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Szanowni Państwo,
piękne, staropolskie święto, jakim są dożynki, to nie tylko ukoronowanie
całorocznej pracy rolników, ale też ich największa uroczystość,
chętnie obchodzona w polskich wsiach i małych miastach.

Święto plonów ma ogromne znaczenie dla każdego gospodarza, jest ukoronowaniem jego całorocznego trudu
i pracy. To nie tylko święto dziękczynienia, lecz również
okazja do refleksji nad rytmem naszego życia, jego
zmiennością i różnorodnością oraz zasiewem i zbieraniem plonów.
Zwyczaj obchodów dożynkowych, praktykowany przez
Słowian, związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew,
potem z rolnictwem. Urządzano je dla żniwiarzy w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony.
Tradycyjne dożynki obchodzone były w pierwszy dzień
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jesieni. Święto poświęcone było tegorocznym zbiorom
zbóż, w czasie którego dziękowano za plony i proszono
o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Roczny cykl prac polowych kończył się przed Adwentem. Po żniwach zawsze
następował krótki czas odpoczynku i radosnego świętowania. Uroczystości dożynkowe miały charakter ludowy
i religijny.
Dziś dożynki to znakomita okazja do wspólnego spędzenia czasu, poznania i kultywowania wspaniałych tradycji
ludowych, a przede wszystkim do integracji mieszkańców. To również niepowtarzalna okazja, by zobaczyć
wieńce dożynkowe, regionalne stroje oraz pokazy rzemiosł i rękodzieł ludowych, wziąć udział w kiermaszu
produktów regionalnych i skosztować ich tradycyjnego,
niepowtarzalnego smaku. Podczas tegorocznego święta będzie można obejrzeć również inscenizacje wiejskich
zajęć codziennych.
Mimo że rok ten nie należał dla rolników do łatwych, myślę tu o suszy, skutkach ASF czy niskich cenach owoców
i warzyw, tym bardziej powinniśmy podziękować rolnikom za wytrwałość i ciężką pracę, dzięki której na naszych stołach goszczą plony ich wysiłku. Życzę Państwu
pomyślności na kolejny rok.
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych zajmuje
szczególne miejsce w życiu Polaków. Warto więc wrócić pamięcią do początków zwyczaju dożynkowego,
by uświadomić sobie, jak jest on głęboko zakorzeniony
w naszej polskiej historii. U schyłku XIX wieku pojawiły
się pierwsze dożynkowe obrzędy, z których część kultywowana jest aż do dziś. Dożynkom towarzyszą zwyczaje
i związane z nimi symbole jak kłos i chleb, który w kulturze ludowej jest atrybutem dostatku i pomyślności. Szacunek dla chleba jest nieodłącznym elementem naszego
dziedzictwa kulturowego. Innym symbolem są zaplatane
wieńce, które tradycyjnie swym kształtem przypominały
koła lub wielkie korony. Do każdego wieńca oprócz łanów
zbóż dodawano jarzębinę, kwiaty, owoce i orzechy. Wieńce wykonywane współcześnie nawiązują do tych wzorów.

T o b ę dzie wyj ątkowa niedziela – uroczysta i tradycyj na ,
a pó ź nie j szalona wielk ą wspóln ą zabawą na zako ń czenie
letniego sezonu. D ożynki W o j ewództwa M azowieckiego ,
D iecez j i P łockie j i  P owiatu S ierpeckiego odb ę d ą si ę w  S ierpcu
1 6 września . O f ic j alne obc h ody i wieczorne koncerty gwiazd
zaplanowano w am f iteatrze , do którego pod ą ży rano barwny
korowód z wie ń cami dożynkowymi , a na terenie ekspozyc j i
M uzeum W si M azowieckie j odbywa ć si ę b ę dzie przez cały dzie ń
f estyn „ P ożegnanie lata”.
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Przejazdy rodzinne

Pożegnanie lata w Muzeum Wsi Mazowieckiej

Nie bez przyczyny wieńce dożynkowe wykonuje się w dwóch
kształtach: koła i korony. Święto, zwane też wieńcowym, jest
ukoronowaniem całorocznej pracy, podziękowaniem za plony
i okazją do wyrażenia radości z dobrych zbiorów. – Święto
plonów to ważny dzień dla każdego gospodarza. To nie tylko święto dziękczynienia, lecz również okazja do refleksji nad
rytmem naszego życia – powiedział marszałek samorządu
wojewódzkiego Adam Struzik, zwracając też uwagę na to,
że 2018 nie był łatwym rokiem dla rolników, którzy musieli
uporać się z suszą i niskimi cenami skupu. Dożynki to świetna
okazja, by im podziękować. – Zapraszam wszystkich mieszkańców Mazowsza do wspólnego świętowania. W tym roku
spotykamy się w Sierpcu – zapowiedział tegoroczne dożynki
wojewódzkie marszałek Struzik.
Na początku będzie bardzo uroczyście, ale też niezwykle kolorowo. Delegacje z całego województwa z wieńcami dożynkowymi przemaszerują w barwnym korowodzie w asyście
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Sierpca, Zespołu Tańca
Ludowego Masovia oraz Kurpiowskiego Zespołu Pod Borem
do sierpeckiego amfiteatru, gdzie o godz. 1100 zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa
płockiego Mirosława Milewskiego.
Po mszy obrzęd dzielenia się chlebem zainscenizuje zespół
Masovia. Część oficjalną zakończy gala wręczenia odznaczeń
państwowych i branżowych oraz rozstrzygnięcie konkursów
i plebiscytów połączone z wręczeniem nagród.
A w części wieczornej... zabawa taneczna przy muzyce Sławomira i grupy Enej!
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Jeden jedyny dzień w roku, gdy na teren skansenu można
wejść całkowicie za darmo, to właśnie dzień dożynek! I nie
zabraknie tego dnia wielu niesamowitych atrakcji. W chłopskich zagrodach będzie można spotkać przeróżnych specjalistów i rzemieślników przy pracy: kowala w kuźni z Żuromina,
a w chałupach hafciarki, tkaczki, prząśniczki i garncarza. Chętni
będą mogli wziąć udział w pokazie wyrobu masła i skosztować
go na wiejskim chlebie, obejrzeć wirowanie miodu i sprawdzić,
jak smakuje prosto z plastra, wziąć udział w kiszeniu kapusty
i degustacji już ukiszonej oraz pokazie tłoczenia oleju.

Podróżni korzystający z tej oferty mogą nabyć bilety na przejazdy pociągami
Kolei Mazowieckich w tej samej relacji z ulgą 35%:
1) jednorazowy na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem”;
2) strefowy czasowy KM.
Z przejazdu rodzinnego może skorzystać grupa od 2 do 5 osób, w skład której
wchodzi przynajmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia.
Dzieci do ukończenia 16 roku życia mogą korzystać z indywidualnych
uprawnień do ulg ustawowych.

Dożynki to również świetna okazja, by obejrzeć dwie wystawy
prezentowane w skansenie: „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” oraz „Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Na scenie przy
karczmie przez cały dzień będą występować zespoły śpiewacze i ludowe, m.in. Masovia, Marysieńki, Bieniędzice oraz
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej.
Tego dnia skansen będzie dostępny dla zwiedzających od
godz. 900 do 2000.

-35%

Ukoronowanie sezonu
w sierpeckim amfiteatrze

Przejazdy rodzinne to świetny sposób na tańsze podróżowanie.

PROGRAM DOŻYNEK:

1000

– przemarsz korowodu z wieńcami z towarzyszeniem
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Sierpca
1100 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. BP
Mirosława Milewskiego – Biskupa Pomocniczego
Diecezji Płockiej
1230 – przemówienia powitalne
1245 – ceremonia dzielenia się chlebem
1415 – zakończenie konkursów oraz wręczenie nagród
2000 – koncert SŁAWOMIRA
2130 – koncert zespołu ENEJ
1600-2000– występy zespołów folklorystycznych
Udanej zabawy dożynkowej!
www.modanamazowsze.pl

www.mazowieckie.com.pl
Call Center: 22 364 44 44

Ul. Jagiellońska 55A, Warszawa
– miejsce warte zapamiętania!

Wyjątkowe centrum spa & wellness w Europie, inspirowane mądrością natury – już teraz w Polsce, w Warszawie!
Studio Sante Uzdrowisko Miejskie – to ekskluzywne centrum wellness i ośrodek terapeutyczny zlokalizowany w sercu stolicy Polski.
Nowoczesne wnętrza, relaksująca muzyka i delikatne światło tworzą przytulną atmosferę i otoczenie pełne pozytywnej energii.

Floa�ng – najintensywniejszy relaks
na Ziemi
Floa�ng to wyjątkowy zabieg relaksujący, podczas
którego Twoje ciało dryfuje na aksamitnie gładkiej
powierzchni wody przypominającej tę w Morzu Martwym. Ciało jest wolne od praw grawitacji, a umysł
znajduje się w stanie błogiego spokoju podobnym do
medytacji. Floa�ng zwalcza stres i zmęczenie, uwalnia
od napięć, zapewnia relaks mięśniom i stawom oraz
redukuje ból pleców. Ciało otrzymuje energetyzujący
zastrzyk endorn, rozkoszy i szczęścia. W czasie zabiegu zapadnij w niczym nieskrępowany sen. Jedna
godzinna sesja oa�ngu wykazuje takie samo zbawienne działanie, jak kilka godzin głębokiego snu. Wzmaga
koncentrację i kreatywne myślenie. Kapsuła do oa�ng

od Studia Sante wypełniona jest wodą Strukturyzowaną oraz leczniczą solą Epsom. Substancje te działają
odtruwająco, poprawiają kondycję skóry, wspomagają
redukcję cellulitu i trądziku. Floa�ng pobudza metabolizm i przyspiesza regenerację po wysiłku zycznym.

Efekty:
P zapewnia głęboki relaks
P usuwa stres i zmęczenie
P zmniejsza bóle mięśni, pleców i karku
P poprawia kondycję skóry
P redukuje cellulit i trądzik
P pobudza kreatywność

Studio Sante Uzdrowisko Miejskie
Jagiellońska ST. 55 A, Warszawa • tel. kom.: 691 603 611, 605 130 152 • www.studiosante.pl
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Dożynki

Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne
jest położone w centrum Warszawy w pobliżu
wielu interesujących atrakcji turystycznych
stolicy, m.in. Parku Łazienkowskiego z Pomnikiem
Chopina, Belwederu oraz Traktu Królewskiego
prowadzącego na Stare Miasto.
Usytuowanie przy jednej z głównych arterii
komunikacyjnych (ul. Puławskiej) zapewnia łatwy
i stosunkowo szybki dojazd do kluczowych
punktów miasta, zabytków kultury, centrów
handlowych i rozrywki. Jest również idealnym
miejscem do organizacji wszelkiego rodzaju
spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji.
Do Państwa dyspozycji oddajemy:
– 46-50 miejsc noclegowych w nowoczesnych
pokojach gościnnych: jedno-, dwu-, trzy-,
czteroosobowych i apartamencie
– 5 profesjonalnie przygotowanych sal
konferencyjnych mieszczących
od 18 do 130 osób
Serdecznie zapraszamy Gości indywidualnych
oraz grupy zorganizowane.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
KZRSS „SPOŁEM”
02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15

www.csk-spolem.pl
Rezerwacje i informacje: pn. – pt. 800 – 1600
Sale konferencyjne, tel: 22/ 44-08-207
e-mail: sale@csk-spolem.pl
Pokoje gościnne: tel: 22/ 44-08-210,
e-mail: pokoje@csk-spolem.pl

Z A P R A S Z A M Y

D O

WA R S Z A W Y

S I E R P C

Już w X wieku był tu gród, potem kasztelania, a wreszcie
miasto z własnym zamkiem i licznymi świątyniami. Warto
je lepiej poznać, bo jest miejscem fascynującym, pięknym
i wciąż pełnym tajemnic.

Sierpecki zamek, a nawet dwa

Zamek w Sierpcu? Przecież nie ma go nawet w przewodnikach! A jednak. I to nie jeden, ale dwa! O większym z nich,
leżącym nad rzeką Sierpienicą, wiadomo coraz więcej dzięki
prowadzonym od kilku sezonów wykopaliskom. Poznańscy archeolodzy odkryli m.in. wieżę postawioną za czasów
pierwszego prywatnego właściciela miasta Jaśka Pilika.
Termin powstania budowli udało się ustalić dzięki badaniom
laboratoryjnym – drzewo wykorzystane do budowy zostało
ścięte w roku 1385!

Dawno, dawno temu

Sierpc z bursztynowego szlaku
Pierwsza myśl po usłyszeniu nazwy: wieś mazowiecka sielska
anielska, piękne zabytkowe chałupy z tradycyjnym wystrojem,
malowniczy skansen położony nad meandrującą rzeką – jeden
z najpiękniejszych w Polsce, czyli Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu. Ale przecież Sierpc to nie tylko skansen, ale jedna
z najstarszych miejscowości na terenie Polski, leżąca niegdyś
na bursztynowym szlaku.
teks t: M agdalena Walu s ia k
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Historia miejscowości sięga jednak znacznie głębiej. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z 400 r.
p.n.e. Osada leżała prawdopodobnie na bursztynowym
szlaku wiodącym z Pomorza przez Kraków na południe.
Pierwszy gród istniał w tym miejscu w X wieku, a wzmianki
o powstaniu pierwszej świątyni pochodzą z 1003 roku. Później powstała tu kasztelania, w XII w. co tydzień odbywał
się targ, coraz lepiej miało się browarnictwo (na dwór księcia Janusza II jednorazowo zamawiano po 18 beczek tego
napitku), a w XV i XVI wieku odnotowano rozkwit sukiennictwa. W tym czasie istniały w mieście aż cztery kościoły
i dwa prywatne zamki! To był czas największego rozkwitu Sierpca. Z zamków co prawda zostało niewiele, ale na
szczęście przetrwało niemało śladów dawnej świetności
miasta na pograniczu.

Pogański symbol na murze kościoła

Najstarszą świątynią w Sierpcu jest kościół św. Wita, Mo-

desta i Krescencji. Legenda głosi, że pierwszy budynek kościelny powstał w 1003 r. i został wybudowany na miejscu
pogańskiego kultu. Obecny jednonawowy kościół gotycki
z czterokondygnacyjną wieżą powstawał od XIV do XVI wieku, ale odkryto wcześniejsze fragmenty budowli romańskiej
w murach prezbiterium. A największą zagadką sierpeckiej
świątyni pozostaje od lat tajemniczy symbol solarny wyryty
na murze wieży.

Panna Łaskawa

Klasztor i kościół Najświętszej Marii Panny na górze Loret jest największym zabytkowym zespołem architektonicznym Sierpca. Kościół powstał na początku XVI w. na
miejscu drewnianej świątyni, gdzie młody kleryk doznał
objawienia. Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest Matka
Boża Sierpecka – gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem
z końca XIV w., najstarszy stale czczony obiekt kultu religijnego na Mazowszu. Słynąca z łask postać Marii znajduje
się na głównym ołtarzu i jest odsłaniana podczas każdej
mszy.

Warto też odwiedzić

Kościoły są najlepiej zachowanymi spośród najdawniejszych
zabytków Sierpca. Czasy Księstwa Mazowieckiego pamiętają jeszcze dwa z nich: XV-wieczny kościół Ducha Świętego
z bardzo ciekawą, odkrytą kilkadziesiąt lat temu XVI-wieczną polichromią oraz będący od 200 lat w ruinie XV-wieczny
kościół Krzyża Świętego. Ciekawostką architektoniczną jest
tak zwana Kasztelanka – drewniany dom z przełomu XVII
i XVIII w. na kamiennych fundamentach i z charakterystycznym dla tego okresu dachem łamanym polskim.
Wiele informacji na temat historii miasta i jego zabytków
można znaleźć na stronach Sierpca:
www.sierpc.pl i www.sierpc.com.pl.
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P O D R Ó Ż E

Różne oblicza Mazowsza w pigułce
Dożynki województwa mazowieckiego to impreza, której nie wolno
przegapić. Zwłaszcza gdy odbywają się w miejscu tak szczególnym
dla naszego regionu jak Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Warto
dla nich opuścić na cały dzień Warszawę. A może to dobry pretekst,
by porzucić miasto na cały weekend i zafundować sobie Mazowsze
różnorodne i niezwykłe w pigułce?
Nie tylko polecam Państwu taką wycieczkę,
ale i sama zamierzam z niej skorzystać!

Samochód czy pociąg?

Każda opcja ma swoje wady i zalety, chociaż, wiadomo, samochód to większa swoboda wyboru miejsca i czasu przybycia. Za
to podczas podróży koleją odpada problem z szukaniem miejsca parkingowego i korkami podczas niedzielnego powrotu do
domu. Tylko bagaż w wyprawie kolejowej trzeba ograniczyć do
minimum, by nie przeszkadzał w aktywnym spędzaniu czasu.

Opcje kolejowe – Modlin lub Płock

Kolejny wybór: aktywny wypoczynek na łonie natury czy spotkanie z historią Polski i Mazowsza? A może jedno i drugie?
Jeśli tęsknimy za wodą i wiosłowaniem, najlepiej wykupić bilet
do Pomiechówka i tam wypożyczyć kajak (wrzucenie w wyszukiwarkę słów „Pomiechówek spływ” pokaże nam całe bogactwo możliwości), po czym popłynąć np. do Twierdzy Modlin,
by zobaczyć olbrzymie fortyfikacje od strony wody (8 km) lub
Borkowa (15 km) albo, jeśli ktoś ma lepszą kondycję, do Jońca
(26 km). Warto zmierzyć wcześniej siły na zamiary i sprawdzić,
ile czasu może zająć wyprawa, by złapać pociąg z Pomiechówka do Modlina. To kilkuminutowa podróż, a pociągi kursują co
godzinę.
Można też pojechać do Modlina od razu i ruszyć na kilkugodzinną pieszą wyprawę po Twierdzy Modlin – samodzielnie lub
z przewodnikiem. Wcześniej warto zerknąć na stronę twierdzamodlin.pl zawierającą sporo informacji o jednym z największych i najlepiej zachowanych zespołów fortecznych w Polsce,
a także namiary na przewodników i informacje o cenach oprowadzania.

kowe możliwości. Trasa przez Modlin jest nieco krótsza, po
zwiedzaniu twierdzy można więc zajrzeć jeszcze do Płońska,
by zobaczyć piękny gotycki kościół Michała Archanioła ufundowany przez księcia Siemowita oraz uratowany i odrestaurowany fragment cmentarza żydowskiego.
Można też zahaczyć o Drobin, gdzie wojska króla Władysława
Jagiełły zatrzymały się w 1410 r. na odpoczynek podczas przemarszu na pola Grunwaldu. W tamtejszym kościele gotyckim
Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa znajdują się
znakomicie zachowane renesansowe nagrobki rodu Kryskich
nawiązujące do słynnych grobowców Medyceuszy we Florencji.
Dłuższa trasa jest równie atrakcyjna. Wiedzie przez Czerwińsk,
gdzie wyrósł jeden z cudów Mazowsza: romańska Bazylika
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z fragmentami odkrytych w połowie XX w. XIII-wiecznych fresków.
Kolejny przystanek: Wyszogród – obok Płocka, Czerwińska
oraz Czerska jedno z najstarszych miast nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce. Miłośników ekologii z pewnością zainteresuje miejscowe ekomuzeum, czyli Muzeum Wisły. Na nocleg
można zatrzymać się w Płocku, a o świcie wystartować na
dożynki w Sierpcu.

Życzę Państwu cudownego weekendu na Mazowszu!
Dorota Zbińkowska
Dyrektor Mazowieckiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej

Spływ lub zwiedzanie Twierdzy Modlin to pomysły na całodzienną aktywność, warto więc zatroszczyć się o nocleg
w Nowym Dworze Mazowieckim, by o świcie wystartować
pociągiem do Sierpca.
Ale może ktoś ma apetyt na gotyk i sporą dawkę średniowiecza? Wtedy warto wyskoczyć do Płocka. Pociąg dowiezie nas
do stacji Trzepowo, skąd autobusem komunikacji miejskiej dostaniemy się do centrum miasta. Obowiązkowe miejsce zwiedzania: Wzgórze Tumskie, gdzie Mieszko I wzniósł nad Wisłą
gród obronny i skąd rządził całą Polską Władysław Herman,
a później – książęta mazowieccy. Ze strony dziedzictwomazowsza.pl można pobrać przewodnik po Mazowszu książąt
mazowieckich z mnóstwem informacji na temat płockich zabytków.
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Opcje samochodowe – Czerwińsk
i Wyszogród lub Płońsk i Drobin

Jeśli zdecydujemy się na podróż samochodem, również możemy wybrać trasy przez Modlin i Płock, ale zyskujemy dodat14

www.modanamazowsze.pl
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