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Szanowni Państwo!
Kochane Dzieciaki!
Już po raz drugi z okazji zbliżających się wakacji przygotowaliśmy wydanie Mody na Mazowsze DLA DZIECI.
Mam nadzieję, że będzie miłym załącznikiem do życzeń słońca i pogody w dużych i małych podróżach po świecie!
My, jak zawsze, zapraszamy na Mazowsze, które obfituje
w wiele miejsc atrakcyjnych dla rodzin z dziećmi, zarówno
w Warszawie, jak i poza stolicą. Zachęcamy do odwiedzenia przynajmniej kilkunastu z nich i gwarantujemy niezapomniane wrażenia oraz wyjątkowe przygody.
Dla amatorów wielkomiejskich klimatów Warszawa przygotowała wiele atrakcji. Rodzinnie można czas spędzić nad
Wisłą. Tutaj czekają trampoliny i kurtyny wodne na wiślanych bulwarach, pokazy filmowe i obserwacje nieba, rejsy
po rzece oraz piaszczyste plaże w środku miasta, gdzie
poczuć się można jak na letnich koloniach. Alternatywą są
kąpiele w otwartych basenach, wizyta w zoo, rajd przez
plac manewrowy w miasteczku ruchu drogowego lub nauka kowalstwa w osadzie rycerskiej. Niewątpliwą atrakcją będą odwiedziny w warszawskich muzeach i centrach
edukacyjnych.
A co poza stolicą?
Jak zawsze ciekawie będzie w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu. Skansen zaprasza szczególnie na dwa wydarzenia: Miodobranie nawiązujące do tradycji lipcowego podbierania miodu na Mazowszu oraz Żniwa, które popularyzują
dawne prace związane ze zbiorem i przetwarzaniem zbóż
na produkty niezbędne w gospodarstwie chłopskim.
W wakacje warto również zajrzeć do Sannik, aby skorzystać z wielu propozycji letnich warsztatów, takich jak:
„Lekcja pełna zagadek”, „Na ludowo i z przytupem”, „Na
fiołkową nutę”, czy „Smaki Chopina”.
Wyprawę do Sannik można połączyć z odwiedzeniem
Płocka. Tutaj po najważniejszych atrakcjach obwiezie

Ciuchcia Tumska, a w upalne dni ochłody poszukać można
nad zalewem „Sobótka” oraz na placu zabaw przy Orlen
Arenie, gdzie dominują fontanny podświetlone po zmroku.
Specjalną ofertę dla dzieci przygotował również Szydłowiec. Młodzieżowi przewodnicy miejscy, którzy nie tak
dawno sami byli dziećmi, chętnie pokażą miasto i jego
atrakcje w wesołej formie. W wakacje odbędzie się tam
także wiele ciekawych imprez.
Amatorom postindustrialnych klimatów proponujemy pobyt w Żyrardowie. Oprócz odwiedzenia znanych zabytków
miasta warto zaplanować relaks na piaszczystej plaży
Zalewu Żyrardowskiego, która ma do zaoferowania wiele
atrakcji dla rodzin z dziećmi – m.in. strzeżone kąpielisko,
place zabaw, siłownię zewnętrzną, piaszczyste boiska.
Spragnionych obcowania z przyrodą zapraszamy na Wkrę.
To doskonałe miejsce na rekreację i wypoczynek dla całej
rodziny na wodzie i nad wodą. Odważnych zapraszamy na
rafting pontonami.
Inne propozycje to pobyt na Farmie Iluzji i doświadczenie
prawdziwej magii, wyprawa do siedziby zespołu Pieśni
i Tańca Mazowsze na artystyczną, wakacyjną przygodę lub
wycieczka do Term Mszczonów, jedynych basenów termalnych na Mazowszu!
Jak zawsze proszę o oznaczanie Waszych minirelacji i zdjęć
#modanamazowsze, najciekawsze opublikujemy na naszym fanpage’u.

Dorota Zbińkowska, Dyrektor Biura MROT
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ODKRYJ Z NAMI HISTORIĘ WARSZAWY
Warszawa, Czersk, Pruszków, Warka, Żyrardów
22.06-8.09.2019
Kolejna edycja zabawy dla rodzin, które spędzają letnie tygodnie
w Warszawie lub blisko stolicy i mają ochotę przeżyć ciekawe przygody.
Gra polega na tropieniu tajemnic, poszukiwaniu informacji, rozwiązywaniu zagadek i odwiedzaniu ciekawych miejsc. Są to muzea i instytucje funkcjonujące w Warszawie i pobliskich miejscowościach, m.in. rezydencje królewskie i warszawskie zoo, Zamek Książąt Mazowieckich
w Czersku, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie i Muzeum
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Na najwytrwalszych poszukiwaczy czekają nagrody!
Więcej informacji, karty konkursowe do wypełniania i namiary na miejsca tajemnic:
www.razdwatrzywarszawiak.pl

PIKNIK VIVAT PUŁASKI 2019
Warka
7.07.2019

AKCJA LATO 2019
Radom
23.06-1.09.2019
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz placówki kultury w Radomiu
przygotowały dla uczniów przebywających w mieście mnóstwo ciekawych zajęć i aktywności. W programie m.in. zajęcia łucznicze, treningi
kickboxingu, boksu i tenisa oraz inne kursy i ćwiczenia prowadzone
przez świetnych instruktorów, w tym mistrzynię świata fitness Sylwię Sochę oraz Krzysztofa Nowaka, który poprowadzi dwa maratony
zumby. Nie zabraknie Minimundialu oraz turnieju siatkówki plażowej
w ramach Grand Prix Radomia. Równie bogaty jest program zajęć i wydarzeń kulturalnych.

Piknik Vivat Pułaski, organizowany zawsze w pierwszą niedzielę lipca,
nawiązuje do tego, o co walczył i za co zginął Kazimierz Pułaski, czyli
do wolności i Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych obchodzonego 4 lipca. Imprezę rozpocznie jedyna w Polsce Parada Pułaskiego
(z Pułaskim na czele!), która przejdzie z wareckiego rynku do Parku
na Winiarach, gdzie czekać będzie na uczestników święta mnóstwo
atrakcji, m.in. pokazy rekonstrukcyjne, koncerty i wystawy. Najmłodsi
będą mogli pobawić się w wiosce indiańskiej i strefie dziecięcej z dmuchańcami.
Więcej informacji: http://muzeumpulaski.pl/

Więcej informacji: www.mosir.radom.pl i www.radom.pl

MIODOBRANIE
Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej
7.07.2019

NOC GARNIZONU MODLIN
Nowy Dwór Mazowiecki
5-6.07.2019
Zwiedzanie, gra miejska i oglądanie wystawy w jednym, a wszystko
w nocnej scenerii niesamowitego miejsca: Twierdzy Modlin! Uczestnicy Nocy Garnizonu Modlin jako pierwsi zobaczą fotografie wykonane
w Modlinie dokładnie 100 lat temu, umieszczone na murach twierdzy
w miejscach, gdzie przed wiekiem zostały zrobione. Będzie też można wejść do carskiego aresztu, a także na punkt widokowy na Wieży
Czerwonej. Odpowiedzi na pytania dotyczące tego niezwykłego miejsca będzie można uzyskać przy ognisku od przewodnika. Liczba miejsc
ograniczona, więc warto się pospieszyć ze zgłoszeniami.

Pokazy pracy pszczelarza w muzealnych pasiekach, w tym odymianie
pszczół za pomocą podkurzacza, odsklepianie wosku z ramek, zakładanie węzy, a przede wszystkim podbieranie i wirowanie miodu będzie
można zobaczyć na własne oczy podczas Miodobrania w skansenie
– Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Znajdzie się też czas na degustację świeżego miodu i na zabawę przy muzyce. Na najmłodszych
będzie czekać dziecięca pasieka z łamigłówkami i warsztatami pszczelarskimi dostosowanymi do wieku uczestników.
Więcej informacji: mwmskansen.pl

Więcej informacji: garnizon.modlin.pl

PIKNIK ARCHEOLOGICZNY
Pruszków, Muzeum Starożytnego
Hutnictwa Mazowieckiego
6.07.2019

PŁOCK NA ROWERY!
Płock i okolice
13.07 i 17.08.2019

Jak starożytni hutnicy wytapiali żelazo? Uczestnicy pikniku archeologicznego będą mogli poznać cały ten skomplikowany proces od załadowania dymarki do rozbicia pieca i wydobycia łupki żelaza. Hutnicy
będą przez cały dzień czuwali nad wytopem metalu, a goście mogą
w tym czasie odwiedzić stanowiska rekonstruktorów, m.in. starożytnych Rzymian ze Stowarzyszenia Hellas et Roma. W programie także koncert gordonowski dla najmłodszych widzów i dwa spektakle
o mieszkańcach dawnej osady hutniczej.

Wyzwanie dla młodych ludzi, którzy nie są niedzielnymi rowerzystami,
ale trenują jazdę na jednośladach regularnie. Każda trzech z wycieczek
cyklu (ostatnia odbędzie się 22 września) będzie miała swój temat
i trasę. Wyprawa lipcowa „Odkryjmy Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim” będzie wiodła m.in. wałem wzdłuż Wisły od osiedla Radziwie przez Dobrzyków i Wiączemin Polski, w sumie
ok. 40 km. Uczestnicy wycieczki sierpniowej „Odkryjmy Mazowiecką
Szwajcarię” przejadą przez Maszewo, Biskupice, Murzynowo i Rokicie
(35 km). Informacje o warunkach uczestnictwa można znaleźć w siedzibie i na stronie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Więcej informacji: mshm.pl/6-lipca-piknik-archeologiczny

Więcej informacji: www.turystykaplock.eu
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GIEŁDA MODELARSKA
Warszawa, Stacja Muzeum
14.07 i 11.08.2019

WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW
Siedlce
5-30.08.2019

Wielkie święto miłośników modeli kolejowych. Giełda jest okazją do
spotkania z pasjonatami kolejnictwa i modelarstwa kolejowego, podzielenia się doświadczeniami z miłośnikami konstruowania modeli
i makiet, obejrzenia najlepszych prac, a także kupienia ciekawych okazów po wyjątkowych cenach. Dla dzieci do 7 lat wstęp bezpłatny.

Otwarte, bezpłatne zajęcia teatralne, wokalne i plastyczne dla dzieci
i młodzieży odbędą się w sierpniu w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki w ramach kolejnej edycji Wakacyjnej Akademii Talentów. Poprowadzą je instruktorzy Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.

Więcej informacji: stacjamuzeum.pl

Więcej informacji: www.ckis.siedlce.pl

NOC SPADAJĄCYCH GWIAZD
Czersk, Zamek Książąt Mazowieckich
10.08.2019
WIEK ZŁOTY VERSUS WIEK WOJNY
Czersk, Zamek Książąt Mazowieckich
20-21.07, 27-28.07, 24-25.08.2019
Rekonstrukcja historyczna dwóch różnych sytuacji na dworze renesansowym: życia codziennego w czasie pokoju i czasu wojny. Grupa
rekonstruktorów Meluzyna zaprezentuje gościom gotyckiej warowni
sekrety fraucymeru królowej Bony, w tym pracę szwaczki i hafciarki,
scenkę wizyty modnisi u krawca, a także tajniki zbrojowni królewskiego łucznika i żołnierza. Warto zajrzeć na stronę, by sprawdzić też daty
innych wydarzeń organizowanych na zamku w ramach cyklu „Historia
Viva”, m.in. pikników średniowiecznych.

Tradycyjnie na imprezę astronomiczną na zamku w Czersku wybrano
termin, kiedy na niebie widoczne są spadające o tej porze roku perseidy. Deszcz meteorów najlepiej oglądać z dala od świateł wielkiego
miasta, a w Czersku przy okazji można usłyszeć ciekawe opowieści
o różnych ciałach niebieskich od członków Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii, którzy podczas imprezy w gotyckiej warowni
udostępniają uczestnikom profesjonalny sprzęt do obserwacji nieba.
Więcej informacji: www.zamekczersk.pl

XVII TURNIEJ RYCERSKI NA ZAMKU W LIWIE
17.08.2019

Więcej informacji: www.zamekczersk.pl

ZWIEDZANIE ZABYTKOWYCH WAGONÓW
Warszawa, Stacja Muzeum
21.07, 18.08.2019

Turniej rycerski wraca na zamek w Liwie, a właściwie przybywa do
wyremontowanego zamku z nowo powstałym parkiem historyczno-kulturowym. Wszystkie atrakcje: walki turniejowe i pokazowe piesze
i konne, konkursy strojów, warsztaty dawnego rzemiosła i średniowieczny jarmark zyskały fantastyczne miejsce ekspozycyjne. Po raz
pierwszy od lat będzie też można odwiedzić zamkowe lochy, a także
zajrzeć do wieży bramnej. Turniej, podczas którego rycerze będą walczyli o tytuł Fechmistrza Liwskiego, zakończy pokaz sztucznych ogni
nad łąkami.
Więcej informacji: liw-zamek.pl

Podczas wakacji dwukrotnie będzie można zwiedzić wnętrza czterech
specjalistycznych wagonów zabytkowych znajdujących się w zbiorach
warszawskiej Stacji Muzeum. Goście zajrzą do wagonu artyleryjskiego,
wagonu salonowego z serii Ashx 01, a także wagonów motorowego
SN52-38 i bagażowo-pocztowego.
Więcej informacji: stacjamuzeum.pl

KARAWANA. WĘDRUJĄCY FESTIWAL
SZTUKI I ANIMACJI 2019
Różne miejscowości
3-25.08.2019

PIKNIK ARCHEOLOGICZNY
Czersk, Zamek Książąt Mazowieckich
17-18.08.2019

Wędrujący festiwal umożliwia mieszkańcom Mazowsza, zwłaszcza
tym najmłodszym, w uczestniczeniu latem w ciekawych aktywnościach kulturalnych. Każde spotkanie zaczyna się w godzinach popołudniowych profesjonalnym spektaklem dla dzieci, a kończy się wieczorem spektaklem dla widzów dorosłych. Pomiędzy widowiskami
organizowane są różnorodne warsztaty plastyczne i parateatralne
prowadzone przez doświadczonych animatorów m.in. z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Animatorów KLANZA, Stowarzyszenia Scena
96, Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. W sierpniu Karawana odwiedzi
miejscowości: Wilga (3.08), Góra Kalwaria (4.08), Bielsk (10.08), Bieżuń
(11.08), Glinojeck (24.08) i Stare Gralewo (25.08).

„Drzewiej czyli dawniej”, to tytuł pikniku archeologicznego, który odbędzie się na zamku w Czersku w ramach cyklu „Historia Viva”. Widzowie
będą mieli okazję sprawdzić, czym jest archeologia eksperymentalna,
podczas prób odtworzenia codziennego życia mieszkańców dzisiejszego Mazowsza żyjących na przełomie X i XI wieku. Gospodarzami na
zamku będą podczas sierpniowego weekendu wojowie, kmiecie i niewiasty, którzy zaprezentują gościom swoją odzież i sposoby jej wykonywania, narzędzia pracy i sprzęty codziennego użytku, a także proste
czynności kuchenne, na przykład pieczenie podpłomyków.

Więcej informacji: www.mik.waw.pl

Więcej informacji: www.zamekczersk.pl
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WKRA – „MUST SEE” SEZONU
Rzeka Wkra leżąca na północ od Warszawy
stała się w ostatnich latach bardzo popularnym
kierunkiem wypraw na Mazowsze. Niewielka,
o spokojnym nurcie i urozmaiconych, łąkowych
i lesistych brzegach rzeka to doskonałe miejsce
na rekreację i wypoczynek dla całej rodziny,
na wodzie i nad wodą, na kilka godzin,
weekend lub kilka dni. Wkra to 218 km przygody
– każdy znajdzie tu coś dla siebie.
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Kajaki

Jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe – do wyboru,
do koloru. Nad rzeką znajdziemy aż 15 wypożyczalni kajaków będących członkami Stowarzyszenia Nasza Wkra.
Przynależność do stowarzyszenia gwarantuje, że będziemy mieli do czynienia z profesjonalnymi organizatorami
turystyki kajakowej, zapewniającymi bezpieczny sprzęt
i co może ważniejsze, będącymi pasjonatami kajakarstwa
i miłośnikami Wkry. Doradzą, opowiedzą wszystko, zaopiekują się, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kajaki można wypożyczyć na kilka godzin lub na kilka dni. Wszystko zależy
od naszych planów i możliwości.

Rafting

Tak, tak, rafting znany z rwących górskich rzek dostępny jest również na Mazowszu. Spływy odbywają się pomarańczowymi pontonami firmy Everal, w których może
jednocześnie płynąć nawet 7 osób. Miękkie burty gwarantują komfort i bezpieczeństwo. Rozmiar pontonu zaś
umożliwia tym najmłodszym gościom dzikie wędrówki
po pokładzie. To doskonała alternatywa dla całych rodzin.

Spływy

Samodzielny spływ kajakami czy pontonami jest bardzo
prosty w organizacji. Wystarczy wcześniej zarezerwować
sprzęt, dojechać ok. 50 km od Warszawy do jednej z wypożyczalni. Stamtąd żądni wrażeń turyści transportowani
są w górę rzeki wraz z kajakami. Można indywidualnie
zaplanować długość i czas spływu, a organizatorzy dora8

dzą miejsce, gdzie trzeba go rozpocząć, tak aby w wyznaczonym czasie dopłynąć do miejsca, gdzie pozostawiło
się samochód. Dla niezmotoryzowanych istnieje opcja
dojazdu pociągiem do Pomiechówka, gdzie z powodzeniem wypożyczy się kajaki. Dla mniej zaprawionych
w turystyce kajakowej dostępny jest udział w spływach
grupowych, które organizowane są z udziałem ratownika
i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Plażowanie

Na całej długości Wkry dostępne są przyjazne plaże częściowo łąkowe, a częściowo piaszczyste. Można biwakować, w wyznaczonych miejscach można palić ogniska,
można się opalać, a dzięki temu, że Wkra jest jedną z najczystszych rzek Mazowsza, można się tu również z powodzeniem kąpać. Pamiętajmy tylko, aby na biwakach
śmieci wyrzucać do przygotowanych koszy lub zabierać
je po imprezie ze sobą. Zostawmy plaże i brzegi Wkry tak
czyste, jak je zastaliśmy.

Coś na ząb

Nad rzeką od czasu do czasu spotkamy lokalne inicjatywy, które zaproponują nam kupno jedzenia i napojów. Sugerujemy jednak zaopatrzyć się w prowiant na cały dzień,
bo przy dużym ruchu turystycznym oferta konsumpcyjna
na trasie może się szybko skończyć. Bezwzględnie też
pamiętajmy o zabraniu na trasę wody i napojów, na wodzie i na słońcu to artykuły pierwszej potrzeby i nie może
ich zabraknąć.
www.modanamazowsze.pl

fot.: Z B I G N I E W PA N Ó W

W trakcie spływu lub na jego zakończenie polecamy skorzystać z doskonałego jedzenia w Gościńcu nad Wkrą,
Gospodarstwie Agroturystycznym Arka, Bazie Pontonowej Everal lub najbardziej znanej i kultowej już Chacie nad
Wkrą i Barze Koza. Wszędzie jedzenie palce lizać!

Pełną listę członków stowarzyszenia, wśród których znajdują się wypożyczalnie kajaków i pontonów, organizatorzy
spływów, nadrzeczne knajpki i pola namiotowe, oraz ich
oferty znajdziecie na stronie www.nasza-wkra.pl

Park Dolina Wkry

Zlokalizowany w Pomiechówku na blisko 10 ha oferuje
trasy do spacerów wkomponowane w naturalny krajobraz lasów pomiechowskich i doliny Wkry. Na terenie
parku dostępne są: wieża widokowa, z umieszczonymi
lornetkami do obserwacji ptaków, łąka motyli z trójwymiarowymi rzeźbami odzwierciedlającymi motyle
w skali 50:1, stanowisko edukacyjne obrazujące życie
zwierząt kopiących nory wraz z labiryntem, do którego
doprowadzą tropy zwierząt, a także pomost widokowy
nad Wkrą. Prawdziwą wisienką na torcie może okazać się możliwość podniebnego spaceru, wśród koron
drzew.

Nasza Wkra

fot.: J.A.K wiatkowski

Nad tworzeniem infrastruktury, turystycznej oferty oraz
zrównoważonym rozwojem rzeki czuwa od 2014 roku
Stowarzyszenie Nasza Wkra skupiające 18 podmiotów.
To grupa pasjonatów kajakarstwa i miłośników rzeki,
którym zależy na popularyzowaniu i rozwijaniu turystyki kajakowej oraz wszelkiego rodzaju form aktywnego
wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
przyrody i środowiska.
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WARSZAWSKIE MUZEA, CENTRA
EDUKACYJNE, RELAKS NAD WISŁĄ
I EMOCJE SPORTOWE PRZEZ CAŁY ROK
Warszawa jest dostępna dla dzieci przez cały rok
– latem zaprasza na sporty wodne, piłkarskie emocje na stadionie
Legii Warszawa oraz aktywności nad Wisłą i podziwianie przyrody
podczas rejsów PO WIŚLE, a zimą na moc atrakcji na Zimowym
Narodowym.

fot.: m.st.Warszawa

teks t: Warsz awska Organi z a c j a Tu rys tyc z n a
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fot.: m.st.Warszawa

Wszystkich głodnych wiedzy i chętnych poznać historię
zapraszają również warszawskie muzea. Jak wiadomo,
Warszawa jest miastem Chopina – największą kolekcję pamiątek po kompozytorze można znaleźć w Muzeum Fryderyka Chopina, a jego muzyki posłuchać w Chopin Point przy
Krakowskim Przedmieściu.

strony otoczone majestatyczną bryłą Zamku, a z drugiej
z widokiem na bulwary Wiślane. Zamek Królewski był jednym z symboli niepodległej Polski – dlatego podczas II wojny światowej Niemcy go zniszczyli. Po wojnie zamek został
odbudowany, by przypominać o historii naszego kraju.

Muzeum Warszawy

W języku hebrajskim polin ma dwa znaczenia – Polska i tu
odpoczniesz. Kiedyś Żydzi tak nazwali kraj, który stał się ich
domem. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pokazuje żydowską kulturę i historię. Sam budynek również robi
wrażenie – zbudowano go ze szklanych tafli oraz betonu,
który zabarwiono na kolory pustyni. W środku muzeum
znajduje się odbudowany dach synagogi, gdzie odnaleźć
można swój znak zodiaku, a następnie w aplikacji, na pulpicie przeczytać, co symbolizuje. Znaleźć można też replikę
tradycyjnego domu żydowskiego z dawnych lat, gdzie obchodzi się wiele żydowskich świąt, je się wspólne, rodzinne
posiłki, zaprasza gości i śpiewa pieśni.

Barbakan, czyli dawna brama obronna, prowadzi na Rynek
Starego Miasta – tam w 11 kamienicach znajduje się, Muzeum Warszawy. Na miejscu można dowiedzieć się czym
są rzeczy warszawskie i co można z nich zrobić, poznać
historię Warszawskiej Syrenki, wziąć udział w warsztatach tematycznych i dowiedzieć się, jak działa miasto. Mali
odkrywcy mogą wypożyczyć plecak z detektywistycznym
ekwipunkiem i zgrać w grę miejską „Co jest zabytkiem?”.

Muzeum Życia w PRL

W czasach PRL, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
życie w Polsce wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. W Muzeum Życia w PRL można zobaczyć, jak wyglądały zabawki w tamtych czasach i samochód Fiat 126p, który był tak
mały, że aż dziwne, jak dorośli mogli się w nim zmieścić!
Dowiedzieć się też wielu ciekawostek, np. jak nazywała się
pralka albo proszek do prania i ile czasu trwały bajki w telewizji. Najmłodszych zaskoczy jeszcze parę rzeczy, np. mleko było tylko w szklanych butelkach, a słodycze można było
kupić na kartki!

POLIN – z wizytą w muzeum

Centrum Nauki Kopernik

W tym miejscu można naprawdę poczuć się jak mały odkrywca i sprawdzić, jak działa świat. Tutaj można (a nawet
trzeba!) wszystkiego dotykać, wprawiać w ruch, przelewać, burzyć i układać. Dodatkowo w Koperniku czeka
masa innych atrakcji – laboratoria, gdzie zrobisz ciekawe

Zamek Królewski

Ponad 400 lat temu mieszkał tu król i mieściły się różne
urzędy. Król siedział na tronie, przyjmował gości, podpisywał dokumenty i organizował przyjęcia. Ostatni król Polski
Stanisław August Poniatowski zostawił wiele pamiątek,
które dziś można obejrzeć: obrazy, rzeźby i meble. Ogrody
Zamkowe, które zostały otwarte po 75 latach, to miejsce
dostępne dla wszystkich, idealne do wypoczynku. Z jednej
11

fot.: m.st.Warszawa

Centrum Praskie Koneser

Dawny klimat miasta można poczuć na Warszawskiej Pradze. To miejsce jest pełne ciekawych miejsc i opowieści,
a jednym z nich jest Centrum Praskie Koneser, gdzie przez
cały tydzień można tu zjeść, zrobić zakupy, posłuchać koncertów, poćwiczyć, potańczyć, obejrzeć wystawy, a nawet
posadzić rośliny. W weekendy organizowane są warsztaty
i spotkania dla dzieci, Targ Rolny Konesera z pysznym jedzeniem i targi książek i designu. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Śladami Chopina

Największa kolekcja chopinowska na świecie mieści się
w Zamku Ostrogskich w Muzeum Fryderyka Chopina. Każda z sal to podróż pełna niespodzianek. Można zobaczyć
tam pierwodruki dzieł Chopina, autografy, fotografie, obrazy i wiele innych pamiątek. Czy wiesz, że kompozytor
przechowywał cukierki w pudełku z kotem i umiał rysować
żartobliwe portrety innych osób? Poszukajcie też wielkiego paszportu potrzebnego do podróży za granicę. Muzeum
organizuje wiele ciekawych warsztatów, na których można
nauczyć się ulubionych tańców Chopina lub poznać działanie fortepianu oraz skomponować własny utwór!

Sportowa Warszawa

PGE Narodowy to najnowocześniejszy stadion stolicy,
można otwierać i zamykać jego ogromny dach, a na trybunach, przebywać ponad 60 000 osób! Stadion oferuje

fot.: A rc h. L EG I A

Światowej sławy kompozytor – Fryderyk Chopin miał zaledwie 13 lat gdy zagrał jeden z pierwszych koncertów. Było
to w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 62, gdzie

dziś jest Chopin Point, gdzie na co dzień są grane koncerty
muzyki Chopina. Szkoły mogą wybrać się tu na specjalny
edukacyjny koncert.

fot.: m.st.Warszawa

doświadczenia, majsternia pełna zagadek logicznych i konstrukcyjnych, Teatr Robotyczny, gdzie aktorami są roboty
przypominające ludzi i Teatr Wysokich Napięć z piorunami
na wyciągnięcie ręki. Obowiązkowym punktem jest Planetarium, które zabierze w najdalsze zakątki galaktyki.
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fot.: P o W iśle sp. z. o. o.

atrakcje przez cały rok: mecze, wyścigi, koncerty, pikniki,
targi, a zimą czekają łyżwy, narty i górka lodowa, a podczas
wycieczek Znani i lubiani, Piłkarskie emocje, Poczuj się jak
VIP lub PGE Narodowy dla juniora poznacie zakamarki Stadionu i zobaczycie szatnie gdzie byli słynni piłkarze: Robert
Lewandowski czy Christiano Ronaldo. Obok stadionu jest
Aleja Gwiazd Piłki Nożnej z odciskami stóp słynnych piłkarzy.

szawskie Gry Miejskie dla wycieczek szkolnych lub z okazji
urodzin można przenieść się w czasie i wyruszyć szlakiem
Legendy Starego Miasta pełnym ciekawostek i niespodzianek albo pójść na spacer Zagraj w Chopina, gdzie dzięki różnym wskazówkom poznasz Fryderyka i odkryjesz pewną
tajemnicę...

Legia Warszawa to najsłynniejszy klub piłkarski w Polsce,
a Stadion Legii mogą zwiedzać kibice w każdym wieku. Na
przedszkolaków czeka trasa Na tropie Misia Kazka – jest to
wspólna zabawa i zwiedzanie oraz spotkanie z maskotką
klubu: sympatycznym Misiem Kazkiem. Starsze dzieci zobaczą, jak matematyka pomaga w sporcie na Lekcjach z Legią. Jeszcze starsi kibice mogą zobaczyć trening drużyny,
a od czasu do czasu są organizowane wycieczki i spotkania
z piłkarzami.

Długość Wisły wynosi 1047 km i jest to najdłuższa rzeka
w Polsce, a na jej plażach można poczuć się jak na wakacjach. Wiślany plac zabaw mieści się na plaży przy PGE
Narodowym, gdzie znajduje się drewniana ścieżka, piasek,
wiklina i pompy z wodą do przelewania! Po rzece można
przemieszczać się różnymi środkami: pływać statkiem,
tramwajem wodnym, drewnianą szkutą, żaglówką, motorówką lub kajakiem. Na statkach Kropka i Kreska podczas rejsu PO WIŚLE jest komfortowo, bardzo blisko wody
i przyrody, a z ich podkładów można podziwiać mosty i budynki oraz przyrodę.

Wisła

Zwiedzanie z przygodą

fot.: A rc h. m.st.Warszawa

fot.: m.st.Warszawa

Dzięki grom organizowanym na zamówienie przez War-
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WAKACJE W MIEŚCIE: WARSZAWSKIE
MUZEA I CENTRA EDUKACYJNE
Wakacje to idealny czas, aby odwiedzić warszawskie muzea
i centra edukacyjne. Pełną parą pracują one przez całe lato,
oferując zabawę, rozrywkę i sporą dawkę wiedzy. Zaspokójcie
ciekawskość odkrywcy w Centrum Nauki Kopernik, przeżyjcie
emocje w Muzeum Iluzji i dajcie się zaskoczyć pomysłowością
twórców zabawek, odwiedzając Muzeum Domków dla Lalek.

fot.: F. K wiatkowski © S tołeczne B iuro T urystyki

teks t: Stołec z ne Biuro Tu rys ty k i
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fot.: F. K wiatkowski © S tołeczne B iuro T urystyki

DLA ŚNIĄCYCH O ODLEGŁYCH GALAKTYKACH

Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
20) to miejsce, w którym rodzice mogą uczyć się od dzieci,
w jaki sposób eksperymentować. Każdy, bez względu na
wiek, może tu wyjrzeć przez okno statku kosmicznego, opracować własną prognozę pogody i porozmawiać z cyborgiem.
Szczególną popularnością wśród dzieci w wieku od 3 do 5
lat cieszy się galeria Bzzz! Maluchy dowiedzą się w niej, jak
wygląda świat oczami węża i co kryje się we wnętrzu kalejdoskopu. Wyjątkowych wrażeń dostarczy wizyta w Planetarium. Organizowane są w nim nie tylko obserwacje gwiazd,
ale też koncerty i spektakle laserowe. Wyjątkową atrakcją
tegorocznego lata jest cykl lipcowych pokazów i koncertów
świętujących 50. rocznicę lądowania misji kosmicznej Apollo
11 na księżycu.

DLA REZOLUTNYCH PRZYRODNIKÓW

Ciekawi Was świat roślin? Odwiedźcie Centrum Edukacji
Ekologicznej mieszczące się na terenie Łazienek Królewskich (ul. Agrykola 1). W działającej w nim „zielonej bibliotece” można poznać gatunki drzew i krzewów z całego świata,
a w pracowni ekologicznej i strefie małego przyrodnika przeprowadzić własne badania biologiczne.
W letni dzień wybierzcie się także do pobliskiego Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Al. Ujazdowskie 4), w którym hodowane są rzadko spotykane w Polsce
kwiaty.

DLA WIELBICIELI PARKU JURAJSKIEGO

Chcecie stanąć oko w oko z dinozaurem? Koniecznie udajcie
się Muzeum Geologicznego (ul. Rakowiecka 4), gdzie można
zobaczyć zrekonstruowanego przedstawiciela gatunku żyjącego na ziemiach polskich. Jednak to nie wszystko – wyobraźnię zwiedzających pobudzą znajdujące się tu szkielety
wymarłych zwierząt z epoki lodowcowej, takich ja mamut,
nosorożec włochaty i niedźwiedź jaskiniowy. W muzeum

można ponadto, dzięki interaktywnym tablicom i grom komputerowym, dowiedzieć się, jak zbudowana jest Ziemia.

DLA ZAFASCYNOWANYCH ŚWIATEM ZABAWEK

Przekroczcie próg działającego w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Domków dla Lalek (pl. Defilad 1), by zobaczyć
magiczny świat zabawek. Niech nie zmyli Was jednak nazwa – tutaj świetnie bawić będą się nie tylko dziewczynki.
W tym oryginalnym na skalę europejską miejscu zobaczysz
kilkadziesiąt historycznych domów dla lalek, które zostały
zaaranżowane na przestrzenie takie jak: kościół, klinika, zakład fryzjerski, czy szkoła. Nie ma osoby, która przeszłaby
obojętnie obok salonu sukni ślubnych z mikroskopijnymi
bucikami, parasolkami i zaproszeniami ślubnymi mniejszymi niż jednogroszówka.

DLA SPOSTRZEGAWCZYCH ILUZJONISTÓW

Wyprawą do innego świata będzie także wizyta w Muzeum
Iluzji (Rynek Starego Miasta 21) mieszczącym się w kamieniczce z widokiem na pomnik Warszawskiej Syrenki. Zaprezentowane w nim eksponaty pozwolą dzieciom i dorosłym
odkryć tajemnice iluzji optycznych i magicznych trików. Wyjątkową atrakcją muzeum jest gabinet śmiechu z lustrami,
które w zabawny sposób zmieniają wygląd przeglądających
się w nich osób.

DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH REKINÓW FINANSÓW

Równie odkrywcza okaże się wizyta w Centrum Pieniądza
NBP (ul. Świętokrzyska 11/21). To miejsce zarówno dla
kilkuletnich dzieci, nastolatków, jak i osób dorosłych. Dzięki
interaktywnym rozwiązaniom samodzielnie sprawdzicie tu,
jak odróżnić oryginał banknotu od falsyfikatu, oraz pozyskacie wiedzę na temat funkcjonowania bankomatów i kart kredytowych. Najmłodsi dowiedzą się, czym za towary płacono
w średniowieczu i dlaczego walutą w Polsce jest „złoty”. Wyjątkową atrakcją jest możliwość dźwignięcia 12-kilogramowej sztabki złota o wartości 1,6 mln złotych.
15
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WAKACJE Z CHOPINEM
W SANNIKACH
Kalendarzowe lato zbliża się wielkimi krokami, ale my sezon letni
rozpoczęliśmy już jakiś czas temu… Szczególnie miło gościć
nam będzie najmłodszych, ale nie tylko, którzy odwiedzą nas
po raz pierwszy. Na tych, którzy już kiedyś byli w pałacu,
również czekają nowe atrakcje.

fot.: Z B I G N I E W PA N Ó W

tekst: Klaudia Rym a rk i e w i c z
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CUDZE CHWALIMY, SWEGO NIE ZNAMY

fot.: Z bigniew Panów

Dlatego proponujemy zwrócić wzrok na Mazowsze. To tu
mamy urokliwe miejsca, istotne historycznie zakątki. To tu
dotkniemy przeszłości, posłuchamy Chopina, poznamy tajemnicze historie. Gdzie na tym samym kamieniu siadywali
książęta mazowieccy i Fryderyk Chopin? Czy kompozytor
miał syna? Jaka mroczna zbrodnia ciąży nad rodem Siemowitów? Co wspólnego z figlami na dworze ma Fryderyk Chopin?
A może selfie z Chopinem? Albo letnia potańcówka na deskach? Gdzie nauczymy się robić wycinanki albo kwiatki z bibuły? Kto otworzy walizkę Chopina? Pytania można by mnożyć w nieskończoność, więc poprzestańmy chwilowo na tych.
Zbierzmy rodzinę, znajomych, a może wolimy solo. Kierunek
– zaledwie 85 km na północny zachód od Warszawy. Punkt
docelowy – Sanniki, gdzie mieszkali książęta mazowieccy
i komponował Fryderyk Chopin.

OFERTA CENTRUM

Warto skorzystać z wielu propozycji letnich warsztatów:
„Lekcja pełną zagadek” – niezwykła lekcja, która zarówno
bawi, jak i uczy. Poprzez znajdowanie ukrytych elementów
oraz rozwiązywanie zagadek, będzie trzeba odnaleźć szyfr
otwierający walizkę z nagrodami. Gra ma walory edukacyjne, ponieważ wszystkie zagadki dotyczą życia Fryderyka Chopina.
„Na ludowo i z przytupem” – lekcja edukacyjna. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z tradycjami ludowymi, muzyką, gwarą i strojami z różnych stron Polski. Skupimy się
głównie na naszym regionie oraz stroju sannickim.
„Ciemno wszędzie…” – warsztaty wyrobu świec. Pod
kierunkiem prowadzącego zajęcia każdy wykona świecę
z węzy. Po części plastycznej zwiedzamy pałacowe wnętrza, jedynie przy blasku świecy niesionej przez przewodnika.
„Na fiołkową nutę” – warsztaty rękodzieła ludowego.
Uczestnicy poznają historię wycinanki sannickiej, ciekawe
wzory kwiatów oraz technikę ich wykonania. Pod kierunkiem twórczyni ludowej w regionalnym stroju każdy wykona własną pracę.
„Smaki Chopina” – warsztaty kulinarne. Podczas warsztatów kulinarnych opowiemy o tym, jakie były ulubione
dania i napoje kompozytora. Niektóre z ulubionych dań czy
napojów Chopina są pracochłonne i wymagają czasu, by je
przyrządzić. Są jednak takie, które bez problemu stworzą
sami uczestnicy warsztatów. A wszystko oczywiście pod
okiem fachowców od gotowania. Można będzie skosztować smakołyków Chopina, a przy okazji przekonać się, jak
zdrowych produktów używano 200 lat temu.
Lekcja muzyczna. Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, mające na celu artystyczny rozwój
poprzez muzykę, śpiew i aktywną zabawę z instrumentami. Uczniowie zapoznają się z rytmem, muzyką, śpiewem,

a nade wszystko z różnymi dźwiękami. Warsztaty prowadzi wykwalifikowany nauczyciel muzyki z wieloletnim doświadczeniem. Program zajęć dostosowany jest do grup
wiekowych uczestników.

KAWIARNIA PEŁNA SŁODKOŚCI
DLA NAJMŁODSZYCH

W soboty i niedziele czerwca i we wszystkie wakacyjne dni
lipca i sierpnia (oprócz poniedziałków) czynna jest kawiarnia.
Można skosztować w niej pysznych lodów czy Łakoci Chopina.

RODZINNE ZWIEDZANIE

Zespół Pałacowo-Parkowy otwarty jest codziennie: październik-marzec 8-17, kwiecień-wrzesień
8-21. Zwiedzanie pałacu pod opieką przewodnika: poniedziałek-piątek 8-15, maj-wrzesień również w soboty i niedziele 10-18. Obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Grupowe przyjazdy prosimy zgłaszać
wcześniej pod numerem telefonu 24 268 11 08 lub mailowo
sekretariat@ecasanniki.pl.

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina
ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki
tel./faks 24 268 11 08
www.ecasanniki.pl
FB: ecasanniki
Instagram: palac_w_sannikach
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Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu
Nie ma dla dzieci spraw bardziej fascynujących od prostego
wiejskiego życia, Chałup, kur, bryczek konnych i pracujących
rzemieślników. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu żyje wiejskim
życiem i zaprasza do wzięcia udziału w licznych atrakcjach.
Szczególnie atrakcyjne w okresie wakacyjnym są dwa wydarzenia.

fot.: S kansen w  S ierpcu

tekst: MWM w Si e rpc u
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fot.: S kansen w  S ierpcu

Miodobranie

Nawiązaniem do tradycji lipcowego podbierania miodu na
Mazowszu jest organizowane w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu święto MIODOBRANIA. Impreza prezentuje i przybliża pracę pszczelarza oraz zachęca do spożywania miodu,
będącego bogatym źródłem witamin i substancji leczniczych.
Obfitujący w atrakcje program imprezy od lat wzbudza zainteresowanie zarówno samych pszczelarzy, jak i smakoszy
miodu. Wydarzenie integruje przybyłych z różnych stron kraju
gości, którzy pragną zgłębić tajniki pszczelarstwa lub po prostu uzupełnić domową spiżarnię w różne gatunki miodów.
W dwóch pasiekach przylegających do zagród chłopskich najmłodsi podejrzą na żywo rodzinę pszczelą z królową i robotnicami. Poznają pracę pszczelarza, która pozwala delektować
się tym słodkim przysmakiem, zobaczą m.in.: pobieranie
miodu z ula, odsklepianie wosku czy odwirowywanie miodu
w specjalnych miodarkach. Przy okazji będą mogli spróbować
świeżo odwirowanego miodu w czystej postaci lub z wiejskim chlebem i masłem ubitym w kierzance. Będzie to dla
nich z pewnością duża frajda. Ponadto w dziecięcej pasiece
na najmłodszych będą czekać różnego rodzaju zagadki i łamigłówki poświęcone pszczołom i leczniczym właściwościom miodu, a w izbie lekcyjnej wykonają z bibuły kwiaty
miododajne.

w stodołach. Zwiedzający przyjrzą się, jak wyglądało koszenie zboża sierpem, kosą czy kosiarką konną. Spróbują sami
powiązać i ustawić stygi. Dla najmłodszych przygotowane zostaną pokazy żniwne „Jak to ze zbożem było”. Tylko w skansenie dzieci będą mogły wziąć w dłonie cepy i wymłócić zboże,
oczyścić wymłócone ziarno we wialni, a następnie zasiąść do
żaren, by zemleć je na mąkę. Zobaczą też mechanizm działania
kieratu. Na rżysku pojawi się młockarnia Warmianka. W jednej
z zagród powstanie wieniec dożynkowy. Zaprezentowany zostanie także obyczaj „strojenia przepiórki”. Wydarzenie będzie
też świętem chleba. Na stoiskach wystawców ulokowanych
na polanie przy skansenowskim amfiteatrze znajdzie się szeroki wybór pieczywa tradycyjnego i obrzędowego, domowe
wypieki, a także kwas chlebowy. Dzieci i ich rodziców z pewnością zainteresują drewniane zabawki.
Natomiast w każdą lipcową i sierpniową niedzielę i święto
podczas imprez „Niedziela w skansenie” najmłodsi wraz z rodzicami będą mogli zajrzeć do każdej zagrody czy warsztatu
rzemieślniczego (kowala, plecionkarza, szewca, krawcowej).
Podejrzą zwierzęta gospodarskie pasące się w zagrodach i na
miedzach, poznają także dawne zabawy dziecięce i będą mogli pobawić się dawnymi zabawkami na podwórku szkolnym
w jednej z zagród.

Żniwa

Muzeum Wsi Mazowieckiej
ul. Gabriela Narutowicza 64
09-200 Sierpc
tel. 24 275 28 83
www.mwmskansen.pl

Impreza ŻNIWA w skansenie z kolei popularyzuje dawne prace związane ze zbiorem i przetwarzaniem zbóż na produkty
niezbędne w gospodarstwie chłopskim. Jej najważniejszą
częścią będą pokazy związane ze zbiorami odbywające się
na przylegających do zabudowań chłopskich polach, a także
19

S Z Y D Ł O W I E C

Specjalnie dla najmłodszych i tych trochę starszych Szydłowiec
przygotował ofertę zwiedzania miasta i okolic w ciekawej,
wesołej formie.
tekst: UM Sz yd ł ow i e c
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fot.: U M S Z Y D Ło W I EC

Szydłowiec
dla dzieciaków

fot.: U M S Z Y D Ło W I EC

Młodzieżowi przewodnicy miejscy, którzy nie tak dawno sami
byli dziećmi, chętnie pokażą miasto i jego atrakcje. Opowiedzą o zamkowych duchach, o słynnym malarzu który mieszkał w ratuszu, pokażą panoramę okolicy z najwyższego
punktu widokowego w okolicy, czyli z ratuszowej wieży. Opowiedzą o czasie dinozaurów, kiedy powstawał szydłowiecki
piaskowiec. Zorganizują wspólną zabawę albo grę terenową,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, zaproponują wycieczkę pieszą lub rowerową.
Przewodnicy szydłowieckiego Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych chętnie pokażą, na czym kiedyś
grano, i udowodnią, że jeśli ktoś lubi muzykę, może ona
powstawać na różne dziwne, ale i proste, wszystkim dostępne sposoby.
Dla tych, którzy wybiorą się do Szydłowca na dwa dni lub na
dłużej, proponujemy dużo atrakcji w najbliższym otoczeniu
miasta – wyjazd do Chlewisk i zwiedzanie Pałacu Odrowążów, oglądanie starych samochodów i motocykli w Muzeum
Techniki, wycieczka do pobliskiego rezerwatu przyrody „Piekiełko”, do Muzeum Orła Białego w Skarżysku, gdzie można obejrzeć broń żołnierzy polskich i partyzantów II wojny
światowej, czy do Lucky 5 Ranch w Mroczkowie. W pobliskim
Muzeum Wsi Radomskiej można zobaczyć, jak mieszkali, żyli
i pracowali dawniej mieszkańcy okolicy, a w wielu miejscach
w Szydłowcu można się przekonać, jak smakuje Szydłowiec
– pyszne naleśniki z owocami w Faktorii i puchary lodowe
w Ambrozji na rynku na pewno posmakują wszystkim dzieciakom.

Plan pobytu i szczegółowe programy wycieczek można
uzgodnić z pracownikami Miejskiej Informacji Turystycznej.
Punkt mieści się w Rynku Wielkim.
tel. 48/326 20 54
mail: info.turystyczna@sckzamek.pl

WYDARZENIA:

3 lipca – Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne,
MINI PLENER MALARSKI dla Dzieci w wieku 7-13 lat
5 lipca – Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, „Kosz pełen kwiatów” – zajęcia manualne dla dzieci
z Szydłowieckimi Pasjonatkami
10 lipca Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne,
„Zielono mi” – zajęcia plenerowe dla dzieci w wieku 7-12 lat
13 lipca, dziedziniec zamkowy - ZAMKOWE KINO LETNIE
15-19 lipca, Zamek, Prezestrzeń, Kolor, Zabawa – LETNIE
WARSZTATY PLASTYCZNE dla dzieci
17 lipca Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne,
„Podwórkowe zabawy” – gry plenerowe dla dzieci w każdym wieku
22-26 lipca, Zamek, Prezestrzeń, Kolor, Zabawa – LETNIE
WARSZTATY PLASTYCZNE dla dzieci
24 lipca, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, MINIPLENER MALARSKI dla Dzieci w wieku 7 – 13 lat
27 lipca, – dziedziniec zamkowy, ZAMKOWE KINO LETNIE
31 lipca, – Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, „Bąbelkowy zawrót głowy” – warsztaty dla dzieci
w wieku 7-13 lat
18 sierpnia, dziedziniec zamkowy, ZAMKOWE KINO LETNIE – projekcja dla dzieci
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podróże

JULINEK – WSPÓŁCZESNY CYRK
I NOWOCZESNY PARK ROZRYWKI
To jedyne takie miejsce na świecie: dawna baza cyrkowa,
w której kiedyś stacjonowało zimą ponad dwadzieścia ekip
cyrkowych. Dziś – unikalny park rozrywki czerpiący
ze swojej niezwykłej historii i budujący nową
tradycję współczesnego cyrku opartego na ludzkich
umiejętnościach i talentach.
teks t: Magdalena Wa l u s i a k
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Tylko tutaj w każdy weekend wakacji można oglądać na
całorocznej arenie występy młodych akrobatów i żonglerów, wziąć udział w grze terenowej, obejrzeć spektakle teatralne, a pomiędzy tymi atrakcjami wyszaleć
się w jednym z największych w Polsce parków linowych
i wyskakać w Krainie Dmuchańców.

Cudowne ocalenie

Baza Cyrkowa w Julinku, unikalna w skali światowej,
powstała prawie 70 la temu. Ośrodek stał się centrum
szkoleniowym i weterynaryjnym dla ekip cyrkowych
działających w całej Polsce, a także całorocznym zapleczem krótkich postojów i kilkumiesięcznego zimowania.
Baza była przede wszystkim miejscem treningów dla
artystów oraz ośrodkiem doskonalenia sztuki cyrkowej.
To tutaj powstała i istnieje do dziś Państwowa Szkoła
Sztuki Cyrkowej, a jej uczniowie dają występy na jednej
z dwóch całorocznych aren.
Na długie dziesięciolecia Julinek stał się ośrodkiem sztuki
i rozrywki cyrkowej o znaczeniu światowym. Tutaj ściągali menadżerowie cyrków z całego świata, aby oglądać
treningi i występy polskich artystów, których zapraszali później na areny wszystkich kontynentów. Wraz ze
zmianą ustroju wszystko się zmieniło, a jeszcze kilka
lat temu teren dawnej bazy przypominał wymarłe miasteczko i straszył niszczejącymi coraz bardziej budynkami. Na szczęście pięć lat temu została podpisana umowa
o powołaniu do życia na terenie dawnej Bazy Cyrkowej
nowej instytucji: Parku Rozrywki Julinek. Budynki są sukcesywnie odnawiane i często zmieniają funkcjonalność
(na przykład niegdysiejsze klatki dla zwierząt są dziś...
częścią restauracyjną ośrodka). Udało się ocalić fragment
dziedzictwa kulturowego, które służy dziś kolejnym pokoleniom, a szczególnie – najmłodszym, bo to dla dzieciaków zaplanowano większość julinkowych atrakcji.

fot.: A R C H. Park R ozrywki J ulinek

Park Rozrywki, plac zabaw i żywe muzeum

Park Rozrywki w Julinku położony jest zaledwie 30 km
od Warszawy, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, czyli w miejscu idealnym na wypoczynek,
w dodatku łatwo oraz szybko dostępnym. Zajmuje cały
teren dawnej Bazy Cyrkowej, łącznie z zapleczem technicznym, dlatego jest to jedyne w Polsce miejsce pełne
odniesień do świata cyrku, jego kultury, symboliki, sztuki i obyczajów. Park stara się chronić dziedzictwo polskiej sztuki cyrkowej oraz upowszechniać wiedzę o niej
wśród swoich gości. W Julinku znajdziemy więc wyjątkowe w skali kraju połączenie wypoczynku na łonie
natury z rozrywką i edukacją. Nic dziwnego, że w ciągu
pierwszych trzech sezonów z oferty Parku skorzystało
ponad 500 tysięcy osób!
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fot.: A rc h. Park R ozrywki J ulinek

Atrakcje Julinka

Podniebny Cyrk – jeden z najrozleglejszych w kraju
i największy na Mazowszu park linowy. Liczy 1100
metrów długości i jest podzielony na 8 tras o różnych
stopniach trudności. Dwie z nich są przeznaczone
dla dzieci, jedna dostępna jest nawet dla 4-latków.
Aby przemierzyć całość Podniebnego Cyrku, trzeba
pokonać aż 138 przeszkód. Cały obiekt spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa oraz zapewnia
doskonałą zabawę zarówno początkującym adeptom podniebnych spacerów, jak i doświadczonym
miłośnikom mocnych wrażeń.
Kraina Dmuchańców – zespół kilkunastu obszernych obiektów dmuchanych przeznaczonych dla
dzieci i młodzieży. To gwarancja doskonałej zabawy,
która poprawia sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Radosna Kraina Dmuchańców pozwala także
dorosłym na odkrywanie radości dzieciństwa: mogą
oni skorzystać z Hippo Slide – olbrzymiej, 30-metrowej zjeżdżalni wodnej.
Minigolf Cyrkowy – pola do gry w minigolfa można
spotkać tu i ówdzie. Ale nie każde ma powierzchnię
1000 metrów kwadratowych i aż 18 torów do gry!
A przede wszystkim – żaden tor na Mazowszu i w całej Polsce nie ma charakteru cyrkowego i na żadnym
z nich nie trzeba stawiać czoła klaunom i dzikim zwierzętom broniącym dostępu do dołków golfowych.
24

Cyrkowa Strefa Animacji Plac Zabaw – w pełni sezonu, czyli od maja do października, zabawianiem
gości zajmują się specjalni animatorzy, którzy uczą
chętnych sztuki chodzenia na szczudłach i żonglerki.
Przecież jesteśmy w najbardziej cyrkowym miejscu
w Polsce! Dzieci mogą także spędzać czas na Placu Zabaw (piaskownica, huśtawki, tyrolka), którego
ekologiczne elementy są zbudowane na bazie drewna akacjowego.
Wystawa Sztuki Cyrkowej – to atrakcja absolutnie
wyjątkowa w skali kraju! W budynku Małej Areny
znajduje się prawdziwe muzeum – z plakatami (kolekcja liczy ponad tysiąc afiszy cyrkowych, także autorstwa najwybitniejszych polskich artystów), zdjęciami i autentycznymi rekwizytami – dokumentujące
historię polskiego cyrku od XIX wieku do czasów
współczesnych. Znajdziemy tam także dokumenty
obrazujące rozwój sztuki cyrkowej w wielu krajach
świata, w tym cyrku radzieckiego, który u szczytu
swojego największego rozwoju zatrudniał 8 tysięcy artystów. Jednak w żadnym innym kraju europejskim środowisko cyrkowe nie dysponowało tak
dużą i tak znaczącą artystycznie bazą, jak ta, która
istniała przez 40 lat w Julinku. Wystawa liczy kilka
tysięcy eksponatów. To największy zbiór cyrkowy
w Polsce i jeden z najbardziej znaczących na świecie.
www.modanamazowsze.pl
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fot.: A rc h. Park R ozrywki J ulinek
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Baza turystyczna

Dawna baza cyrkowa jest dziś znakomitą bazą wypadową dla miłośników turystyki aktywnej. Julinek leży
w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, jest więc
idealnym punktem startowym spacerów i wycieczek po
okolicy (dodatkowy atut – duży, wygodny i bezpłatny
parking!). Do dyspozycji gości jest około 360 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych oraz 200
km szlaków rowerowych. Całość trasy jest przejezdna
przez okrągły rok. Główny szlak biegnie dookoła Puszczy Kampinoskiej, tworząc pętlę o długości 145 km.
Park Rozrywki oferuje także specjalny tor do wyścigów
ekologicznymi samochodami elektrycznymi (typu jeep,
quad i buggy). Działa tu także wypożyczalnia rowerów
i sprzętu sportowego: kijów do nordic walkingu, a zimą
także nart biegowych. W pobliżu ośrodka znajduje się
samoobsługowa serwisownia rowerów, która umożliwia dokonywanie drobnych napraw. Julinek oferuje
również swoim gościom – do bezpłatnego korzystania
– dobrze utrzymane boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej i badmintona.
Przyjazd do Julinka to doskonały pomysł nie tylko na
jednodniową wycieczkę. Można się tu zatrzymać na
26

dłużej w hotelu lub na polu namiotowo-kempingowym. Niedawno wyremontowany hotel z cyrkowymi
elementami dekoracyjnymi dysponuje 140 komfortowymi miejscami noclegowymi i zapewnia całodzienne
wyżywienie. Położone nieopodal pole namiotowo-kempingowe posiada pełny dostęp do infrastruktury
hotelowej.

CY

CMY

Park Rozrywki zaopatrzony jest również w bazę gastronomiczną. Restauracja w budynku Małej Areny
oferuje potrawy kuchni włoskiej, a w plenerowej strefie gastronomicznej zlokalizowanej w sąsiedztwie
głównych atrakcji można zamówić dania kuchni polskiej oraz potrawy z grilla. Na łasuchów czekają też
pyszne słodkości.

Park Rozrywki Julinek
Julinek 1, 05-084 Leszno k./Warszawy
www.julinek.com.pl
lipiec-sierpień otwarte w weekendy:
1000-1900, w dni powszednie: 1000-1900
www.facebook.com/julinekpark
www.instagram.com/park_rozrywki_julinek
www.modanamazowsze.pl
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Graj i zwiedzaj.

Zaplanuj niezapomnianą
podróż po Mazowszu.
Pobierz bezpłatną aplikację
i ruszaj na spotkanie z przygodą!

www.mazovia.pl

www.mazowsze.travel

WA R S Z AWA

RODZINNE WAKACJE
NAD WARSZAWSKĄ WISŁĄ
Trampoliny do skakania i kurtyny wodne na bulwarach, pokazy
filmowe i obserwacje nieba z widokiem na praską stronę rzeki
czy wycieczki po wiślanych wodach – latem warszawski odcinek
Wisły to ulubione miejsce rozrywek całych rodzin.
Dowiedzcie się, dlaczego w wakacje w stolicy poczujecie
się jak na letnich koloniach.

fot.: m.st. Warszawa

tekst: Stołec z ne Biuro Tu rys ty k i
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fot.: m.st. Warszawa

NA BULWARACH

Bulwary wiślane to przestrzeń przyjazna dla wszystkich.
Czekają tu na Was altany z leżakami, kamienne ławy
oraz siedziska z konarów drzew. Jest także punkt widokowy i miniplaża z wiklinowymi koszami. Najmłodszych
ucieszy wodny plac zabaw z „tańczącymi” fontannami,
figurami ryb, trampolinami do skakania i kurtynami wodnymi. Zatrzymajcie się przy pomniku Syrenki – symbolu
rzeki i Warszawy, by zrobić sobie rodzinne pamiątkowe
zdjęcie.
Spacerując po promenadzie, odwiedźcie także rozpościerający się wokół Centrum Nauki Kopernik Park Odkrywców. To
wspólny projekt naukowców, inżynierów, artystów i architektów zieleni. Latem organizowane są w nim pokazy filmowe i obserwacje nieba szczególnie interesujące dla młodych
astronomów.

WZDŁUŻ WISŁY ROWEREM I PROMEM

Przez Wisłę możecie przepłynąć jednym z bezpłatnych promów, które kursują codziennie w okresie letnim. Wyprawa
pozwoli Wam spojrzeć na Warszawę z zupełnie nowej perspektywy. W weekend statkiem można wybrać się także na
rejs poza miasto.
Inną propozycją na letnie dni jest wycieczka wzdłuż Wisły na
dwóch kółkach. Na śródmiejskim brzegu ścieżka rowerowa
ciągnie się wzdłuż bulwarów, a na praskim – między mostami Grota-Roweckiego a Łazienkowskim. Rower publiczny
dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat można wypożyczyć z jednej
ze stacji „Veturilko”.

NA NADWIŚLANSKICH PLAŻACH

Jeśli preferujecie leniwy odpoczynek, wybierzcie się na jedną
ze stołecznych plaż. Na dzieci czekają tam specjalnie zaaranżowane place zabaw.
Najbardziej oryginalnym z nich jest strefa rozrywki na plaży Poniatówce. Miejsce to powstało z inspiracji wyglądem
i charakterem mazowieckiego odcinka Wisły. Drewniane pale
przypominają las, wiklinowe zarośla imitują rzeczne kępy,
a piaskownica ma formę wiślanego wału. Ścianka edukacyjna przybliża najmłodszym przyrodę Wisły i historię żeglugi.
Dzieci mogą korzystać z huśtawek, miniparku linowego oraz
„baz” z szałasami i flagami. Mogą też pobawić się w chowanego w tunelu będącym pełnym zakamarków ogrodem.
Między zjeżdżalnią a piaskownicą znajduje się strefa dla maluchów z zabawkami wodnymi i piaskowymi.

NA PODZAMCZU Z WARSEM I SAWĄ

W weekendowe wieczory koniecznie weźcie udział w pokazach laserowych organizowanych w Multimedialnym Parku
Fontann na Podzamczu. W tym roku nawiązują one do legendy o Warsie i Sawie – założycielach stolicy. Do spektaklu została przygotowana nowoczesna wizualizacja wyświetlana
na kurtynie wodnej oraz choreografia fontann ze specjalnie
na tę okazję skomponowaną muzyką.
Park można odwiedzić także w ciągu dnia – urządzając piknik na skarpie lub organizując wyścigi hulajnogowe w okolicy
fontann. Nie brakuje tu zieleni, w której znajdziecie schronienie podczas upalnych godzin. W sezonie czynna jest tu również lodziarnia.
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Płock dla dzieci
Na północno-zachodnich rubieżach województwa Mazowieckiego,
na Pojezierzu Dobrzyńskim, wtulony w lekkie zakole Wisły, wznosi
się Płock. Fantastycznie położone ZOO, Ciuchcia Tumska to tylko
wstęp do wspaniałego czasu, którY możecie tu rodzinnie spędzić.
Nie brakuje tU placów zabaw, plaż, wodnych atrakcji.
Wybierzcie się tu przynajmniej na weekend.

fot.: U M P ŁO C K

teks t: Płoc ka Lokalna Organ i z a c j a Tu rys tyc z n a
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Krokodylica Marta – najstarsze
zwierzę ZE wszystkich polskich ZOO

Na wysokiej skarpie wiślanej płockie zoo szerzy ideę ochrony
zagrożonych zwierząt. Mieszkańcy to ponad 580 gatunków,
często unikatowych, przynajmniej na skalę kraju. Bardzo ciekawa jest ekspozycja akwarystyczna „Wody Świata”, którą
tworzą 23 zbiorniki o pojemności od 500 do 40 tys. litrów.
Większość z nich odtwarza naturalne środowisko życia organizmów ze wszystkich kontynentów. W Płocku mieszka również najstarsze zwierzę urodzone w polskich ogrodach zoologicznych – krokodylica Marta, która kończy w tym roku 89 lat!

Po najważniejszych zabytkach
obwiezie Was Ciuchcia Tumska

Od maja do sierpnia, w piątki, soboty, niedziele i święta, kursuje Ciuchcia Tumska, która jest doskonałym rozwiązaniem
na zzwiedzanie miasta z małymi stópkami na pokładzie.
Trasa rozpoczyna się przy zoo, z okien pojazdu zapoznacie
się z najważniejszymi zabytkami Płocka. Przejedziecie przez
Nabrzeże Górnickiego, możecie wysiąść przy molo, kąpielisku
Sobótka lub na Starym Rynku. Ciuchcia jeździ w sumie pięć
razy dziennie co półtorej godziny. Pierwszy kurs rozpoczyna
się o 1100, a kolejne o 1230, 1400, 1530 i 1700. Podróż całą trasą
trwa około siedemdziesięciu minut. Wagoniki wyposażone są
w system nagłaśniający, by wycieczkowicze mogli posłuchać
informacji o atrakcjach turystycznych Płocka. Koszt jednorazowego biletu to 9 złotych.

Dziecko w Płocku – co tu jeszcze robić?

W Płocku nie brakuje bardzo atrakcyjnych placów zabaw i kąpielisk. Jedną z flagowych figlarni jest plac zabaw przy Orlen
Arenie – w wodne fontannowe szaleństwo wkręci się każde
dziecko. Są tu leżaki, a po zmroku fontanny są efektownie
podświetlone.
Zalew „Sobótka” to miejskie kąpielisko z plażą i jeziorkiem
u stóp skarpy wiślanej. Odbywają się tu zawody wioślarskie i turnieje siatkówki plażowej. Można wypożyczyć
sprzęt wodny (kajaki, rowery wodne) i wypoczynkowy (leżaki, parasole). Bardzo dba się zarówno o jakość wody, jak
i czystość plaży, nad bezpieczeństwem letników czuwają
ratownicy. Dodatkową atrakcją jest 40-metrowa zjeżdżalnia z wodą.
Dla starszych dzieci i nastolatków bardzo atrakcyjnym miejscem zapewne okaże się skatepark, który jest częścią większego kompleksu sportowego – znajdziemy tu również boiska do piłki nożnej i koszykówki.
Niemal 400-metrowe molo na Wiśle w Płocku zrobi wrażenie
na każdej grupie wiekowej. Molo zlokalizowane jest u podnóża Wzgórza Tumskiego, jest przystosowane dla wózków.
W nocy rozpościera się z niego piękny widok na oświetloną
okolicę.
Centrum Informacji Turystycznej
Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel.: 24 367 19 44
E-mail: biuro@turystykaplock.eu
www.turystykaplock.eu
W sezonie letnim czynne:
pon-pt: 9-17, sob-nd: 10-14.

Każdy rycerz i wszystkie
księżniczki kochają zamki

W Płocku na cyplu skarpy wiślanej położony jest zamek książąt mazowieckich. Ta gotycka budowla została wzniesiona
za czasów Kazimierza Wielkiego, dziś mieści się tu Muzeum
Diecezjalne. Znajduje się tu wiele zabytków sztuki sakralnej.
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Z WIZYTĄ U KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH
Wakacje to okazja do odwiedzania , zwiedzania ,
poznawania nowyc h ludzi i miejsc . Z nalezienia się
tu i teraz . A  gdyby tak przenieś ć się również
w czasie i pozna ć opuszczone książęce siedziby
w c h wili ic h świetności – wtedy i tam ?
tekst: Magdalena Wa l u s i a k
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Coraz więcej takich możliwości pojawia się dzięki prężnie rozwijającemu się ruchowi rekonstrukcyjnemu, archeologii eksperymentalnej i multimediom. Dzięki nim możemy w czasie wakacji spędzanych na Mazowszu poznać życie na dworze królowej Bony, wziąć udział w turnieju
rycerskim czy przyjrzeć się pracy poddanych księcia Konrada Mazowieckiego. Najważniejsze
to wybrać odpowiedni zamek, by odwiedzić wybrany czas i spotkać jego bohaterów.

CZERSK. HISTORIA VIVA

Zamek Książąt Mazowieckich został wzniesiony w Czersku, stolicy południowego Mazowsza, na przełomie XIV i XV w. Powstał na miejscu warownego grodu, którego załoga czuwała
od XI w. nad bezpieczeństwem kupców podróżujących szlakiem handlowym wzdłuż Wisły.
Jednym z dowódców grodu znanych nam z imienia był komes Magnus. Bardzo możliwe,
że chodzi o Magnusa Haroldsona, 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, heraldyczny symbol w formie dwunogiego potwora z ostro zakończonym 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 idealnym celem wypraw turystycznych i edukacyjnych, a w sezonie letnim odbywają się
tu od lat regularne spotkania z żywą historią – „Historia Viva”.
W 2019 roku organizatorzy spotkań proponują wyprawę do dwóch epok: średniowiecza książąt mazowieckich i renesansu królowej Bony. Pierwsze to „Spotkania ze średniowieczem”,
podczas których na dziedzińcu zamkowym będzie można spotkać rekonstruktorów demonstrujących ubiory, broń, zbroje i różne sprzęty związane z życiem wojów i rycerzy od wieku XI
do XIII. W programie znalazły się również pokazy rzemiosł i tor łuczniczy. Drugi cykl to „Wiek
Złoty versus Wiek Wojny” – spojrzenie na dwa oblicza historii przygotowane przez grupę rekonstruktorów Meluzyna. Po stronie wieku złotego umieszczono sekrety fraucymeru królowej
Bony, zaś po stronie wieku wojny – tajniki zbrojowni królewskiego łucznika i żołnierza.
W planie spotkań znalazł się również piknik archeologiczny „Drzewiej, czyli dawniej”. Dzięki
archeologii eksperymentalnej będzie można w trakcie tego wydarzenia przenieść się aż
do czasów przełomu wieków X i XI. Gospodarzami na zamku będą wojowie, kmiecie i niewiasty, którzy zaprezentują średniowieczną odzież i sposoby jej wykonywania, a także
broń oraz narzędzia i sprzęty codziennego użytku. Można będzie także zobaczyć pieczenie
podpłomyków czy warzenie soli.

fot.: U M W C Z E R S K U

Harmonogram wydarzeń:
6-7.07 – Spotkanie ze średniowieczem (XI-XIII w.)
13-14.07 – Spotkanie ze średniowieczem (XI-XIII w.)
20-21.07 i 27-28.07 – Wiek Złoty versus Wiek Wojny (XVI/XVII w.)
3-4.08 – Spotkanie ze średniowieczem (XI-XIII w.)
17-18.08 – Drzewiej, czyli dawniej - piknik średniowieczny (X/XI w.)
24-25.08 – Wiek Złoty versus Wiek Wojny (XVI/XVII w.)
31.08-1.09 – Spotkanie ze średniowieczem (XI-XIII w.)
Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku
plac Tysiąclecia 1, 05-530 Czersk
biuro@kulturagk.pl, www.zamekczersk.pl
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CIECHANÓW.
ZAMKOWE PODRÓŻE W CZASIE

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
podobno straszliwy czarny pies, a właściwie rycerz zaklęty
w piekielną bestię przez alchemika.
Na terenie zamku, który poddany został w ostatnich latach
głębokiej rewitalizacji, mieści się oddział Muzeum Szlachty
Mazowieckiej z doskonale wyposażonymi w nowoczesny,
multimedialny sprzęt dydaktyczny salami ekspozycyjnymi.
Obecnie prezentowane są w nim dwie wystawy stałe: „Fakty
i mity ciechanowskiego zamku” oraz „Księstwo Mazowieckie
1200-1526: intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza”.
Wystawy i możliwość skorzystania z multimediów to pierwszy sposób na przeniesienie się w odległą przeszłość. Można
będzie jednak takiej podróży doświadczyć bardziej realnie na
36

zamkowym dziedzińcu, gdzie w każdą wakacyjną niedzielę
odbywać się będą „Zamkowe podróże w czasie”. Każde ze
spotkań to wyprawa do innego okresu historycznego.

Harmonogram wydarzeń:

07.07 – Drukarnia historyczna
14.07 – W świecie wikingów
21.07 – Armia pruska i poczta polowa
28.07 – Artyleria średniowieczna
04.08 – Rycerze Ziemi Ciechanowskiej
11.08 – Rok 1920 na Mazowszu
18.08 – Łucznictwa historyczne
25.08 – Warsztaty błazeńskie

Zamek Książąt Mazowieckich
w Ciechanowie
ul. Zamkowa 1
06-400 Ciechanów
Tel. (23) 672 40 64
www.zamekwciechanowie.pl
zamek@muzeumciechanow.pl
www.modanamazowsze.pl

LIW.
TURNIEJ RYCERSKI

stylizowaną palisadą, a dla najmłodszych powstał rycerski
plac zabaw. Przez łąkę poprowadzono na podzamcze stumetrowy pomost nawiązujący do historycznej konstrukcji zwanej
Przygródkiem. 400 lat temu było to kilkanaście obiektów zbudowanych na palach, na razie odtworzono jedynie mniejszą
część z tej konstrukcji. Już teraz jednak udało się stworzyć wyeksponowane miejsce, niezwykle atrakcyjne podczas takich imprez plenerowych jak Turniej Smaków czy turnieje rycerskie.

Kto wie, czy cokolwiek ocalałoby do dziś, gdyby nie polski archeolog Otto Warpechowski, który użył fortelu, by uchronić
bezcenny zabytek. Zostałby on zniszczony przez niemieckich
okupantów, gdyby nie kłamstwo naukowca, iż są to pozostałości krzyżackiego zamku...

I właśnie na turniej rycerski warto przybyć do zamku w Liwie,
by przeżyć ostatnią z proponowanych podróży w czasie. Zapowiada się po raz kolejny barwne, fantastyczne, wieloczęściowe widowisko: pokazy walk pieszych i konnych, w tym
walki na miecze i topory, konkurs strojów, jarmark średniowieczny i warsztaty rzemiosła historycznego aż po kulminacyjne wydarzenie, czyli wieczorną bitwę o zamek.

Zamek Książąt Mazowieckich w Liwie powstał na początku
XV w. na polecenie księcia Janusza I w miejscu, w którym
wcześniej istniał gród chroniący wschodnie granice Mazowsza. Z gotyckiego zamku zachowała się do dziś wieża
bramna, w której mieści się Muzeum-Zbrojownia z bogatymi
zbiorami broni, a także fragment murów i dwór starościński.

Wiosną 2019 roku zakończyły się prace związane z rewitalizacją zamku w Liwie oraz budową Parku Kulturowo-Historycznego. Dzięki temu pozostałość twierdzy i jej otoczenie
można podziwiać w nowej odsłonie. Nareszcie można wejść
do gotyckiej części zamku: nie tylko do wieży bramnej, ale
także – po raz pierwszy od 40 lat – do wyremontowanej
piwnicy gotyckiej, którą przystosowano do prowadzenia lekcji
muzealnych i organizowania wystaw.

Turniej rycerski na zamku w Liwie odbędzie się 17 sierpnia
2019 r.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
Liw, ul. S. Batorego 2, 07-100 Węgrów
tel./faks: +48 25 792 57 17
e-mail: zbrojownia@liw-zamek.pl
liw-zamek.pl

fot.: U M W L I W I E

W Parku Kulturowo-Historycznym powstało pole namiotowe
z budynkiem zaopatrzonym w prysznice i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Teren został otoczony
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KULISY MAZOWSZA
Zespół zaprasza dzieci do swojej siedziby.
Czeka na Was artystyczna, wakacyjna przygoda!

fot.: A R C H. P Z L P i T M A Z O W S Z E

tekst: PZLPiT Ma z ow s z e
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Historia zespołu, powszechnie uznawanego za narodowy,
zaczęła się 70 lat temu. To właśnie wtedy Mira Zimińska i Tadeusz Sygietyński zaprosili do siedziby zespołu w Otrębusach
dzieci i młodzież, którą uczyli solfeżu, tańca oraz zespołowego muzykowania.
Tę niesamowitą historię można zobaczyć w filmie „Zimna
wojna”, a także posłuchać i dowiedzieć się jeszcze więcej
szczegółów o działalności artystycznej Zespołu w czasie wycieczki „Kulisy Mazowsza”. Projekt ten obejmuje także zwiedzanie współczesnej siedziby zespołu wraz z przewodnikiem
– kostiumerii, garderób oraz sceny, jak również warsztaty
wokalne i taneczne. Zespół „Mazowsze” od kilku lat kształci
młodych i trochę starszych adeptów tańca, śpiewu. W czasie
warsztatów pod okiem pedagogów – artystów PZLPiT „Mazowsze” – można nauczyć się tańczyć krakowiaka czy śpiewać mazowszańskie pieśni ludowe.

Najmłodsi zwiedzający pomiędzy zajęciami mogą pospacerować, pobawić się oraz zjeść specjały kuchni polskiej. Park to
również kilometry ścieżek pieszych i całkiem nowych rowerowych, połączonych z głównymi szlakami regionu Mazowsza,
sympatycy turystyki pieszej i rowerowej nie będą się nudzić.
Jest on otwarty od świtu do zmierzchu, można tu przyjechać
na spacer, plac zabaw, odetchnąć szczególną atmosferą tego
miejsca. Turyści często porównują Karolin do Żelazowej Woli.
Oba miejsca łączy muzyka i piękna przyroda.
Dojazd do siedziby jest bardzo łatwy. Można przyjechać zarówno samochodem, jak i kolejką WKD odjeżdżającą ze stacji
Warszawa-Śródmieście WKD – pociąg rusza z oddzielnego
peronu na północnym krańcu przejść podziemnych Dworca
Centralnego.
Zapraszamy!
Gdzie: PZLPiT „Mazowsze”, ul. Świerkowa 2, Otrębusy
Kiedy: od sierpnia do czerwca
(w lipcu siedziba jest zamknięta)
Kto: koordynacja warsztatów
Katarzyna Grabowska
tel. 509 000 691
(zwiedzanie i warsztaty tylko po wcześniejszym umówieniu)
Ceny: zwiedzanie 2 zł dzieci szkolne, 5 zł osoby dorosłe,
warsztaty taneczne – 15 zł/os.,
czas trwania 45-60 min,
udział w próbie Zespołu – 10 zł/os.

Działalność edukacyjna jest bardzo ważna dla instytucji,
ze względu na rolę i charakter zespołu. Istnieje również
możliwość obejrzenia próby „Mazowsza” na scenie, ale
tylko wówczas, kiedy Zespół ma zaplanowaną próbę sceniczną w swoim planie pracy. W ciągu dnia pełnego wrażeń jest również czas na odpoczynek. Gmach mieści się
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Karolinie – w skład
kompleksu wchodzi park o powierzchni 12 ha, dwa ogólnodostępne place zabaw z przyjemnymi, drewnianymi
zabawkami, jak zjeżdżalnie, karuzele. Działa hotel oraz
mała restauracja.
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AKTYWNE LATO
W WARSZAWIE
Wakacje to przyjemne temperatury i duża dawka promieni
słonecznych. Skorzystajcie ze sprzyjającej aury, spędzając czas
na świeżym powietrzu: pływając w otwartych basenach w Parku
Szczęśliwickim, poznając sekrety mieszkańców zoo, czy ucząc
się sztuki kowalstwa w osadzie rycerskiej. Sprawdźcie, jakie jeszcze
rodzinne atrakcje w plenerze czekają na Was tego lata
w Warszawie.

fot.: A. Z abłocka

teks t: Stołec z ne Biuro Tu rys ty k i
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OTWARTE BASENY

Wakacje kojarzą Wam się z wypoczynkiem nad wodą? Wybierzcie się do Parku Wodnego Moczydło (ul. Górczewska
69/73) z otwartymi basenami i wodnym placem zabaw.
Znajdują się tu także boiska do koszykówki i piłki nożnej.
Równie dużą popularnością cieszą się baseny w Parku Szczęśliwickim (ul. Włodarzewska). Ulubioną atrakcją kompleksu
jest zjeżdżalnia rurowa. Trawiaste plaże na terenie Szczęśliwic sprawiają, że nawet w centrum miasta można wypocząć
i poczuć się jak na wczasach nad mazurskim jeziorem.

PRZESZKODY, SPRĘŻYNY, ŚCIANKI WPINACZKOWE

Jeśli uwielbiacie jazdę na rolkach, udajcie się razem do Skateparku Jutrzenka (ul. Rozbrat 5) – jednego z najpopularniejszych warszawskich obiektów tego typu. Wyposażony jest
on w profesjonalne przeszkody dla deskorolek, wrotek, rowerów i hulajnóg. Można tu przyjść bez względu na pogodę,
gdyż tory do jazdy znajdują się pod wielkim namiotem.
Z kolei na terenie Akademii Wychowania Fizycznego (ul. Marymoncka 34F) znajduje się najbardziej futurystyczny plac
zabaw w Warszawie. Jego główną atrakcją jest wielka wijąca
się sprężyna, w którą wmontowane są bujaki, równoważnie
i miejsca do skakania. Na jego terenie znajdziecie także lunety, metalowe telefony czy ścianki wspinaczkowe.

KARMIENIE NOSOROŻCÓW

W stołecznym ogrodzie zoologicznym (ul. Ratuszowa 1/3)
można wypoczywać pośród zieleni i obserwować zwierzęta

w otoczeniu przypominającym ich naturalne środowisko. Codziennie weźmiecie udział w pokazach karmienia wybranych
gatunków zwierząt: fok, goryli, pingwinów, piranii, lemurów
i nosorożców. W sezonie letnim wzdłuż głównej alei zoo kursuje kolorowa ciuchcia. W czasie przejazdu od bramy głównej
do hipopotamiarni posłuchacie opowieści o mieszkańcach
ogrodu. Obok dużej polany piknikowej znajduje się nowoczesny plac zabaw oraz ekologiczna ścieżka zmysłów i skocznia.
Miniboisko do koszykówki na terenie ogrodu jako pierwszy
testował zawodnik NBA Marcin Gortat, ojciec chrzestny Żyrafka, jednego z mieszkańców zoo.

RYCERSKIE PRAKTYKI

Jeśli chcecie poczuć się jak w baśni o rycerzach, odwiedźcie piknik historyczny w Warowni Jomsborg (ul. Wybrzeże
Gdyńskie 6). Dzieci mogą tutaj nauczyć się strzelać z łuku,
wziąć udział w pokazach walk na miecze oraz zobaczyć, jak
niegdyś wybijano monety i czym zajmowali się królewscy
kowale.

RAJD PRZEZ PLAC MANEWROWY

Jeśli bardziej interesuje Was motoryzacja, wybierzcie się do
miasteczka ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży na Białołęce (ul. Sołtyka 8/10). Najmłodsi, korzystając z tras i placów manewrowych, poznają tam zasady ruchu drogowego,
dowiedzą się, jak przejeżdżać przez skrzyżowania i tory kolejowe, oraz poznają znaki drogowe. W miejscu tym można
także podejść do egzaminu na kartę rowerową.
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PRAWDZIWA MAGIA NA FARMIE ILUZJI
GDY TWOJE DZIECKO poczuje NAGLE ZEW PRZYGODY I ZAPRAGNIE BYĆ
INDIANĄ JONESEM, SZALONYM NAUKOWCEM, CALINECZKĄ LUB KAŻDĄ Z TYCH
POSTACI JEDNOCZEŚNIE, NIE ZWLEKAJ ANI CHWILII: PAKUJ KILKA CIUCHÓW
NA ZMIANĘ I MKNIJ Z CAŁĄ RODZINĄ DO MOŚCISK KOŁO TROJANOWA.

fot.: A R C H. FA R M A I LU Z J I

tekst: Magdalena Wa l u s i a k

42

www.modanamazowsze.pl

43

fot.: A R C H. FA R M A I LU Z J I

Nieważne, czy jedziesz z Warszawy, Lublina, Siedlec czy
Radomia. Po kilkudziesięciu minutach znajdziecie się
w miejscu, gdzie każdy młody amator przygód zrealizuje
swoje marzenia, nawet te najbardziej zwariowane.
Kilka przykładów? Wyprawa tratwą i spotkanie z wielką
anakondą. Poszukiwanie skarbów w starej kopalni złota.
Błądzenie w labiryncie luster, wizyta w rezerwacie dzikich
smoków lub wejście do bajkowego pałacu cieni. Na Farmie
Iluzji, bo tak nazywa się to niezwykłe miejsce, znajduje się
ponad 60 różnych atrakcji i nie wystarczy jedna wizyta,
by poznać każdą z nich. A w czasie wakacji są jeszcze codzienne występy iluzjonistów! Tak, w lipcu i sierpniu Farma czynna jest codziennie i przyjmuje zarówno wycieczki,
jak i turystów indywidualnych.

KRAINA CUDÓW

Farma Iluzji istnieje od ośmiu lat, a zdążyła już zebrać niemałą kolekcję nagród, poczynając od tytułu Najlepszego
Produktu Turystycznego Mazowsza. Najważniejsze jednak
są opinie odwiedzających, którzy chętnie wracają do Mościsk, ponieważ ich dzieci nie mają szans, by się tu nudzić,
nawet jeśli jest to piąta wizyta z rzędu. Co roku pojawiają się
nowe atrakcje, w tym sezonie jest to m.in. nowa papugarnia, do której można wejść, a także galeria iluzji 3D.
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Najsłynniejszym budynkiem i symbolem Farmy jest
oczywiście Chata Iluzji – domek unoszący się częściowo
w powietrzu „dzięki” pękowi baloników. Kolejne niezwykłe konstrukcje to Tunel Zapomnienia, Muzeum Iluzji,
Zakręcony Domek czy Labirynt Luster. Jedną z nowszych
atrakcji jest Kopalnia Złota. Do podziemnych korytarzy
dociera się prawdziwą górniczą windą, a celem wyprawy
jest rozwiązanie tajemnicy zaginięcia przed laty grupy
górników. To zabawa dla naprawdę odważnych amatorów przygód! Są też atrakcje wesołomiasteczkowe:
karuzela, Drzewo Swobodnego Spadania oraz Kolejka
Dragon, czyli minirollercoaster..
Podczas tegorocznych wakacji każdy dzień na Farmie
to szansa zobaczenia występu znakomitego iluzjonisty.
Swoje niesamowite umiejętności zaprezentują m.in. Pan
Ząbek, Maciej Pęda, Damian Spętany oraz Marta Jasińska.
Wszystkie atrakcje dostępne są w cenie biletu wstępu!

MAGIA NATURY I NAUKI

Mościska to niewielka miejscowość położona na pięknym
terenie między Warszawą a Lublinem lub, jeśli ktoś woli,
między Siedlcami a Radomiem. Właśnie tam, na 6 hektarach częściowo zadrzewionych i otoczonych lasami, powstał magiczny park rozrywki.
www.modanamazowsze.pl

Budowle, konstrukcje i eksponaty, które się w nim znajdują, mogą przyprawić o zawrót głowy nawet najbardziej
trzeźwo myślących: zaprzeczają prawom fizyki i logiki,
zmuszają do włączania części mózgu na co dzień uśpionych, pobudzają do myślenia, eksperymentowania i badania rzeczywistości także już po opuszczeniu parku. I to jest
w tym miejscu najbardziej niesamowite: nie tylko dzieciaki
w każdym wieku dobrze się tu bawią i znajdują wyzwania
na swoją miarę. Udaje się to także dorosłym, nawet tym,
którzy na co dzień nie miewają okazji, by dać poszaleć
swojemu wewnętrznemu dziecku.

WIELKI PLAC ZABAW

Farma Iluzji to nie tylko połączenie krainy z baśni, bajek
i opowieści niezwykłych, ale również pełen zestaw rozrywek dziecięcych, także tych bardziej konwencjonalnych. Bo przecież nie tylko umysł i zmysły mają prawo
do gimnastyki, ciało też musi się wyszaleć. Na terenie
Farmy można więc skorzystać z parku linowego i ścianki
wspinaczkowej, a także przeróżnych placów zabaw.

nia znajdą tu niezbędne wyposażenie, o ile nie zabrali własnego. Na miejscu można też zaopatrzyć się w produkty
spożywcze i gastronomiczne.

ODROBINA HISTORII

Farma Iluzji powstała obok wioski Mościska w 2012 r.
W pierwszym sezonie udostępniła 15 atrakcji. Od tego
czasu wciąż rozwija się i przyciąga coraz więcej gości.
Park otrzymał szereg nagród i certyfikatów, w tym dla
Najlepszego Produktu Mazowsza Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz bardzo prestiżowy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. W 2019 Farma
zajęła trzecie miejsce w konkursie na najlepszą atrakcję
dla dzieci w Polsce organizowanym przez portal Dziecko
w Podróży.

Park Rozrywki i Edukacji „Farma Iluzji”
Adres: Mościska 9 koło Woli Życkiej, 08-455 Trojanów
GPS: 51.65880, 21.68990 N51°39’31.7” 21°41’23.6”
Nawigacja Google Maps: Farma Iluzji
wwww: http://farmailuzji.pl

fot.: A R C H. FA R M A I LU Z J I

Są tu też baseny i plaża, na której można urządzić piknik
i odpocząć po szalonych przygodach. Miłośnicy grillowa-
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Ż Y R A R D Ó W

Wypoczynek, przygoda
i moc emocji w Żyrardowie
Żyrardów, miasto słynące z lniarskich tradycji i bogactwa
XIX-wiecznych zabytków przemysłu, w sezonie letnim
ma do zaoferowania wyjątkowe atrakcje turystyczne,
adresowane nie tylko do miłośników turystyki industrialnej i naturalnych tekstyliów. Żyrardów zapewnia całym rodzinom, a szczególnie dzieciom, relaks, aktywny wypoczynek
i moc przygód z historią w tle.

fot.: A rc h U M Ż Y RA R D Ó W

tekst: UM Żyra rd ów
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Wybierając się do Żyrardowa latem, koniecznie zaplanujcie
w pierwszej kolejności pobyt na rozległej, piaszczystej plaży Zalewu Żyrardowskiego, która ma do zaoferowania wiele
atrakcji dla rodzin z dziećmi – m.in. strzeżone kąpielisko, place zabaw, siłownię zewnętrzną, piaszczyste boiska. Ponadto
do dyspozycji plażowiczów jest taras gastronomiczny i wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Po kąpielach wodnych i słonecznych polecamy zanurzyć
się w wyjątkowym, industrialnym klimacie miasta. Myli się
jednak ten, kto myśli, że zwiedzanie zabytków techniki, czy
poznawanie procesu dawnej produkcji lnianej, to gratka tylko
dla wytrawnych miłośników turystyki industrialnej. Żyrardów
zadbał o to, by nie nudzili się tu najmłodsi turyści, którzy wraz
z rodzicami czy dziadkami odwiedzą miasto z lnu słynące.
Miejscem pielęgnującym lniarskie tradycje Żyrardowa jest
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, prowadzone przez
ludzi z pasją, którzy nie ustają w staraniach, by ta wyjątkowa
przestrzeń tętniła życiem i była przyjazna przede wszystkim
dzieciom.
Stąd pomysł stworzenia przy Muzeum Lniarstwa Industrialnej Zagrody, której mieszkańcami są przesympatyczni milusińscy – wielbłąd Stefan, dwa osiołki Lojzik i Żwirek oraz
bezimiennie jeszcze renifery, alpaki oraz kozy. Zatem Industrialna Zagroda, to oferta dla wszystkich ceniących sobie
obcowanie ze zwierzętami.

atywne z historią w tle sprawiają wielką frajdę szczególnie
najmłodszym uczestnikom.
Chcecie zmierzyć, się z przygodą, zobaczyć jak działała największa niegdyś fabryka lniarska w Europie, dotknąć historii,
przytulić puszyste futerko alpaki, poznać wielbłąda Stefana,
wypocząć na piaszczystej plaży czy popływać kajakiem? To
wszystko i jeszcze więcej – tylko w Żyrardowie!
Do zobaczenia!
Dowiedz się więcej:
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
ul. Dittricha 18, biuro: tel. 731 318 800
biuro@muzeumlniarstwa.pl
zwiedzanie: tel. 793 134 703
rezerwacje@muzeumlniarstwa.pl
godziny otwarcia: poniedziałek nieczynne,
wt., śr., czw., pt. 1000 -1500, sob., niedz.: 1100- 1800
www.muzeumlniarstwa.pl
Kąpielisko nad Zalewem Żyrardowskim, ul. Ziołowa
otwarte codziennie od godz. 1000-2000 (cały obiekt 1000-2200)
Wypożyczalnia sprzętu czynna od 1000 do 1900,
dysponujemy:
kajakami – 10 zł/godz.
rowerkami wodnymi – 20, zł/godz.
www.aqua.zyrardow.pl
Centrum Informacji Turystycznej
ul. 1 Maja 45, 96-300 Żyrardów
tel. 46 854 24 24
cit@zyrardow.pl
www.resursa.zyrardow.pl

Muzeum Lniarstwa to również fabryka talentów, w której
dzieci z wielką radością biorą na warsztat lniane tkaniny,
tworząc z nich prawdziwe cuda, jak również wykonują własne odbitki tradycyjną metodą sitodruku. Warsztaty kre47

M S Z C Z O N Ó W

TERMY MSZCZONÓW I OKOLICE
Szok termiczny po skoku do wody? To nie tutaj – woda w basenach
termalnych w Mszczonowie ma od 30 do 34 stopni C.
Nie ma też mowy o nudzie: kiedy zostanie zaspokojony pierwszy
apetyt na brykanie w basenach, korzystanie z jacuzzi i dysz do
hydromasażu karku, można skorzystać z wielu innych atrakcji.
Termy Mszczonów to dobra opcja na rodzinny weekend,
a nawet na nieco dłuższy wakacyjny pobyt. I nie trzeba jechać
daleko – Mszczonów leży zaledwie 45 km od stolicy,
przy trasie z Warszawy do Rawy Mazowieckiej.

fot.: A R C H. T E R M Y M S Z C Z O N Ó W

tekst: Magdalena Wa l u s i a k
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Zdrowo i bezpiecznie

Słodka woda termalna o temperaturze 32-34°C trafia do
dwóch mszczonowskich basenów z głębokości 1602,5 m.
Z bogatej w minerały (głównie wodorowęglany wapnia
i magnez) wody można też korzystać w wannach jacuzzi,
a jeśli ktoś chce w wodzie poszaleć, może skorzystać z zewnętrznego basenu rekreacyjnego ze zjeżdżalniami oraz
sztuczną rzeką. Jego przystępna głębokość (maksymalnie
1,40 m) oraz wysoka temperatura wody (28-32°C) sprawiają, że jest to idealny basen do rodzinnych zabaw, również dla osób, które nie potrafią pływać. Maluchy mogą do
woli taplać się w brodziku z minizjeżdżalnią i fontannami, a na amatorów wyczynowego pływania czeka basen
sportowy.
Moczenie się w wodzie nie jest jedyną możliwością dbania
o zdrowie i kondycję, z jakiej można korzystać w mszczonowskich termach. Suche sauny pomagają oczyścić ciało z toksyn, a grota solna pozwala skorzystać z relaksu
i inhalacji. Trzy boiska do siatkówki i siłownia na świeżym
powietrzu to możliwość bardziej aktywnego spędzania
czasu, a najmłodsi mają do dyspozycji duży plac zabaw
i trawiastą plażę.

Świetnie, to dobry moment, by skorzystać z wypożyczalni
rowerów (bezpłatnie!) lub sięgnąć po kijki do nordic walkingu. Albo wskoczyć w buty do biegania lub pieszych wędrówek i wyruszyć na zwiedzanie okolicy.
Warto, bo znajduje się w tym rejonie kilka ciekawych
tras rowerowych, atrakcyjnych również dla biegaczy
i piechurów. Piękno mazowieckich krajobrazów można do woli podziwiać w naturze lub... na obrazach Józefa Chełmońskiego. W pobliskich Radziejowicach, do
których można dotrzeć z term nawet spacerem, znajduje się piękny zabytkowy zespół parkowo-pałacowy
z największą w Polsce stałą galerią malarstwa twórcy
„Babiego lata”. Od 28 czerwca do 6 lipca odbywają się
w otoczeniu pałacu koncerty XI Letniego Festiwalu
im. Jerzego Waldorffa. Świetna okazja, by posłuchać
z dziećmi na przykład utworów Moniuszki czy Czajkowskiego w ciekawych interpretacjach.

Kompleks Basenów Termalnych
ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów
tel. 46 857 87 81
e-mail: termy@termy-mszczonow.eu
Termy Mszczonów: www.termy-mszczonow.eu
Pałac w Radziejowicach: palacradziejowice.pl

Atrakcje turystyczne w okolicy

Po pierwszych seansach w wodzie termalnej zniknęły bóle mięśni i stawów, a krew zaczęła szybciej krążyć?
49

R A D O M

WAKACJE W RADOMIU
PEŁNE ATRAKCJI
Program „Akcji Lato 2019”, która wystartowała w Radomiu
w pierwszym dniu wakacji, jest tak wypełniony atrakcjami,
że trzeba bardzo uważnie wybierać, by nie przegapić ważnej
dla siebie propozycji. Szczególnie bogata jest oferta zajęć
związanych ze sportem i aktywnością ruchową nad Zalewem
Borki, ale nie brakuje też propozycji zajęć kulturalnych.
Wakacje to także dobry czas, by odwiedzić Muzeum Wsi Radomskiej.

fot.:A nna W róblewska U M Radom

tekst: Magdalena Wa l u s i a k
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Wakacyjny klimat w Borkach

Każdy wakacyjny weekend w Ośrodku MOSiR-u Borki upływa pod hasłem „Wczuj się w wakacyjny klimat”. Zajęcia sportowe prowadzą licencjonowali instruktorzy, między innymi
mistrzyni świta fitness – Sylwia Socha. Gościem specjalnym
cyklu jest Krzysztof Nowak prowadzący maratony zumby.
Na Borkach zaplanowano także turnieje siatkówki plażowej
w ramach Grand Prix Radomia. Pierwsze zmagania mają się
odbyć 6 lipca, kolejne 27 lipca oraz 10 i 31 sierpnia.
Od poniedziałku do piątku natomiast realizowany jest program przygotowany specjalnie dla najmłodszych mieszkańców Radomia. W ramach multidyscyplinarnego projektu
„Uśmiech i zabawa” od godz. 1000 do 1300 odbywają się zajęcia dla dzieci. Poprzez zabawę, pod okiem wykwalifikowanych
trenerów i instruktorów, najmłodsi mogą poznać tajniki badmintona, lekkiej atletyki, sportów walki oraz gier zespołowych,
takich jak siatkówka, piłka nożna, koszykówka i wielu innych.

Zawody i treningi w innych obiektach MOSiR-u

Borki to niejedyne miejsce, gdzie MOSiR organizuje letnie aktywności sportowe. Zajęcia nauki pływania dla grup zorganizowanych odbywają w lipcu na basenie Delfin, a w sierpniu
na Orce. Od 1 lipca na obiektach MOSiR-u będą odbywały się
spotkania Minimundialu. Finał rozgrywek piłkarskich planowany
jest na 19 lipca. W planie są również zajęcia łucznicze, treningi
kickboxingu oraz boksu i tenisa. Szczegóły dotyczące zajęć można systematycznie sprawdzać na stronie www.mosir.radom.pl.

Świat prababek i pradziadków

Trzeba pozyskać mąkę w stępach, uformować bułki z ciasta
drożdżowego, ubić masło w maselnicy, zrobić pranie w balii
na tarze, popracować przy obróbce lnu i skręcaniu sznurka
oraz wykazać się umiejętnością tkania na ramkach tkackich.
Wszystkie czynności należy wykonać prawidłowo, by stać się
właścicielem certyfikatu. Ale ile jest przy tym zabawy!

Teatralne lato w Kuźni Artystycznej

„Lato w teatrze – Warchoły i chytre baby” – ten niezwykły
tytuł zapowiada teatralne (bezpłatne!) półkolonie, które odbędą się w Kuźni Artystycznej od 22 lipca do 4 sierpnia. Celem
projektu jest m.in. budowanie u uczestników (dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat) poczucia własnej wartości i dumy
z Radomia i Radomszczyzny.
Podczas zajęć nacisk będzie kładziony na wykorzystywanie
technik improwizacji. Uczestnicy będą pracowali w 4 grupach:
aktorskiej, muzycznej, tanecznej i multimedialnej. Finał zaplanowany jest na 4 sierpnia o godz. 2020 w „Kuźni Artystycznej”. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 lipca pod adresem: kuznia.artystyczna@amfiteatr.radom.pl.
To tylko część propozycji przygotowanych dla młodych radomian spędzających lato lub jego część w rodzinnym mieście.
Program zajęć dla młodych czytelników przygotowały też na
przykład cztery filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu: przy ul. Osiedlowej 9, Zientarskiego 1 A, Kusocińskiego
13 i Baryckiej 2. Harmonogram zajęć można znaleźć na profilach poszczególnych filii na Facebooku.

Wakacje to bardzo dobry czas, żeby odwiedzić Muzeum Wsi
Radomskiej i spokojnie poprzyglądać się wiatrakom – najbardziej charakterystycznym obiektom radomskiego skansenu.
Można też skorzystać z plenerowych zajęć organizowanych
od maja do końca sierpnia i zdobyć... certyfikat sprawności
pradziadka. To nie przelewki – z uzyskaniem tej niezwykłej sprawności wiąże się wykonanie wyjątkowych zadań.

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16
Tel.: (48) 362 05 36
cit@umradom.pl, www.radom.pl
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Traugutta 3
Tel.: (48) 360 06 10
cit.radom@cit.radom.pl, www.cit.radom.pl
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Wakacje z KM
Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym, uprawniającym do nieograniczonej
liczby przejazdów pociągami KM (z wyjątkiem pociągu „Słoneczny”) na obszarze
ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka,
Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica.
Bilet Turysty ma 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub od daty
wskazanej przez podróżnego. Uprawnia do podróżowania przez 3 dowolnie
wybrane dni w terminie jego ważności. Do biletu wydawany jest karnet, na którym
w kasie biletowej lub u kierownika w pociągu KM* można dokonać legalizacji
każdego z trzech dni podróży.
Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 67,00 zł. Od ceny tej
nie stosuje się ulg.
Z oferty Bilet Turysty skorzystasz od 20 czerwca do 1 września 2019 r.
Bilet zakupiony po 22 sierpnia ważny będzie do 1 września.
* na zasadach określonych w Regulaminie odprawy osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM).

Zachęcamy do podróży po Mazowszu!

www.turysta.mazowieckie.com.pl
Call Center (24h/dobę): 22 364 44 44

