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rolnictwo

Trzy pytania do… 
…zastępcy dyrektora 
Departamentu Kultury, 
Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego 
Izabeli Stelmańskiej 
Przed nami kilka wakacyjnych 
weekendów. Chcąc zwiedzić 
Mazowsze, wyruszając od jego 
strony południowej, do których 
miejsc by Pani pojechała?
W wakacyjne weekendy zachęcam do uni-
kania dużych miast, choć wiem, że i one 
są pełne atrakcji i można w nich spę-
dzić dobrze czas. Ale warto odwiedzić na 
przykład Chlewiska, gdzie znajdują się 
stara huta żelaza, piękny zabytkowy dwór 
i zachwycające starodrzewy czy Szydło-
wiec z jedynym w Polsce Muzeum Ludo-
wych Instrumentów Muzycznych – można 
tam pospacerować między renesanso-
wym ratuszem, gotyckim kościółkiem 
i malowniczym zamkiem. Po drodze na 
północ mamy Orońsko, w którym zwie-
dzimy Centrum Rzeźby Polskiej, potem na 
naszej drodze jest Radom. Nie wjeżdżamy 
jednak do samego miasta, koniec wyprawy 
spędzając w urokliwym Muzeum Wsi 
Radomskiej. Kolejne weekendy? Odwie-
dziny u Mistrza Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie, Łąck, Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu, Kamion, Sochaczew, 
Żelazowa Wola, Nowy Secymin i Niepoka-
lanów. Rynek w Pułtusku, spacer nad Nar-
wią, pokłon żołnierzom Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. w Radzyminie i Ossowie i rzut 
oka na zamki w Czersku, Ciechanowie, 
Liwie czy Broku. Urok prowincji poznamy 
np. w Żelechowie czy Jeruzalu, w którym 
kręcony jest popularny serial „Ranczo”. Tak 
naprawdę wakacje mają za mało weeken-
dów, by poznać dokładnie Mazowsze. Pro-
ponuję więc wędrować po regionie także 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
KSOW w województwie mazowieckim wydał niedawno reedycję popularnych 
przewodników turystycznych po regionie (m.in. „Mazowsze na weekend”, „Turysty-
ka piesza”, „Turystyka rowerowa”, „Zamki i pałace Mazowsza”). Uczestniczy też w tar-
gach turystyki i agroturystyki. Wiemy, że Mazowsze, serce Polski, jest piękne i atrak-
cyjne. I tą wiedzą chcemy się dzielić w wakacyjnym numerze „Kroniki Mazowieckiej”.

i w innych porach roku, odkrywając miej-
sca i atrakcje, o których nie rozpisują się 
jeszcze przewodniki. 

A gdyby planowała Pani dłuższy, 
mniej aktywny wypoczynek?
Nie szukam pięciogwiazdkowych hoteli 
w kurortach, stawiam raczej na spraw-
dzone, lokalne zajazdy, moteliki i gospo-
darstwa agroturystyczne. I zawsze wybie-
ram lokalizacje z dodatkowymi atrak-
cjami np. wśród jezior Pojezierza Gosty-
nińskiego, w pobliżu kompleksów leśnych 
licznych na Mazowszu parków krajobrazo-
wych i narodowych czy na brzegach prze-
pięknych rzek – Skrwy, Bzury, Wkry, Bugu, 
Narwi, Liwca, Pilicy bądź  Radomki. 

Gdzie szuka Pani informacji? 
Najłatwiej znaleźć je w Internecie i popu-
larnych przewodnikach publikowanych nie 
tylko przez wydawców komercyjnych, ale 
także przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego. Te ostatnie są przecież darmowe 
i dostępne na wszelkich imprezach, na któ-
rych samorząd jest obecny. Ale korzystam 
także z doświadczenia innych, pytam, roz-
mawiam. Czasem to, co może być dla mnie 
najciekawsze, jest na ostatnich stronach 
przewodników. Albo całkowicie poza nimi. 
Kiedyś, mając gości z Cypru, dziwiłam się, 
że największe wrażenie robiła na nich zie-
leń i woda. Dziś odkrywam, że mnie, i coraz 
większą liczbę rodaków, cieszy mazowiecka 
cisza, spokój, rodzima kultura i tradycja. 

ZA NAMI 
W połowie czerwca w Płońsku odbyły 
się XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa połą-
czone z VII Mazowiecką Wystawą Zwierząt 
Hodowlanych. Przyciągnęły tysiące zwie-
dzających – nie tylko rolników z rodzinami, 
ale także mieszkańców miast i miasteczek 
z całego Mazowsza. Tegoroczny program 
imprezy wypełniały ekspozycje, pokazy, 
występy artystyczne oraz uroczyste wręcza-
nie nagród laureatom licznych konkursów. 
Mazowsze wybrało mistrzów Agroligi. Pod-
czas XVI Mazowieckich Dni Rolnictwa 
w Poświętnem odbyło się podsumowanie 
konkursu, a jego laureatami zostali: Marta 
i Dariusz Kamińscy z Poniatowa, gmina Żuro-
min (kategoria rolnik) oraz firma Provitus 
Dąbrowski Malesa Spółka Jawna z Radzy-
mina, powiat wołomiński (kategoria firma). 
W czerwcu rozstrzygnięto również konkurs 
kulinarny „Najlepsza Potrawa Tradycyjna” 
dla gospodyń domowych z powiatu legio-
nowskiego. W tegorocznych zmaganiach 
uczestniczyło 61 osób w czterech katego-
riach: potrawy jarskie i półmięsne; wyroby 
i potrawy mięsne; ciasta i chleby oraz 
napoje. Laureatami zostały: Maria Pietrzak 
z miejscowości Guty za kotlety ziemnia-
czane, Marlena Radomska ze Święcennicy 
za paschę, Marianna Makowska z Marynina 
za klops z kaszą gryczaną oraz Agnieszka 
Pietrzak z miejscowości Guty za nalewkę 
z owoców dzikiej róży. 
O wszystkich przedsięwzięciach współ-
organizowanych i współfinansowanych 
przez KSOW w województwie mazowiec-
kim przeczytać można na www.mazo-
wieckie.ksow.pl . 
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