowanym ruchu.
Więcej informacji: www.skarbiecmazowiecki.org

historycznych w Polsce. W programie m.in.
zmagania łuczników, walki pieszych, konne
gonitwy i inscenizacje walk. W komnatach
zamkowych można będzie podziwiać wystawy,
a w gospodzie posilić się staropolskim jadłem.
Więcej informacji: www.turniej.ilza.pl

Bieg
Majówka to okazja do udziału w okolicznościowych biegach organizowanych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Jednym z nich jest coroczna Piaseczyńska Mila Konstytucyjna,
która wystartuje w tym roku 1 maja. Trasa prowadzi głównymi
ulicami Piaseczna, a uczestnikiem może być każdy, kto posiada
aktualne badania lekarskie.
Regulamin i zapisy: www.kondycja.com.pl/piaseczynska-mila-konstytucyjna-zapisy/

Rajd rowerowy
Okazją do połączenia zamiłowania do jazdy na dwóch
kółkach i zwiedzania są rajdy rowerowe „Szlakiem
drewnianej architektury sakralnej”. LOT „Skarbiec Mazowiecki” zorganizuje podczas majówki dwie wyprawy
z Płońska do Wyszogrodu: 30 kwietnia i 2 maja. W programie zwiedzanie drewnianych świątyń w Naruszewie,

DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII
Turniej rycerski

fot. Kzenon – fotolia.pl

Przełom kwietnia i maja to początek sezonu wodniackiego. W Płocku wróci na Wisłę biała flota Żeglugi Wyszogrodzkiej, a w Warszawie – drewniane łodzie wiślane.
Bzurą popłynie pierwszy w tym roku spływ kajakowy
organizowany przez LOT „Skarbiec Mazowiecki”. Jego
uczestnicy przemierzą trasę „Zamków mazowieckiej Loary”, wzdłuż której można podziwiać budowle obronne,
m.in. zamki w Łowiczu i Łęczycy oraz kościół obronny
w Brochowie. 30 kwietnia i w majowe soboty kajakarze popłyną fragmentem trasy od Łowicza do Kozłowa

Biskupiego. To odcinek spływu dogodny dla turystów
poruszających się koleją – start i meta znajdują się w pobliżu stacji Kolei Mazowieckich.
Więcej informacji oraz zapisy na stronie:
www.skarbiecmazowiecki.org

fot. arch. Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa, zamek w Pułtusku, eryk1085 – fotolia.pl

DLA AKTYWNYCH

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa

Kilka wolnych dni to świetna okazja do odwiedzenia fascynujących miejsc i poznania historii w sposób odbiegający od szkolnej
rutyny. W pierwszy weekend maja odbędzie się w Iłży XIX Turniej Rycerski organizowany na cześć Zawiszy Czarnego z Grabowa herbu Sulima. To jedna z największych i najstarszych imprez
Zamek w Pułtusku

Piknik historyczny
Na zamku w Czersku podczas majowego weekendu odbędzie się „Majówka z pocztem rycerskim herbu Fastolf”. Codzienne atrakcje od 30
kwietnia do 3 maja zapewnią rekonstruktorzy
ze stowarzyszenia Hanza. Na dziedzińcu stanie
pokazowy namiot rycerski, a obok niego dyby
zamkowe obsługiwane przez kata. W programie m.in. pokazy walk i mody średniowiecznej,
warsztaty, gry i zabawy plebejskie.

Zwiedzanie twierdzy Modlin
Majówka to dobry czas, by odwiedzić największą twierdzę świata, porównywalną jedynie
z francuskim Verdun. Codziennie od 30 kwietRycerska majówka w Czersku
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Farma Iluzji

Piknik w skansenie w Sierpcu

nia do 3 maja będzie można wziąć udział w wycieczkach
z przewodnikiem dla turystów indywidualnych lub umówić się na oprowadzenie wycieczki zorganizowanej.
Informacje i kontakt: www.twierdzamodlin.pl

Chmiel Fest

Farma Iluzji
W Mościskach koło Trojanowa znajduje się jedno z najbardziej magicznych miejsc na Mazowszu: Farma Iluzji
z rezerwatem dzikich smoków i bajkowym pałacem cieni,
w którym można odbić swój cień. Na zwiedzających czeka
cała ekipa iluzjonistów oraz mistrzyni skręcania balonów.
Więcej informacji: farmailuzji.pl

Ciuchcia i miasteczko westernowe
Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa działa od
1898 roku, a od 1 do 3 maja zaproponuje wszystkim
chętnym całodniowe wycieczki. W programie kurs kolejką z Piaseczna do Runowa, piknik z ogniskiem, cateringiem, grami i zabawami, przejazdy drezyną oraz „Weekend Indiański” w miasteczku westernowym.
Więcej informacji: www.kolejka-piaseczno.pl

DLA SMAKOSZY
Piknik w skansenie
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje podczas
majówki cykl imprez plenerowych. 1 maja odbędzie się
festyn „Gotowanie na polanie” z kiermaszem produktów
regionalnych i konkursem na najsmaczniejszą potrawę
mazowiecką. 3 maja podczas „Majówki w skansenie”
odbędą się pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego, tradycyjnych prac gospodarskich oraz dawnych gier i zabaw.
Więcej informacji: mwmskansen.pl
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II industrialny festiwal browarnictwa Chmiel Fest odbędzie się w Żyrardowie od 29 do 30 kwietnia. W dawnych
halach zakładów włókienniczych, w których znajduje
się dziś Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, będzie
można skosztować piw regionalnych, przede wszystkim
rzemieślniczych i domowych.
Profil wydarzenia: www.facebook.com/events/1753488901548130

Nie trzeba jechać daleko, by posmakować
specjałów kuchni w najlepszym wydaniu. Już
po raz trzeci na zamku w Liwie położonym na
Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego spotkają się pasjonaci unikalnych smaków kuchni
mazowieckiej i podlaskiej podczas Międzynarodowego Turnieju Smaków.

Romantyczny weekend
Nie każdemu odpowiadają zorganizowane formy wypoczynku i wyznaczone godziny wstawania, zwiedzania
i spożywania posiłków. Majówka jest przecież po to, by
odetchnąć od codzienności, wielkomiejskiego tempa
i skrępowania rutyną. Czy rejs zamkową gondolą po Narwi to wystarczająco niecodzienna przygoda? Można też
skorzystać z kajaka lub roweru wodnego, wybrać się na
spacer z kijami do nordic walking lub skorzystać z kortów tenisowych. Takie atrakcje czekają na gości w Domu
Polonii w Pułtusku. Pary mogą liczyć na romantyczną
kolację, a smakosze na wyśmienite dania kuchni staropolskiej.
Więcej informacji: www.zamekpultusk.pl

18 i 19 czerwca gospodarstwa agroturystyczne, lokalni mistrzowie kulinarni, restauratorzy, koła gospodyń wiejskich
i kulinarni pasjonaci będą konkurować o puchar Wojciecha
Wielądko (autora pierwszej książki kucharskiej w języku
polskim) w kategorii: na „Najlepszą potrawę regionalną”
oraz „Gościniec z podróży”.

Jak to z sękaczem było

Konkursom towarzyszyć będą również warsztaty kulinarne
i zawody. Poznamy też historię sękacza, którego wypromowała królowa Bona. Dowiemy się też, że ma on kilka
wersji w różnych krajach, a ślady ich kultur spotkamy
w podróży Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Warsztaty kulinarne
A jeśli ktoś marzy o zdobyciu nowych umiejętności kulinarnych, może wziąć udział w warsztatach we Dworze
Mościbrody. W roli głównej: karp. A wśród atrakcji pikniki na trawie, możliwość skorzystania z łódki i roweru
wodnego oraz... solidna dawka adrenaliny podczas zawodów wędkarskich!
Więcej informacji: dwor.moscibrody.pl
Więcej na stronach Mazowieckiej Organizacji Turystycznej
www.mazowsze.travel, www.modanamazowsze.pl

INFO

Chleb nasz powszedni

fot. arch. Farma Iluzji, D. Krześniak

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

III Międzynarodowy Turniej Smaków
na Zamku w Liwie

Tematem przewodnim zmagań konkursowych będzie
chleb nasz powszedni, bo to chleb właśnie króluje na
polskim stole i jest wykorzystywany w wielu muzeach regionalnych, a także w czasie imprez. Dodatkową atrakcją
będą warsztaty rękodzieła, kiermasz z produktami ekologicznymi, animacje i konkursy dla dzieci, które poznają
smaki i wzory Mody na Mazowsze, bo ten projekt znakomicie wpisuje się w to, co dzieje się na Szlaku Wielkiego
Gościńca Litewskiego.

Śniadanie nad Liwcem

Punktem kulminacyjnym imprezy będzie „Śniadanie nad
Liwcem”, które rozpocznie się w niedzielę. Bliskość zamku
– twierdzy strzegącej niegdyś granic Mazowsza – i otoczenie pięknej, nieskażonej przyrody wzmaga apetyt. Zapraszamy rodziny z dziećmi i seniorów. Pochwalmy się tym, co
mamy najlepszego, posmakujmy przetworów babci i podzielmy się swoimi doświadczeniami, by dawne receptury
odnajdywały swoje kolejne wcielenia.
Gdzie można spróbować, jak smakuje prawdziwy sękacz,
pierogi przygotowane przez mistrzynię kuchni Joannę Jakubiuk, nadbużański chleb na zakwasie czy dębska kawa
żołędziówka (z Gminy Dębe Wielkie), którą pijał sam Fryderyk Chopin?
Tylko na Turnieju Smaków na zamku w Liwie. A po biesiadzie warto udać się kajakami doliną Liwca, a może na
wyprawę rowerową lub spotkanie z Panem Twardowskim
w pobliskim Węgrowie?
Moc atrakcji dla aktywnych czeka na Szlaku – zapraszamy!
18-19 czerwca 2016 r., zamek w Liwie,
wielkigoscinieclitewski.pl
Kontakt dla mediów oraz wystawców:
Katarzyna Sobieska, lotwgl@wp.pl, tel. 536838500

INFO
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ROZWÓJ TURYSTYKI

Włodarze miast i gmin coraz częściej uświadamiają sobie, że na całym świecie istnieje mnóstwo miejsc, które
świetnie funkcjonują właśnie dzięki turystyce. Mamy bogatą sieć oznakowanych szlaków dla turystyki pieszej,
rowerowej i do biegania. Pracujemy nad szlakiem dla
spływów kajakowych Świdrem. W tym momencie sytuacja jest dość skomplikowana, bo cały teren wzdłuż Świdra to rezerwat przyrody bez planu wykorzystania dla
turystów. Ale dzięki współpracy z nadrzecznymi gminami chcemy jak najszybciej wyjaśnić tę sytuację i umożliwić turystyczne wykorzystanie rzeki Świder. Końcowym
elementem zmian będzie zebranie bazy noclegowej, połączenie jej ze szlakami oraz stworzenie przez to atrakcyjnej oferty dla turystów.

„Jesień w Pęclinie” , fot. Olga Nowak

WYDARZENIA

Świder, fot. Alicja Sękowska

Powiat otwocki
turystyka i kultura
POTENCJAŁ REGIONU

Paweł Rupniewski
– wicestarosta powiatu otwockiego

Z wykształcenia architekt, pasjonat świdermajerów i rozwoju lokalnej turystyki. Głównym
celem jego działalności samorządowej jest przywrócenie świetności rzeki Świder mieszkańcom
powiatu.
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Region otwocki to z pewnością miejsce szeroko znane
z powodu rozwijającej się tu kultury ludowej w rejonie
Kołbieli i Urzecza oraz miejsce występowania architektonicznych perełek, jakimi są świdermajery – drewniane budynki wznoszone w charakterystycznym stylu.
Jest to również miejsce doskonałe ze względu na walory naturalne: czystą wodę i powietrze oraz zdrowy
mikroklimat. Dawniej w okolicach Otwocka, który miał
status uzdrowiska, istniało wiele ośrodków leczących
choroby płuc. Doskonałe walory turystyczno-rekreacyjne: piękne lasy sosnowe, rzeki Mienia, Świder i Wisła
oraz wytyczone szlaki piesze i rowerowe to niewątpliwie największe zalety tego podwarszawskiego regionu.
Starsi mieszkańcy stolicy, szczególnie z prawobrzeżnej
Warszawy, z pewnością pamiętają wycieczki na plażę
nad Świdrem, która była kultowym miejscem dla przyjeżdżających tu letników.

W naszym powiecie zawsze działo się wiele, ale rok 2016
zobowiązuje szczególnie. Jest to bowiem rok 100-lecia
uzyskania praw miejskich przez największe miasto powiatu – Otwock. W 2016 r. powiat otwocki został również wybrany na „Stolicę Kultury Mazowsza”. Z tej okazji
w powiecie w ciągu roku odbędzie się ponad 60 wydarzeń kulturalnych. Część imprez to efekt lokalnych inicjatyw naszych mieszkańców i NGO.
Wszystkim chętnym poleciłbym szczególnie kilka najbardziej znanych i wartościowych wydarzeń: „V Festiwal
Świdermajer, jedyną w Europie pielgrzymkę rzeczną Wisłą
– Zielone Świątki na Urzeczu, Piknik Historyczny i inscenizacja bitwy podczas Nocy Muzeów w Otwocku Wielkim, Święto Sójki Glinieckiej, Święto Plonów „Od ziarenka
do bochenka”, Piknik w Kątach, Ogólnopolski Festiwal
Bluesowy im. T. Nalepy, XIII Powiatowy Festiwal Kultury,
Owocobranie”. Nie wymienię wszystkich, ale pełna lista
i szczegóły są dostępne na stronie:
www.powiat-otwocki.pl.

Willa „Gurewiczanka” , fot. Anna Pawełek

Pałac w Otwocku Wielkim, fot. Alicja Sękowska

Bogactwo atrakcji naszego regionu zawdzięczamy naszym mieszkańcom. I dlatego cieszę się, że zostało to docenione i powiat otwocki otrzymał tytuł „Stolicy Kultury
Mazowsza 2016”.

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. 22 778 1 300, kancelaria@powiat-otwocki.pl
Oddział PTTK w Otwocku, ul. Pułaskiego 3a, 05-400 Otwock
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek – 13-18
środa-piątek –10-15

INFO

Budynek Kasyna – obecnie gmach LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
fot. Marcin Chodorowski – fotolia.pl
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Impreza cieszy się już ugruntowaną renomą, wykraczającą daleko poza granice tego niewielkiego etnograficznego regionu. Doceniając ideę i organizacyjny rozmach,
imprezę wyróżniono „Certyfikatem na najlepszy produkt
turystyczny Mazowsza 2014” przyznanym przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną oraz Nagrodą Przyjaznego Brzegu za rok 2014, przyznaną przez
Prezesa PTTK i Zarząd Główny Polskiego Związku Żeglarskiego.

Maj 2016 na Urzeczu
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Kolejną majową imprezą będą Zielone Świątki na Urzeczu
– Festiwal Obyczaju. Jego idea nawiązuje zarówno do duchowej spuścizny minionych wieków (w polskiej tradycji
w Zielone Świątki czci się Zesłanie Ducha Świętego), jak
i do codziennych zajęć oraz kultury materialnej Urzecza.
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 12-15 maja.
Niepowtarzalnym elementem festiwalu będą procesje wiślane na tradycyjnych łodziach. W sobotę, 14 maja 2016
uczestnicy wypłyną z przystani Pomost 511 w Warszawie, kierując się do Wawra i Góry Kalwarii. Niedzielny (15

FLIS FESTIWAL

W weekend 6-8 maja 2016, w konstancińskich Gassach odbędzie
się zlot tradycyjnych rzecznych łodzi – Flis Festiwal, czyli spotkanie
kultur nadrzecznych na Urzeczu. Nieoficjalnie impreza rozpocznie
się już w piątek wieczorem. Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczny Flis Festiwal jest ważnym elementem przygotowań do obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 roku.
Gospodarze związani z Urzeczem poprzez miejsce zamieszkania
oraz wodniackimi i etnograficznymi pasjami popularyzują w ten
sposób obyczaje macierzystego regionu oraz dziedzictwo innych
nadrzeczy polskich i europejskich. Podczas trzydniowego festiwalu odbędą się warsztaty zanikających wiślanych zawodów, koncerty i pokazy żeglarskie. Będzie można oglądać zrekonstruowane
przez pasjonatów galary, krypy i baty wiślane. Wśród łodzi, które
wezmą udział w zlocie, będą również te, które uczestniczyły we
wrześniu ubiegłego roku w Festiwalu Loary we Francji. Nie zabraknie ludowego śpiewu, muzyki i tańca ani autentycznych regionalnych kostiumów. Dla gości przygotowane zostaną lokalne
przysmaki, takie jak sytocha czy siuforek.

fot. J.A. Kwiatkowski, J. Chmielewski

Urzecze to etnograficzny
mikroregion związany
ściśle z Wisłą, rozciągający
się na obu jej brzegach,
od Góry Kalwarii
i Józefowa po Siekierki
i Saską Kępę. Nic więc
dziwnego, że imprezy
inicjowane
przez Fundację
Szerokie Wody,
a organizowane
przy współudziale
gmin z terenu Urzecza,
odbywają się zawsze na
wodzie i nad wodą.

Zielone Świątki na Urzeczu

maja), stricte zielonoświątkowy orszak na
łodziach poprzedzi uroczysta msza święta
na nabrzeżu portowym w Górze Kalwarii.
Potem uczestnicy spłyną z prądem Wisły
do Warszawy, zatrzymując się w Nadbrzeżu (w gminie Karczew), w Gassach (w gminie Konstancin-Jeziorna) oraz w Otwocku
u ujścia Świdra.

Pokazy, koncerty,
lekcje historii

Przez cały weekend w nadwiślańskich
miejscowościach Urzecza będzie się wiele działo. Dawnym obyczajem odbędą się
końskie kawalkady i parady umajonych
wozów. Będą pokazy typowych dla regionu rzemiosł, przede wszystkim kunsztu
szkutników i orylów (flisaków). Koncerty
i występy ludowych zespołów – nie tylko
z Urzecza, bo wystąpią również Dziedy
kazimierskie, Hambawena, czy Kapela ze
Wsi Warszawa. Programu dopełnią kiermasze, plenerowa wystawa fotografii oraz
degustacje regionalnych potraw. W tegorocznej edycji mocno wyeksponowany jest
wątek edukacyjny. Weekendowy program
poprzedzą żywe lekcje historii na plaży na
Saskiej Kępie 12 i 13 maja, w godzinach
od 10 do 16. Koordynatorem i gospodynią
festiwalu jest pani Grażyna Leśniak z Fundacji Szerokie Wody.
Szczegóły: www.zieloneswiatki.pl
w zakładce <Program 2016>
oraz:
www.konstancinskidomkultury.pl

INFO
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WYDARZENIA

Zawody sportowe dla dzieci w Parku Zdrojowym, fot. Robert Bryłka

Dni Konstancina – Parada retro, fot. Konstanciński Dom Kultury

Będzie się działo w jedynym
uzdrowisku na Mazowszu
To będzie sezon pełen
wydarzeń. Koncerty,
wystawy, festiwale,
przeglądy teatralne,
imprezy plenerowe,
wielkie wydarzenia
kulturalne i sportowe
oraz mniejsze festyny
– z pewnością każdy
znajdzie coś dla siebie.
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Interesujący, wyjątkowy, pełen pozytywnych emocji, w którym nie będzie czasu na nudę – taki będzie tegoroczny sezon imprez plenerowych w gminie Konstancin-Jeziorna. O to, żeby każdy znalazł coś dla
siebie, zadbają Konstanciński Dom Kultury, Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi konstancińskiego magistratu. A będzie w czym wybierać
i przebierać.

Początek sezonu

Startujemy już niebawem, bo 7 maja. W Gassach nad Wisłą przez
dwa dni będziemy się bawić w rytmach muzyki folkowej i ludowej.
Czekają nas m.in. warsztaty ginących zawodów i parada tradycyjnych
żaglowców. Zobaczymy repliki łodzi wiślanych: szkut, batów i pychówek. Będzie to też doskonała okazja do skosztowania potraw regionalnych z Urzecza: siuforka, sytochy czy barszczu chrzanowo-buraczanego. Równie atrakcyjnie zapowiada się tegoroczny Dzień Strażaka.
8 maja świętować będziemy w Parku Zdrojowym. Parada orkiestr
dętych, pokazy strażackie i piknik rodzinny to tylko mały przedsmak
tego, co szykujemy dla Was. 15 maja pierwszy raz w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się Ogólnopolski Puchar Polski Nordic Walking.

Ta niezwykle popularna w ostatnim czasie dyscyplina,
dzięki swojej uniwersalności i niskiej kontuzyjności, przyciąga ludzi w każdym wieku. Będzie to szczególna forma
promocji walorów przyrodniczych i turystycznych gminy.
Tego samego dnia zabawimy się na Zielonych Świątkach
w Ciszycy. 22 maja, tradycyjnie w konstancińskim amfiteatrze, zainaugurowany zostanie Letni Sezon Artystyczny,
a otworzy go Kuba Badach z zespołem.

Dni Konstancina

Ale to dopiero początek. Od 10 do 12 czerwca Konstancin-Jeziorna będzie gościł muzyczne talenty z całej Europy. Do naszego miasta przyjadą zespoły m.in. z: Czech,
Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Ukrainy. Hucznie
zapowiadają się też Dni Konstancina. W tym roku bawimy się 18 i 19 czerwca. W tych dniach przeniesiemy się
w czasy belle epoque, czyli pięknej epoki końca XIX wieku
aż do wybuchu I wojny światowej. Nie zabraknie koncertów gwiazd – usłyszymy m.in. Halinę Mlynkovą oraz
artystów Akademii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej. W Parku
Zdrojowym pojawią się portreciści, bryczki, sporty retro,
a nawet loty balonem. Punktem obowiązkowym jest też
udział w paradzie retro. Nowością w tegorocznym kalendarzu imprez jest Festiwal Filmowy „Artystyczny Świat
Maklaka” im. Zdzisława Maklakiewicza (25 i 26 czerwca).
Do Parku Zdrojowego ponownie zawita Bieg im. Piotra
Nurowskiego (25 czerwca), a na noc świętojańską tradycyjnie zapraszamy do Gassów.

I muzyka, i kino

Przez całe wakacje w konstancińskim amfiteatrze będzie
działała letnia scena. W lipcowe i sierpniowe weekendy
Konstancin-Jeziorna rozbrzmiewać będzie muzyką – od
popu przez rock i jazz aż po klasykę. W wakacyjne piątki

Konstancin-Jeziorna – tężnia solankowa w Parku Zdrojowym,
fot. Konstanciński Dom Kultury

na miłośników filmów czeka „Kino pod
chmurką”. Natomiast niedziele będą należeć do miłośników wszelkich pląsów, na
które zapraszamy do altany przy KDK. Nie
możemy też pominąć Jazz Zdrój Festiwalu (16 i 17 lipca) i największego w Polsce
festiwalu poświęconego sztuce improwizatorskiej – 3 2 1 Impro (27 i 28 sierpnia).

Jesień atrakcji

Wrzesień przywitamy tradycyjnymi dożynkami. Za plony podziękujemy 4 września, a do tańca zagra nam gwiazda disco
polo – zespół Power Play. Tydzień później
(10 i 11 września) zaprosimy na Festiwal
„Otwarte Ogrody”. W scenerii konstancińskich willi zaplanowano liczne wystawy malarstwa, fotografii i rzeźby. Również jesienią nie zabraknie sportowych
emocji. Po raz kolejny dostarczą je nam
Lotto Poland Bike Marathon, bieg im.
T. Hopfera (18 września) i Bieg Niepodległościowy (11 listopada). Zimą spotkamy
się na sztucznym lodowisku (otwarcie 4
grudnia) oraz na Jarmarku Bożonarodzeniowym (18 grudnia).
Uff! Będzie się działo. Do zobaczenia!
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22 756 48 10
urzad@konstancinjeziorna.pl
www.konstancinjeziorna.pl
www.visitkonstancin.pl
spacer.konstancinjeziorna.pl
Polub nas na:
www.facebook.com/gminakonstancinjeziorna
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Lokomotywa Traxx P160 DC i wagony piętrowe

lotu, ba jest nawet wygodniej: miękkie, ergonomicznie
rozmieszczone siedzenia zachęcają do wypoczynku, nie
ma przeszkód, by swobodnie rozprostować nogi, otworzyć laptopa lub poczytać gazetę. Lotnicze skojarzenia nasuwają się też ze względu na eleganckie umundurowanie
uprzejmej obsługi pociągu, która cały czas pozostaje do
dyspozycji pasażerów; podczas podróży można też skorzystać z cateringu. Nic, tylko sunąć po torach do celu…
I jeszcze coś dla miłośników kolejowej techniki: „Dragona” napędza lokomotywa Traxx P160 DC wyprodukowana w zakładach kanadyjskiego koncernu Bombardier
i wyposażona w trzyfazowe silniki trakcyjne asynchroniczne, które umożliwiają rozpędzenie pociągu do maksymalnej prędkości 160 km/godz. „Najpierw – powoli – jak żółw
– ociężale / Ruszyła – maszyna – po szynach – ospale…”
I owszem, jak w wierszu Tuwima, rusza powoli, ale potem
gna, aż furczy!

Smokiem do grodu Kraka
wszak chodzi, ale o nowoczesny,
wygodny i szybki pociąg
Kolei Mazowieckich „Dragon”,
który dystans z Warszawy
do Krakowa pokonuje w mniej
niż trzy godziny,
a przejazd nim kosztuje
tylko 40 zł.

Na weekend!

Pociąg „Dragon” kursuje w soboty, niedziele i święta, gwarantuje wygodną i bezpieczną podróż tam
i z powrotem. Z Warszawy Wschodniej wyrusza
chwilę przed 7 rano i tuż przed 10 melduje się na
dworcu Kraków Główny. Skład zatrzymuje się po
drodze na stacjach: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Opoczno Południe i Włoszczowa
Północ. Do stolicy wyjeżdża kilka minut po 16, tak
że jeszcze wczesnym wieczorem zdążymy dotrzeć
do domu. Cena przejazdu jest satysfakcjonująca:
bilet normalny kosztuje 40 złotych, ale obowiązują wszystkie ustawowe i handlowe ulgi, tak więc
na przykład studenci zapłacą za podróż w jedną
stronę 19,60 zł, a uczniowie 25,20 zł. Tym bardziej
warto, że w cenie biletu można zabrać rower (wagony wyposażone są w stojaki) i domowego pupila: psa lub kota. Jest też gdzie zaparkować dziecięcy wózek, a w razie potrzeby można skorzystać
z przewijaka dla niemowląt.

Komfort i estetyka

W piętrowych, klimatyzowanych i dostosowanych
do potrzeb niepełnosprawnych wagonach „Dragona” można poczuć się niczym na pokładzie samo-

26

| www.modanamazowsze.pl

fot. arch. Koleje Mazowieckie, tomeyk, Sergii Figurnyi – fotolia.pl

Nie o prehistorycznego stwora

To co? Jedziemy! Warto zarezerwować bilet wcześniej,
bo chętnych nie brakuje, a na przykład w weekend 4-5
czerwca, kiedy w Krakowie odbędzie się słynna jak Polska
długa i szeroka Wielka Parada Smoków, wszystkie miejsca
z pewnością będą zajęte. Na smoczą paradę tylko „Dragonem”!

Tekst: Robert Szewczyk
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa
www.mazowieckie.com.pl

INFO
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Plaża miejska, fot. UMiG w Serocku

na 17 lipca wyprawę na podgrodzie Barbarki – świetnie zapowiadają się wtedy warsztaty rzemieślnicze w średniowiecznym klimacie, przyciągające coraz więcej turystów. Będzie
można nie tylko własnoręcznie stworzyć różnego rodzaju
„średniowieczne” przedmioty, ale również skosztować lokalnych specjałów czy wziąć udział w stylizowanych zabawach.
Jadę!

A MOŻE JEZIORO ZEGRZYŃSKIE

Weź kurs na

Na miejscu też można popłynąć… Od 1 czerwca do 30 sierpnia
w weekendy, wolne dni i święta o godz. 1100, 1200, 1300 wypływa z serockiego molo w 45-minutowe rejsy niewielki statek
„Albatros”. Dryfowanie po Jeziorze Zegrzyńskim i Narwi, to
dobry czas, by odpocząć i podziwiać uroki Jeziora Zegrzyńskiego. Bilety można kupić u kapitana statku przed rejsem.

Maj i wakacje to piękny czas na weekendowe wyprawy. Warto wtedy odnaleźć się
w modnym nurcie Slow Life i trafić do Serocka. Z pobytem tutaj kojarzą mi się same dobre
emocje – nadnarwiański bulwar, cicha i kameralna atmosfera, zielona skarpa z pięknym
widokiem na rzekę, czyste i zadbane miasteczko – wprost idealne miejsce do zamieszkania.
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ROWEREM I ŁODZIĄ

Jezioro Zegrzyńskie, fot. UMiG w Serocku

Jest gdzie pojechać! Dookoła lasy, pola, piękne okolice
i niespotykane jak na Mazowsze urokliwe jary i ścieżki na nadrzecznej skarpie. Wokół Serocka jest ponad
88 kilometrów oznakowanych szlaków pieszo-rowerowych. Wodniacy też znajdą coś dla siebie – można
wypożyczyć kajaki, łódki wiosłowe i żaglówki.

ZEFIREM W PIĘKNY REJS

Podróż do Serocka może być już atrakcją
samą w sobie! W letnie weekendy, wolne
dni i święta, od maja do końca sierpnia
można dopłynąć tam z Warszawy statkiem „Zefir”, który zabiera na pokład 110
pasażerów, ich czworonożnych przyjaciół
i rowery. Z przystanku portowego Cementownia (Warszawa Żerań, ul. Płochocińska)
wyrusza około godz. 900, by w południe dobić do serockiego molo. Po dwugodzinnej
przerwie, około godz. 1400 wypływa w drogę powrotną. Do Warszawy dociera około
1800. Bilety dostępne są w przedsprzedaży
na stacji metra Dworzec Wileński. Można
też kupić je u kapitana, tuż przed rejsem –
jeśli będą wolne miejsca.
Tekst: J.A. Kwiatkowski
SEROCK ZAPRASZA
Więcej informacji o mieście i gminie Serock na:
www.serock.pl, na Facebooku
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

INFO

Serock folkowo, fot. UMiG w Serocku

DOBRA ZABAWA

A jak spojrzę w kalendarz wydarzeń w Serocku, to
lato wydaje się szczególnie atrakcyjne. Tylko najciekawsze imprezy to: obchody Święta Patrona Serocka
św. Wojciecha, Wianki, Serock Folkowo, Bieg Niepodległości czy Święto Darów Ziemi. Osobiście planuję

Fot. Paweł Kozarzewski

I PLAŻA, I ZWIEDZANIE

Szok! Plaża zawsze kojarzyła mi się z tłumem ludzi… A w Serocku jest kameralnie, molo z widokiem, strzeżone kąpielisko, przystań, place zabaw
dla dzieci i czyste sanitariaty. Bulwar Nadnarwiański to świetne miejsce do spacerów wzdłuż rzeki,
skąd blisko już do serockich jarów, ścieżek i szlaków. W mieście koniecznie trzeba zobaczyć klimatyczny zabytkowy rynek oraz położony nieopodal
na skarpie późnogotycki kościół fundacji książąt
mazowieckich z XVI wieku i wzgórze „Barbarka”
– miejsca, gdzie już w XI-XIII wieku funkcjonował
średniowieczny gród. Wszystko w zasięgu kilkunastu minut spacerem.

NOCLEG I KUCHNIA

Co prawda nie nocowałem, ale wiem że w Serocku można
zostać na cały weekend – wokół miasteczka jest ponad 3300
miejsc noclegowych na każdą kieszeń. A wtedy warto odwiedzić też kilka „kultowych” knajpek – ja lubię szczególnie te
z rybami. Palce lizać!

Późnogotycki kościół w Serocku, fot. UMiG w Serocku
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Tradycje i Zwyczaje
podczas błogosławieństwa, obrzędu łączącego wierzenia religijne i ludowe, od lat zespojonymi, współtworząc piękną, polską tradycję. Drugą koronę plotły
dla przyszłej małżonki druhny. To korona z kwiatów
– symbol czystości, dziewictwa i młodości. Taki wianek musiał być wyjątkowo piękny, gdyż zdobił głowę
Panny Młodej podczas zaślubin i przez większą część
wesela – aż do oczepin, gdy przechodził on w ręce
pozostałych panien. Wtedy oblubienica otrzymywała
od swego męża trzecią – srebrną koronę i tym samym
stawała się jego królową, o którą zadba i której zapewni dostatek.

Zastaw się, a postaw się

W przeszłości wystawiano bardzo huczne wesela,
skromność nie pasowała do ślubu. Jedzenia i picia
musiało być pod dostatkiem, zabawa trwała kilka
dni, czasem dochodząc nawet do tygodnia. Przyjęcie
urządzano w domu Panny Młodej, kobiety przygotowywały jedzenie samodzielnie. Strona Pana Młodego
zapewniała natomiast alkohol i muzyków.

Tradycje i zwyczaje
ślubno-weselne na Mazowszu
ilość tradycji związanych
ze ślubem i weselem.
Niektóre z nich spotykamy
w całym kraju, inne
charakterystyczne są
jedynie dla wybranych
regionów Polski. Wywodzą
się z ludowych obrzędów,
stąd ich różnorodność.
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Wraz z ludźmi tradycje zaczęły migrować, a ze zmianą czasów, miejsc
i pomysłów na ślub i wesele zaczęły się one modyfikować. Jednak pomimo unowocześnienia wiele z nich kultywuje się do naszych czasów, delikatnie dopasowując do nowej rzeczywistości. Wesele rządzi się swoimi
prawami, a ludzie na co dzień odrzucający wszelkie przesądy i zabobony
w dniu swojego ślubu z przyjemnością wplatają w uroczystość tradycje,
nawiązując tym samym do naszej historii i kultury ludowej.

Tradycja a przesądy

Z biegiem czasu do zwyczajów związanych z symboliką skupiającą się
na pozytywnych aspektach przyszłego życia Pary Młodej dołączyło wiele
przesądów wprowadzających odcień negatywny, wskazując na działania mogące przynieść pecha przyszłemu pożyciu. I tak oto dla przykładu
współczesne Panny Młode wiedzą, że w dniu ślubu nie powinny zakładać pereł, które symbolizują łzy, zaś próg kościoła należy przekroczyć
prawą nogą. W przypadku lewej małżeństwo może spotkać nieszczęście.
Liczba przesądów urosła do tak bardzo, że próbując przestrzegać
wszystkich zasad, ciężko byłoby nam dotrzeć do ołtarza i powiedzieć
sakramentalne „tak”. Skupmy się zatem na tradycjach, a nie przesądach
charakterystycznych dla Mazowsza. Wszystkie one mają przynieść przyszłym małżonkom szczęście, miłość, zdrowie i dostatek.

Fot. Anka Górajka / Górajka.pl

W Polsce istnieje ogromna

Trzy korony

Wydawanie za mąż rozpoczynało się już dzień przed
zaślubinami. Panna Młoda spędzała wieczór z bliskimi
sobie kobietami, matką, babką i druhnami, czyli niezamężnymi siostrami, kuzynkami i przyjaciółkami. Zamężne mogły wróżyć związkowi niepomyślność. Do
dziś zachowała się tradycja, by świadkową na ślubie
była panna, a świadkiem kawaler. Podczas kobiecego
spotkania przygotowywano nakrycie na głowę, druhny plotły koronę z kwiatów dla Panny Młodej oraz
wianki dla siebie. Kwiaty symbolizowały zachowanie
ich dziewictwa aż do zamążpójścia. Śpiewano pieśni,
często smutne, ponieważ tego wieczoru żegnano jedną z nich. Wieczór symbolizował owo pożegnanie, ale
był również pochwałą niewinności zachowanej aż do
dnia ślubu.
Również Pan Młody spędzał ostatnią noc z rówieśnikami, z którymi biesiadował i przygotowywał się do
porzucenia stanu wolnego. Zwyczaj ten pozostał bardzo aktualny.

Spotkanie
i błogosławieństwo

W dniu ślubu od rana w obydwu domach odbywały
się przygotowania. W ubieraniu przyszłej żony pomagały druhny. Narzeczeni wraz z rodziną mieli spotkać
się u Panny Młodej. Przed wyjściem z domu kawaler
otrzymywał błogosławieństwo od matki i ojca. Symboliczne było klękanie na czymś białym, znaku nowej,
czystej drogi, w którą oblubieniec miał wejść ze swą
wybranką. Po opuszczeniu domu trzeba było pokonać przeszkody, czyli bramę, którą sąsiedzi i znajomi
tworzyli z drabiny lub innych dostępnych elementów
przypominających szlaban. By przejechać przez nią,
należało wykupić się butelką gorzałki lub nalewki.
Przez całą drogę Pan Młody nie mógł oglądać się za
siebie. Mogło to bowiem rzucić urok na innych kawalerów, którzy mieliby trudności z odnalezieniem
swoich przyszłych wybranek. Interesującym wydaje
się być fakt, że Panna Młoda w drodze do kościoła jak
najbardziej powinna spoglądać za siebie, by jej niezamężne przyjaciółki, pociągnięte tą samą drogą, jak
najszybciej wyszły za mąż.

Piękną i wyjątkową tradycją było przygotowywanie trzech koron, które oblubienica miała otrzymać
w dniu ślubu. Pierwsza była od matki, własnoręcznie
upieczona z chleba. Symbolizowała płodność, dostatek oraz wyprawianie z domu rodzinnego. Korona
była nakładana Pannie Młodej przez jej rodzicielkę
MODA NA MAZOWSZE |
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Tradycje i Zwyczaje
Kotyliony

Według tradycji Para Młoda w dniu swojego ślubu
miała pomóc swym przyjaciołom w znalezieniu kandydatów do żeniaczki. Stąd wziął się zwyczaj przypinania
gościom wstążek przez druhny. Kawalerom i pannom
po lewej, zamężnym biesiadnikom po prawej stronie
na wysokości piersi. Dzięki takim zabiegom gościom
niezamężnym łatwiej było odnaleźć potencjalnych kandydatów do wspólnej zabawy i flirtów.

Pierwszy taniec

Wraz z Panem Młodym w domu przyszłej mężatki
zjawiała się jego rodzina i część gości, którzy byli
świadkami błogosławieństwa, tradycji bardzo mocno związanej ze ślubnymi wierzeniami. Udzielają
go narzeczonym rodzice oraz starszyzna rodowa –
dziadkowie i babcie. Błogosławieństwo na nową
drogę życia potwierdzało skropienie głowy wodą
święconą i ucałowanie krzyża.

Ceremonia

Jako że para wciąż była niezamężna, do parafii
Panny Młodej, w której zazwyczaj udzielany był
ślub, przyszli małżonkowie jechali osobno. Drużbowie, czyli bracia i kuzyni Pana Młodego, dbali
o radosną atmosferę w drodze, śpiewali i przygrywali na instrumentach. By podkreślić swą rolę,
kapelusze oraz piersi ozdabiali kwiatami z wianków Panny Młodej i druhen. Przyszły małżonek
oczekiwał na swą wybrankę w kościele. Co znamienne, według najstarszych polskich tradycji to
ojciec prowadził do ołtarza swą córkę, nie jest to
zatem zwyczaj przejęty z zachodu, ale nasz własny, rodzimy. Po ślubie małżonkowie obsypywani
byli ziarnami zbóż, które były symbolem dostatku
i płodności.

Powitanie chlebem i solą

Po ceremonii cały orszak wracał do rodzinnego domu,
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by przez kilka dni świętować. Przed progiem Parę
Młodą witali rodzice, składając im jednocześnie
uroczyste życzenia i przekazywali do spróbowania
chleb, sól oraz wódkę. Podobnie jak wszystkie inne
tradycje ten zestaw atrybutów miał swoje symboliczne uzasadnienie. Chleb od wieków uosabiał bogactwo i płodność, zarówno w sensie licznego potomstwa, jak i plonów, czyli dostatku w nowym życiu.
Sól miała moc odpędzania złych duchów i rzucanych
uroków.
Po wypiciu wódki należało rzucić za siebie przez prawe ramię kieliszki, tak by rozbiły się o ziemię. Liczba
kawałków powstałych po zbiciu szkła wskazywała na
ilość szczęśliwych lat, których spodziewać się mogą
nowożeńcy. W dużej ilości kawałków mogli pomóc
drużbowie Pana Młodego, rozgniatając je nogą na
drobne okruchy.
Powitanie zawsze należało do rodziców, oni bowiem
witali nowych małżonków i gości w swoim domu.
By rytuał przejścia w nowy stan cywilny został dokonany, Pan Młody przenosił swą małżonkę przez próg
domu. Pochodzenie tego zwyczaju sięga starożytnego Rzymu, w którym wierzono, że w progu czają
się złe duchy, a potknięcie się Panny Młodej podczas
przechodzenia może przynieść parze wielkie nieszczęście. By uniknąć takiej ewentualności, Pan Młody brał
swą małżonkę w ramiona i przenosił przez próg.

Po wspólnej uczcie rozpoczynały się tańce. Tradycyjnie
pierwszym z nich był polonez, a Panna Młoda nie tańczyła w parze z mężem, ale z ojcem. Za nimi dołączali
się wszyscy goście. Dopiero drugi taniec należał do
nowożeńców, do których kolejno dołączali drużbowie
z druhnami i pozostali biesiadnicy. Charakterystyczny
na weselu był również taniec o nazwie biały wieniec,
w trakcie którego po kolei każdy z gości mógł zatańczyć z Panną Młodą. By mieć taką możliwość, przynosili dla niej drobne podarki pieniężne bądź rzeczowe.
Na biały wieniec przychodzili również ludzie ze wsi
niezaproszeni na wesele.

Oczepiny

Tradycyjnie tak jak i dziś oczepiny odbywały się w okolicach północy. Nazwa pochodzi od czepca, tradycyjnego nakrycia głowy kobiet zamężnych, a zatem był
to moment symbolicznej zmiany panieńskiego wianka na czepiec mężatki.
Współczesna forma oczepin, podczas których Panna Młoda rzuca bukietem lub welonem w tańczące
wokół niej panny, pochodzi z Francji. Przed wiekami
w Polsce oczepiny wyglądały inaczej. Główną bohaterkę wyprowadzano do mniejszej sali, gdzie zdejmowano jej z głowy panieński wianek, rozplątywano
warkocz i ścinano włosy. W niektórych częściach Mazowsza w zamian zamężne kobiety wkładały jej na
głowę biały czepiec, symbolizujący przejście w stan
zamężny, w innych Pan Młody zakładał żonie trzecią,
srebrną koronę. Podczas przemiany śpiewano pieśń
o chmielu, której pochodzenie jest starsze niż tradycje chrześcijańskie Polski. Z czasem, gdy podczas wesela coraz bardziej zaczęto skupiać się na zabawie,
a mniej na obrzędowości, do pieśni dodano taniec
chmielowy. Pieśń tę śpiewano zarówno na dworach
szlacheckich, jak i w chłopskich domach jeszcze
pod koniec XIX wieku, z czasem jednak zwyczaj ten
utrzymał się tylko wśród chłopów, a tekst jej brzmiał
następująco:

Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele,
Nie będzie bez cię żadne wesele,
Ref: Oj, chmielu, oj, niebożę,
To na dół, to ku górze,
Chmielu niebożę!

Tańce i swawole

Niezależnie od majętności rodziny Panny Młodej wesele było huczne i wesołe. Wznoszono liczne toasty,
śpiewano przyśpiewki, które często zawierały aluzje
do nocy poślubnej. Teksty często wymyślano spontanicznie, tworząc z nich swego rodzaju bitwę na głosy,
kobiety wymyślały kąśliwe teksty w stosunku do panów, panowie odpowiadali równie uszczypliwie. Podczas piosenek z dedykacją dla Pana Młodego męska
część gości podrzucała go w rytm śpiewów. W toastach wychwalano przymioty nowożeńców, a chcąc
podkreślić prawdę wygłaszanych opinii, tłuczono kieliszki.
Wiele zwyczajów weselnych przetrwało do naszych
czasów, choć część z nich wymieszała się z tradycjami
zachodnimi lub unowocześniła i skróciła swą formę,
na przykład domowe wypiekanie kołacza zastępuje
się tortem zamówionym w cukierni. Dla wielu par,
którym pomagam przy organizacji ślubu i wesela,
obrzędy mają jedynie wymiar tradycyjny i nie przypisuje im się magicznej roli, która powinna sprawić, by
nowożeńcy żyli w szczęściu i dostatku. Może warto
przypominać sobie o pozytywnych aspektach naszej
kultury i czerpać z tradycji naszych przodków?

Tekst: Aleksandra Parczewska
Najbliższe tradycyjne wesele odbędzie się 18-19 VI 2016 r.
w gminie Kadzidło. www.kadzidlo.pl
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Mazowiecki System Informacji 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 partnerem
wspierającym dla samorządów, branży i organizacji pozarządowych oraz podstawowym źródłem informacji o możliwościach
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 łącznie kreują
nowy styl życia zgodny z ideą „slow life”.
Zapraszamy do członkostwa i współpracy w ramach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Członkowie Mazowieckiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej
ALMAMER Szkoła Wyższa
Centrum Kultury Wilanów
Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach
Farma Iluzji
Firma handlowa Elsan
Fundacja BEIT Warszawa Postępowa Społeczność Żydowska w Polsce
Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka
Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie
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
Holiday Travel Sp. z o.o
Hotel Patron
Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Intour Polska Sp. z o.o.
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Lokalna Organizacja Turystyczna „Inte-Gra”
Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”
Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielki Gościniec Litewski”
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
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Młyn Gąsiorowo
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Muzeum Niepodległości w Warszawie
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
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „GROMADA”
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
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 Legionowski
Powiat Sierpecki
Powiatowa Organizacja Turystyczna w Ostrowi Mazowieckiej
PTTK oddział im. M.E. Andriollego w Otwocku
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
z siedzibą w Łącku
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
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
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
Warszawska Izba Turystyki
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
ZPR Express Sp. z o.o. (Park Rozrywki Julinek)
Zielonkowskie Forum Samorządowe

Centrum Warszawskiej Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej

Pałac Kultury i Nauki

ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce

ul. Gen. J. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków

(wejście od Emilii Plater)

tel.: 535 068 593

tel.: (29) 743 02 34

plac Defilad 1, 00-110 Warszawa

itsiedlce@gmail.com

turystyka@wyszkow.pl

info@warsawtour.pl

www.pttksiedlce.pl

www.turystyka.wyszkow.pl

www.warsawtour.pl

www.znurtembugu.pl

***

***

***

Punkt Informacji Turystycznej

Punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka

Rynek Starego Miasta 19/21/20a

ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31

al. 1 Maja 8

00-272 Warszawa

08-110 Siedlce

26-900 Kozienice

info@warsawtour.pl

tel.: 25 794 31 84

tel.: (48) 611 07 50

www.warsawtour.pl

biuro@ckis.siedlce.pl

pit@dkkozienice.pl

***

www.ckis.siedlce.pl

www.dkkozienice.pl

Punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej

***

***

lotnisko F. Chopina

Centrum Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

ul. Bogusławskiego 18, 07-410 Ostrołęka

ul. Gdańska 2, 07-100 Węgrów

info@warsawtour.pl

tel.: (29) 764 51 95

tel.: (25) 792 35 66

www.warsawtour.pl

biuro@kurpiowskipark.pl

pit@wegrow.com.pl

***

www.kurpiowskipark.pl

www.wegrowcom.pl

Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej

****

***

plac Zamkowy 1/1, 00-262 Warszawa

Centrum Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej

tel.: (22) 635 18 81

ul. 1 Maja 45, 96-300 Żyrardów

Rynek Wielki 5a, 26-500 Szydłowiec

wcit@wcit.waw.pl

tel.: (46) 854 28 28

tel.: (48) 326 20 54

***

cit@zyrardow.pl

info.turystyczna@sckzamek.pl

Praski Punkt Informacji Turystycznej

www.resursa.zyrardow.pl

www.szydlowiec.pl

budynek Kordegardy na terenie „Konesera”

***

***

ul. Ząbkowska 27/31, 03-735 Warszawa

Centrum Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej

tel.: 22 670 01 56

ul. Baśki Murmańskiej 164,

plac Kochanowskiego 1

monopol@data.pl

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

26-700 Zwoleń

www.monopolpraski.pl

tel.: 664 775 326, it@3rzeki.pl www.3rzeki.pl

tel.: (48) 676 22 10

***

***

turystyka @zwolen.pl

Archidiecezjalne Centrum Informacji

Punkt Informacji Turystycznej

www.zwolen.pl

ul. Miodowa 17/19

Gminne Centrum Informacji

***

00-246 Warszawa

plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk

Punkt Informacji Turystycznej

tel.: (22) 531 72 47

tel.: (23) 692 84 24

Konary 8, 26-432 Wieniawa

informacja@aci.waw.pl

um@pultusk.pl

tel.: 884 656 565

www.aci.waw.pl

www.pultusk.infocentrum.com.pl

recepcja@palacdomaniowski.pl

***

***

www.palacdomaniowski.pl

Centrum Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej

***

ul. Traugutta 3, 26-600 Radom

ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Punkt Informacji Turystycznej

tel.: (48) 360 06 10

tel.: (29) 645 71 06

ul. Warszawska 142

cit.radom@cit.radom.pl

starostwo@powiatostrowmaz.pl

09-540 Sanniki

www.cit.radom.pl

www.powiatostrowmaz.pl

***

***

Centrum Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej

tel.: (24) 268 11 08
sekretariat@ecasanniki.pl
www.ecasanniki.pl

ul. Stary Rynek 8, 09-400 Płock

ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów

tel.: (24) 367 19 44

tel.: (46) 857 87 81

biuro@turystykaplock.eu

info@weekendztermami.eu

www.turystykaplock.eu

www.weekendztermami.eu
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W-wa Ursus Niedźwiadek

W-wa Ursus Niedźwiadek
W-wa Ursus Niedźwiadek

Strefy KM
KM ticket zones
Strefy KM
KMStrefy
ticketKM
zones
KM ticket zones

