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Cele wakacyjnych podróży po Mazow-
szu mogą być niezwykle różnorodne, 
podobnie jak środki transportu, który-
mi możemy podróżować. Warto poznać 
ofertę, bo nie zawsze opłaca się wsiadać do 
samochodu. 

Tomasz Dybalski 

Koleje Mazowieckie mają tak bogatą 
ofertę dla turystów, że próżno szu-
kać drugiego przewoźnika z tyloma 
ofertami. Najważniejsze są dwie sta-
łe oferty samorządowego przewoź-
nika, obowiązujące przez cały rok 
– w Kolejach Mazowieckich prze-
wóz psa oraz roweru jest bezpłat-
ny. Wystarczy po prostu wsiąść do 
pociągu. Warto dodać, że wszystkie 
pociągi Kolei Mazowieckich mają 
miejsce przeznaczone do przewo-
zu rowerów. 

Inną obowiązującą przez cały 
rok ofertą jest bilet wycieczkowy. 
Obowiązuje od piątku od godz. 18 do 
północy z niedzieli na poniedziałek. 
Można na nim odbyć podróż do 200 
km. Bilet wycieczkowy, w zależno-
ści od odległości, jest o 20-25 proc. 
tańszy od standardowego. 

Jeśli wybieramy się na dalszy 
wyjazd, jednodniowy albo trochę 
dłuższy, do tego raczej nie planuje-
my siedzenia w miejscu, a zwiedza-
nie, możemy wybrać bilet sieciowy 
imienny. Taka nazwa najczęściej ko-
jarzy się z biletami miesięcznymi, 
ale w Kolejach Mazowieckich „sie-
ciówkę” kupimy też na jeden albo 
trzy dni. Bilet dobowy kosztuje 41 
zł, a trzydniowy – 67 zł. Za tę cenę 
możemy danego dnia lub w danych 
dniach podróżować pociągami KM 
bez żadnych ograniczeń. 

Co łączy pociąg z kulturą? 
Hitem Kolei Mazowieckich na te-
goroczne wakacje jest Bilet Tury-
sty. Kosztuje 67 zł – tyle samo co 
bilet trzydniowy, ale nie muszą to 
być trzy dni następujące po sobie. 
Mamy tu większy wybór. Zasady, ja-
kie obowiązują przy zakupie tury-
sty, nie są skomplikowane. Bilet ma 
dziesięciodniowy termin ważności. 
Ten dziesięcioterminowy czas waż-
ności określa pasażer. W ciągu tych 
dziesięciu dni możemy podróżować 
Kolejami Mazowieckimi bez ogra-
niczeń przez trzy wybrane przez 
siebie dni. Do biletu wydawany jest 
karnet, na którym w kasie bileto-
wej lub u kierownika pociągu KM 
można dokonać legalizacji każde-
go z trzech dni podróży. 

Bilet Turysty uprawnia do wzię-
cia udziału w akcji Koleją do Kultu-
ry. To oferta Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Na podstawie 
biletu KM otrzymujemy szereg zni-
żek w mazowieckich instytucjach 
kultury. Wśród partnerów kampanii 
jest już 20 placówek kulturalnych 
Mazowsza i dołączają nowe. Dziś 
z biletem na pociąg Kolei Mazo-
wieckich można dostać zniżkę w ta-
kich placówkach jak: warszawskie 
Muzeum Niepodległości, Muzeum 

ziemi Błońskiej w Błoniu, Muzeum 
Orła Białego w Skarżysku-Kamien-
nej, radomskie Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego oraz Mazowieckie 
Centrum Sztuki Współczesnej „Elek-
trownia”, Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce, Europejskie 
Centrum Artystyczne im. Frydery-
ka Chopina w Sannikach, Państwo-
wy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskie-
go w Otrębusach, Muzeum Spor-
tu i Turystyki w Warszawie, Mazo-
wiecki Instytut Kultury, Teatr Dra-
matyczny im. Jerzego Szaniawskie-
go w Płocku, warszawskie Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza, 
Stacja Muzeum i Muzeum Kolei 
Wąskotorowej w Sochaczewie, Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego w Warszawie, Teatr Ochoty 
w Warszawie, ciechanowskie Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej, Mu-
zeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 
Teatr Studio im. Stanisława Ignace-
go Witkiewicza w Warszawie oraz 
Muzeum Mazowieckie w Płocku. 

W KM skorzystamy też z bile-
tów rodzinnych. One przeznaczo-
ne są dla grup od dwóch do pięciu 
osób, wśród których jest przynaj-
mniej jedno dziecko do 16. roku ży-
cia. Cena biletu będzie dla nich niż-
sza o 35 proc. 

Autobusy i tramwaje 
Ale nie tylko pociągami możemy 
podróżować. Przez pandemię ko-
ronawirusa później niż zwykle na 
trasy wyjechały warszawskie linie 
turystyczne. Na ulice Warszawy wy-
jechały zabytkowe tramwaje na li-
nię T i autobusy na linię 100. Pasa-
żerowie mogą przejechać się sta-
rymi ikarusami i berlietami z lat 
80. i początku 90. ubiegłego wieku. 

W weekendy można już doje-
chać autobusami linii 800 do Pal-
mir w Puszczy Kampinoskiej. Od 4 
lipca w weekendy pociągi S3 Szyb-
kiej Kolei Miejskiej dojeżdżają do 
Nieporętu i Radzymina. 

Warszawskie Linie Turystyczne 
to nie tylko autobusy i tramwaje, ale 
także promy przez Wisłę, w trzech 
miejscach. W wakacje pływają co-
dziennie. Słonka pływa między Cy-
plem Czerniakowskim a Saską Kę-
pą. Pliszka od mostu Poniatowskie-
go do Stadionu Narodowego. Wilgą 
odpłyniemy przy Podzamczu i fon-
tannach, a dopłyniemy do ZOO. Na 
prom można zabrać rower, a prze-
prawy promami są bezpłatne. 

Kursuje wąskotorówka 
W każdą sobotę do 30 września 
można wybrać się na przejażdżkę 
kolejką wąskotorową. Pociągi zabie-
rają chętnych na wycieczkę z Pia-
seczna przez Runów do Tarczyna 

Wakacje 2020

Podróże  
w czasie epidemii

Epidemia koronawirusa 
zmieniła plany urlopowe 
wielu z nas, ale ma to swoje 
plusy. W tym roku lepiej nie 
snuć spektakularnych wizji 
wypoczynku w egzotycznych 
krajach, a zamiast tego rozej-
rzeć się dookoła

Tomasz Dybalski

Utarło się, że wakacyjny urlop mu-
si być jak najdalej do domu. Wie-
lu z nas planowało jak zwykle wy-
jazdy w góry lub nad morze, albo 
wakacje w zagranicznych kuror-
tach. Wybuch epidemii przekre-
ślił wiele takich planów, a głów-
nym kryterium wyboru celu na 
wakacje stała się możliwość izo-
lacji. Nie szukamy miejsc popu-
larnych, ale raczej tych cichych 
i spokojnych. Zmienia się także 
styl naszego podróżowania. Za-
miast dłuższych wyjazdów za-
częliśmy myśleć o krótkich wypa-
dach, jednodniowych albo week-
endowych. Dzięki temu zaczęli-
śmy rozglądać się nad atrakcja-
mi w najbliższej okolicy.

Część z nas odwiedza je regu-
larnie, dla innych wiele miejsc bę-
dzie sporym zaskoczeniem. Jedno 
jest pewne – na Mazowszu nie da 
się nudzić. Wielu Mazowsze koja-
rzy się przede wszystkim z War-
szawą, stolicą Polski, a więc wiel-
komiejsko. Ale urokliwe parki kra-
jobrazowe zaczynają się już w gra-
nicach Warszawy, a w naszym re-
gionie jest wiele miejsc z dziewi-
czą przyrodą, gdzie znajdziemy ci-
szę, spokój i możliwość aktywne-
go (i nie tylko) wypoczynku. Ma-
my więc mnóstwo szlaków rowe-
rowych, trasy kajakowe na mazo-
wieckich rzekach, możemy wybrać 
się na leniwy spacer po skansenach. 

Dzięki Mazowieckiemu Szla-
kowi Tradycji wycieczkę po regio-
nie możemy zaplanować sobie sa-
mi, i to niejedną! Cudze chwalicie, 
swego nie znacie – mówi popular-
ne porzekadło, ale rzeczywiście coś 
w nim jest. W obecnej sytuacji jest 
też o niebo bezpieczniejsze, także 
dlatego, że nie zaskoczą nas no-
we restrykcje w zagranicznym ku-
rorcie. Tym bardziej, że słyszymy, 
że w krajach południowej Europy 

rozpoczyna się druga fala epidemii 
– niedługo po wznowieniu lotów.

Pamiętajmy, żeby zwłaszcza 
w tym roku podróżować bezpiecz-
nie. Zabierajmy ze sobą maseczki, 
środki do dezynfekcji rąk. W tym 
roku lepiej nie snuć spektakular-
nych wizji wypoczynku w egzo-
tycznych krajach, a zamiast tego 
rozejrzeć się dookoła. +

W czasie pandemii 
uczymy się krótkich 

wycieczek w regionie. 
Zamiast weekendu 

w Barcelonie, wolimy 
weekend w puszczy. 
Czasem wystarczy 

dzień wolnego 
i rower, by wyskoczyć 

jakby do innego 
świata

• Plaża nad Wisłą w Warszawie w czasie epidemii. Mieszkańcy zachowują dystans 

FOT. DAWID ŻUCHOWICZ / AGENCJA GAZETA

Podróże po Mazowszu 

Rower, pro m, a może katamaran? 
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i z powrotem. W drodze powrotnej 
zaplanowana jest przerwa na pik-
nik w Runowie. Z myślą o pasaże-
rach kolejki przygotowano miejsce 
do biesiadowania, wiaty ze stołami, 
miejsce na ognisko. Można będzie 
także pograć z dziećmi w piłkę lub 
odpocząć w położonym nieopodal 
brzozowym zagajniku. 

Osoby chcące dojechać do Pia-
seczna na przejażdżkę kolejką bę-
dą mogły skorzystać ze specjalnej 
linii autobusowej 51. Autobusy bę-
dą zaczynały kursy w centrum War-
szawy, dojeżdżały do początkowe-
go przystanku kolejki w Piasecz-
nie, a po zakończonej wycieczce 
będą odwoziły jej uczestników do 
Warszawy. W tym roku – ze wzglę-
du na ograniczenia wprowadzone 
w związku z epidemią koronawiru-
sa – autobusem jednocześnie mogą 
podróżować maksymalnie 33 osoby. 

W ofercie są dostępne bilety na 
przejazd łączony – kolejką i autobu-
sem linii dowożącej 51 oraz na prze-
jazd tylko kolejką. Przykładowo, ce-
na biletu normalnego na przejazd 
kolejką i autobusem to 40 zł, a przy 
dojeździe do Piaseczna na własną 

rękę – 35 zł. Bilety na przejazd kole-
ją można kupić na stronie www.bi-
lety.kolejka-piaseczno.pl lub w ka-
sie przed odjazdem pociągu – będą 
wtedy jednak droższe o pięć złotych. 

Rejs drewnianą łodzią 
Możemy wybrać się na rejs drewnia-
ną szkutą (tradycyjną łodzią płasko-
denną) po Wiśle na Urzeczu. Szkuta 
kursuje w każdą sobotę i niedzielę 
wakacji z portu w Górze Kalwarii 
przy tzw. piaskarni. Jak informu-
ją organizatorzy, „w czasie rejsów 
uczestnicy będą mieli okazję zapo-
znać się z lokalną historią i trady-
cjami, szczególnie tymi związany-

mi z żeglugą wiślaną oraz podzi-
wiać nadwiślańską przyrodę Urze-
cza na linii Góra Kalwaria w kierun-
ku Gassów lub Czerska”. 

Na szkucie czeka drobny poczę-
stunek. Rejs trwa 50 min, jedno-
razowo na łódź może wejść 8-10 
osób. Łódź jest bezpieczna dla dzie-
ci, a w zestawie są kapoki nawet dla 
najmniejszych uczestników rejsu! 

Dwa katamarany pływają w oko-
licach Serocka po Bugu i Narwi 
w każdy letni weekend – aż do 6 
września. Wyruszają z przystani 
Serock-molo lub Serock-Rybaki 
dwiema trasami, dobrze zgrany-
mi ze szlakami rowerowymi (jed-

norazowo katamaran może zabrać 
na pokład 12 osób i 8 rowerów): Al-
batros 1 jest świetną opcją przepra-
wy przez Narew z Serocka do Arcie-
chowa, a Albatros 2 pływa Bugiem 
z Serocka przez Cupel i Kuligów do 
Popowa i z powrotem. 

Zabytki na trasie 
i w muzeum
Jeśli już jesteśmy przy środkach 
transportu, zabytkowe pojazdy mo-
żemy spotkać na turystycznych tra-
sach, ale także w muzeach. Na daw-
nej (i przyszłej) stacji Warszawa 
Główna dzisiaj działa Stacja Mu-
zeum, czyli niegdysiejsze Muzeum 
Kolejnictwa. Nie ma przecież osoby, 
która nie jechała pociągiem. Na Sta-
cji Muzeum starsi z łezką w oku bę-
dą wspominać zapewne letnie wy-
jazdy na wakacje, a dzieciaki będą 
zaskoczone, jakie pociągi jeździ-
ły kiedyś po naszych torach. Ko-
lekcja muzeum jest naprawdę du-
ża, od przedwojennych parowo-
zów po pierwsze polskie lokomo-
tywy elektryczne.

Obok Warszawy znajduje się 
też Muzeum Motoryzacji i Tech-

niki w Otrębusach. To prywatne 
muzeum zgromadziło około 300 
zabytkowych samochodów i spo-
rą kolekcję eksponatów związa-
nych z lotnictwem i militariami. 
W muzeum zobaczymy samo-
chody produkowane od począt-
ku XX w. w Polsce, Europie i Ame-
ryce Północnej.

W Sochaczewie z kolei znajdu-
je się Muzeum Kolei Wąskotoro-
wej. Mieści się w siedzibie dawnej 
Powiatowej Kolei Sochaczewskiej, 
uruchomionej w 1922 r. W każdy 
weekend zabytkowy pociąg zabiera 
nas stąd na wycieczkę. W programie 
jest zwiedzanie muzeum, przejazd 
do Wilcz Tułowskich, na skraj Pusz-
czy Kampinoskiej i piknik z ogni-
skiem nad rzeką Łasicą w Tułowi-
cach. Bilet na pociąg retro kosztu-
je 29 zł (normalny) i 23 zł (ulgowy). 
Za 11 zł zabierzemy rower, dzieci do 
lat czterech jeżdzą bezpłatnie. Wą-
skotorówka odjeżdża w piątki, sobo-
ty i niedziele o godz. 10.30. Powrót 
o godz. 15.20. Bilet warto kupić on-
line na stronie stacjemuzeum.pl – 
na miejscu przed odjazdem może 
ich już zabraknąć. +

Hitem Kolei Mazowieckich na tegoroczne 
wakacje jest Bilet Turysty. Kosztuje 67 zł i w jego 

ramach możemy przez trzy dni jeździć pociągami 
Kolei Mazowieckich bez ograniczeń. Co ważne, 
nie muszą to być trzy dni pod rząd. O tym, kiedy 

jechać, decydujemy sami

• Zalew Zegrzyński FOT. JACEK MARCZEWSKI / AGENCJA GAZETA • Twierdza Modlin FOT. MROT
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Są setki pomysłów na aktywnie spędze-
nie wolnego czasu na Mazowszu, ale 
kto nie lubi czasem położyć się nad wodą, 
poopalać się, czasem wskoczyć do wody? 
I wcale nie trzeba jechać daleko. 

Tomasz Dybalski  

W te wakacje mało kto zdecyduje 
się na kąpiele w Adriatyku czy Mo-
rzu Czarnym. Na topie będzie Bałtyk, 
ale już teraz ciężko tam o miejsca 
noclegowe. Nie trzeba jednak jechać 
daleko, żeby zaznać kąpieli słonecz-
nych, a nawet wodnych. W Warsza-
wie oprócz basenów działa wpraw-
dzie tylko jedno kąpielisko – słynne 
Jeziorko Czerniakowskie. Jednak już 
w okolicach miasta jest ich znacznie 
więcej. Najbardziej znane plaże są 
nad Zalewem Zegrzyńskim

Warto zajrzeć do Kozienic. Tu zo-
baczymy zespół pałacowy należący 
niegdyś do Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Przede wszystkim od-
poczniemy też w ośrodku nad Jezio-
rem Kozienickim. Czysta woda i pla-
ża, pensjonat, domki kempingowe, 
boiska czy korty tenisowe zachęca-
ją, żeby zostać tu na dłużej. Tereny 
Kozienickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu jad jeziorem to jedno z naj-
ciekawszych miejsc nad wodą na po-
łudniowym Mazowszu. 

Kozienice to też doskonała ba-
za wypadowa na piesze i rowero-
we wyprawy po puszczy, chociaż-
by do rezerwatu Królewskie Źródła, 
gdzie swoje pragnienie gasił Włady-
sław Jagiełło. 

Popularny Zalew 
Zegrzyński
Jezioro Zegrzyńskie to popularne 
miejsce wypadowe mieszkańców 
Warszawy. Pierwotnie miało być 
jednym ze zbiorników kompleksu 
umożliwiających żeglugę po Bugu, 
ostatecznie zostało jedynym i służy 
przede wszystkim rekreacji. Jezio-
ro przeżywa swój renesans. Dawne 
ośrodki zakładów pracy po remon-
tach odzyskują blask, działają też 
ośrodki sportów wodnych, co na je-
ziorze jest szalenie popularne. Or-
ganizowane są imprezy regatowe. 

Po budowie kilku oczyszczalni 
nad Narwią i Bugiem woda w jezio-
rze jest czysta. Także pasjonaci węd-
karstwa znajdą tu coś dla siebie. Je-
zioro Zegrzyńskie jest bowiem obfite 
w ryby takie jak: leszcze, liny, karpie, 
okonie, sandacze, szczupaki, sumy 
(wędkarski rekord 74,5 kg), wzdrę-
gi, bolenie, jazgarze, miętusy, węgo-
rze, karasie (srebrzysty, złoty), jazie, 
klenie oraz tołpygi.

Wokół Zalewu Zegrzyńskiego 
znajduje się 12 szlaków rowerowych. 
Ich długość wynosi 351,1 km. Miłośni-
cy legend mogą zaczaić się nad jezio-
rem i wypatrywać Paskudy z Zale-
wu Zegrzyńskiego, potwora rzeko-
mo żyjącego w zbiorniku. 

Popularna jest tu Dzika Plaża 
w Nieporęcie. Kąpielisko przy po-
łudniowym wybrzeżu Jeziora Ze-
grzyńskiego. Szeroka piaszczysta pla-
ża ma 100 m długości, do tego alejki 
spacerowe, tereny zielone, plac za-

baw dla dzieci i siłownia na świeżym 
powietrzu oraz drewniane molo. Pla-
ża wyposażona jest w pełne zaplecze 
sanitarne, w bezpośrednim sąsiedz-
twie wody znajdują się także natry-
ski. Z kolei „Plaża Miejska” w Seroc-
ku położona jest nad rzeką Narew. 
Na terenie kąpieliska jest molo spa-
cerowo-widokowe, plaża jest piasz-
czysta, ciągi chodniki są wyłożone 
kostką. Na terenie plaży znajdują się 
boiska do siatkówki plażowej, koszy-
kówki, stoły do tenisa stołowego, pla-
ce zabaw tradycyjny i wodny. Są sa-
nitariaty z natryskami.

W Płocku na Sobótkę
Płocczanie najczęściej jeżdżą na 
Sobótkę. Tu także woda jest czysta. 
Przed sezonem oczyszczony został 
piasek, płetwonurkowie wydobyli 
z dna zalewu niebezpieczne przed-
mioty pozostawione jesienią, zimą 
i wiosną. Na kąpielisko można się 
dostać pieszo, rowerem, samocho-
dem, ale z Płocka także autobusem 
Komunikacji Miejskiej – linia nr 44. 
Na Sobótce działa darmowe wi-fi, 
jest wypożyczalnia sprzętu wodne-
go, plażowego i sportowego. – Korzy-
stający mają do dyspozycji m.in.: ro-
wery wodne, kajaki, sprzęt do bad-
mintona, siatkówki plażowej, leżaki, 
nieodpłatną zjeżdżalnię, toalety, par-
king. W granicach kąpieliska znaj-
dują się cztery boiska do siatków-
ki plażowej, dwa drewniane pomo-
sty oraz boisko do gry w piłkę ręcz-
ną plażową. 

Wybierając się do Żyrardowa la-
tem, koniecznie zaplanujcie w pierw-
szej kolejności pobyt na rozległej, 
piaszczystej plaży Zalewu Żyrardow-
skiego, która ma do zaoferowania 
wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi 
– m.in. strzeżone kąpielisko, place 
zabaw, siłownię zewnętrzną, piasz-
czyste boiska. Ponadto do dyspozy-
cji plażowiczów jest taras gastro-
nomiczny i wypożyczalnia sprzę-
tu wodnego. Po kąpielach wodnych 
i słonecznych polecamy zanurzyć 
się w wyjątkowym, industrialnym 
klimacie miasta.

Mieszkańcy Warszawy zaglądają 
jad Jeziorko Czerniakowskie. Piasz-
czysta plaża ma 30 m długości, ale da-
lej można spokojnie znaleźć miejsce 
na rozłożenie koca na trawie. Obok 
znajduje się siłownia plenerowa. Nad 
bezpieczeństwem czuwają wyszko-
leni ratownicy WOPR, woda jest ba-
dana przez sanepid i bezpieczna do 
pływania. Popularne są także plaże 
nad Wisłą. Przez wiele lat wiślane 
plaże kojarzyły się raczej z dzikimi 
wydmami i mułem. Od kilku lat pod 
hasłem przywracania rzeki miastu 
władze Warszawy zmieniają oblicze 
Wisły. Setki ton czystego piasku zwie-
zione na prawym brzegu sprawiły, 
że nad Wisłą można się poczuć nie-
mal jak nad morzem. Są leżaki, jest 
grill, są nawet boiska do piłki plażo-

wej. Wszystkie trzy plaże łączy nowa 
ścieżka rekreacyjna biegnąca przez 
wiślane łęgi. Miejsc do plażowania 
jest w Warszawie sporo i wciąż po-
wstają kolejne. Wielkim minusem 
są jednak powszechnie obowiązu-
jące zakazy kąpieli; wyjątek stano-
wi tylko Jeziorko Czerniakowskie.

A może do parku wodnego?
Od ubiegłego roku w stolicy działa 
też park wodny Moczydło. Park na 
Moczydle z rodowodem z lat 60. ofe-
ruje dziś zupełnie inny standard niż 
wcześniej. Cały zespół basenowy zaj-
muje 7,5 ha. Niecka ze stali nierdzew-
nej ma powierzchnię aż 2,6 tys. m kw. 
Oprócz basenów są tu place wodne 
dla dzieci, imponujący plac zabaw, 
boiska do gier plażowych, do koszy-
kówki, do siatkówki.

A może ktoś woli wypoczynek ro-
dem z rajskiej wyspy? Park Suntago 
Wodny Świat to tropikalny klimat dla 
dzieci i dorosłych, temperatura 32 st. 
C, 740 prawdziwych palm, kilka ty-
sięcy kwiatów, 5500 m kw. basenów, 
75 000 m kw. atrakcji pod dachem, 
cztery strefy tematyczne: Jamango, 
Relax, SPA & Wellness, Saunaria oraz 
kilka restauracji i barów. W tym sa-
mym czasie relaksowi może się tu-
taj oddać aż 10 000 osób. Ten wspa-
niały obiekt otwarty w lutym 2020 
r. z pewnością stanie się jedną z naj-
ciekawszych atrakcji turystycznych 
Mazowsza, przyciągających gości za-
równo z kraju, jak i zagranicy. Park 
Suntago Wodny Świat to najwięk-
szy zadaszony park wodny w Euro-
pie i pierwszy tego typu tak spekta-
kularny obiekt w Polsce.

Kąpieliska na Mazowszu 

Wypoczynek nad wodą 

• Plaża nad Wisłą w Warszawie FOT. AGATA GRZYBOWSKA / AGENCJA GAZETA

• Jeziorko Czerniakowskie FOT. ADAM STĘPIEŃ / AGENCJA GAZETA

• Suntago FOT. ADAM STĘPIEŃ / AGENCJA GAZETA



5Mazowsze znane i nieznaneGazeta Wyborcza
Piątek, 31 lipca 2020

1 RP

Dla osób szukających niezapo-
mnianych wrażeń stworzono naj-
większą strefę zadaszonych zjeż-
dżalni wodnych w Europie, z któ-
rych największa ma ponad 30 m 
wysokości i ponad 300 m długości, 
basen z falą, rwącą rzekę czy rze-
kę przygód.

Obiekt zamiast wyjazdu na wa-
kacje za granicę umożliwia spę-
dzenie urlopu w Polsce w tropikal-
nym klimacie 32 stopni Celsjusza, 
w otoczeniu ponad 740 prawdzi-
wych palm przywiezionych z róż-
nych zakątków świata oraz kilku 
tysięcy kwiatów.

Park of Poland i Suntago Wod-
ny Świat to miejsce dla wielbicie-
li tropikalnego klimatu, zarówno 
na kilka godzin, jak i na kilka dni. 
Dla tej grupy przeznaczona będzie 
wygodna baza noclegowa Suntago 
Village. Do dyspozycji gości przy-
gotowane są 92 w pełni wyposażo-
ne, nowoczesne domki modułowe, 
ze strefami zabaw dla dzieci, prze-
strzenią do grillowania oraz recep-
cją z minidelikatesami.

Suntago Wodny Świat podzielo-
ny jest na trzy strefy tematyczne: do-
stępną dla wszystkich bez względu 
na ograniczenia wiekowe Jamango 
oraz Saunaria i Relax, do których 
wstęp mają wyłącznie osoby powyżej 
16. roku życia. Wewnątrz tej ostatniej 
znajduje się także Wellness & SPA.

Pamiętajmy, że pobyt w Suntago 
i podobnych obiektach warto obec-
nie zarezerwować wcześniej. Zgod-
nie z obostrzeniami związanymi 
z epidemią koronawirusa tego typu 
obiekty mogą działać przy 50 proc. 

maksymalnego obłożenia. Na terenie 
całego obiektu w widocznych miej-
scach dostępne są płyny dezynfeku-
jące oraz specjalne oznakowanie CO-
VID-19, przypominające o nowych 
obowiązujących zasadach: zacho-
wania dystansu 2 m, noszenia mase-
czek w holu głównym i w szatniach. 
Dodatkowo specjalnie oddelegowa-
ny zespół wielokrotnie w ciągu dnia 
prowadzi dezynfekcję powierzch-
ni wspólnych.

3 km od centrum Ciechanowa 
jest kąpielisko Krubin z wyznaczo-
nym i strzeżonym kąpieliskiem dla 
dzieci i dorosłych. Wokół kąpieliska 
jest plaża piaszczysta. Na miejscu wy-
pożyczalnia sprzętu wodnego (kaja-
ki i rowery wodne). W Siedlcach po-
pularny jest zalew Muchawka. Ką-
pielisko strzeżone, długość piaszczy-
stej plaży 54 m. Jest pomost. W bli-
skim sąsiedztwie kąpieliska plac za-
baw dla dzieci i boiska plażowe. Dla 
zmotoryzowanych – parking przy 
ul. Okrężnej.

Niedaleko Warszawy – w Zielon-
ce – jest plaża przy gliniance. Jest też 
pomost i food trucki z jedzeniem. 
Jeśli komuś nie zależy na piaszczy-
stym zejściu, może poszukać ustron-
nego miejsca kawałek dalej. Odpo-
cząć przy Gliniance Hosera może-
my w Pruszkowie. Kąpielisko znaj-
duje się w parku „Mazowsze” przy 
ul. Szarych Szeregów. Długość pla-
ży wzdłuż linii brzegowej wynosi 
40 m. Powierzchnia glinianek 4 ha. 
Dno kąpieliska piaszczyste. Maksy-
malna głębokość glinianek 11 m. Wy-
posażenie: toalety, kosze na śmieci, 
przebieralnia. +

Kąpieliska na Mazowszu 

Wypoczynek nad wodą 

Gdzie się kąpać?
Lista kąpielisk w województwie mazowieckim

TU WOLNO  
SIĘ KĄPAĆ

• Bratoszewo, Gostynin
Godziny otwarcia: 10-18

• Dzika Plaża nad Za-
lewem Zegrzyńskim, 
Nieporęt
Godziny otwarcia: 10-18

• Glinianki, Zielonka
Godziny otwarcia: 10-18

• Jeziorko Czerniakow-
skie, Warszawa
Godziny otwarcia: 9-19

• Jezioro Górskie, plaża 
Patelnia, Grabina
Godziny otwarcia: 10-18

• Jezioro Iłżeckie, Iłża
Godziny otwarcia: 10-18

• Krubin, Ciechanów
Godziny otwarcia: 11-19

• Sobótka, Płock
Godziny otwarcia: 10-18

• Zalew Muchawka, 
Siedlce
Godziny otwarcia: 10-18

• Kąpielisko nad Pilicą, 
Białobrzegi
Godziny otwarcia: 11-17

• Kąpielisko miejskie, 
Ostrołęka
Godziny otwarcia: 10-18

• Zalew nad Liwcem, 
Węgrów
Godziny otwarcia: 10-18

• Stawy Walczewskie-
go, Grodzisk Mazo-
wiecki
Godziny otwarcia: 9-20

• Kąpielisko Rówce, 
gmina Zbuczyn
Godziny otwarcia: 10-18

• Kąpielisko przy 
WOPR, Nowy Dwór 
Mazowiecki
Godziny otwarcia: 10-18

• Kąpielisko przy Targo-
wisku Miejskim, Nowy 
Dwór Mazowiecki
Godziny otwarcia: 10-18

• Staw Górny, Pionki
Godziny otwarcia: 10-17

• Kąpielisko w Kącku, 
Wiązowna
Godziny otwarcia: 9-20

• Glinianka Hosera, 
Pruszków
Godziny otwarcia: 10-18

• Jezioro Kozienickie, 
Kozienice
Godziny otwarcia: 10-18

• Plaża nad Narwią, 
Pułtusk
Godziny otwarcia: 11-19

• Plaża Miejska – Zalew 
Zegrzyński, Serock
Godziny otwarcia: 10-18

• Zacisze Bis, Kosze-
lówka
Godziny otwarcia: 10-18

• Zalew Miejski, Maków 
Mazowiecki
Godziny otwarcia: 11-19

• Zalew, Szydłowiec
Godziny otwarcia: 10-18

• Zalew Żyrardowski, 
Żyrardów
Godziny otwarcia: 10-20

• Zalew Łosicki, Łosice
Godziny otwarcia: 10-18

• Zalew, Zwoleń
Godziny otwarcia: 11-19

TU NIE WOLNO  
SIĘ KĄPAĆ

• Jezioro Soczewka, 
powiat płocki

 
 
Poza wymienionymi 
miejscami, które speł-
niają wymogi kąpie-
lisk, w wielu miejscowo-
ściach funkcjonują jesz-
cze miejsca nazywane 
formalnie „okazjonal-
nie wykorzystywanymi 
do kąpieli”. Wśród nich 
także są znane i popu-
larne miejsca, a na wie-
lu z nich są ratownicy. 
Organizatorzy kąpielisk 
muszą spełnić bardziej 
rygorystyczne przepisy, 
częściej niż w miejscach 
okazjonalnie wykorzy-
stywanych do kąpieli ba-
dana jest woda. +

Źródło danych: Serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dane aktualne na 29 lipca

Czarne  
punkty wodne

• Pamiętajmy, żeby kapać się tam, 
gdzie naprawdę jest bezpiecz-
nie. Unikajmy miejsc odludnych, 
dzikich, nieznanych, niestrzeżo-
nych. Od ponad dziesięciu lat na 
Mazowszu powstaje lista czarnych 
punktów wodnych. Ze statystyk 
wynika, że częściej dochodzi do 
utonięć nad rzekami, jeziorami czy 
nawet stawami niż nad morzem. 
Obserwując wodę z brzegu, nie 
możemy mieć pewności, co kryje 
się w głębi – czy w tym miejscu 
jest silny nurt, gdzie jest dno, czy 
są wiry itp.

• Dlatego Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego wraz z policją 
postanowili zaznaczyć te nie-
bezpieczne miejsca specjalnymi 
tablicami ostrzegawczymi. Forma 
tablicy jest bardzo prosta i czy-
telna. Czarno-żółta kolorystyka 
gwarantuje dobrą widoczność, 
natomiast wyrazista typografia 
i surowa grafika – czytelność. 
Pełną listę 123 czarnych punktów 
wodnych można też znaleźć pod 
adresem mazovia.pl.

• Tablicami oznakowane są te miej-
sca, w których do tej pory docho-
dziło do największej liczby utonięć, 
czy to z racji niebezpiecznych 
wirów, ukształtowania dna czy też 
zbytniej brawury kąpiących. +

• Kąpielisko Sobótka FOT. PIOTR AUGUSTYNIAK / AGENCJA GAZETA

• Jezioro Kozienickie FOT. KOZIENICKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTU

• Zalew w Zwoleniu FOT. FOT TOMASZ DYBALSKI

• Park Wodny Moczydło FOT. BARTOSZ BOBKOWSKI / AGENCJA GAZETA
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Mazowieckie rzeki doskonale nadają się 
na spływy kajakowe. Na spływ nie trzeba 
wybierać się na Mazury, wystarczy poje-
chać 50 km od Warszawy. 

Tomasz Dybalski 

Pilica, Narew, Skrwa Lewa, Skrwa 
Prawa, Bug, Liwiec, a to nie wszyst-
kie rzeki na Mazowszu, które mo-
żemy spłynąć kajakiem. Z roku na 
rok szlaki robią się coraz popular-
niejsze i powstaje wokół nich in-
frastruktura. Mazowieckie rzeki 
są różnorodne jak całe Mazow-
sze – wśród propozycji znajdzie-
my łatwe, spokojne szlaki dla po-
czątkujących i dla rodzin z dzieć-
mi oraz takie dla wymagających 
kajakarzy 

Pilica 
Droga z Warszawy do Warki to 
mniej niż godzina jazdy, a wypad 
na kajaki nad Pilicę może nam za-
stąpić wyjazd na Mazury. Pilica 
z roku na rok staje się coraz bar-
dziej popularnym szlakiem kaja-
kowym, a jego centrum staje się 
właśnie Warka. Wzdłuż brzegu 
rzeki działa już kilka wypożyczal-
ni kajaków, jest tu także kemping. 
Ale Pilica to doskonała rzeka, je-
śli chcemy, żeby nasz spływ kaja-
kowy trwał dłużej niż jeden dzień. 
Przygodę z kajakami można zacząć 
na Zalewie Sulejowskim koło To-
maszowa Mazowieckiego w woje-
wództwie łódzkim. Później wpły-
wamy na Mazowsze, mijając sie-
lankowe okolice Nowego Miasta 
nad Pilicą, Białobrzegi i Warkę. 
Kajakiem dopłynąć można do Mni-
szewa, czyli do ujścia Pilicy do Wi-
sły. Spływ od Zalewu Sulejowskie-
go do Mniszewa zajmie nam przy-
najmniej tydzień. 

Wypożyczalnie mają bogatą 
ofertę, na dłuższe spływy może-
my po prostu wynająć kajaki albo 
też zarezerwować zorganizowany 
spływ, z noclegami czy transpor-
tem bagażu. 

Nie ma problemu także z jed-
nodniowym wyjazdem na kajaki. 
Są tu trasy od kilku do niespełna 
30 km długości, więc każdy znaj-
dzie taką dopasowaną dla niego. 

Pilica jest najdłuższym lewym 
dopływem Wisły. Przepływa przez 
południową i centralną Polskę, 
przyciąga amatorów wędkarstwa 
i sportów wodnych. Bogata roślin-
ność otaczająca jej koryto stanowi 
mieszkanie dla licznych gatunków 
dzikiej zwierzyny oraz ptactwa. 

Płynąc rzeką Pilicą, mijamy kil-
ka mniejszych przystani i miejsc 
do plażowania. 

Warka słynęła niegdyś z rozle-
głych winnic, rozciągających się 
wzdłuż Pilicy. Winiary to nazwa 
dawnej wsi, która w XX w. zosta-
ła dołączona do wareckiego terenu 
jako jego dzielnica. To tu w 1949r ., 
w Mazowieckich Zakładach Prze-
twórstwa Owocowo-Warzywnego 
„Winiary”, zadebiutowało pierw-
sze wino. Dziś Winiary to chyba 
najpiękniejsze miejsce w Warce, 
z zachowanym (obecnie remonto-

wanym) zespołem pałacowo-par-
kowym z XIX w.: Muzeum Kazi-
mierza Pułaskiego i parkiem bo-
gatym w pomniki przyrody – dę-
by szypułkowe. 

Na długo przed wjazdem do 
Warki naszym oczom ukazują się 
rozległe sady, przysłaniające wi-
dok po obydwu stronach drogi. 
Wiadomo już, że wjechaliśmy do 
jabłkowego centrum Polski. Jabł-
ko to najczęściej wymieniany tu 
owoc, a sposobów jego przetwo-
rzenia jest mnóstwo. 

Narew 
To, co najbardziej zachęca do spły-
wu kajakowego Narwią, to niepo-
wtarzalny krajobraz. 

Oszałamia splotami koryt 
w Narwiańskim Parku Narodo-
wym, tworząc krajobraz zwany 
polską Amazonią. Wreszcie wpada 
tuż przed Ostrołęką na teren woje-
wództwa mazowieckiego i mean-
druje aż do Nowego Dworu Ma-
zowieckiego, tworząc po drodze 
wyspy, pozostawiając w starorze-
czach jeziora i siostrzane nurty. 

Do Wisły uchodzi na wysoko-
ści Nowego Dworu Mazowieckie-
go. Wcześniej wpływa do Jeziora 
Zegrzyńskiego, w którym łączy 
się z Bugiem. 

Jest jedyną w Europie rzeką 
określaną naukowo jako anasto-
mozująca. Oznacza to, że płynie 
jednocześnie kilkoma równopraw-
nymi nurtami. Narew to rzeka spo-
kojna, malowniczo meandrująca, 
z licznymi rozlewiskami. W więk-
szości zachowała swą naturalność. 
Prowadzi przez mazowieckie mia-
sta, wsie i miasteczka. Daje niepo-
wtarzalną szansę na poznanie kur-
piowskiego folkloru, wielu unikal-
nych zabytków i bogatego środo-
wiska przyrodniczego. 

Spływ kajakowy Narwią będzie 
idealny dla rodzin z dziećmi i po-
czątkujących kajakarzy. Tu, podob-
nie jak w przypadku spływów Pili-
cą, mamy dużo możliwości doty-
czących długości spływu. Może-
my w ciągu kilku godzin spłynąć 
z Dębego do Modlina albo wybrać 
się na tygodniowy, blisko 150-kilo-
metrowy wpływ z Nowogrodu do 
Serocka. Po drodze miniemy spo-
ro miejscowości, w których war-
to zatrzymać się chociaż na chwi-
lę: Ostrołękę, Różan czy Pułtusk. 

W swoim mazowieckim bie-
gu Narew przepływa przez re-
jony znane z barwnego folkloru 
kurpiowskiego. W wielu wsiach 
zachowały się drewniane domki 
z charakterystycznymi zdobienia-
mi. W dni świąteczne mieszkań-
cy – zwłaszcza kobiety – chętnie 
zakładają tradycyjne stroje. Nad 
Narwią położone są również cie-
kawe miasta. W ostrołęckim ko-
ściele bernardynów bogactwo de-
koracji przyprawia o zawrót gło-
wy. W Pułtusku nie sposób zre-

zygnować ze spaceru po najdłuż-
szym rynku w Europie. 

Nadnarwiańskie łąki i lasy są 
oazą ptasiego życia. W nadrzecz-
nych skarpach licznie gniazdu-
ją jaskółki brzegówki, na piasz-
czystych łachach spotkać moż-
na rybitwę białoskrzydłą, a w la-
sach łęgowych – brodźca piskli-
wego i dudka. 

Skrwa Prawa i Lewa 
Brudzeński Park Krajobrazowy 
i okolice nazywane są mazowiec-
ką Szwajcarią. Wąwozy i strome 
urwiska, wzgórza i doliny, lasy, je-
ziorka i meandrująca Skrwa Prawa 
to nietypowy dla Mazowsza krajo-
braz. A wszystko kilkanaście kilo-
metrów od Płocka i nieco ponad 
sto od Warszawy. 

Dolny odcinek Skrwy Prawej 
jest najbardziej atrakcyjny dla kaja-
karzy spragnionych mocnych wra-
żeń. Sercem Mazowieckiej Szwaj-
carii jest osada leśna Sikórz z pa-
łacowo-parkowym zespołem nale-
żącym niegdyś do rodziny Piwnic-
kich. Sikórz to także nazwa rezer-
watu przyrody obejmującego odci-
nek Skrwy Prawej z jej nadbrzeż-

Kajakowe szlaki Mazowsza 

Krajobrazy Mazowsza najle piej widać z kajaków

FOT. MROT

• Atrakcją na Wkrze są nie tylko spływy kajakowe, ale też pontonowe FOT. MROT

• Przystań kajakowa nad Skrwą Lewą FOT. MROT
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nymi łęgami z czarną olszą oraz 
wielopiętrowymi drzewostanami. 

Dolny odcinek Skrwy Prawej 
wiodący przez Brudzeński Park 
Krajobrazowy to najbardziej atrak-
cyjny dla kajakarzy odcinek tej rze-
ki. Naturalne otoczenie, natural-
na dolina rzeczna, wcięta mocno 
w wysoczyznę terenu, z malow-
niczym przełomem w rezerwa-

cie Sikórz. Oczywiście nie jest lek-
ko – bystrza, zatory drzewne, gła-
zy narzutowe nie ułatwiają spły-
wu i gdzieniegdzie konieczne są 
przenoski, których nie ułatwia-
ją wysokie i strome zbocza rzecz-
nego wąwozu. 

Skrwa Lewa to bliźniaczy, ale le-
wobrzeżny dopływ Wisły. To tak-
że szlak dla kajakarzy spragnio-

nych wrażeń. Wszystko przez to, 
że Skrwa Lewa jest rzeką zmien-
ną. Część trasy jest leśna, ma dziki 
i naturalny charakter. Zmienia się 
ze spokojnej rzeki w rwący potok. 
Spływ tą rzeką będzie trudniejszy 
przy niskim stanie wody. 

Bug i Liwiec 
Meandrujące Bug i Liwiec przycią-
gają miłośników spływów kajako-
wych, a że są rzekami nizinnymi, 
ze spokojnym nurtem, chętnie są 
wybierane na wyprawy rodzinne. 
Brańszczyk i Kamieńczyk to bar-
dzo dobre miejsca na rozpoczęcie 
(lub zakończenie) spływów kaja-
kowych. Można przyjechać z wła-
snym sprzętem lub zarezerwować 
go w jednej z wypożyczalni. 

Często firmy wypożyczające ka-
jaki zajmują się również organi-
zacją spływów i można skorzy-
stać z gotowej oferty lub zaplano-
wać wypad rodzinny albo w gro-
nie znajomych. Bliska odległość 
od Warszawy (60 km) daje moż-
liwość wyskoczenia ze stolicy na 
jeden dzień na kajaki. Bug i Liwiec 
to także szansa na zorganizowanie 
kilkudniowego spływu. Na Liw-
cu możemy wybrać nawet krót-
ką, dziewięciokilometrową trasę 
z Pustych Łąk do Kamieńczyka. 

Na Bugu bardzo ciekawy jest 
12-kilometrowy odcinek od Szu-
mina do Kamieńczyka z najwięk-
szym meandrem na polskich ni-
zinach, czyli Wielkim Kołem Bu-
gu. Jest to co prawda zdecydowa-
nie owal, nie koło, ale faktycznie 
rzeka pod Szuminem tworzy pętlę. 

Płynąc Bugiem, mamy niepo-
wtarzalną okazję oderwania się 
od cywilizacji. Widoki zmieniające 
się za każdym zakrętem, kołujące 
nad naszą głową ptaki i pluskające 
w wodzie ryby – spragnieni kon-
taktu z naturą znajdą tu wszystko, 
o czym marzą. Rzeka daje również 
niepowtarzalną okazję zapoznania 
się z zabytkami i wielonarodową 
kulturą pogranicza. Na Podlasiu 
leży m.in. urokliwy Mielnik oraz 
Drohiczyn – dawna stolica regio-
nu. Koniecznie warto odwiedzić 
maleńką Zuzelę, rodzinną wieś 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
i przyjrzeć się koronkowemu skle-
pieniu kościoła w Broku. Nad brze-
gami rzeki, przy piaszczystych pla-
żach zlokalizowane są lubiane let-
niska. Do najpopularniejszych na-
leżą Serpelice i Kamieńczyk. 

Wkra 
Prawy dopływ Narwi ma 249 km. 
Wkra bierze swój początek ze 
zmeliorowanych bagien na Gar-
bie Lubawskim. W górnym od-
cinku nosi nazwę Nida, a w po-
bliżu Działdowa nazywana jest 
Działdówką. Właściwą Wkrą sta-
je się dopiero na Mazowszu, od 
okolic Żuromina. Wkra jest rze-
ką typowo nizinną, o bardzo ma-
łym spadku. Płynie wśród more-
nowych wzgórz, przez ukwiecone 
łąki. Las zbliża się do wody tylko 
w kilku miejscach. Nad rzeką żyje 
wiele gatunków zwierząt. Z więk-
szych ssaków wodnych można tu 
spotkać bobry i wydry. 

Dopełnieniem nadwkrzańskie-
go krajobrazu są mazowieckie wsie 

i miasteczka z interesującymi za-
bytkami, przede wszystkim cieka-
wymi kościołami. Większość z nich 
widoczna jest z kajaka. 

W górnym biegu Wkry leży Bie-
żuń z jedynym w Polsce Muzeum 
Małego Miasta, w którym dosko-
nale odtworzono atmosferę przed-
wojennej mazowieckiej prowin-
cji. Urokliwie położona nad rzeką 
wioska Malużyn szczyci się cieka-
wym kościółkiem. Do murowane-
go gotyckiego prezbiterium z XVIII 
w. dobudowano murowaną na-
wę. Ładną drewnianą świątynię 
z XVII w. można podziwiać rów-
nież w Królewie. 

Wkra jest dostępna dla kajaka-
rzy od wysokości Działdowa. Od-
cinek Działdowo – Joniec uchodzi 
za trudny. Dalej do Modlina jest 
już prosto, chociaż chwilami mę-
cząco. Rzeka jest częściowo zme-
liorowana, dlatego często trzeba 
przenosić kajak przez jazy. Wkra, 
chociaż nizinna, wcale nie jest le-
niwa – miejscami jej prąd jest cał-
kiem silny. 

Nad rzeką nie istnieją stanice 
żeglarskie ani inna infrastruktu-
ra turystyczna, ale nie ma żad-
nych problemów z zaopatrze-
niem w sklepach w licznie mija-
nych miejscowościach. 

Najatrakcyjniejsze krajobrazo-
wo fragmenty doliny Wkry pod-
legają ochronie. W rezerwacie 
„Dziektarzewo” wysoką skarpę 
nadrzeczną porasta mieszany las 
o bardzo bogatym runie. O mia-
no najpiękniejszego odcinka rze-
ki konkuruje z „Dziektarzewem” 
rezerwat „Dolina Wkry”, obejmu-
jący przełomowy fragment doliny 
w Lasach Pomiechowskich. 

Wisła
Swoich sił w kajaku można pró-
bować też na Wiśle. W większej 
części swego biegu Wisła pozo-
staje dziką, nieuregulowaną rze-
ką. Szerokość jej koryta w wielu 
miejscach przekracza kilometr. 
Taflę wody urozmaicają liczne ła-
chy, kępy i starorzecza. Stan wody 
w rzece zmienia się zgodnie z wa-
haniami pogody. Najpłycej jest od 
końca sierpnia do października. 
Największe stany wód obserwo-
wane są w marcu i kwietniu oraz 
na przełomie czerwca i lipca. Wi-
sła łatwo zmienia swój bieg.

Największą atrakcją spływu 
Wisłą jest niewątpliwie kontakt 
z przyrodą. Na wyspach osiedliły 
się bobry; strome skarpy zamiesz-
kują kolorowe zimorodki. Łatwo 
je wypatrzysz, bo jest ich tu znacz-
nie więcej niż w innych częściach 
Polski. W środkowym biegu Wisły 
gniazduje też najliczniejsza popu-
lacja mew pospolitych. Ale Wisła 
to nie tylko natura. Od wieków rze-
ka była ważnym szlakiem trans-
portowym, a nad jej brzegami wy-
rastały grody obronne, klasztory 
i miasta. W wodach Wisły przeglą-
dają się dwa miasta ważne w histo-
rii Mazowsza: Płock i Warszawa. 

Szlak Wisły można polecić za-
równo kajakarzom, jak i żegla-
rzom, dla których zmierzenie się 
z kapryśnym nurtem wielkiej rze-
ki może być prawdziwym wyzwa-
niem. +

Kajakowe szlaki Mazowsza 

Krajobrazy Mazowsza najle piej widać z kajaków

• Brudzeński Park Krajobrazowy FOT. MROT

• Pilica w okolicach Warki FOT. MROT

• Malownicze krajobrazy nad Narwią FOT. MROT

Z roku na rok szlaki 
robią się coraz 
popularniejsze 

i powstaje wokół nich 
infrastruktura
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Na Mazowszu możemy spędzić week-
end na spacerze, na plaży, w kajaku, na 
 rowerze. Ale w czasie wakacji warto zajrzeć 
także do miast. Tym bardziej, że nawet War-
szawa może nas ciągle mocno zaskoczyć. 

Tomasz Dybalski  

Stare Miasto, Zamek Królewski, Wi-
lanów – obowiązkowe punkty wy-
cieczek do stolicy. Jedne z najważ-
niejszych miejsc nie tylko w stoli-
cy czy na Mazowszu, ale i w kraju. 
Ale czy można inaczej? Zaprasza-
my na wycieczkę po trochę mniej 
oczywistych miejscach w stolicy, 
które też warto zobaczyć. 

Warszawa. Stolica i natura
Zaczynamy od Centrum Nauki 
Kopernik, najbardziej oczywiste-
go z nieoczywistych miejsc. Przez 
cztery lata od otwarcia odwiedziło 
je pięć milionów gości. Wystawy, 
laboratoria, planetarium i warsz-
taty pozwalają zgłębić nam tajniki 
nauki, i to w jaki ciekawy sposób! 
W pracowni robotycznej czy labo-
ratoriach: biologicznym, fizycznym 
i chemicznym każdy z nas może ro-
bić doświadczenia pod okiem spe-
cjalistów z Centrum Nauki Koper-
nik. To tam przekonamy się, że fi-
zyka jest naprawdę fajna, albo zda-
my sobie sprawę z tego, że piecze-
nie ciasta może być doskonałą za-
bawą z chemią. Poza laboratoria-
mi są też warsztaty, dla nauczycie-
li, dla całych rodzin, dla lubiących 
majsterkować. Centrum Nauki Ko-
pernik to też planetarium Niebo Ko-
pernika, w którym w wakacje mo-
żemy nie tylko obserwować gwiaz-
dy. Latem planetarium organizuje 
koncerty pod gwiazdami, pokazy la-
serowe i projekcje filmów. Planeta-
rium zaprosiło już na noc spadają-
cych gwiazd w nocy z 12 na 13 sierp-
nia. Atrakcji „Kopernika” nie spo-
sób opisać krótko. Po prostu trze-
ba się tam wybrać. Ale zaznacza-
my: jeden raz może nie wystarczyć. 

W stolicy trzeba też zajrzeć na 
Stację Muzeum, czyli niegdysiejsze 
Muzeum Kolejnictwa. Nie ma prze-
cież osoby, która nie jechała pocią-
giem. Na Stacji Muzeum starsi z łez-
ką w oku będą wspominać zapewne 
letnie wyjazdy na wakacje, a dziecia-
ki będą zaskoczone, jakie pociągi jeź-
dziły kiedyś po naszych torach. Ko-
lekcja muzeum jest naprawdę duża, 
od przedwojennych parowozów po 
pierwsze polskie lokomotywy elek-
tryczne. Poza stałą kolekcją aktualnie 
możemy w muzeum obejrzeć pociąg 
pancerny (6 sierpnia muzeum udo-
stępni zwiedzającym wnętrze wa-
gonu artyleryjskiego) albo spraw-
dzić, w jakich warunkach podróżo-
wał Bolesław Bierut (do środka jego 
salonki wejdziemy już w najbliższą 
niedzielę, 30 sierpnia). 

Dziś Stacja Muzeum mieści 
się na dawnym dworcu Warsza-
wa Główna, ale w najbliższej przy-
szłości przeniesie się na Odolany. 
Tu powstanie nowa siedziba mu-

zeum, nad którą pracują wspólnie 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego i PKP. 

Warto wybrać się też na przed-
mieścia stolicy (wygodny dojazd 
z centrum miejskim autobusem). 
Ogród graniczy z Parkiem Kultury 
w Powsinie, obok jest też Las Ka-
backi, dlatego to popularne miejsce 
wypadów w weekend, nie tylko na 
spacery. W ogrodzie botanicznym 
rosną tysiące gatunków roślin. Cho-
ciażby w rozarium znajdziemy bli-
sko 600 gatunków róż, jest też po-
nad 500 odmian jabłoni. 

Kolejne miejsce to Muzeum 
Azji i Pacyfiku. To jedyne muzeum 
w Polsce, które posiada zbiory po-
święcone wyłącznie kulturom Azji, 
Oceanii i Australii. Są tu kolekcje 
z Indonezji, Wietnamu, Indii, Chin, 
Mongolii, Tybetu i wielu innych kra-
jów. Placówka ma też zbiory współ-
czesnego malarstwa o tematyce 
orientalnej. Jest też wystawa 120 in-
strumentów z różnych krajów i ob-
szarów kulturowych. 

Na Mokotowie mieści się z ko-
lei Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego. Gromadzi ekspo-
naty związane z działalnością partii 
chłopskich czy wiejskich stowarzy-
szeń. Są wystawy malarstwa i rzeźby 
wiejskich twórców, historia działal-
ności Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego na emigracji czy dokumenta-
cja działalności Wincentego Witosa. 
Ruchy ludowe to nie zawsze docenia-
na część historii Polski i dlatego tym 
bardziej warto zajrzeć do muzeum. 
Szczególnie ciekawa jest wystawa li-
stów pisanych przez Witosa i do nie-
go, które pokazują historię dwudzie-
stolecia międzywojennego w Polsce. 

Trzeba też poznać historię pol-
skiego sportu, w czym pomoże nam 
wizyta w Muzeum Sportu i Tury-
styki, które mieści się w nowocze-
snym Centrum Olimpijskim. Kolek-
cja placówki to ponad 50 tys. eks-
ponatów, przede wszystkim trofe-
ów sportowych, ale zobaczymy też 
stroje i sprzęt sportowy sprzed lat. 
Kto jest ciekawy, jakim kajakiem pły-
wał po mazurskich jeziorach mło-
dy Karol Wojtyła – Muzeum Sportu 
i Turystyki jest miejscem dla niego. 
Kolekcja jest cały czas powiększana, 
bo dokumentuje osiągnięcia współ-
czesnych sportowców. Poza gwiaz-
dami sportu sprzed lat są tu już syl-
wetki takich sportowców jak Mate-
usz Kusznierewicz, Otylia Jędrzej-
czak, Adam Małysz czy Robert Ko-
rzeniowski. 

Radom.  
Tak rozwijało się miasto 
W centrum Radomia jak nigdzie 
indziej możemy zobaczyć ścieżkę 
rozwoju miasta, a na obrzeżach – 
historię wsi. 

Spacer szlakiem rozwoju miasta 
zaczynamy na Grodzisku „Piotrów-
ka”, dawnej osadzie, o której pierw-
sze wzmianki pochodzą z XVIII w. 
Stary Radom mieścił się na niewiel-
kim wzgórzu przy rzece Mlecznej. 
Tu zachował się kościół św. Wacła-
wa, datowany na 1216 r. 

W 1340 r. Kazimierz Wielki za-
kłada Nowy Radom, w niewielkiej 
odległości od starego grodu, ulo-
kowany na prawie magdeburskim, 
z charakterystycznym dla niego ryn-
kiem i układem ulic wokół. Z ryn-
ku ruszamy ul. Rwańską, a później 
deptakiem przez Żeromskiego aż 
do dawnego gmachu komisji woje-

wództwa sandomierskiego projek-
tu Antonio Corazziego, dziś siedzi-
by przede wszystkim urzędu miej-
skiego. Spacerując tą trasą, zoba-
czymy wiele oryginalnych zabyt-
ków w układzie chronologicznym, 
od wczesnośredniowiecznej osa-
dy aż do dzielnic z XIX i XX w. Ra-
domski zespół architektoniczno-ur-
banistyczny został wpisany do re-
jestru zabytków, a jeśli ktoś poku-
si się o dłuższy spacer, dojdzie na 
Osiedle nad Potokiem, gdzie stoją 
pierwsze bloki zbudowane w tech-
nologii W-70. 

Naprzeciw gmachu urzędu zoba-
czymy pomnik Jana Kochanowskie-

Mazowieckie miasta 

Nie tylko piękne krajobrazy 

• Panorama Ostrołęki FOT. MROT

• Stare Miasto w Warszawie FOT. MROT

• Pałac Ogińskich w Siedlcach FOT. MROT

Stare Miasto, Zamek 
Królewski, Wilanów 

– obowiązkowe 
punkty wycieczek 

do stolicy. Jedne 
z najważniejszych 

miejsc nie tylko w stolicy 
czy na Mazowszu,  

ale i w kraju
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go, który siedzi tu na fotelu w niety-
powej pozie, jest rozkraczony. Mó-
wi się, że to dlatego, że jest u siebie. 

Teraz spokojnie możemy wyru-
szyć w kierunku ostatniego przy-
stanku naszej wycieczki po regio-
nie płocko-ciechanowskim. Ostat-
niego, ale wcale nie najmniej waż-
nego, a na pewno najdłuższego, bo 
w Płocku do zobaczenia jest na-
prawdę dużo. Zaczynamy od Sta-
rego Rynku w Płocku. Jego układ 
przestrzenny, ukształtowany oko-
ło 700 lat temu, przetrwał do dziś 
z niewielkimi tylko zmianami. Do-
minantą jest tutaj ratusz. Są tu ka-
mienice projektu Stefana Szyllera, 

a najstarsza barokowa kamienica 
w tym miejscu zbudowana zosta-
ła w końcu XVII w. 

Siedlce i ich muzea 
Muzeum Regionalne w Siedlcach 
mieści się w XVIII-wiecznym ratuszu, 
w samym sercu miasta. Już sam bu-
dynek ratusza, wzniesionego w cza-
sach, kiedy właścicielami miasta by-
ła rodzina Czartoryskich, jest jednym 
z piękniejszych przykładów ratuszów 
handlowych. Ratusz zdobiony jest fi-
gurą Atlasa na wieży. Stanowi cen-
trum reprezentacyjnego placu miej-
skiego i jest częścią układu urbani-
stycznego zrealizowanego w XVIII w. 

W przewodnikach czytamy, że mu-
zeum jest niewielkie, ale wyjątkowo 
ciekawe. Do perełek w zbiorach pla-
cówki należą fragmenty słynnej nie-
mieckiej rakiety V2. Zbiory muzeum 
to jednak głównie malarstwo i grafi-
ka XIX i XX w., m.in. obrazy i rysun-
ki Michała Borucińskiego, Małgorza-
ty Łady-Maciągowej, monotypie Ire-
ny Karpińskiej i Joanny Karpińskiej 
czy obrazy Kazimierza Szwainow-
skiego, Jana Bohusewicza, Kazimie-
rza Pacewicza i grafiki Kazimierza 
Wiszniewskiego. Są też eksponaty 
regionalne, jak przedwojenne wy-
roby siedleckiej huty czy archiwal-
ne zdjęcia miasta z pierwszej poło-

wy XX w. Ciekawostką jest kolekcja 
numizmatyczna. Przegląd dziejów 
w monetach? Proszę bardzo, w Sie-
dlcach zobaczymy nawet starożyt-
ne rzymskie denary. 

Warto zajrzeć również do oddzia-
łu siedleckiego muzeum w Dąbro-
wie. Tam w XIX-wiecznym zespole 
dworsko-pałacowym mieści się Mu-
zeum Ziemiaństwa. Już sam dwór 
ma bogatą historię. Pod koniec XIX 
w. u ówczesnych właścicieli Jakuba 
Dobrzyńskiego i jego żony Rozalii 
jako guwerner pracował Stefan Że-
romski. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości dwór kwitł, dosłow-
nie i w przenośni. Był tu sad owoco-
wy, hodowano krowy rasy holender-
skiej, zarybiono staw przy dworze. 
Podczas II wojny światowej dwór 
stał się ostoją dla ukrywających się 
żołnierzy Armii Krajowej. Po wojnie 
były tu szkoła i przedszkole, w latach 
90. obiekty przeszły na własność 
gminy Przesmyki. W 2011 r. gmina 
przekazała je województwu mazo-
wieckiemu, które od razu przystą-
piło do remontu. Powstało tu Mu-
zeum Ziemiaństwa. Dziś w Dąbro-
wie możemy oglądać zabytkowe 
wnętrze ziemiańskie z przełomu 
XIX i XX w. W szczegółach pokaza-
no kancelarię dworską, pokój pani 
domu, salon, jadalnię, kuchnię i ła-
zienkę. W odrestaurowanym par-
ku z kolei obejrzymy część gospo-
darczą: spichlerz, gołębnik, wędzar-
nię, pasiekę i ogród warzywny. Każ-
dy, kto kiedyś marzył o przeniesie-
niu się o niespełna 100 lat wstecz, 
w Dąbrowie jak nigdzie indziej mo-
że sprawdzić, jak żyło się w Polsce 
w okresie międzywojnia. 

Do Muzeum Diecezjalnego w Sie-
dlcach trzeba zajrzeć przede wszyst-
kim po to, żeby zobaczyć „Ekstazę 
świętego Franciszka”, jedyny w Pol-
sce obraz El Greca. Co ciekawe, na-
malowany w drugiej połowie XVI 
w. obraz został odkryty przypadko-
wo na plebanii jednej z okolicznych 
wiejskich parafii dopiero w 1964 r. 

Pułtusk  
z najdłuższym rynkiem
Cudze chwalicie, swego nie znacie – 
to powiedzenie pasuje do Pułtuska 
jak ulał. Bo kto wie, że właśnie tu-
taj znajduje się najdłuższy rynek 
w Europie? Ma około 400 m dłu-
gości, jego oś wyznacza wieża ra-
tuszowa, od strony południowej za-
mykają go kaplica pw. Marii Mag-
daleny i górujący nad miastem za-
mek, a wzdłuż ciągną się kamieni-
ca z XVIII i XIX w. Warto zerknąć 
zwłaszcza na tę przy Rynku 29. To 
tutaj przebywał Napoleon po bitwie 
pod Pułtuskiem w 1806 r. Co cieka-
we, całe Stare Miasto i zamek poło-
żone są na wyspie, czasem nazywa 
się Pułtusk „Wenecją Mazowsza”.

Budowę zamku w stylu rene-
sansowym w Pułtusku rozpoczął 
w XV w. biskup płocki Florian La-
skary. To w nim w 1530 r. założo-
no pierwszą na Mazowszu drukar-
nię. Zamek został poważnie znisz-
czony w czasie potopu szwedzkie-
go, uszkodzony był też podczas in-
surekcji kościuszkowskiej. Ledwo 
zakończono odbudowę w 1830 r., 
a w 1841 roku zamek spłonął. Dru-

gą odbudowę zakończono w 1989 
r. Dziś mieści się tu Dom Polonii.

Ciechanów. Jak żyła 
mazowiecka szlachta?
Żeby dopełnić poznawanie historii 
Mazowsza, trzeba wybrać się do Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej w Cie-
chanowie. Placówka na jednej z wy-
staw pokazuje nam ślady rodzin ży-
dowskich w Ciechanowie do 1942 
r. Pierwsze wzmianki o osiedleniu 
się tu Żydów pochodzą z XVI w., ale 
trzy stulecia później przyszedł czas 
na rozkwit gminy żydowskiej. Wo-
kół zbudowanej synagogi powstało 
osiedle, szkoła. Życie kwitło aż do 
1942 r.... Jest też wystawa o dawnym 
rzemiośle i rzeźbie ludowej. Jeśli już 
zajrzymy do Ciechanowa, trzeba też 
odwiedzić XIV-wieczny zamek zbu-
dowany przez księcia mazowieckie-
go Siemowita III.

Płock. Niezwykły  
widok na Wisłę
Zaczynamy od Starego Rynku 
w Płocku. Jego układ przestrzen-
ny, ukształtowany około 700 lat te-
mu, przetrwał do dziś z niewielki-
mi tylko zmianami. Dominantą jest 
tutaj ratusz. Są tu kamienice projek-
tu Stefana Szyllera, a najstarsza ba-
rokowa kamienica w tym miejscu 
zbudowana została w końcu XVII w.

Wystarczy kilka minut spaceru 
(pod górę) ze Starego Rynku, żeby 
dostać się na Wzgórze Tumskie. To 
40-metrowe wzgórze nad doliną 
Wisły. Stąd na największą polską 
rzekę roztacza się niezwykły wi-
dok. Wzgórze Tumskie to nie tyl-
ko piękny widok. To miejsce było 
świadkiem historii całego miasta. 
Gród w tym miejscu został założo-
ny już przez Mieszka I. W 1130 r. zo-
stała tu wzniesiona pierwsza kate-
dra – romańska. Prowadziły do niej 
drzwi z brązu, odlane w połowie XII 
w. w Magdeburgu. Dziś Drzwi Płoc-
kie zdobią sobór św. Zofii w Nowo-
grodzie Wielkim. Jak się tam zna-
lazły, nie wiadomo. Płocka katedra 
była wielokrotnie niszczona i odbu-
dowywana. Ostatnią odbudowę na 
początku XX w. wykonano według 
projektu Stefana Szyllera.

Po drodze ze Starego Rynku na 
Wzgórze Tumskie mamy Muzeum 
Mazowieckie w Płocku. Placówka 
z blisko 200-letnią tradycją jest jed-
ną z najstarszych tego typu w Pol-
sce. Posiada największą kolekcję 
sztuki secesyjnej w kraju. Cieka-
wostką jest na pewno pokaźna ko-
lekcja pocztówek z XX w., o tema-
tyce patriotycznej, okolicznościo-
wej, satyrycznej czy artystycznej.

W Płocku trzeba też odnaleźć 
miejsce nieco zapomniane, a ważne 
dla historii miasta. Fragment jednej 
ze ścian kamienicy przy ul. 1 Maja 9 to 
fragment murów z mnóstwem dziur 
po kulach. Tu Płocczanie w 1920 r. bo-
hatersko bronili miasta przed Armią 
Czerwoną. Po dwóch dniach wypar-
li Rosjan z miasta. Za swoje bohater-
stwo Płock dostał potem z rąk Józe-
fa Piłsudskiego Krzyż Walecznych.

Na koniec wizyty w Płocku warto 
wybrać się do Teatru Dramatyczne-
go im. Jerzego Szaniawskiego. Teatr 
ten działa w mieście już od 205 lat. +

Mazowieckie miasta 

Nie tylko piękne krajobrazy 

• Nabrzeże w Płocku FOT. MROT

• Zamek w Pułtusku FOT. MROT

• Zamek w Ciechanowie FOT. MROT
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Czy jest taki szlak, 
który za każdym 
razem będzie 
wiódł inną drogą 
i dotyczył innego 
tematu? To Mazo-
wiecki Szlak Tra-
dycji, na którego 
mapie jest aż ponad 
200 punktów. 

Tomasz Dybalski  

Mazowiecki Szlak Tradycji to wy-
jątkowy projekt realizowany przez 
samorząd województwa mazowiec-
kiego. Jest wyjątkowy, bo jest na nim 
już ponad 200 punktów na całym 
Mazowszu. To nie tylko historycz-
ne obiekty, miejsca związane z lo-
kalnymi tradycjami, ale także lu-
dzie tworzący kulturę Mazowsza 
czy tradycyjne regionalne potrawy. 

Na szlaku spotkasz twórców, któ-
rzy z pasją uprawiają tradycyjne for-
my rękodzieła. Możesz ich zaprosić 
na warsztaty, zamówić u nich przed-
mioty, które wykonują, lub zaanga-
żować ich do współpracy przy pro-
jektach artystycznych. 

Ścieżki prowadzą także do świata 
tradycyjnej muzyki i tańca. Na szla-
ku znajdziesz informacje, jak skon-
taktować się z kapelami, zespołami 
czy solistami. Możesz ich zaprosić 
do wzięcia udziału w koncercie, po-
tańcówce, warsztatach, nagraniach. 

Na smakoszy regionalnej kuch-
ni czekają wytwórcy tradycyjnych 
produktów. Możesz u nich skosz-
tować i zamówić kulinaria wytwa-
rzane tradycyjnymi metodami we-
dług starych receptur. 

Mazowsze to kraina drewnia-
nych kościołów. Fascynujące histo-
rie tych świętych przybytków, okra-
szone zapachem starego drewna 
i kadzidła, czekają na odkrywców 
mniej znanych zabytków. Na stronie 
szlaku znajdziesz informacje o go-
dzinach otwarcia kościołów i kon-
takt do ich opiekunów. 

Ścieżki wiodą także do szcze-
gólnych miejsc i ludzi skoncentro-
wanych na ochronie i zachowaniu 
tradycyjnej kultury – do muzeów, 
skansenów, właścicieli prywatnych 
kolekcji, instytucji i organizacji po-
zarządowych. Możesz odwiedzić 
te miejsca, skorzystać z propozycji 
projektów edukacyjnych, nawią-
zać ciekawą współpracę z ludźmi 
przepełnionymi zaangażowaniem 
i wiedzą w obszarze ochrony na-
szego dziedzictwa. 

Ścieżki tematyczne
Mazowiecki Szlak Tradycji jest po-
dzielony na sześć ścieżek tematycz-
nych: rękodzieło, muzyka i taniec, 
architektura wiejska, kulinaria, 
miejsca oraz wydarzenia. 

Rękodzieło – dzisiejsi mazowiec-
cy twórcy są najczęściej kontynu-
atorami swoich rodzinnych trady-
cji. Zdarza się także, że zajmują się 

rękodziełem z zamiłowania i chęci 
spróbowania swoich sił. Niegdyś by-
ło ono w tradycyjnej kulturze zwy-
kłą koniecznością. Gospodarka nie 
była zmechanizowana, nie istniał 
rynek rozwiniętych dóbr konsump-
cyjnych, gospodarstwa wiejskie cha-
rakteryzowała samowystarczalność 
wynikająca zarówno z braku środ-
ków na zakup towarów z zewnątrz, 
jak i z pewnego rodzaju izolacji. 

Muzyka i taniec – obszar woje-
wództwa mazowieckiego obejmu-
je kilka regionów znacznie odmien-
nych kulturowo. Samo Mazowsze 
jest krainą historyczną, położoną 
w środkowym biegu Wisły oraz do-
rzeczu jej dopływów w centralnej 
oraz północno-wschodniej Polsce. 
W wyniku przemian ustrojowych 
i związanych z tym zmian admini-
stracyjnych do województwa ma-
zowieckiego włączono region pod-
laski na wschodzie, ziemię sando-
mierską będącą częścią Małopol-
ski oraz Radomszczyznę. W efek-
cie mamy do czynienia z różnymi 
tradycjami muzycznymi, stanowią-
cymi bogactwo regionalnej kultury. 

Architektura wiejska – wiek 
XVIII oraz początek XIX stulecia 
charakteryzowały się wzmożonym 
ruchem budowlanym, stąd na ob-
szarze województwa mazowiec-
kiego spotkamy ogromną różno-
rodność zabytków, także w obrę-
bie architektury drewnianej. Za-
chowało się jeszcze kilka tysięcy 
tego typu obiektów, a wśród nich 
miejskie i wiejskie domy, zabudo-
wania gospodarcze i użytkowe – spi-
chlerze, stodoły czy ostatnie drew-
niane wiatraki. 

Kulinaria – każdy region, subre-
gion, wieś, a nawet rodzina mają 
swoje tradycyjne, ulubione potra-
wy, wykonywane według spraw-
dzonych receptur. Niektóre z nich 
są rodowymi tajemnicami, przeka-
zywanymi z pokolenia na pokole-
nie – można poznać ich smak, jed-
nak przepis nie zostanie nam udo-

stępniony. Ostatnio powraca się 
do lokalnych tradycji, ważna staje 
się wspólnotowość. Wzrosła także 
świadomość tego, co jemy, pojawi-
ły się programy promujące zdrową 
żywność, doceniane są produkty 
wytwarzane z lokalnych odmian 
oraz pochodzące z ekologicznych 
gospodarstw i upraw. 

Miejsca – niewielkie zagrody, 
wielohektarowe skanseny, państwo-
we muzea, różnorodne kolekcje gro-
madzone we własnych domach, 
ośrodki kultury i placówki prowa-
dzone przez organizacje pozarzą-
dowe. Wszystkie te miejsca łączy 
jedna idea – służą ochronie dzie-
dzictwa. Rozsiane po terenie ca-
łego województwa, tworzą regio-
nalną mozaikę jego kulturowych 
odcieni. Odwiedzając je, poznaje-
my świat, który istniał kiedyś, któ-
ry się zmieniał, przeobrażał, dopa-
sowywał do nowych czasów w swo-
isty dla niego sposób. 

Wydarzenia – przez cały rok, 
często zgodnie z rytmem pór roku, 
świąt i prac gospodarskich, w róż-
nych punktach na terenie Mazow-
sza mają miejsce ciekawe wydarze-
nia skupione wokół regionalnych 
tradycji. Dzieje się wiele, a niektóre 
z przedsięwzięć są doprawdy godne 
polecenia. W tym roku przez pan-
demię koronawirusa wydarzeń jest 
niestety mniej, ale wiele odbywa się 
też online.

Trasa szlaku  
za każdym razem inna 
Najciekawsze w Mazowieckim Szla-
ku Tradycji jest to, że żadna ścież-
ka, żadna trasa, którą pokonamy, 
nie musi się powtarzać. Kluczem 
jest odwiedzenie strony interneto-
wej projektu – www.mazowiecki-
szlaktradycji.com. Tam znajdziemy 
opisy wszystkich elementów mazo-
wieckiej tradycji – lokalizacje i opi-
sy najciekawszych miejsc, kalen-
darz wydarzeń, prezentację lokal-
nych rękodzielników czy zespołów 

muzycznych i tanecznych. Wszyst-
kie, podzielone na kategorie, są za-
mieszczone na interaktywnej ma-
pie dostępnej na stronie. Na mapie 
wybieramy i zaznaczamy interesu-
jące nas miejsce i dodajemy do pla-
nera podróży. W ten sposób łatwo 
i szybko możemy zaplanować do-
wolnej długości wycieczkę po Ma-
zowszu – jednodniową do lokal-
nych rękodzielników albo trwają-
cą dłużej, obejmującą nocowanie 
w gospodarstwach agroturystycz-
nych u lokalnych gospodarzy, pró-
bowanie tradycyjnych potraw Ma-

zowsza czy podziwianie zabytków 
naszego regionu.

Mazowiecki Szlak Tradycji mo-
żemy zwiedzać również w formie 
gry. Przygotowano cztery gry tere-
nowe, których uczestnicy po dro-
dze muszą rozwiązywać zagadki, 
aby poznać hasło. Questy są czte-
ry: „O życiu w wiejskiej zagrodzie”, 
„O koniu w gospodarce wiejskiej”, 
„Tradycyjne wiejskie zajęcia” oraz 
„Kurpiowska sztuka ludowa”. Ulotki 
niezbędne do gier terenowych po-
bierzemy ze strony Mazowieckie-
go Szlaku Tradycji. +

Mazowiecki Szlak Tradycji 

Odkryj kulturę i tradycję Ma zowsza 

Na przekór nieuchronności zmian trwa – jakby 
w ukryciu – pewien fascynujący świat. Oczarowani 

jego barwnością wyruszyliśmy w podróż mało 
uczęszczanymi ścieżkami naszego regionu, by 
napotkać po drodze niezwykłe miejsca i ludzi 

przepełnionych pasją. To właśnie im, strażnikom 
wiedzy i umiejętności naszych przodków, 

dedykujemy ten szlak

• Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego FOT. PIOTR AUGUSTYNIAK / AGENCJA GAZETA

• Wnętrza mazowieckich chałup FOT. MROT
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Mazowiecki Szlak Tradycji 

Odkryj kulturę i tradycję Ma zowsza 
Dziedzictwo kulinarne Mazowsza
Obfitość i różnorodność

Nie ma jednego, 
sztandarowego 
mazowieckiego 

produktu kulinar-
nego. Jest ich wiele. 
Dzięki temu można 
docenić niezwykłą 
obfitość i różnorod-
ność dziedzictwa 
tego regionu w dzie-
dzinie kulinariów. 
W obrębie obecnego 
województwa mazo-
wieckiego znajdują 
się ziemie o odmien-
nych tradycjach, nie 
tylko kulinarnych – to 
krainy o zróżnico-
wanym kolorycie, 
spadkobierczynie bo-
gatej lokalnej tożsa-
mości. Jest i „rdzenne 
Mazowsze”, Mazow-
sze Północne (tzw. 
Stare Mazowsze), 
Podlasie, a także 
część  Małopolski.

Najbardziej wyra-
ziste etnograficznie 
są w tych granicach 
Kurpie, do dzisiaj 
podkreślające swą 
odrębność w wielu 
dziedzinach (takich 
jak strój i przywią-
zanie do swych tra-
dycji kulinarnych). 
Inne regiony woje-
wództwa również po-
siadają swoje bogac-
two wyrażane po-
przez kontynuowa-
ne pokoleniowo tra-
dycje związane z po-
żywieniem, sposo-
bem jego produk-
cji, przygotowywa-
nia, doboru składni-
ków i podania. Każ-
dy region, subregion, 
wieś, a nawet rodzi-
na mają swoje trady-
cyjne, ulubione po-
trawy, wykonywa-
ne według sprawdzo-
nych receptur. Nie-
które są rodzinnymi 
tajemnicami, prze-
kazywanymi z poko-
lenia na pokolenie, 
można zatem poznać 
ich smak, jednak 
przepis nie zostanie 
nam  udostępniony.

Czasy globali-
zacji sprzyjają tak-
że glokalizacji. Po-
wraca się do lokal-
nych tradycji, waż-
na staje się wspól-
notowość wyraża-
na na różne sposoby, 
np. poprzez dzielenie 
się doświadczeniem 
i dziedzictwem kuli-
narnym podczas fe-
stynów, kiermaszów 
i biesiad. W ostatnich 
latach wzrosła świa-

domość żywieniowa, 
pojawiły się progra-
my promujące zdro-
wą żywność, zaczę-
to doceniać produk-
ty pochodzące z lo-
kalnych odmian ro-
ślin i ekologicznych 
gospodarstw, które 
w produkcji warzyw 
i owoców nie używa-
ją środków ochrony 
roślin. Ten trend po-
jawił się także z tę-
sknoty za smakami 
dzieciństwa, gdy 
w nadmiarze zaczę-
ła nas otaczać żyw-
ność wysoko prze-
tworzona, ogólnodo-
stępna, o powtarzal-
nych i dostępnych 
dla wszystkich sma-
kach. Dziedzictwo 
kulinarne ma ści-
sły związek z zacho-
waniem biologicznej 
różnorodności w rol-
nictwie. A dla nas, 
konsumentów, zna-
czy to tyle, co smacz-
niej i zdrowiej się od-
żywiać.

Utworzono Polską 
Izbę Produktu Regio-
nalnego, która jest 
organizacją zrzesza-
jącą producentów. Jej 
rolą jest zbudowanie 
– przy współpracy 
z administracją rzą-
dową i samorządową 
– polskiego systemu 
dla produktów tra-
dycyjnych i regional-
nych na wzór krajów 
Unii Europejskiej. 
Chodzi o to, by takie 
produkty były zawsze 
wytwarzane głównie 
przez konkretnych 
producentów i sprze-
dawców lub organi-
zacje ich reprezen-
tujące. Ważną ro-
lą społeczną izby jest 
jak najszersze dotar-
cie do konsumen-
tów w celu zwiększe-
nia świadomości ro-
li tych produktów dla 
zdrowia, tradycji i go-
spodarki krajowej. 
PIPR od 2000 r. pod 
patronatem Marszał-
ka Województwa Ma-
zowieckiego organi-
zuje konkurs „Nasze 
kulinarne dziedzic-
two”. Nagrodą głów-
ną jest Perła, a częsty-
mi laureatami są pro-
ducenci z wojewódz-
twa mazowieckiego.

Wytwarzane pro-
dukty są związane 
z typem gospodarki 
na danym obszarze, 
zamożnością, kul-

turą, upodobaniami 
smakowymi. W cią-
gu kilkunastu lat 
działania PIPR uda-
ło się zidentyfikować 
i opisać (wykonać 
więc także pracę do-
kumentacyjną) tra-
dycyjne mazowiec-
kie produkty, które 
lokalne społeczności 
nadal wyrabiają. Na-
leżą do nich np. kur-
piowskie piwo kozi-
cowe, fafernuchy czy 
rejbak, chleb na za-
kwasie, a także ma-
zowieckie sójki, se-
ry, podlaska czar-
na kiszka i kiełbasy 
czy korowaj weselny. 
Wśród tych smacz-
nych i zdrowych pro-
duktów są też jajka 
od kury zielononóż-
ki, orkisz, śliwa, jabł-
ka, gruszki. Pośród 
producentów moż-
na wymienić: pszcze-
larzy z Kurpi i znad 
Bugu, grójeckich sa-
downików, właścicie-
li gospodarstw eko-
logicznych z różnych 
części województwa, 
rolników, hodowców 
bydła i trzody (m.in. 
krowy czerwonej 
polskiej i świni złot-
nickiej). Żywność tra-
dycyjną wytwarzamy 
niejednokrotnie rów-
nież my sami, bazu-
jąc na własnych lub 
sprawdzonych pro-
duktach, korzystając 
z rodzinnych lub lo-
kalnych przepisów.

Produkty regio-
nalne są rejestrowa-
ne w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. W wojewódz-
twie mazowieckim 
do tej pory na mini-
sterialne listy wpisa-
no 87 produktów. Na-
leży się spodziewać, 
że pojawią się kolej-
ne. Sposoby wytwa-
rzania określonych 
produktów mają też 
szansę znaleźć się na 
liście Niematerialne-
go Dziedzictwa Kul-
turowego, która na-
daje tradycji kulinar-
nej właściwą, wyso-
ką rangę.

Dzięki sile, jaka 
tkwi w podtrzymy-
wanych na Mazow-
szu tradycjach ku-
linarnych, może-
my wciąż z radością 
i przekonaniem o ich 
wyjątkowości rozko-
szować się dawnymi 
smakami. +

• Muzeum Pułaskiego w Warce

• Twierdza Modlin FOT. FRANCISZEK MAZUR /  AGENCJA GAZETA

• Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku FOT. MROT

• Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
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Na obrzeżach Radomia znajdu-
je się Muzeum Wsi Radomskiej. 
Znajduje się tu ponad 60 obiek-
tów architektury ludowej. Samo 
muzeum położone jest na 32 ha, 
w jego granicach znajduje się też 
staw; co więcej, skansen jest też 
świetnym miejscem na spacery. 
Najstarszym zabytkiem jest drew-
niany kościół św. Doroty z Wola-
nowa z 1749 roku. Są tu też wia-
traki, dawne wiejskie chaty i ca-
łe wiejskie zagrody. Wiele z nich 
w każdym calu przypomina praw-
dziwe wiejskie życia. Chałupy są 
wyposażone jak dawniej, wokół 
pasą się kozy, można odpocząć 
na sianie w stodole, a na piecu su-
szą się zioła. 

Muzeum Wsi Radomskiej 
Skansen usytuowany jest w pięk-
nych okolicznościach przyrody, 
położony na obrzeżach Radomia, 
ale dobrze skomunikowany z cen-
trum. Dojedziemy tu wygodnie sa-
mochodem, rowerem i komunika-
cją miejską. 

W ostatnich latach Muzeum 
Wsi Radomskiej mocno się zmie-
niło, dzięki wykorzystywaniu pie-
niędzy unijnych. 

Powstał kompleks budynków 
obsługujących turystów: kasa bi-
letowa i amfiteatr. Zbudowany zo-
stał ośrodek edukacji muzealnej, 
w którym realizowany jest nowy 
program edukacyjny, prowadzo-
ny przy wykorzystaniu bogatej 
gamy środków audiowizualnych 
oraz Internetu 

Ekspozycje stałe prezentują 
wnętrza wiejskich budynków wy-
posażone w przedmioty używa-
ne przez mieszkańców wsi. Wy-
strój wnętrz i otoczenie zabytko-
wych budynków zmienia się wraz 
z rytmem świąt kościelnych, prac 
polowych oraz pór roku. Oprócz 
wnętrz stale pokazywane są trzy 
wystawy: „Ekspozycja uli” w skan-
senie bartniczo-pszczelarskim, 
„Jak powstaje skansen” w kurni-
ku z Konar oraz „Historia narzę-
dzi i maszyn rolniczych” w pawi-
lonie ekspozycyjnym. Ekspozycje 
czasowe organizowane są w spi-
chlerzu dworskim z Wilkowa oraz 
w zbudowanym przez górali Domu 
Ludowym z Jedlni-Poświętnego. 

Wycieczkę po subregionie płoc-
kim zaczynamy od dwóch muze-
ów. Na pierwszy ogień idzie Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierp-
cu. Malowniczo położony skansen 
na styku rzek Sierpienicy i Skrwy 
zgromadził ponad 80 obiektów, 
które składają się na 11 zagród 
z przełomu XIX i XX wieku. Za-
grody z kolei tworzą rekonstruk-
cję wsi rzędowej, czyli najczęściej 
występującego w Polsce typu osad 
rolniczych. W muzeum zobaczymy 
również zrekonstruowany dworek 
szlachecki, XVIII-wieczny kościół 
drewniany ze wsi Drążdżewo czy 
drewniany wiatrak najstarszego 
i najpopularniejszego typu spo-
tykanego w Europie. Jest dawna 
karczma z Sochocina – to jedyny 
taki zachowany obiekt z północ-
no-zachodniego Mazowsza. 

Muzeum Wsi  
Mazowieckiej w Sierpcu 
Na terenie muzeum znajduje się 
odtworzona mazowiecka wieś rzę-
dowa z 10 zagrodami włościań-
skimi, w których czas jakby się 
zatrzymał. 

Na terenie obejmującym 60,5 
ha na styku rzek Sierpienicy 
i Skrwy zgromadzono ponad 80 
obiektów małej i dużej architek-
tury. W skład ekspozycji wchodzą: 
11 zagród chłopskich z przełomu 
XIX i XX wieku; zrekonstruowany 
dworek szlachecki; XVIII-wieczny 
kościół drewniany z miejscowości 
Drążdżewo; drewniany wiatrak re-
prezentujący najstarszy i najpopu-
larniejszy na terenach Europy typ 
młynów wiatrowych, koźlak; wy-
stawy stałe w Galerii rzeźby ludo-
wej i Powozowni. Obecnie w mu-
zeum zgromadzonych jest ponad 
13 000 eksponatów. 

Układ przestrzenny zrekonstru-
owanej na terenie skansenu wsi 
rzędowej nawiązuje do najczęściej 
występującego na ziemiach pol-
skich typu osad rolniczych. Wy-
gląd zagród wiernie odpowiada 
ich stanowi sprzed translokacji 
w czasach ich świetności. 

W muzeum znajduje się rów-
nież kilka samodzielnych zespo-
łów architektonicznych, dosko-
nale uzupełniających odtworzo-
ną wieś rzędową. Są to: 

Zespół karczemny z karczmą 
z Sochocina – jedynym tego typu 
obiektem zachowanym na obsza-
rze Mazowsza północno-zachod-
niego, kuźnią z Żuromina i chału-
pą z Drwał. 

Zespół dworski wraz z parkiem 
krajobrazowym oraz zrekonstru-
owanym budynkiem dworu z Bo-
janowa, z pięknymi wnętrzami, 
przygotowanymi z ogromną dba-
łością o szczegóły i zgodność hi-
storyczną. W skład zespołu dwor-
skiego wchodzi również oryginal-
na siedemnastowieczna kaplica 
z miejscowości Dębsk. 

Dwór z Uniszek Zawadzkich 
z parkiem krajobrazowym, w któ-
rym podziwiać można wnętrza 
z epoki popowstaniowej.

Kościół wraz z dzwonnicą. Jest 
to XVIII-wieczna świątynia prze-
niesiona z miejscowości Drążdże-
wo położonej niedaleko Prza-
snysza. 

Otoczone warzywnymi i kwia-
towymi ogródkami czy pasiekami 
chałupy oraz żyjące tu zwierzę-
ta sprawiają wrażenie wsi wciąż 
tętniącej życiem. Wnętrza budyn-
ków przystosowane są do pełnio-
nych przez nie funkcji i zmieniają 

Mazowieckie skanseny 

Spacer 
z historią 
wsi w tle 
Jak rozwijała się polska wieś? To zoba-
czymy w kilku skansenach na Mazow-
szu. W dobie epidemii koronawirusa to 
także doskonałe miejsca do spacerów z dala 
od miejskiego zgiełku. 

Tomasz Dybalski 

• Muzeum Wsi Radomskiej FOT. MROT

• Zagroda Kurpiowska w Kadzidle FOT. MROT

Na obrzeżach 
Radomia znajduje się 

Muzeum Wsi 
Radomskiej. 

Znajduje się tu 
ponad 60 obiektów 

architektury ludowej
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się wraz ze zrywanymi kartkami 
kalendarza. Wyposażenie chałup 
wiejskich oraz wygląd samych za-
gród wskazuje na zróżnicowanie 
majątkowe ich właścicieli. Obok 
mieszkań zamożnych znajdują się 
chałupy ubogie, wyposażone tyl-
ko w najbardziej niezbędne sprzę-
ty. Takie tło okazuje się doskona-
łe do zaprezentowania codzien-
nych wiejskich zajęć gospodar-
skich i polowych. 

Ponadto w muzeum znajduje 
się dwór z Uniszek Zawadzkich, 
który jest pierwszym oryginal-
nym obiektem reprezentującym 

budownictwo ziemiańskie odtwo-
rzonym na terenie muzeum. 

Zagroda Kurpiowska 
w Kadzidle 
Oddziałem ostrołęckiego muzeum 
jest Zagroda Kurpiowska w Ka-
dzidle. Położona tuż przy popu-
larniej trasie na Mazury – krajo-
wej drodze nr 53 - jest doskona-
łym miejscem na przystanek. Za-
groda to zespół budynków harmo-
nijnie ułożonych. 

Piszący gwarą kurpiowską 
Leszek Czyż zachęca: „Jek chto 
dziś przyjadzie z daleco na te na-

se Kurpsie, to sie cale ucieseć nie 
moze teni naseni ślicneni bora-
ni, tem śwezem pozietrzem i teni 
gościnneni ludziani, co tu od zie-
kow siedzo”. A jeśli ktoś nie rozu-
mie tego zdania, tym bardziej po-
lecamy wizytę w Kadzidle. 

Kurpie, mieszkańcy Puszczy 
Zielonej, byli mistrzami drewnia-
nej ciesiołki. Symbolem kurpiow-
skiej tradycji jest wieś Kadzidło, 
gdzie mieszkańcy do dzisiaj śpie-
wają i tańczą oryginalne melodie, 
przejęte przed 50 laty do progra-
mu Mazowsza. W Kadzidle, za-
wdzięczającym nazwę burszty-
nowi wydobywanemu w tym re-
gionie i wykorzystywanemu w ko-
ściele do okadzania, można obej-
rzeć tradycyjną zagrodę kurpiow-
ską – chałupę, stodołę z wozownią, 
studnię z żurawiem, oborę oraz 
spichlerz, wyposażone w orygi-
nalne dawne meble, sprzęty i na-
rzędzia gospodarskie. W otocze-
niu mamy tez kuźnię, drewutnie, 
kapliczkę św. Jana Nepomucena, 
zrekonstruowany maneż i inne, 
mniejsze zabytki, jak choćby ule 
kłodowe. 

Chata ma pięknie zdobione 
szczyty z charakterystycznymi 
śparogami (skrzyżowane wia-
trownice w kształcie rogów) i okna 
z drewnianymi ażurowymi nado-
kiennikami. Jest to budynek sze-
rokofrontowy, z wejściem od stro-
ny podwórza i tradycyjną sienią 
z glinianym klepiskiem. W dużej 
izbie z piecem do wypieku chle-
ba uwagę przykuwają liczne de-
koracje – w oknach firanki wyci-
nane z papieru, na ścianach kolo-
rowe kurpiowskie wycinanki – le-
luje, gwiazdy i ptaki. 

Skansen Osadnictwa 
Nadwiślańskiego 
w Wiączeminie Polskim 
To najmłodsza tego typu placówka 
na Mazowszu. W 2013 roku Mu-
zeum Mazowieckie w Płocku do-
konało zakupu działki położonej 
we wsi Wiączemin Polski o po-
wierzchni 2,27 ha, zabudowanej 
budynkami nieczynnego kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego wy-
budowanego w 1935 roku i szkoły 
podstawowej. Na działce znajdo-
wał się również cmentarz. W 2015 
roku kościół został zmodernizo-
wany muzeum pozyskiwało ko-
lejne obiekty. 

Obecnie na terenie skansenu 
można zobaczyć wyremontowa-
ny dawny kościół ewangelicko–
augsburski, pobliski odnowiony 
cmentarz, a także typowe dla osad-
nictwa olęderskiego zabudowa-
nia gospodarskie wraz z wypo-
sażeniem: jednobudynkowy tzw. 
langhoff, łączący część mieszkal-
ną ze stodołą i oborą, który zo-
stał przeniesiony z miejscowości 
Kępa Karolińska, oraz pochodzą-
cy z miejscowości Białobrzegi ze-
spół obiektów składający się z bu-
dynku mieszkalnego, stodoły oraz 
budynku powidlarni, służącej tak-
że jako suszarnia owoców. Wyre-
montowany został także istnieją-
cy budynek szkoły. We wnętrzach 
budynków powstały stałe ekspozy-
cje prezentujące tradycyjne ich wy-
posażenie, oczywiście olęderskie, 
zarówno w części mieszkalnej, 
jak choćby sypialnia, jak i w czę-
ści gospodarczej, gdzie znalazł się 
sprzęt rolniczy. Wszystkie pamiąt-
ki po olędrach zostały pozyskane 
od mieszkańców dawnych olęder-
skich osad w trakcie badań tere-
nowych. Oficjalnie Skansen Osad-
nictwa Nadwiślańskiego został 
otwarty w 2018 roku. + 

• Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu FOT. MROT

Symbolem 
kurpiowskiej tradycji 

jest wieś Kadzidło, 
gdzie mieszkańcy 

do dzisiaj śpiewają 
i tańczą oryginalne 

melodie, przejęte przed 
50 laty do programu 

Mazowsza

• Skansen to doskonałe 
miejsce na spacer z dala 
od tłumów ludzi, dlatego 
w czasie epidemii korona-
wirusa tym bardziej warto 
do nich zaglądać. Musimy 
jednak pamiętać o za-
chowaniu zasad dystansu 
społecznego. W muzeach 
wprowadzono też ograni-
czenia. 

• W Muzeum Wsi Radom-
skiej nieczynne są wysta-
wy stałe i czasowe, a także 
plac zabaw na terenie 
skansenu. Zwiedzający 
muszą zachować między 
sobą dwumetrową odle-
głość, zasłaniać też usta 
i nos. Obowiązują limity 
wejść, ale ze względu na 
duży obszar, jaki zajmuje 
Muzeum Wsi Radomskiej, 
wynosi on 500 osób 
dziennie. Z racji, że nie-
czynne są wystawy, cena 
biletu do radomskiego 
skansenu jest niższa – 
nowy bilet spacerowy 
kosztuje 8 zł.

• W Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej wystawy są czyn-
ne z dwoma wyjątkami: nie 
działa galeria rzeźby, nie 
wejdziemy też do chałupy 
z Drwał. Podobnie jak 
w Radomiu trzeba założyć 
maseczkę i zachować 
dystans. 

Muzeum  
Wsi Radomskiej
• ul. Szydłowiecka 30, 
Radom
• Godziny otwarcia: 
poniedziałek–piątek 9–17, 
sobota–niedziela 10–18
• Cena biletu – 8 zł

Muzeum Wsi 
Mazowieckiej
• ul. Narutowicza 64, 
Sierpc
• Godziny otwarcia: wto-
rek–niedziela 10–18
• Cena biletu – normalny 
18 zł, ulgowy 14 zł

Skansen 
Osadnictwa 
Nadwiślańskiego
• Wiączemin Polski 25
• Godziny otwarcia: wto-
rek–niedziela 10–17
• Wstęp wolny

Zagroda 
Kurpiowska 
w Kadzidle
• ul. Trasa Mazurska 1b, 
Kadzidło
• Godziny otwarcia: co-
dziennie 10–17
• Ceny biletów – normalny 
8 zł, ulgowy 5 zł; w niedzie-
le wstęp wolny

Skanseny  
na Mazowszu

Skanseny  
w czasie pandemii

• Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego FOT. PIOTR HEJKE / AGENCJA GAZETA

• Muzeum Wsi Radomskiej FOT. MARTA DUDZIŃSKA/ AGENCJA GAZETA
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Mazowsze można zwiedzać na różne 
sposoby, a jeden z najciekawszych to 
wyprawy rowerowe. Na dwóch kółkach 
można zajrzeć do naszych lasów i parków 
krajobrazowych. A niektóre są już w grani-
cach miast. 

Tomasz Dybalski  

Mazowiecki Park Krajobrazowy za-
czyna się jeszcze w granicach War-
szawy, a jest też przecież Puszcza 
Kampinoska. Z Radomia na skraj 
Puszczy Kozienickiej jest tylko kil-
kanaście kilometrów. Rzut bere-
tem od Płocka jest Las Brwileński, 
a po drugiej stronie Wisły – Gosty-
nińsko-Włocławki Park Krajobra-
zowy. Wypad rowerowy to dosko-
nały pomysł na to, żeby poobcować 
z dziką przyrodą. 

Puszcza Kozienicka 
Puszcza Kozienicka jest najwięk-
szym kompleksem leśnym w połu-
dniowej części województwa mazo-
wieckiego. Jej powierzchnia to pra-
wie 30 tys. ha. W przeszłości była 
tradycyjnym miejscem polowań 
królów polskich. Równinny kra-
jobraz polodowcowy urozmaica-
ją malownicze pradoliny rzek Ra-
domki i Zagożdżonki oraz wznie-
sienia wydmowe. Bogactwo kra-
jobrazu podkreśla różnorodność 
zbiorowisk leśnych. Sosna miesza 
się często z dębami szypułkowymi 
i bezszypułkowymi. Na granicach 
swoich zasięgów rosną tu buk i jo-
dła, niespotykane w innych czę-
ściach Mazowsza. Podmokłe obni-
żenia terenu porasta olcha. Podob-
nie jak w minionych wiekach, tak 
i dzisiaj puszcza daje schronienie 
wielu gatunkom zwierząt. Na ma-
łych rzeczkach bobry wznoszą swo-
je tamy, a między drzewami fruwa 
16 gatunków nietoperzy. W obrębie 
puszczy odnotowano występowanie 
200 gatunków ptaków. Do najrzad-
szych należy bocian czarny. Mokra-
dła na południowym krańcu Pusz-
czy Kozienickiej zamieszkuje rzad-
ki w Polsce żółw błotny. 

Dla ochrony bogactwa przyrod-
niczego puszczy w 1983 r. utworzo-
no Kozienicki Park Krajobrazowy. 
Ma on ponad 26 tys. ha. Na jego te-
renie znajduje się kilkanaście rezer-
watów. Od 1994 r. teren Puszczy Ko-
zienickiej jest Leśnym Kompleksem 
Promocyjnym. Na terenie kraju ist-
nieje tylko kilkanaście takich obsza-
rów, utworzonych w celu doskona-
lenia gospodarki leśnej na zasadach 
ekologicznych. Widocznym efektem 
działalności leśników i ochroniarzy 
jest wyjątkowo dobre zagospoda-
rowanie turystyczne puszczy. Od 
2010 r. park wchodzi w skład Ma-
zowieckiego Zespołu Parków Kra-
jobrazowych. 

Polowania w Puszczy Kozienic-
kiej miał sobie szczególnie upodo-
bać Władysław Jagiełło. Pijał wo-
dę ze źródełka, które znajdziemy 
w dzisiejszym rezerwacie Królew-
skie Źródła. To najpopularniejsze 
miejskie w puszczy, dzięki przygo-

towanej przez leśników infrastruk-
turze można tu nie tylko napić się 
wody ze źródełka, ale też rozpalić 
grilla czy ognisko. 

Do Puszczy Kozienickiej rowe-
rem możemy wyjechać już z Rado-
mia, na jej skraj to ledwie kilkana-
ście kilometrów. Rowerem jeździ się 
tu wygodnie, jest sporo oznakowa-
nych szlaków rowerowych, a poza 
wąskimi leśnymi ścieżkami są tu 
szerokie szutrowe drogi pożarowe 
– spokojnie na rowerowy wypad po 
puszczy mogą się wybrać miłośni-
cy jazdy w terenie, jak również ro-
dziny z dziećmi. 

Kampinoski Park 
Narodowy 
Do Kampinoskiego Parku Narodo-
wego z Warszawy jest bardzo blisko. 
Park graniczy ze stolicą. Nieczęsto 
można spotkać rezerwat dziewi-
czej przyrody tuż przy granicy du-
żej metropolii, tym bardziej że KPN 
jest rezerwatem biosfery UNESCO. 
Dawna puszcza mazowiecka by-
ła karczowana pod uprawę ziemi 
i budowę osad od XVII w. Od lat 
70. XX w. ta sytuacja uległa zmia-
nie. Nie tylko zaprzestano karczo-
wania, lecz także ziemia jest wyku-
pywana przez Kampinoski Park Na-
rodowy i stopniowo zalesiana. Naj-
bardziej charakterystyczne miejsca 
KPN to wydmy w pradolinie Wisły 
i obszary bagienne. Wydmy są uwa-
żane za najlepiej zachowane w Eu-
ropie. W puszczy rosną lasy olszo-
we i łęgowe, porastające tereny ba-
gienne, są bory sosnowe, jest też kil-
ka gatunków dębów. 

Tereny parku to też bogata histo-
ria walk powstańczych z czasów in-
surekcji kościuszkowskiej, powsta-
nia styczniowego, kampanii wrze-
śniowej i powstania warszawskie-
go. Są tu mogiły powstańców i par-
tyzantów i oczywiście cmentarz 
w Palmirach, gdzie spoczywają Po-
lacy rozstrzelani przez hitlerowców 
w czasie II wojny światowej. 

Dziś Kampinoski Park Narodo-
wy to miejsce chętnie odwiedza-
ne nie tylko przez mieszkańców 
Warszawy. Dopuszczone są tu tury-
styka konna i turystyka rowerowa, 
jest 360 km szlaków pieszych i bli-
sko 150 km szlaków rowerowych. 
Wiodą przez ukwiecone łąki, naj-
starsze lasy, wydmy oraz wzdłuż ta-
jemniczych bagien. Podążając szla-
kami, odwiedzimy sienkiewiczow-
ski Lipków, średniowieczne grodzi-
sko w Zamczysku, skansen budow-
nictwa puszczańskiego w Grani-
cy. Wycieczkę najlepiej rozpocząć 
w Izabelinie przy Centrum Edukacji 
Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Ciekawym wyzwaniem dla miło-
śników jazdy na dwóch kółkach jest 
Kampinoski Szlak Rowerowy. Tra-

sa została poprowadzona wzdłuż 
granic puszczy, gdzie istniały wcze-
śniej szlaki piesze, i wiedzie droga-
mi leśnymi, polnymi oraz wiejskimi. 
Nie należy zapuszczać się w pusz-
czę zbyt głęboko z kilku powodów 
– ochrona przyrody i zbyt trudne 
dla rowerzystów warunki to naj-
ważniejsze z nich. 

Szlak główny, oznaczony ko-
lorem zielonym, liczy dokładnie 
144,5 km. Zaczyna się w Wólce Wę-
glowej i wiedzie przez Lipków, Za-
borów, Leszno (Julinek!), Granicę 
(ośrodek dydaktyczny Kampino-
skiego Parku Narodowego), Żela-
zową Wolę (Dom Urodzenia Fryde-
ryka Chopina), Brochów (zabytko-
wy kościół obronny, w którym Fry-
deryk Chopin został ochrzczony), 
Tułowice (piękny dwór szlachecki 
z XIX w.), Nowiny, Piaski Królew-
skie, Leoncin (to tutaj urodził się 
laureat Literackiej Nagrody No-
bla Isaac Bashevis Singer), Cybuli-
ce Duże, Małocice, Palmiry (w po-
bliżu znajduje się Muzeum-Miejsce 
Pamięci Palmiry), Łomianki, Dą-
browę Zachodnią i Leśną do Wól-
ki Węglowej. 

Trasa jest więc urozmaicona nie 
tylko pod względem podłoża, a od-
wiedzenie wszystkich atrakcji może 
zająć nawet kilka dni. Tylko w parku 
i muzeum w Żelazowej Woli można 
spędzić w sezonie letnim kilka go-
dzin, a Park Rozrywki Julinek, gdy 
podróżuje się z dziećmi, to okazja do 
zatrzymania się na cały dzień, a na-
wet trzy, jeśli zdecydujemy się na za-
łożenie bazy wypadowej w dawnej 
bazie cyrkowej, oferującej noclegi 
i wyżywienie. 

Poza głównym szlakiem rowe-
rowym istnieją trzy szlaki łączniko-
we, dzięki którym możemy dostać 
się na szlak z miejscowości położo-
nych w okolicach Puszczy Kampi-
noskiej lub ze szlaku do tych miejsc 
bądź skrócić sobie trasę. Łącznik Be-
mowski między Bemowem a Izabe-
linem jest oznakowany kolorem żół-
tym. Łącznikiem Palmirskim prze-
jedziemy z parkingu w Palmirach 
do Mariewa, a Łącznikiem Szyma-
nowskim – z Grabnika do stacji PKP 
Szymanów. 

Szlak jest przejezdny przez cały 
rok. Poza sezonem letnim utrudnie-
nia takie jak luźny piasek, kałuże czy 
śnieg są ciekawym wyzwaniem dla 
miłośników jazdy crossowej. 

Mazowiecki Park 
Krajobrazowy 
Administracyjnie Mazowiecki 
Park Krajobrazowy obejmuje po-
łudniowo-wschodnią część War-
szawy (Wawer, Wesoła), Józefów, 
Otwock, Karczew oraz gminy: Wią-
zowna, Celestynów, Osieck, Sobie-
nie-Jeziory, Kołbiel, Pilawa. Wraz 
z Kampinoskim Parkiem Narodo-

wym i Chojnowskim Parkiem Kra-
jobrazowym tworzy system Zielo-
nego Pierścienia Warszawy. Krót-
ko mówiąc, żeby spędzić czas ak-
tywnie na rowerze pośród dzikiej 
przyrody, nie trzeba nawet wyjeż-
dżać z Warszawy. 

Mazowiecki Park Krajobrazowy 
jest to park o charakterze leśnym 
z przewagą lasów sosnowych. Bar-
dzo ciekawe, choć rzadsze, są w par-
ku bory bagienne, które porastają 
torfowiskowe obniżenia pomiędzy 
wydmami. W lesie są wyznaczone 
trasy piesze, dla narciarzy biego-
wych i kilkanaście szlaków rowero-

Szlaki rowerowe na Mazowszu 

Rowerem do natury 

• Szlaki „mazowieckiej Szwajcarii” FOT. MROT

• W wielu miejscach leśnicy przygotowali tereny pod grilla albo ognisko 

FOT. MAGDALENA CIEPIELAK

• Trasa rowerowa przy Zalewie Zegrzyńskim FOT. JACEK MARCZEWSKI / AGENCJA GAZETA
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wych. Na jednej wyprawie do Ma-
zowieckiego Parku Krajobrazowe-
go się więc nie skończy. 

Trasy mają od 10 do niespełna 
30 km długości. Do samego par-
ku mieszkańcy Warszawy mogą 
pojechać rowerami, ale las rozcią-
ga się wzdłuż linii otwockiej, więc 
trudno o lepszy dojazd pociągiem 
– wystarczy wysiąść na dowolnym 
przystanku od stacji Warszawa Wa-
wer. Pamiętajmy, że przewóz rowe-
rów pociągami Kolei Mazowieckich 
jest bezpłatny. 

W Mazowieckim Parku Krajo-
brazowym możemy pojechać np. 

ścieżką „Przez lasy celestynowsko-
-otwockie”, nie tylko prowadzącą 
przez bory, ale też pokazującą cen-
ne zabytki z okresu międzywojen-
nego i II wojny światowej. 

29-kilometrowa trasa „Szlakiem 
rezerwatów przyrody południowej 
części Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego” prowadzi z kolei przez 
sześć rezerwatów przyrody. Może-
my pojechać szlakiem torfowisk, 
wsi mazowieckich. 

Warto zwrócić uwagę na rezer-
waty w Mazowieckim Parku Kra-
jobrazowym. Jeszcze w granicach 
Warszawy jest Rezerwat im. Kró-

la Jana III Sobieskiego. Jest ostoją 
zwierząt rzadko spotykanych w oko-
licach Warszawy, np. borsuka i kuny 
leśnej, oraz ptaków: dzięcioła czar-
nego, dzięcioła średniego, myszo-
łowa i gołębiarza. Rezerwat Świ-
der obejmuje ochroną doliny rzek 
Świdra i Mieni, które z licznymi za-
kolami i przełomami zachowują 
swój naturalny charakter i wyróż-
niają się wyjątkowymi walorami 
krajobrazowymi. Nad wodą można 
zobaczyć zimorodki i jaskółki brze-
gówki, które w rezerwacie znala-
zły odpowiednie miejsce do zakła-
dania gniazd. 

Czarci Dół to rezerwat, gdzie na 
niewielkich powierzchniach zacho-
wał się bór bagienny z charaktery-
stycznymi karłowatymi parasolo-
watymi sosnami. Małe jeziorka są 
pozostałością po dawnej eksplo-
atacji torfu. Roślinność jest tu ty-
powa dla torfowisk, a niedostępne 
dla człowieka tereny są ostoją m.in. 
łosia, płazów i gadów. 

Rowerem nad Zegrze 
Doskonałym pomysłem jest wypad 
rowerami nad Zalew Zegrzyński. 
Z Warszawy nie jest daleko, a ozna-
kowanych szlaków rowerowych 
prowadzących nad Zegrze jest ty-
le, że bez kłopotu dojadą tam także 
mieszkańcy okolicznych miast, po-
łożonych zwłaszcza na północ i na 
wschód od Warszawy. Tutaj naj-
lepiej skorzystać z oznakowanych 
szlaków rowerowych. Najkrótszy, 
czerwony, zaczyna się przy stacji 
PKP Warszawa Żerań i prowadzi do 
Nieporętu. To zaledwie 15 km dro-
gi. Blisko 40 km przejedziemy, ja-
dąc czarnym szlakiem rowerowym 
od stacji Warszawa Choszczówka, 
a po przekroczeniu Narwi, skręca-
jąc na szlak żółty do Serocka. 

Od pl. Na Rozdrożu w Warsza-
wie do Radzymina prowadzi czer-
wony szlak Bitew Warszawskich. 
Ma 50 km długości, a z Radzymina 
nad Zegrze mamy już wiele możli-
wości dojazdu. 

Bolimowski Park 
Krajobrazowy 
Leży w obrębie nizin środkowopol-
skich, na granicy dwóch rozległych 
regionów – Niziny Środkowomazo-
wieckiej i Wzniesień Południowo-
-Mazowieckich. Obszar parku roz-
ciąga się na krawędzi trzech mezo-
regionów: Równiny Łowicko-Błoń-
skiej, Wysoczyzny Rawskiej i Wznie-
sień Łódzkich. 

Pod względem administracyjnym 
park jest zlokalizowany na terenie 
dwóch województw: łódzkiego i ma-
zowieckiego (powiat żyrardowski). 

Na terenie parku znajduje się 
pięć rezerwatów oraz zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy Nieborów. 
Poza tym aleje zabytkowe, drzewa 
– pomniki przyrody, bobry w do-
linie Rawki i inne atrakcje. Osoby 
zainteresowane nie tylko walorami 
przyrodniczymi znajdą tu również 
zabytki w postaci pałaców, dwor-
ków, przydrożnych krzyży czy sta-
rych chałup. 

Jeszcze na terenie Mazowsza 
znajduje się m.in. rezerwat Puszcza 
Mariańska. Zajmuje powierzchnię 
120 ha. Rezerwat to świetlisty grąd 
z domieszką sosny, o runie boga-

tym w wiele gatunków roślin, ta-
kich jak zawilce, widłaki, przylaszcz-
ki. Szczególnie warto zajechać na 
Rawkę. To rzeka, po której częścio-
wo przebiega granica województw 
mazowieckiego i łódzkiego. Jej do-
lina to rezerwat przyrody. Rawka 
to już ostatnia rzeka Polski środko-
wej, która prawie w pełni zachowa-
ła swój naturalny charakter. W jej 
czystych wodach żyje ok. 25 gatun-
ków ryb, m.in. płoć, kleń, szczupak, 
miętus, ukleja, leszcz, brzana, a tak-
że głowacz białopłetwy czy strzebla 
potokowa, które są bardzo rzadki-
mi i chronionymi gatunkami spoty-
kanymi raczej w czystych górskich 
potokach niż w nizinnych rzekach. 

Dolinę rzeki, która stanowi naj-
prawdziwszy kręgosłup Bolimow-
skiego Parku Krajobrazowego, cha-
rakteryzują bardzo wyraźne, często 
urwiste zbocza. Wypełniona jest 
starorzeczami, oczkami wodnymi, 
rozległymi, bogatymi łąkami i pa-
stwiskami, gęstymi zaroślami, za-
pustami, trzcinowiskami i bagni-
stymi olsami i stanowi doskona-
ły korytarz ekologiczny, w którym 
można spotkać niemal wszystkich 
przedstawicieli fauny i flory boli-
mowskiego parku. 

Brudzeński Park 
Krajobrazowy
Położony niedaleko Płocka, jest na-
zywany mazowiecką Szwajcarią. 
To raj dla kajakarzy, jak również 
dla miłośników wycieczek rowero-
wych, szczególnie tych zaintereso-
wanych malowniczymi krajobraza-
mi oraz ciekawostkami przyrodni-
czymi. Na terenie parku jest kilka 
ścieżek edukacyjnych i krajobrazo-
wych, można je pokonać także z ro-
werami. Szlak krajobrazowo-histo-
ryczny ma 50 km i jadąc nim, bę-
dziemy mogli podziwiać nie tylko 
piękną przyrodę, ale też okolicz-
ne zabytki. A w okolicy do zoba-
czenia jest kilka zespołów pałaco-
wo-dworskich: w Srebrnej, Siko-
rzu, Karwosiekach-Cholewicach 
czy Brudzeniu Dużym. Czerwonym 
szlakiem im. Bolesława Krzywouste-
go wyruszymy już z Płocka, szlak za-
czyna się przy budynku odwachu. 
Prowadzi generalnie w kierunku 
północno-zachodnim, wychodząc 
poza granicę administracyjną Płoc-
ka, mija w bezpośredniej bliskości 
„oz maszewski” i dochodzi do lasu. 
Jest to już otulina, a wkrótce także 
granica terenu Brudzeńskiego Par-
ku Krajobrazowego. Następnie na 
bardzo długim odcinku szlak pro-
wadzi poprzez drzewostany leśne 
kompleksu leśnictwa Brwilno. W re-
zerwacie Brwilno ochronie podle-
ga przede wszystkim fragment pra-
doliny Wisły o niezwykle urozma-
iconej w skali regionu rzeźbie te-
renu. Jest to porozcinana krawędź 
wysoczyzny polodowcowej opada-
jąca stromym zboczem ku Wiśle.

Cały park jest krajobrazowo uro-
czy i przyrodniczo wyjątkowo war-
tościowy. Jego perłami można na-
zwać trzy rezerwaty przyrody. Naj-
większy to rezerwat krajobrazowy 
Sikórz, rezerwat leśny Brwilno oraz 
Brudzeńskie Jary. W rezerwatach 
jest kilkadziesiąt drzew pomników, 
są tam też dobrze oznaczone ścież-
ki przyrodnicze. +

Szlaki rowerowe na Mazowszu 

Rowerem do natury 

Szlaki turystyczne 
Mazowsza

• Puszcza Kozienicka FOT. MROT

• Kiedy wybieramy się na 
rowerowe wycieczki po 
Mazowszu, warto skorzystać 
z aplikacji na smartfony Szlaki 
Turystyczne Mazowsza, 
przygotowaną przez PTTK. 
W aplikacji znajdziemy opisy 
szlaków, a przede wszystkim 
wygodną mapę z zaznaczo-
nymi szlakami i planer trasy. 
Możemy planować wycieczki 
dowolnej długości, aplikacja 
pokazuje też ukształtowanie 
terenu. Oznakowane szlaki 
turystyczne często zaczynają 
się lub kończą przy stacjach 
kolejowych, do wielu miejsc 
można wygodnie dojechać 
pociągiem – nie musimy 
ograniczać się do wycieczek 
blisko naszego miejsca za-
mieszkania.

• Rowerzyści w Puszczy Kozienickiej FOT. MARTA DUDZIŃSKA/ AGENCJA GAZETA
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