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DroDzy CzytelniCy

Nawet nie wszyscy mieszkańcy Mazowsza zdają sobie sprawę, jak sza-

lenie atrakcyjny jest to region. Można tu naprawdę wspaniale spędzić 

wolny czas, a ciekawe propozycje znajdą zarówno ci, którzy lubią wy-

poczywać aktywnie, jak i ci, którzy wolą słodko leniuchować, a także 

smakosze, pasjonaci historii, rowerzyści itd., itd.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, by pomóc w wyborze od-

powiednich miejsc i tras, wydał przewodnik „Z rodziną przez Mazow-

sze”, który można także pobrać jako bezpłatną aplikację na telefon. 

Z przewodnika dowiemy się na przykład, gdzie (na Mazowszu oczywi-

ście) są najbogatsze zbiory użytkowej sztuki secesyjnej, co i kiedy mo-

żemy obejrzeć w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz gdzie na 

Kurpiach znajdziemy prawdziwe skarby z bursztynu. Z kolei w Twier-

dzy Modlin specjalnie dla dzieci przygotowano pełen niespodzianek, 

zagadek i łamigłówek szlak Baśki Murmańskiej. 

Znakomita zabawa czeka dzieci także na Farmie Iluzji w Mościskach 

koło Trojanowa – w każdą wakacyjną sobotę odgrywany jest tu spek-

takl „Alicja w Krainie Iluzji”. Całą gamę atrakcji dla miłośników aktyw-

nego wypoczynku oferuje z kolei Park Rozrywki Julinek, gdzie przed 

laty funkcjonowała znana w całej Europie baza cyrkowa. 

Także smakosze na pewno znajdą coś dla siebie – osiem miejsc na 

Mazowszu, w których można dobrze zjeść i wypić, rozkoszując się nie 

tylko wybornymi daniami, ale i niepowtarzalnymi mazowieckimi kra-

jobrazami.

Tym, którzy zechcą się wybrać na zakupy, albo skorzystać z bogatej 

oferty kulturalnej Mazowsza, przedstawiamy mały przewodnik po wy-

darzeniach, pokazach mody, butikach i wielkich sklepach. Dla każdego 

coś miłego!

MazowieCka regionalna 

organizaCja turystyCzna



Festiwal reggaelanD 2016 w PŁoCku
8-9.07.2016

DJ Vadim z Wielkiej Brytanii, Skarra Mucci z Jamajki, Portorykanka 
Sara Lugo, Maleo Reggae Rockers Dariusza Majelonka to tylko część 
gwiazd 11. edycji Festiwalu Reggaeland w Płocku. W drugi weekend 
lipca tysiące fanów muzyki korzeni spotkają się na płockiej plaży, 
gdzie powstaną dwie festiwalowe sceny, by bawić się przy dźwiękach 
roots reggae, ska, jungle, dancehall i dub.
Strona Festiwalu: reggaeland.eu
Więcej informacji: facebook.com/ReggaelandPlockFestival

Festiwal iM. krzysztoFa klenCzona w PuŁtusku
8-9.07.2016

Konkurs dla młodych zespołów muzycznych jest jednym z  głów-
nych punktów programu festiwalu, który po raz czwarty odbędzie się 
w  Pułtusku, czyli w  miejscowości, w  której 14 stycznia 1942 r. uro-
dził się Krzysztof Klenczon. Koncerty na dwóch scenach, warsztaty 
muzyczne, projekcje filmowe i wystawa fotografii to główne atrakcje 
dwudniowej imprezy.
Więcej informacji: www.pultuskfestiwal.pl

auDioriVer inDePenDent
worlDs FestiVal w PŁoCku

29-31.06.2016
Około 50 wykonawców z Polski i zagranicy 
wystąpi na festiwalu świata niezależnego 
Audioriver w ostatnich dniach lipca. Sceny 
powstaną na plaży nad Wisłą i  na rynku 
Starego Miasta w Płocku. Koncertom będą 
towarzyszyły targi muzyczne (29 i 30 lipca 
na rynku Starego Miasta) oraz modowe. 
Więcej informacji: www.audioriver.pl

XV ogÓlnoPolski turniej ryCerski 
„o PierŚCieŃ ksiĘŻnej anny” 

na zaMku w liwie 
13-14.08.2016

Kilkuset rycerzy i  dam z  Polski oraz z zagranicy ubranych w  stroje 
historyczne weźmie udział w turnieju, który odbędzie się na zamku 
w  Liwie po raz 15. Uczestnicy co roku odtwarzają życie w  średnio-
wieczu: stroje, tańce, muzykę i walki rycerskie, oraz wydarzenia histo-
ryczne, w tym oblężenie zamku w Liwie. Turniejowi towarzyszy wiele 
atrakcji, m.in. nocne widowisko z efektami świetlnymi i dźwiękowy-
mi, biesiada, gry i zabawy plebejskie oraz występy artystyczne.
Więcej informacji: www.liw-zamek.pl/index.php?page=tresc&id=72

96. roCzniCa „CuDu naD wisŁĄ” 
w ossowie

14-15.08.2016
Inscenizacje historyczne to znak firmowy Ossowa. Odbywają się 
co roku na polach w  pobliżu mostku na rzece Długiej i  przyciągają 
wielotysięczną publiczność. Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 
zaczynają się w Ossowie 14 sierpnia wieczorem przy krzyżu upamięt-
niającym śmierć ks. kapelana Ignacego Skorupki, gdzie odbywa się 
uroczysty capstrzyk i  Apel Poległych upamiętniający żołnierzy, któ-
rzy na polach Ossowa oddali życie za Ojczyznę. Głównym punktem 
programu 15 sierpnia jest widowisko plenerowe „Rekonstrukcja Bi-
twy Warszawskiej”. W 2015 r. w inscenizacji uczestniczyło ponad 150 
rekonstruktorów. 
Więcej informacji: www.ossow1920.pl
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reCitale CHoPinowskie w Żelazowej woli
1.05-25.09.2016

W muzeum – Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli 
– odbywają się cykliczne koncerty zainicjowane w 1954 roku przez prof. 
Zbigniewa Drzewieckiego, wybitnego polskiego pianistę i  pedagoga. 
W każdą niedzielę od maja do końca września odbywają się recitale cho-
pinowskie w wykonaniu wybitnych polskich i zagranicznych pianistów, 
przede wszystkim laureatów Konkursów Chopinowskich. W lipcu i sierp-
niu tego roku wystąpią m.in. Dmitry Shishkin, Kate Liu, Aimi Kobayashi 
i Szymon Nehring. Natomiast w lipcowe i sierpniowe soboty organizowa-
ne są „Prezentacje” – recitale utalentowanych młodych pianistów z Polski. 
Sobotnie i niedzielne recitale zaczynają się o godz. 1200 i 1500.
Więcej informacji: pl.chopin.nifc.pl/institute/concerts/zelazowa_wola

Plenerowe konCerty w zesPole 
PaŁaCowo-ParkowyM w sannikaCH

12.06-28.08.2016
Koncert Chopinowski zainaugurował 12 czerwca cykl letnich imprez 
plenerowych w  Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopi-
na w Sannikach. Od tego dnia do końca sierpnia w każdą niedzielę 
można uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych odbywających się 
w  muszli koncertowej Zespołu Pałacowo-Parkowego. Na wszystkie 
plenerowe koncerty wstęp wolny. 
Więcej informacji: 
ecasanniki.pl/ecasanniki/index.php/punkt-informacji-turystycznej

Vi turniej ryCerski jana z goŚCiaŃCzyC 
w MiŃsku MazowieCkiM

2-3.07.2016
Szósta edycja Turnieju Rycerskiego Jana z Gościańczyc odbędzie się 
w pierwszy weekend lipca 2016 r. w Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich w Mińsku Mazowieckim. W programie wiele ciekawych konku-
rencji, m.in. turniej łuczniczy, turniej bojowy na miecz jednoręczny 
i tarczę, turniej bojowy na miecz długi i walki drużynowe oraz bitwa. 
Białogłowy mogą wziąć udział w biegu dam. 
Więcej informacji: facebook.com/events/1609709512676445

turniej Miast na szlaku ksiĄŻĄt 
MazowieCkiCH 2016 
2.07, 23.07, 20.08.2016

Trwa Turniej Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich 2016. Stawką jest 
Tytuł Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego AD 2016. W lipcu 
i sierpniu odbędą się trzy spotkania turniejowe: 2 lipca w Sannikach, 
23 lipca w Ostrowi Mazowieckiej i 20 sierpnia w Warce.
Więcej informacji: turnieje.org

MioDoBranie 
w MuzeuM wsi MazowieCkiej w sierPCu

3.07.2016
Odsklepianie wosku z  ramek, wirowanie miodu, zakładanie węzy 
w  ramkach... związane z  bartnictwem prace, których nazwy brzmią 
niemal jak zaklęcia, zostaną zaprezentowane przez profesjonalnych 
pszczelarzy podczas tradycyjnego „Miodobrania w  skansenie”, czyli 
w  Muzeum Wsi Mazowieckiej w  Sierpcu. Uczestnicy miodobrania 
będą mogli nie tylko lepiej poznać tajniki powstawania miodu w na-
turalnej scenerii tradycyjnej pasieki, ale także skosztować wielu róż-
nych gatunków produktu pszczelej pracy. Zaplanowano też specjalne 
atrakcje dla najmłodszych gości skansenu. 
Więcej informacji: mwmskansen.pl/kalendarz-imprez/13010-2

reCitale CHoPinowskie w BroCHowie
3.07-28.08.2016

W Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brocho-
wie, czyli w  miejscu, w  którym 23 kwiet-
nia 1810 roku został ochrzczony Fryderyk 
Chopin, odbywają się co roku letnie recita-
le chopinowskie. Koncertów w wykonaniu 
artystów polskich i  zagranicznych można 
wysłuchać w  pięknie odrestaurowanej 
świątyni w każdą niedzielę lipca i sierpnia 
o godz. 1315, po głównej mszy świętej.
Więcej informacji: 
tifc.chopin.pl/koncerty.php?DOC=Brochow

kalenDariuM



Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Odległość od Warszawy: 125 km
Adres: ul. G. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
www.mwmskansen.pl

INFO

kurpiowski bursztyn
Podróżując po ziemi kurpiowskiej, warto poszukać 
bursztynowego szlaku. Idąc śladami kupców i po-
szukiwaczy szlachetnego jantaru, każdy musi trafić 
w końcu do serca Puszczy Zielonej, by „U Bursztyna” 
poznać Kurpie i ich skarby od podszewki. Muzeum 
Kurpiowskie w Wachu jest połączone z gospodar-
stwem agroturystycznym. Znajdziemy tu eksponaty 
związane z życiem codziennym Kurpiów i wykonywa-
nymi przez nich, dziś ginącymi już zawodami, powsze-
dnim strojem, prostą, ale smakowitą kuchnią, a także 
te odświętne – obrzędowe dekoracje, ubrania, ozdob-
ne rękodzieło.

Zapytajcie koniecznie o:
 warsztaty kulinarne z gospodynią, która opowie 
i pokaże, jak przygotować wiele potraw kuchni re-
gionalnej,

 lekcje muzealne opowiadające m.in. o wydobywa-
niu i kurpiowskiej obróbce bursztynu. 

Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Odległość od Warszawy: 158 km
Adres: Wach 14, 07-420 Kadzidło 
www.muzeum.kurpie.com.pl

INFO

kozy i wiejskie jadło
W progi Gospodarstwa Agroedukacyjnego w Glinie 
zapraszają prekursorzy ekologii – Państwo Kolanowscy, 
którzy z pomocą okazałego zbioru starych sprzętów 
gospodarstwa wiejskiego wyjaśnią i pokażą, jak się 
żyło i pracowało w zagrodzie wiele lat temu. W przy-
domowym ogrodzie pod okiem gospodyni wyrastają 
bujne selery, marchew, czerwone pomidory i zielenią 
się wonne zioła. A oto kozia rodzina, nikt nie waha 
się pogłaskać tych miłych zwierząt, a nawet... wydoić! 
Smak przygotowanego w gospodarstwie sera, jogurtu, 
świeżo ubitego masła na pewno będzie niezapomniany.

Zapytajcie koniecznie o:
 edukacyjne zajęcia przyrodnicze i ekologiczne,
 rodzinne pikniki z wiejskimi atrakcjami.

Gospodarstwo Agroedukacyjne w Glinie
Odległość od Warszawy: 101 km
Adres: Glina 13, 07-320 Małkinia Górna
 www.agroedukacja.pl

INFO

secesyjne cuda w Płocku
To niesamowite, że właśnie w Płocku, wśród ekspona-
tów Muzeum Mazowieckiego, znajdują się najbogat-
sze zbiory użytkowej sztuki secesyjnej, czyli artystycz-
ne przedmioty używane w domach na przełomie XIX 
i XX wieku. Wzorzyste tapety, ozdobne meble, barw-
ne przedmioty ze szkła czy ceramiki ukrywają w sobie 
namalowane albo wyrzeźbione kwiaty i zwierzęta. 
Można tu znaleźć ważki, rusałki, motyle, lilie, irysy 
i wiele innych motywów przyrodniczych. Spróbujcie 
je odszukać. 

Muzeum Mazowieckie w Płocku
Odległość od Warszawy: 113 km
Adres: ul. Tumska 8, 09-402 Płock 
www.muzeumplock.art.pl

INFO

wieś sielska, anielska
Jak niegdyś wyglądała wieś? Kto mieszkał w zagro-
dzie? Czym zajmowali się ludzie na co dzień? Nie pytaj 
babci, wybierzcie się z całą rodziną w podróż wspo-
mnień do skansenu w Sierpcu. Organizowane tam 
imprezy plenerowe stwarzają okazję do wspólnego 
uczestnictwa w pokazach, grach i zabawach. Skłania-
ją rodziców i dziadków do wspomnień, którymi chęt-
nie dzielą się ze swoimi dziećmi i wnukami. Już sama 
wizyta w skansenie to doskonały pomysł na wspólne 
spędzenie czasu.

Odwiedźcie cykliczne imprezy:
 miodobranie ze smakiem pysznego miodu,
 prace przy żniwach w sierpniowy letni czas,
 jesienne wykopki w skansenie.

roDzinne wakaCje

Z RODZINĄ 
PRZEZ MAZOWSZE

www.mazowsze.travel

w samym sercu Polski znajduje się kraina pełna atrakcji – cudowne, swojskie Mazowsze. 
nie wierzysz? zajrzyj do przewodnika dla całej rodziny i odwiedź niezwykłe  

miejsca, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Przewodnik „z rodziną przez Mazowsze” 
wydany przez samorząd województwa Mazowieckiego dostępny jest również 

jako bezpłatna aplikacja mobilna w sklepie Play. 
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Dzień Dziecka w skansenie w Sierpcu

Kozia rodzina w gospodarstwie Agroedukacyjnym w Glinie
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WAKACJE 
W DUCHU MIŁOSIERDZIA

wakacje będą wyjątkowo intensywnym czasem dla młodych ludzi. w lipcu duża  

ich liczba zapowiada swój udział w Światowych Dniach Młodzieży, a jeśli nie będzie  

jednak warto też skorzystać z atrakcji w najbliższym otoczeniu.  

Z uwagi na to, że ŚDM odbywają się w Roku Miło-
sierdzia, lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec 
Mazowiecki przygotowała turystyczny szlak „Śladami  
św. siostry Faustyny po ziemi mazowieckiej”. Proponu-
jemy objazd miejsc, związanych z tą najbardziej znaną 
na świecie polską świętą, w formie rajdów rowerowych 
bądź wycieczek autokarowych. Przy okazji będziemy 
odkrywać nie tylko elementy niezwykle ciekawej, bo 
pełnej „zwrotów akcji”, biografii św. Faustyny, ale także 
miejsca o bogatej historii, nietuzinkowe zabytki, osobli-
wości przyrodnicze czy mniej znane fenomeny kultury 
Mazowsza.

Zapewniamy, że takie miejscowości, jak np. Ostró-
wek, Derdy, Walendów czy Skolimów nie będą jedy-
nie mało mówiącymi punktami na mapie Mazowsza. 
A nasi przewodnicy podpowiedzą, w jaki sposób tro-
pić ślady św. Faustyny i ważnych dla Mazowsza, Polski 
i świata postaci, na co zwracać uwagę podczas wy-
cieczek, gdzie warto zatrzymać się na dłużej. Pomoże 
w tym także specjalna mapa oraz informacje na stronie  
www.skarbiecmazowiecki.pl.

Urozmaiceniem ekspedycji mogą być pikniki czy spływy 
kajakowe łączone z przejazdami „na dwóch kółkach”.

Terminy i forma wypraw są do uzgodnienia – przyjmujemy zgłoszenia grup min. 15-osobowych.  
Zapisy drogą mailową lotskarbiecmazowiecki@gmail.com, telefonicznie 22 621 43 12 lub osobiście w biurze LOT SM ul. Nowogrodzka 49 

i punkcie informacji turystycznej w Księgarni na Miodowej, ul. Miodowa 17/19.
Zapraszamy młodzież i rodziny z dziećmi – dostosowujemy program do grup wiekowych.

www.skarbiecmazowiecki.pl

INFO

termy na 4 pory roku 
Kuracja termalna to doskonała recepta na regenerację 
ciała i duszy. Aby wygrzać się w gorących źródłach, 
wystarczy odwiedzić rozległy park wodny w Mszczo-
nowie oferujący naturalne bogactwo unikalnej wody 
geotermalnej o temperaturze 34 stopni. Dwa baseny 
z gorącą wodą, basen rekreacyjny, „rwąca rzeka”, 
zjeżdżalnie, masaże za pomocą gejzerów, jacuzzi, le-
żanek wodnych – zadowolą cała rodzinę.
Aby urozmaicić wypoczynek w Mszczonowie, warto 
też zwiedzić miejscowe atrakcje, poruszając się na 
dwóch kółkach. Okolica oferuje kilka pięknych szla-
ków rowerowych, a wypożyczalnia bicykli w ośrodku 
termalnym oferuje sprzęt bezpłatnie.

Termy Mszczonów
Odległość od Warszawy: 45 km
Adres: ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów
www.termy-mszczonow.eu

INFO

jedyne takie muzeum
63 dni walk, 200 tysięcy ofiar, jedno miasto, za które 
ginęli jego mieszkańcy. Przyjdź na niezwykłą lekcję hi-
storii, która na długo zapadnie Ci w pamięć.

Niezwykłe muzeum, mieszczące się w dawnej elek-
trowni tramwajowej, jest wyrazem hołdu warszawia-
ków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za Polskę i jej 
stolicę. Wiszące na ścianach muzeum kolejne kartki 
z kalendarza wytyczają trasę zwiedzania i prowadzą 
przez poszczególne sale tematyczne – dzięki nim moż-
na śledzić losy powstania dzień po dniu. Czas tutaj 

jakby się zatrzymał, a spacer po granitowym bruku 
wśród gruzów niszczonej stolicy przerwany nagle 
syreną alarmu bombowego robi na gościach mocne 
wrażenie. Centrum muzeum stanowi stalowy monu-
ment, z którego dobiega odgłos bicia serca – to sym-
bol, że nawet gdy powstanie upadło, Warszawa wciąż 
żyła.

Muzeum Powstania Warszawskiego
Adres: ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
www.1944.pl

INFO

twierdza Modlin z Baśką Murmańską
Aby wcielić się w rolę tropiciela sekretów historii i spę-
dzić dzień pełen wrażeń, trzeba koniecznie wybrać się 
całą rodziną do Twierdzy Modlin. Wyposażeni w mapy 
i karty gry, które są dostępne w internecie lub na miej-
scu w Centrum Informacji Turystycznej, możecie roz-
począć zwiedzanie pełne niespodzianek. Rozwiązując 
rymowane łamigłówki Baśki, wytrwali dotrą w naj-
ciekawsze zakątki twierdzy, gdzie ukryte są misiowe 
figurki. Komu uda się znaleźć wszystkie?
Modlin, położony u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry, 
był od zawsze uważany za idealne miejsce obronne. 
Cytadelę, okopy, miejsca pamięci poległych, a nawet 
mroczne podziemia można poznawać na różne spo-
soby – jednym z nich jest właśnie zwiedzanie twierdzy 
szlakiem Baśki Murmańskiej.

Twierdza Modlin
Odległość od Warszawy: 40 km
Adres: ul. Baśki Murmańskiej 164, 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin Twierdza 
www.baskamurmanska.pl

INFO
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Muzeum Powstania Warszawskiego

Maskotka Baśki Murmańskiej w twierdzy Modlin
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Kolejną atrakcją są rajdy samochodami eklektrycznymi 
w terenie. Amatorzy aktywnego wypoczynku znajdą też 
tutaj wypożyczalnię rowerów i nart biegowych na wy-
cieczki po Kampinoskim Parku Narodowym. 

Codziennie zabawiają gości animatorzy – uczą chodze-
nia na szczudłach i kręcenia talerzami. Dla chętnych 
przygotowane są liczne zabawy, m.in. pierścieniówka, 
megatwister, wyścig w workach, zabawa z limbo i z chu-
stą oraz tory przeszkód i wiele innych.

Na chętnych czeka posiłek i nocleg w dawnej bursie 
adeptów cyrkowych, przekształconej w obiekt noclego-
wy. Julinek stanowi idealną bazę noclegową dla podró-
żujących służbowo, grup zorganizowanych, wycieczek 
szkolnych, zielonych szkół i turystów indywidualnych. POCZUJ PRZYGODĘ W JULINKU

Park rozrywki julinek to niezwykłe miejsce o bogatej i barwnej historii. 

w XX wieku funkcjonowała tu znana w całej europie baza cyrkowa. 

obecnie julinek oferuje całą gamę atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku. 

Malowniczo położony Cyrkowy Park Linowy jest największą tego 
typu atrakcją w Polsce. Składa się ze 138 zaskakujących przeszkód 
tworzących łącznie 1100 metrów tras ulokowanych na natural-
nym drzewostanie.

Minigolf w Julinku plasuje się w ścisłej czołówce pól do minigolfa. 
Jednak tylko tutaj można stawić czoła clownom i dzikim zwierzę-
tom, dzielnie broniącym dostępu do dołków. Pole rozciąga się na po-
wierzchni 1000 m2 i składa się z 18 torów z elementami cyrkowymi.

Kraina dmuchańców to fantastyczna zabawa dla dzieci i młodzie-
ży, które skacząc, poprawiają swoją sprawność fizyczną oraz kon-
dycję. To jedna z lepszych zabaw, która wypływa na koordynację 
oraz sprawność intelektualną dzieci.

Park Rozrywki Julinek
Julinek, Leszno 1, 05-084 Leszno
www.julinek.com.pl

INFO

Weekendy dla rodzin z dziećmi w Julinku: 

2016-06-25/26 Komediowy Julinek 

2016-07-02/03  Wakacje start! 

2016-07-09/10  Hawajski Piknik 

2016-07-16/17 Superbohaterowie w Julinku

2016-07-23/24 Rodzinnie i sportowo w Julinku 

2016-07-30/31  Bajkowy Piknik 

2016-08-06/07 Julinkowe Zwierzaki 

2016-08-13/14 Koncert POLO TV 

2016-08-20/21 Zielony Julinek 

2016-08-27/28  Pożegnanie wakacji! 

2016-09-03/04  Piraci z Julinka 

2016-09-10/11  Dni miodu 

2016-09-17/18  Z Julinkiem dookoła świata 

2016-09-24/25  Rodzinnie i sportowo w Julinku

2016-10-01/02  Jaskiniowcy w Julinku 

2016-10-08/09  Święto Drzewa 

2016-10-15/16  Kosmiczny Julinek 

2016-10-22/23  Bardzo Dziki Julinek 

2016-10-29/30  Julinkowe Dyńki
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Połączenie zabawy z nauką
Questing przywędrował do Polski ze Stanów Zjed-
noczonych. To ciekawe połączenie harcerskich 
podchodów i popularnych ostatnio gier miejskich. 
Z założenia przeznaczony jest do samodzielnego, 
bezobsługowego zwiedzania. W ciekawy sposób 
łączy zabawę z nauką i pozwala spojrzeć nawet na 
znane już miejsce w inny sposób. Turysta zamienia 
się w poszukiwacza skarbu, aktywnie poznaje oko-
licę – rozwiązuje zagadki i szuka nieoznakowanej 
drogi do celu.

W Twierdzy Modlin powstało pięć ścieżek questin-
gowych. Każda bazuje na innym wątku z dziejów 
fortecy. W Centrum Informacji Turystycznej gość 
otrzymuje specjalną ulotkę z szyfrem, aby udać 
się na wskazane w niej miejsce startu i podążać 
ukrytymi wskazówkami ściśle związanymi z tym, co 
widać w terenie. Trzeba zatem zachować czujność 
i zwracać uwagę na szczegóły (w ulotce nie ma 
mapy). To one pozwolą rozwiązać zagadki, podać 
hasło i trafić do mety, na której czeka skarb – w róż-
nej formie. 

Pięć tras do wyboru
Do wyboru są następujące trasy: na tropie historii 
(nie)pogrzebanej po cmentarzu fortecznym; ślada-
mi żołnierzy po służbie; twórców Cichociemnych, 
którzy poznali się w modlińskim Korpusie Kadetów; 
trzech bram, czyli wzdłuż murów koszar – najdłuż-
szego budynku w Europie i po zapleczu sanitarnym 
dawnego wojskowego miasteczka. Dwie spośród 
nich to wycieczki rowerowe. Rozwiązanie najkrót-
szych, pieszych questów zajmuje nieco ponad 30 
minut. Na trasie potrzebny jest przede wszystkim 
długopis, a niekiedy smartfon z dostępem do inter-
netu i czytnikiem kodów QR. 

Projekt zadebiutował oficjalnie w kwietniu tego roku. 
Pierwsze recenzje są przychylne i skłaniają do wypró-
bowania tego sposobu zwiedzania. W przeciwień-
stwie do znanego już szlaku Baśki Murmańskiej to pro-
pozycja przede wszystkim dla młodzieży i dorosłych. 
Może stanowić ciekawy pomysł na wycieczkę szkolną.  
Questing przyczynia się do poznawania dziedzictwa 
kraju w atrakcyjny i jednocześnie przystępny sposób.

więcej na ten temat na: 
www.nowydwormaz.pl/rozszyfruj.tajemnice.twier-
dzy.modlin

Po zmierzeniu się z tajemnicami można wpisać się 
do Wielkiej Księgi Gości dostępnej w informacji tu-
rystycznej lub zameldować wykonanie zadania na 
Facebooku i Instagramie. Organizator zachęca do 
tego, by kolekcjonować ulotki z rozwiązanymi qu-
estami. Czyżby czekał za nie dodatkowy skarb? 
Trzeba się przekonać!

ROZSZYfRUJ tAJEMNICE 
tWIERDZY MODLIN

Questing to najnowsza propozycja zwiedzania 

twierdzy Modlin. na czym polega? 

Czytaj dalej.

Centrum Informacji Turystycznej, 
ul. Baśki Murmańskiej 164,  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 
(Modlin Twierdza), tel. +48 664 775 326,  
e-mail it@3rzeki.pl, 
czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17
www.nowydwormaz.pl w Strefa Turysty

INFO
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Podróż zaczynamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotoro-
we przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie. Przed wyjazdem 
można odwiedzić modelarnię i poczuć przedsmak tego, co 
będzie się działo na szlaku kolei, oraz pooglądać zabytkowy 
tabor i budynki stacyjne. 

Pociąg wyrusza w podróż o godzinie 1100. Około 40 minut 
później skład dojeżdża do przystanku Tarczyn Ruda, gdzie 
można obejrzeć manewr zmiany kierunku jazdy lokomotywy. 
Na tutejszej stacji znajduje się ostatnia na trasie kolei zabyt-
kowa wieża ciśnień. 

Około południa pociąg dojeżdża do siedliska turystycznego 
w miejscowości Runów, gdzie trwa kilkugodzinny postój. 
Runów to zaciszne miejsce w środku lasów, z dala od zgieł-
ku i hałasu miasta. Stąd też jest bardzo chętnie odwiedzany 
przez turystów. 

Z jednej strony toru znajduje się polana leśna, gdzie moż-
na schronić się w wiatach i upiec kiełbaskę nad ogniskiem. 

Z drugiej strony rozpościera się piękna łąka, na której można rozegrać mecz 
piłki nożnej lub siatkówki, a także uczestniczyć w konkursach i zabawach.

Na polanie można też skorzystać ze sprzętu sportowego, cateringu, prze-
jażdżki drezynami lub lokomotywą spalinową. Dodatkową atrakcją jest 
leżące tuż obok Miasteczko Westernowe. Co niedziela w Miasteczku od-
bywają się teatrzyki dla dzieci, a raz w miesiącu w Runowie ma miejsce 
inscenizacja napadu na pociąg. 

O godzinie 1530 wyruszamy w podróż powrotną do Piaseczna, gdzie około 
godz. 1600 pociąg kończy bieg na stacji Piaseczno Miasto. 

Ceny:
Bilet normalny .................................................................30 PlN 
Bilet ulgowy ....................................................................15 PlN 
Bilet ulgowy specjalny dla dzieci do 4 lat ..........................5 PlN 
Wynajęcie całego wagonu w pociągu niedzielnym  ......900 PlN 
Wstęp do Miasteczka Westernowego 
za okazaniem biletu kolejowego  ....................................10 PlN 
Przejazd drezyną lub lokomotywą .....................................5 PlN 

Na zamówienie organizowane są także imprezy integracyjne, szkolenia, 
wieczory kawalerskie i panieńskie, wesela oraz komunie. 

WEEKEND Z KOLEJKĄ 
WĄSKOtOROWĄ

Piaseczyńska kolej wąskotorowa, 

dawniej grójecka kolej Dojazdowa, 

to zabytek techniki kolejowej 

położony tuż pod warszawą. 

kolejką można wybrać się w podróż 

w czasie i przestrzeni od marca 

do października w każdą niedzielę  

i święta w godzinach 1100-1600. 

Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej 
Tel. +48 22 756 76 38, +48 607 155 188
E-mail: turystyka@kolejka-piaseczno.pl 
www.kolejka-piaseczno.pl 

INFO
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Farmolotem, który będzie już atrakcją samą w sobie. 
Z pewnością trzeba to zobaczyć na własne oczy.
Widowisko i animacje to niejedyne nowości, jakie 
w tym sezonie przygotowała dla swoich gości Farma 
Iluzji. W 2016 teren parku ponownie powiększył się 
i to o prawie hektar. Doszedł Rezerwat Dzikich Smo-
ków, Zamek Bajkowych Cieni, labirynty, Park linowy, 
Kowbojska Ciuchcia. Wszystkich nowości nie sposób 
wymienić, jednak jedna z nich zasługuje na szczegól-
ną uwagę. 

Goście będą musieli zmierzyć się z mrocznym sekre-
tem zaginięcia grupy górników w latach sześćdziesią-
tych. Będzie okazja na zjazd górniczą windą i to na 

głębokość ponad 300 metrów (albo tak przynajmniej 
będzie się wszystkim wydawało). Na śmiałków cze-
kają korytarze opuszczonej kopalni oraz z spotkanie 
z … To na razie tajemnica. Wiemy tylko, że w projekt 
zaangażowany został Mariusz Totoszko, były woka-
lista zespołu Volver, oraz że atrakcja będzie dostęp-
na także dla dzieci (pod opieką rodziców). Mocnego 
straszenia nie powinno więc być.

Przyjazna formuła piknikowania
Farma Iluzji nadal pozostaje ważnym punktem na 
turystycznej mapie Mazowsza. Kto jeszcze w niej nie 
był, powinien nadrobić zaległości. Ponad 4 ha atrak-
cji zlokalizowanych na pięknym terenie, otoczonym 
ze wszystkich stron lasem. 60 różnych atrakcji, w tym 
budowle i eksponaty zadziwiające ludzkie zmysły, 
place zabaw, pokazy sztuki iluzji odbywające się co-
dziennie na scenie (w wakacje). Przyjazna formuła, 
skłaniająca do aktywnego wypoczynku. Możliwość 
piknikowania oraz grillowania swojej żywności. Oczy-
wiście jest też kilka punktów gastronomicznych, któ-
re serwują dania obiadowe, a także prawdziwe ham-
burgery. Starsi goście mogą odbyć sentymentalną 
podróż w czasie i spróbować prawdziwej wojskowej 
grochówki z kuchni polowej oraz napić się wody z so-
kiem z saturatora.

Jedno jest pewne. W te wakacje nikt na Farmie Iluzji 
nie będzie się nudzić! Zresztą bohaterowie spekta-
klu „Alicja w Krainie Iluzji” z pewnością na to nie 
pozwolą.

Magiczne widowisko
Trzy akty, rozgrywające się w różnych miejscach, 
piękne kostiumy, w tym gigantyczne, w których ak-
torzy występują na szczudłach. Wspaniałe rekwizyty 
i dekoracje oraz interakcja z widzami zapewnią wy-
jątkowe wrażenia i niesamowitą zabawę. Historia 
opowiedziana w widowisku została napisana specjal-
nie dla parku Farma Iluzji. Wykorzystano w niej miej-
sca, atrakcje i eksponaty, które już od kilku sezonów 
pozytywnie zaskakują turystów odwiedzających to 
miejsce. latająca Chata Tajemnic, unoszona z jednej 
strony na gigantycznych balonach, Meble Olbrzyma, 

przy których każdy czuje się niczym krasnoludek lub 
właśnie jak Alicja zmniejszona po wypiciu magiczne-
go eliksiru, to tylko przykłady. Jedno jest pewne – bę-
dzie magicznie. Widowisko będzie można zobaczyć 
w cenie zwykłego biletu do parku.

Farmolotem przez świat alicji
Świat Alicji będzie obecny na Farmie Iluzji także 
w wakacyjne dni powszednie. Bohaterowie Krainy 
Iluzji codziennie, przez cały dzień będą prowadzić 
zabawy, animacje, gry i konkursy związane z tema-
tem. Po terenie parku będą się poruszać ogromnym 

ALICJA W KRAINIE ILUZJI
ten rok zdecydowanie należy do alicji. na ekranach kin wciąż można zobaczyć 

ekranizację „Po drugiej stronie lustra” w reżyserii tima Burtona. na deskach 
warszawskiego teatru roma wystawiano adaptację pierwszej książki lewisa Carrolla. 
teraz, w każdą sobotę wakacji, alicja oraz pozostali bohaterowie książki powracają  

w wyjątkowym spektaklu plenerowym, którego akcja będzie się toczyła  
na terenie parku edukacji i rozrywki Farma iluzji.
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Farma Iluzji
Mościska 9, 08-455 Trojanów 
www.farmailuzji.pl
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Najnowszy projekt Stołecznego Biura Turystyki 
został zrealizowany myślą o osobach, które mają  
w głowie milion ciekawych pomysłów na spędzanie 
wolnego czasu i znają nieodkryte miejsca stolicy. Za 
pośrednictwem platformy Otwarta Warszawa mogły 
one opowiedzieć o swoich ukochanych ścieżkach 
i zaprosić innych do poznawania zaułków miasta. 
Szlakiem milongi, ptasich siedlisk, najlepszych rze-
mieślniczych piw, opustoszałych fabryk czy hipster-
skich knajpek – uczestników konkursu ograniczała 
wyłącznie ich wyobraźnia oraz czas – zapropono-
wane wycieczki nie mogły bowiem trwać dłużej niż 
4 godziny. Konkurs został przeprowadzony w języku 
polskim oraz angielskim. 
Jak każdy konkurs także ten miał swoją nagrodę. 
Ta jest naprawdę wyjątkowa – autorzy trzech naj-
ciekawszych propozycji będą mieli okazję wystąpić 
w spotach promocyjnych, ukazujących nieznane 
oblicze Warszawy. Już wkrótce będziemy mogli zo-

baczyć efekty akcji i wyruszyć wraz pomysłodawca-
mi szlaków w osobistą podróż po ich ukochanych 
miejscach w stolicy. Pięć najlepszych tras zostanie 
też opublikowanych w formie przewodnika online. 
O tym, które szlaki będą miały szansę podbić serca 
turystów, zadecydowało specjalne jury, składające 
się m.in. ze znanych dziennikarzy, artystów, spo-
łeczników oraz cudzoziemców. 
Na platformie Otwarta Warszawa miasto się-
ga po nowatorską metodę crowdsoursingu, czy-
li procesu komunikowania się z dużą liczbą osób 
celu pozyskania wiedzy, opinii, a także innowa-
cyjnych rozwiązań. Dzięki temu każdy użytkow-
nik miasta może osobiście decydować o tym, jak 
będzie się rozwijała Warszawa. Trasy zgłoszo-
ne w ramach projektu można oglądać na stronie: 

tURYStYCZNA WARSZAWA 
OCZAMI PASJONAtÓWGr
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każdy ma swoje ukochane miejsca, które chętnie pokazuje najbliższym.

gdyby z tak osobistymi trasami po warszawie trafić do szerokiej publiczności? 

gdyby tak… opisać je w filmie?

www.ilovewarsaw.pl
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Planowanie i wybór
Bilet Turysty – tak nazywa się wakacyjna oferta 
Kolei Mazowieckich skierowana do wszystkich 
pasażerów. Zasady są proste, a cena atrakcyjna: 
kupując bilet za 67 zł, możemy podróżować KM 
bez ograniczeń (z wyjątkiem pociągów „Dragon” 
i „Słoneczny”) przez dowolnie wybrane 3 dni w cią-
gu kolejno po sobie następujących 10 dni. Oferta 
obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia, a imienny 
bilet sieciowy uprawnia do przejazdów na obsza-
rze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, 
Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czerem-
cha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewi-
ca. Jednym słowem: całe Mazowsze stoi otworem. 
Wystarczy, korzystając z aktualnego schematu linii 
kolejowych, zaplanować sobie wycieczkę, nabyć 
bilet wraz z karnetem, w którym zaznaczane będą 
kolejne dni naszej podróży, i w drogę. Do wybo-
ru jest kilkanaście kierunków i setki stacji, na któ-
rych można wsiąść, wysiąść lub przesiąść się. Którą 
część regionu mamy ochotę odwiedzić? Co zwie-
dzić i gdzie się zatrzymać? Warto się zastanowić 
przed zakupem Biletu Turysty, sprawdzić dostęp-
ność zabytków, godziny otwarcia muzeów, kalen-
darz imprez i wydarzeń etc.

Cztery strony Mazowsza
Na przykład jeden bilet wystarczy na kilkudniowy wyjazd z Warszawy 
do Otwocka położonego u wrót Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego: leśne wycieczki do Celestynowa lub Kołbieli, kąpiel w Świdrze 
i oglądanie willi zbudowanych w niepowtarzalnym stylu „świderma-
jer”. Kolejny przystanek w Dęblinie, gdzie znajduje się otoczony par-
kiem pałac, obecnie siedziba Szkoły Orląt. Warto wypożyczyć rower 
i odkrywać uroki okolic miasta usytuowanego w malowniczej i dzikiej 
Dolinie Środkowej Wisły. Dalej linia kolejowa wiedzie skrajem Puszczy 
Kozienickiej (dobry punkt wypadowy to Pionki) do Radomia. Dzieje 
wiekowego grodu sięgają XI w., a katalog godnych uwagi zabytków 
jest obszerny, od zamku począwszy (notabene tu właśnie w 1505 r. 
obradował Sejm Wielki, który uchwalił konstytucję nihil novi) przez 
gotycki kościół farny św. Jana Chrzciciela po dom Jacka Malczewskie-
go, wybitnego malarza z przełomu XIX i XX w. Fani jego twórczości 
powinni zwiedzić Muzeum Radomskie, w którym zgromadzono liczne 
prace artysty. Z Radomia można wyskoczyć jeszcze do Szydłowca, by 
pospacerować po renesansowym zamku rodu Szydłowieckich, który 
uchodzi za jedną z najpiękniejszych rezydencji magnackich w kraju, 
lub udać się od razu na północ do Warki, miejscowości słynącej z tra-
dycji browarniczych. Koniecznie należy zobaczyć barokowy klasztor 
Franciszkanów, w którego podziemiach spoczywają prochy książąt 
mazowieckich, oraz muzeum Kazimierza Pułaskiego urządzone w ro-
dzinnym pałacyku. Pobyt w Warce to również świetna okazja, by spły-
nąć kajakiem meandrującą Pilicą. I znowu wsiadamy do pociągu i je-
dziemy do… no właśnie, dokąd?

PODRÓŻE 
BEZ OGRANICZEŃ

gdzie dojedziemy za 67 zł? 

otóż zaskakująco daleko! 

Dzięki kolejom Mazowieckim 

wyjazd do historycznych, 

pełnych zabytków miast 

lub na łono natury może okazać 

się miłą i niedrogą letnią przygodą.

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

INFO

Lokomotywa Traxx P160 DC i wagony piętrowe
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Katedra Radomska

Pałac Jabłonowskich w Dęblinie

Pałac Pułaskich w Warce-Winiarach nad Pilicą
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kolarskie święto
„Rozpoczęcie w Radzyminie wielkiej, międzynarodo-
wej imprezy sportowej oddaje miastu jego należne 
miejsce w historii” – powiedział burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński. Na starcie Tour de Pologne w Ra-
dzyminie stawi się ponad 200 kolarzy ze światowej 
czołówki. Dla wielu z nich będzie to ostatni spraw-
dzian przed Olimpiadą w Rio de Janeiro.

Pierwszy etap Tour de Pologne poprowadzi z Radzy-
mina do Warszawy. Start Honorowy nastąpi o godz. 
1300, po czym zawodnicy przejadą dwukrotnie pętlę 
ulicami Radzymina i pomkną szosami powiatu woło-
mińskiego w stronę stolicy.

„Dzięki Tour de Pologne chcemy pokazać światu Ra-
dzymin z najlepszej strony: miasto atrakcyjne dla tury-
stów, mieszkańców i biznesu, z ogromnymi terenami 
inwestycyjnymi, bliskością Zalewu Zegrzyńskiego oraz 
ofertą aktywnego wypoczynku. Przypomnimy też na-
szą bogatą historyczną tradycję” –  dodaje burmistrz 
Radzymina.

Amatorzy dwóch kółek nie muszą jednak czekać wy-
łącznie na kolarskie święto. Aby cieszyć się swoją pa-
sją, mogą po prostu ruszyć na szlaki rowerowe Ra-
dzymina oraz powiatu wołomińskiego i wziąć udział 
w licznych amatorskich zawodach kolarskich.

sierpniowe święto w radzyminie
Co roku 15 sierpnia Radzymin i powiat wołomiński 
świętują rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. 
W tym dniu Cmentarz Poległych w 1920 r. w Radzy-
minie odwiedzają przedstawiciele władz, kościoła 
i Wojska Polskiego. Oficjalnym obchodom towarzyszy 
wiele atrakcji: „Bieg 1920” w Radzyminie, rekonstruk-
cja w Ossowie, pokazy, koncerty i wystawy. Każdy 
znajdzie coś dla siebie! 

73. tOUR DE POLOGNE 
ROZPOCZNIE SIĘ NA MAZOWSZU 

tegoroczny wyścig tour de Pologne wystartuje pod hasłem „szlakiem historii”.  

start nastąpi 12 lipca br. w radzyminie – mieście z chlubną historią 

„Cudu nad wisłą” i zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 r.

Latem w Radzyminie:
• 12 lipca – start 37. Wyścigu Tour de Pologne
• 14-15 sierpnia – obchody 96. rocznicy „Cudu nad Wisłą”
 i święta Wojska Polskiego
•10-11 września – Dni Radzymina 
www.radzymin.pl 

INFO
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Sercem Węgrowa jest Rynek Mariacki, przy którym poło-
żona jest bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP, naj-
starszy budynek w mieście. Jest to kościół barokowy, który 
wysoką klasę zawdzięczający fundatorowi Janowi Dobro-
gostowi Krasińskiemu, a mistrz Michał Anioł Palloni wyko-
nał w nim wspaniałe, budzące podziw freski. Znajduje się 
tam również słynny obraz „Taniec Śmierci” oraz owiane le-
gendami, unikalne w całej Europie, Lustro Twardowskiego.

Magiczne lustro twardowskiego
Jedna z legend podaje, że czarodziej Jan Twardowski 
przebywał w Węgrowie z królem Zygmuntem Augustem 
w czasie podróży do Knyszyna. Miał podobno, za pomo-
cą magicznego lustra, wywołać ducha ukochanej żony 
króla. Igranie z diabelskimi mocami skończyło się tra-
gicznie, król niedługo po tym wydarzeniu zmarł, a Twar-
dowski zaginął. Pamiątką tego wydarzenia jest zwiercia-
dło znajdujące się w węgrowskiej bazylice mniejszej.

Zespół poreformacki założony w 1672 roku składa się 
z kościoła, budynku dawnego klasztoru Ojców Reforma-
tów oraz zabudowań gospodarczych: browaru i tkalni 
otoczonych ceglanym murem. Główną ozdobą kościo-
ła są freski Michała Anioła Palloniego. W katakumbach 
klasztoru spoczywają zmarli szlachcice z najznamienit-

szych rodów z Mazowsza i całej Polski – w sumie 250 
osób. Ich ciała dzięki wyjątkowemu mikroklimatowi za-
chowały się do dziś, mimo że zostali pochowani kilkaset 
lat temu. Znajduje się tam również kaplica nagrobna 
z trumną fundatora, ówczesnego właściciela Węgrowa, 
Jana Dobrogosta Krasińskiego.

warto zobaczyć
Planując pobyt w Węgrowie, warto odwiedzić również 
Dom Gdański czy kościół ewangelicko-augsburski.
Malownicze krajobrazy Węgrowa zachęcają do pieszych, 
rowerowych i samochodowych wycieczek, a nieodparty 
urok rzeki Liwiec zachęca do spływów kajakowych. Plaża 
i strzeżone kąpielisko to doskonałe miejsce na wakacje, 
dlatego Zalew nad Liwcem jest odwiedzany przez tłumy 
turystów. Na aktywnych wczasowiczów czeka między in-
nymi wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego i spor-
towego oraz szlak rowerowy Natura. Biegnie on wzdłuż 
Doliny Liwca wprost do Zamku w Liwie. 

WĘGRÓW – DAJ SIĘ OCZAROWAĆ…
węgrów fascynuje bogatą historią sięgającą średniowiecza. tutaj współczesność 
przeplata się z wielowiekową kulturą i tradycją, tworzoną przez pokolenia żyjących 

tu niegdyś obok siebie Polaków, Żydów, szkotów i rusinów. spacer po mieście sprawia 
wrażenie podróży w czasie przez ponad 500-letnią historię miasta.

Centrum Informacji Turystycznej i Promocji
07-100 Węgrów, ul. Gdańska 2, 
tel. 025-792-35-66, 605-730-012
e-mail: pit@wegrow.com.pl 
www.wegrowliwiec.pl, www.wegrow.com.pl
www.wok.wegrow.com.pl, www.liw-zamek.pl
www.pttk-wegrow.org.pl

INFO
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restauracja złoty lin w serocku
Słynna rybna restauracja powstała tu cztery dekady temu. 
Złoty Lin nawiązuje do tych chwalebnych tradycji: eleganc-
ki lokal, gustownie zaprojektowany i umiejscowiony kilka-
set metrów od brzegu Narwi przy drodze nr 62 biegnącej 
z Warszawy na wschód specjalizuje się w daniach z ryb 
i kuchni polskiej. W karcie, prócz lina oczywiście, znaleźć 
można wiele innych gatunków ryb przyrządzanych na róż-
ne sposoby, a szef kuchni poleca świeżo wędzone pstrągi, 
łososie i węgorze. Przy restauracji jest też komfortowy ho-
tel, warto więc zaplanować sobie letni weekend: smakowi-
te posiłki są gwarantowane, wieczór spędzimy przyjemnie 
na oświetlonym tarasie przy lampce wina, leniwy poranek 
umili aromatyczna kawa, zaś w ciągu dnia warto wybrać 
się na wycieczkę w urokliwe okolice. 

Restauracja Złoty Lin, Wierzbica 9, 05-140 Serock
www.zlotylin.pl INFO

gospoda Pazibroda w Chrzanowie 
Tu wszystko jest swojskie, domowe: wypiekany w piecu 
chleb żytni, smalec z ogórkiem kwaszonym, lepione pie-
rogi, wędzone wędliny, a nawet warzone piwo kozicowe. 

W jadłospisie gospody, która należy do sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Mazowsza, nie brakuje apetycznych dań: od 
prostych ziemniaków z okrasą i zsiadłym mlekiem po kacz-
kę z jabłkiem i polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym. 
Warto zatrzymać się tu na posiłek w drodze na Mazury, ale 
też zorganizować weselisko lub inną huczną imprezę. Ho-
tel, wiata grillowa, sala konferencyjno-bankietowa i dzie-
cięcy plac zabaw – wszystko do dyspozycji gości. A kto chce 
zgubić nieco kalorii, może pograć w siatkówkę lub wybrać 
się na przejażdżkę rowerową nad Narew.

Gospoda Pazibroda, Chrzanowo 2, Maków Mazowiecki
www.gospoda-pazibroda.pl INFO

szanta Cafe w zegrzu
Dla wodniaków jest to centrum Polski – stąd wodne drogi 
śródlądowe prowadzą, a właściwie płyną, w różne strony 
kraju – na Mazury, do Gdańska, a nawet do Szczecina. Do 
restauracji dojedziemy lądem drogą nr 61 albo dopłyniemy 
jachtem lub łodzią motorową. Głodni żeglarze mogą liczyć 
na solidną wyżerkę i kufelek zimnego piwa z beczki. Za 
oknami sali jadalnej kołyszą się łódki, a szef kuchni poleca 
m.in. sandacza w sosie do wyboru albo stek bosmana – 

APEtYt NA MAZOWSZE

Złoty Lin w Serocku Gospoda Pazibroda w Chrzanowie 

Restauracja Mazowsze w Wiązownie

MazowieCkie sMaki

osiem miejsc na Mazowszu i tyle samo lokali gastronomicznych, w których można 

dobrze zjeść i wypić. Po ciekawej wycieczce przyjemnie jest odpocząć 

w ich gościnnych progach i rozkoszować się wybornymi daniami. 

restauracja Mazowsze w wiązownie
Do restauracji usytuowanej na skraju Mazowieckiego Par-
ku Krajobrazowego winien trafić każdy smakosz, który ceni 
tradycyjną, regionalną kuchnię: pieczyste, galarety, ryby, 
kasze, grzyby i naturalne przyprawy – wszystko od lokal-
nych rolników i bez konserwantów, można rzec: prosto 
z serca Mazowsza. Menu skomponowane jest w sam raz 
dla biesiadników: gicz cielęca, schab po warszawsku, karp 
w galarecie, żury, barszcze, a sezonowo – kremowy, gęsty 
chłodnik... Trudno oprzeć się też tradycyjnie wędzonym na 
miejscu wędlinom („szynka gospodarza” z tłuszczykiem, 
a co tam!), a na wynos warto kupić coś z przysmaków 
„Spiżarni Mazowsze”, może konfiturę truskawkową? W re-
stauracji położonej przy trasie lubelskiej, 25 km od centrum 
stolicy, można zorganizować okolicznościowe przyjęcie, ro-
dzinny obiad lub firmową imprezę. Będzie co wspominać!

Restauracja Mazowsze, ul. Lubelska 18, 05-462 Wiązowna
www.restauracjamazowsze.com.pl INFO

restauracja zaścianek Polski w siedlcach
Przy dawnym trakcie królewskim, w klimatycznych wnę-
trzach ukryte jest bogactwo rustykalnych smaków. Zaścian-
kowe przepisy mają długie rodowody, a produkty, z których 
kucharze komponują pyszne dania, pochodzą z niedalekich 
okolic. Spécialité de la maison to przede wszystkim pierogi 
(8 rodzajów), pyzy, potrawy z wołowiny i jagnięciny. O tym, 
że tu dobrze karmią, zapewniają liczne wyróżnienia, certyfi-
katy i dyplomy. Restauracja obdarzona znakiem Dziedzictwa 
Kulinarnego Mazowsza i położona na Kulinarnym Szlaku 
Mazowiecka Micha Szlachecka hołubi oryginalne, staropol-
skie receptury, ale dba o to, by jadło był zdrowe. Zasiadamy 
w zacisznym boksie, otwieramy kartę dań i wybieramy… na 
przykład czerwony barszcz z kołdunami, pieczonego łososia 
prosto z łowiska, sałatkę szefa kuchni z kozim serem, ciasto 
marchewkowe i kawę „po polsku”. Dobrze jest! 

Restauracja Zaścianek Polski, M. Asłanowicza 17, Siedlce 
www.zascianekpolski.eu INFO

Zaścianek Polski w Siedlcach
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schab przekładany serem wędzonym i boczkiem. W letnie 
wieczory koncertują szantymani, co roku organizowane 
są regaty o Puchar Szanta Cafe, które poprzedza niezbyt 
skomplikowane „zadanie barowe”. Kto nie posiada własnej 
łajby, może wybrać się na rejs wycieczkowy po Zalewie Ze-
grzyńskim i spróbować swoich sił jako sternik. Ahoj!

Szanta Cafe, Warszawska 47, 05-130 Zegrze Południowe
www.szantacafe.pl INFO

stara wędzarnia – grill Bar w Drobinie 
Między Płońskiem a Sierpcem przy drodze nr 10 znajduje 
się królestwo mięs i wędlin. Tutejsze wyroby są najwyższej 
klasy: domowe, dymem wędzone i świeżutkie. Smaczne 
i naturalne, ot na przykład szynka cierpliwie uwędzona 
w dymie z drewna olchowo-bukowego, który sprawia, że 
wędlina ma niepowtarzalny zapach, łagodny smak oraz 
złocisto-brązową barwę. Albo domowymi sposobami ro-
bione kiełbasy, których smak i aromat podkreślają natural-
ne przyprawy. Miłośnicy wyrobów regionalnych zachwycą 
się soczystą szynką w chlebie, a zwolennicy mięsa z rusztu 
zasmakują w grillowanym steku z polędwicy wołowej. 

Grill Bar Stara Wędzarnia, Płońska 1, 09-210 Drobin
www.starawedzarnia.com.pl INFO

restauracja Dziupla w truskawiu
W otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, zarazem u wrót War-
szawy i parku narodowego – to wyjątkowe położenie. 
Świetne miejsce, by odpocząć po leśnej eskapadzie; leża-
kując w promieniach słońca i sącząc jabłkowo-żurawinowy 
kompot, spokojnie zastanowić się, co by tu zjeść. Menu 
restauracji zmienia się wraz z naturą: chłodnik z młodej 
botwinki, zielone pierogi ze szparagami, truskawkowy lub 
jagodowy placek i zielona herbata z suszonymi płatkami ja-
śminu (z własnego ogrodu). W stałym repertuarze są dania 
z dziczyzny, na przykład własnej roboty pasztety, udziec je-

leni w żurawinie, gicz z sarny w sosie śmietanowym, com-
ber z zająca i klasyczny bigos myśliwski. Dla wegetarian 
las też jest łaskawy: rosół grzybowy z łazankami pachnie 
bosko, a grzyby duszone z mięciutkimi kopytkami i buracz-
kami są tak smakowite, że aż ślinka leci.  

Restauracja Dziupla, Piotra Falińskiego 6a, 05-080 Truskaw 
www.restauracja-dziupla.pl INFO

karczma Pohulanka w sierpcu
Jeżeli zrekonstruowana staropolska karczma stoi na te-
renie Muzeum Wsi Mazowieckiej, to wiadomo, że będzie 
jak obyczaj każe, czyli gościnnie i tradycyjnie. Zasiadamy na 
drewnianej ławie przy solidnym stole i na dzień dobry pała-
szujemy pajdę pysznego chleba ukrojoną z bochna o wadze  
7 kg, ze smalcem i ogórkiem. Nie może rzecz jasna zabrak-
nąć żuru gotowanego z białą kiełbasą, aromatycznej zupy 
grzybowej oraz pierogów z kapustą i grzybami. Do tych 
i innych potraw serwowanych w karczmie świetnie pasuje 
sierpeckie piwo. Skansen, w którym odtworzono tradycyjną 
mazowiecką wieś rzędową z chłopskimi zagrodami, wia-
trakami i pszczelimi ulami, najlepiej zwiedzić przed wizytą 
w karczmie, bo potem może być odrobinę ciężko… 

Karczma Pohulanka, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
www.mwmskansen.pl/kontakt INFO

Szanta Cafe w Zegrzu Stara Wędzarnia w Drobinie

Karczma Pohulanka w Sierpcu
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targi mody i designu
W tym roku od 18 do 22 października będzie miała 
miejsce I edycja Mercedes-Benz Fashion Week Warsaw. 
Wydarzenie, któremu patronuje Mercedes-Benz, należy 
do cyklu światowych tygodni mody, przez co warszaw-

skie wydarzenia przyciągnie 
uwagę specjalistycznych, li-
festyle’owych i plotkarskich 
mediów z całego świata. 
Zgoła odmienną genezę i kli-
mat mają imprezy inspirowa-
ne przez grupę Mustasche. 
Jej członkowie wykorzystują 
współczesne sposoby komu-
nikowania się i rozprzestrze-
niania idei. Jeszcze gdy byli 
uczniami liceum, zapragnęli 
przeciwstawić się stereo-
typowi, zgodnie z którym 
w dziedzinie mody i designu 
prym wiodą Londyn, Paryż 

oraz Berlin. Na założonej przez nich platformie musta-
che.pl może się zarejestrować każdy projektant, doda-
wać produkty i sprzedawać... na całym świecie. Klienci 
weryfikują pomysły jednoznacznie i namacalnie – kupu-
ją lub nie! Z inspiracji grupy narodziła się także impreza 
„Yard Sale”, obecnie największe w Polsce targi nieza-
leżnej mody i designu. W latach 2008-2015 miały 17 

edycji. W 2016 zaplanowano 6 odsłon. W maju odbyły 
się w Katowicach, w czerwcu w Warszawie, w lipcu 
będą w Gdańsku, w październiku we Wrocławiu, w li-
stopadzie w Poznaniu, a finał połączony z przedświą-
tecznymi szaleństwem zakupów będzie mieć miejsce 
17-18 grudnia w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki  
(www.mustache.pl).

Fashion nights na audioriver
W podobnym duchu utrzymane są Targi Mody, które 
towarzyszyć będą, i to już po raz trzeci, największemu 
w kraju festiwalowi muzyki elektronicznej Audioriver. 
Impreza cieszy się rosnącym powodzeniem, ściągając 
do Płocka tłumy fanów muzyki z całej Polski. Ucztę mu-
zyczną wzbogacą pokazy mody, gdyż dotychczasowy 
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sfery mody, projektowania i designu nie znoszą rutyny ani stagnacji, 

krótko mówiąc nudy. zwłaszcza współcześnie, gdy informacja 

obiega świat lotem błyskawicy, a media społecznościowe potrafią 

 w jednej chwili zachwiać filarami utartego porządku.

koszulka dla Biebera, 
zapalniczka dla rihanny
Był rok 2013. Dwie dwudziestolatki z Warszawy – Karo-
lina Słota i Areta Szpura – spakowały bluzę z napisem 
swojego pomysłu: „Doing Real Stuff Sucks” i wysłały 
w prezencie Justinowi Biberowi. Skąd wzięły adres? 
Jedna z nich, zakochana w piosenkarzu, znalazła jego 
dom... na mapach Google’a. Wkrótce, niespodziewa-
nie dla nich samych, pojawiło się w internecie zdjęcie 
gwiazdora w bluzie ich projektu, wzbudzając między-
narodową dyskusję na forach – czy Bieber może mieć 
pojęcie o robieniu „prawdziwych rzeczy”?! Strategia 
weszła dziewczynom w krew. Obdarowana przez nie 
Rihanna sama wrzuciła do sieci swoje zdjęcie z zapal-
niczką z napisem „Buy your own fucking lighter”, przy-
czyniając się do jeszcze większego rozgłosu i rynkowe-
go sukcesu Local Heroes, jak nazwały dziewczyny swoją 
firmę projektową. Dziś rozwijają sklep w Warszawie, 
kontynuują anglojęzycznego bloga modowego i starają 
się wprowadzić markę na inne rynki, nie tylko modowy. 

Zabawę przekształciły w biznes, a do fanów ich pomy-
słów należą znana z okładek „Vogue’a” modelka i aktor-
ka Cara Delevingne oraz popularna piosenkarka Rita Ora 
(www.localheroesstore.com).

Baśniowa niewinność 
i uwodzicielski urok
W 2011 roku pokazem kolekcji w prestiżowym war-
szawskim Klubie Capitol zadebiutowała Lana Nguyen, 
dziewczyna o azjatyckich i polskich korzeniach. Poka-
zała wieczorowe suknie, powstałe podczas studiów 
w Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, przy-
kuwając uwagę połączeniem baśniowej niewinności 
z uwodzicielskim urokiem. Media rozpisywały się o tym 
z zachwytem, inspirując młodą autorkę do stworzenia 
własnej marki. Kilka miesięcy później otworzyła butik 
w Warszawie, przy Nowym Świecie. A torby, bluzy i T-
-shirty z napisem „Stressed. Depressed. But well dres-
sed” stały się obiektem pożądania miłośniczek mody  
(www.lananguyen.com).
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Fashion Day zastąpią w tym roku Fashion Nights 29 i 30 
lipca (www.audioriver.pl). O tym na jak wiele sposobów 
można zaistnieć dziś w świecie mody, świadczy radomski 
Ogólnopolski Konkurs Szkół Mody „Kreacje-Prowokacje”. 

Warszawę trudno może nazwać stolicą mody, ale z pew-
nością jest najchłonniejszym modowym rynkiem w Pol-
sce. Nic więc dziwnego, że kariery wiążą z nią liczni 
projektanci, jak choćby Robert Kupisz, najwyżej ceniony 
w kraju i za granicą przedstawiciel polskiego streetwe-
aru. Pochodzi z Kielc, ale autorski butik założył przy Mo-
kotowskiej. Rozwija też sprzedaż w internecie i w sta-
cjonarnych sklepach w galeriach handlowych całej Polski 
(www.robertkupisz.com).

na paryskim Fashion week i w warszawie
Z podwrocławskiego miasteczka pochodzi Gosia Ba-
czyńska. Ponoć pierwszy płaszcz uszyła w wieku 12 lat. 
Na starej maszynie, korzystając z rysunków z rosyjskiej 
książki krawieckiej. Potem uczęszczała do liceum pla-
stycznego i na Akademię Sztuk Pięknych w stolicy Dol-

nego Śląska. Dziś prowadzi cenione Atelier i Showroom, 
które założyła w 2009 roku przy Floriańskiej 6/11 na 
warszawskiej Pradze. Otacza ją nimb pierwszej i jedy-
nej polskiej projektantki, prezentującej od 2013 roku 
kolekcje podczas paryskich Fashion Week. Mimo sze-
rokiego uznania jej kreacje trafiają także do sieciówek  
(www.gosiabaczynska.com).

autorskie kolekcje 
w  centrach handlowych
Autorskie sklepy w ruchliwych centrach handlowych 
to zjawisko, którego nie unikają dziś designerzy. Dzię-
ki temu markowe wyroby zagranicznych i rodzimych 
gwiazd mody znajdziemy w takich centrach handlo-
wych, jak Złote Tarasy, Promenada czy Dom Mody „Klif”. 
Kameralnych butików bodaj najwięcej jest w klimatycz-
nych kamienicach przy Mokotowskiej i Nowym Świecie. 
Coraz częściej pojawiają się też na zmieniającej oblicze 
Pradze. Zakupową mekką dla zainteresowanych naj-
znamienitszymi światowymi markami pozostaje zloka-
lizowany przy Brackiej 9 ekskluzywny dom handlowym 
„Vitkac”. Na wskroś nowoczesny budynek sam w sobie 
jest obiektem designerskim, a więc ubrania i akcesoria 
takich sław, jak: Gucci, Kenzo, Versace, Sonia Rykiel, See 
by Chloe, Michael Kors, czy Acne, pasują do jego wnętrz 
jak ulał (www.vitkac.com). Z kolei Dom Mody MODO 
przy Łopuszańskiej 22, choć jest rozbudowanym kom-
pleksem z blisko 350 różnorodnymi sklepami, w sferze 
mody koncentruje się głównie na rodzimym dorobku de-
signerskim. Lista polskich projektantów, z których wzo-
rów możemy tam wybierać, liczy 30 nazwisk. Są wśród 
nich Ewa Ciepielewska, Paprocki & Brzozowski, Teresa 
Rosati, Caha (www.modo.dm).
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 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

 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

członkowie Mazowieckiej Regionalnej 
Organizacji turystycznej

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna to organizacja pozarządowa zrzeszająca podmioty, które aktywnie działają na 
rzecz rozwoju turystyki w województwie mazowieckim. Jesteśmy integratorem inicjatyw proturystycznych, ważnym 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 działa-
nia dotyczą przede wszystkim wspierania rozwoju produktów turystycznych, profesjonalizacji zasobów ludzkich oraz niestan-
dardowych 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

34 35| www.modanamazowsze.pl MODA NA MAZOWSZE |



Strefy KM

KM ticket zones

  W-wa Ursus Niedźwiadek

Strefy KM

KM ticket zones

  W-wa Ursus Niedźwiadek

Strefy KM

KM ticket zones

  W-wa Ursus Niedźwiadek


