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Województwo mazowieckie
Serce Polski

Mazowsze to serce Polski – po spojrzeniu na mapę nasze-
go kraju od razu widać, że leży niemal w samym środku, 
tam, gdzie zbiegają się trzy wielkie rzeki: Wisła, Bug i Na-
rew. To właśnie na Mazowszu znajduje się stolica Polski – 
Warszawa. Odbywają się w niej najważniejsze wydarzenia 
kulturalne, polityczne i gospodarcze.
 O początkach Warszawy opowiada legenda o Warsie 
i Sawie, miasto słynnie też z innych podań: o Syrence, Ba-
zyliszku czy Złotej Kaczce. Historyczny awans zawdzię-
cza zawartej przed wiekami unii Polski i Litwy. Warszawa 

znalazła się wtedy w połowie drogi pomiędzy dawnymi 
stolicami obu krajów – Krakowem i Wilnem. Aby poznać 
Warszawę, trzeba spędzić w  niej co najmniej kilka dni.  
Na pewno warto zwiedzić Starówkę z Zamkiem Królew-
skim, kolumną Zygmunta i  Barbakanem, przejść Trak-
tem Królewskim, czyli ulicami Krakowskie Przedmieście, 
Nowy Świat i  Aleje Ujazdowskie, wjechać na 30. piętro 
Pałacu Kultury i  Nauki, zobaczyć zmianę warty przy  
Grobie Nieznanego Żołnierza,  
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nakarmić kaczki i  zrobić zdjęcia pawiom w  Łazienkach 
Królewskich, wykonać wiele fascynujących ekspery-
mentów w Centrum Nauki Kopernik. Do tego obowiąz-
kowo należy przejechać się metrem, przepłynąć Wisłę 
statkiem, zajrzeć do warszawskiego zoo i ogrodu bota-
nicznego, pokibicować sportowcom na Stadionie Naro-
dowym, zjeść słynnego pączka od Bliklego i wypić cze-
koladę w Wedlu.

 Mazowsze to jednak nie tylko Warszawa. Jest tu wie-
le miast o bogatej historii, są także dawne zamki, dwory 
i  pałace, zabytki kultury ludowej, a  także atrakcje zwią-
zane z  przyrodą. Choć dziś trudno w  to uwierzyć, aż 
do XVI wieku Mazowsze nie było częścią Polski, tylko 
funkcjonowało obok niej jako oddzielne księstwa (m.in. 
płockie, rawskie, warszawskie). Niektórzy twierdzą, że 
gdyby izolacja Mazowsza od Polski trwała jeszcze dłużej,  
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mogłoby rozwinąć się tu oddzielne państwo! Książęta 
mazowieccy mieli kilka zamków; do najciekawszych nale-
żą te w Płocku, Ciechanowie i Liwie. Na zamku w Czersku 
co roku na początku lipca rozgrywa się niezwykłe wido-
wisko napadu na zamek. Rycerze w zbrojach prezentują 
szermierkę, łucznictwo i jazdę konną. A po bitwie można 
spróbować pysznych dań kuchni staropolskiej.
 Do najbardziej znanych dworów na Mazowszu należy 
Żelazowa Wola. Można tu lepiej poznać postać najwy-
bitniejszego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopi-
na. Gdy miał siedem lat, mały Frycek już skomponował 

 pierwszy utwór! Kompozycję zapisał jego ojciec, bo 
Fryderyk nie znał jeszcze dobrze nut. Zwiedzając region, 
warto też zajrzeć do podwarszawskiego Konstancina. 
Stoi tam tężnia solankowa, specjalna konstrukcja z drew-
na i gałązek, mająca aż 40 metrów długości i 6 metrów 
wysokości. Powstaje tam uzdrawiające powietrze z dro-
binkami solanki. Gdy po wyjściu poliżesz swoją skórę, po-
czujesz, że jest słona.
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 Mazowsze to także region o  silnej, 
mocno zakorzenionej kulturze ludowej. 
Można tu jeszcze znaleźć wyraziste grupy, 
takie jak Kurpie. Ich tradycyjne domy zoba-
czysz m.in. w skansenie w Sierpcu. W Niedzielę 
Palmową, czyli ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, 
warto odwiedzić zwłaszcza Kurpie. Kurpiowskie palmy 
wielkanocne wyglądają jak wysokie słupy udekorowa-
ne zielenią i  kolorowymi kwiatami z bibuły. Największe 
osiągają nawet sześć metrów! W  kościele parafialnym 
w Łysem odbywa się specjalny konkurs na najpiękniejszą 
palmę wielkanocną.
 Na Mazowszu znajdą coś dla siebie także miłośnicy 
przyrody. Jeśli chcesz na żywo zobaczyć łosia, wystarczy, 
że wyjedziesz kilkanaście kilometrów na północ od War-
szawy, do Kampinoskiego Parku Narodowego. Obejmuje 

on unikatowy w  skali europejskiej 
zespół wydm śródlądowych. Wy-

stępuje w nim wiele gatunków rzadkich 
roślin, a  do najcenniejszych należą brzoza czar-

na oraz chamedafne północna, będąca reliktem epoki 
lodowcowej. Wycieczkę najlepiej rozpocząć od osady 
puszczańskiej Granica, położonej niedaleko Kampinosu. 
Znajduje się w niej Muzeum Puszczy Kampinoskiej.
 Fani sportów wodnych na pewno z chęcią wybiorą się 
także nad Jezioro Zegrzyńskie, które w sezonie letnim jest 
białe od żaglówek.
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