
 

OPIS KONCEPCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW  

 

Nr Element opisu Opis założeń produktu 

1 Nazwa produktu Mazowsze Chopina 

2 Grupa produktowa Mazowsze – w sercu kultury polskiej 

3 Lider produktu Jadwiga Orczyk-Miziołek 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazowsze Chopina” 

4 Obszar rozwoju produktu Produkt obejmuje Warszawę oraz obszar zachodniego i północnego Mazowsza wraz 
miastami: Płockiem, Sochaczewem, Sierpcem, gminami: Sochaczewem, 
Brochowem, Młodzieszynem, Iłowem, Sannikami, Kampinosem, Rościszewem, a 
także Pojezierze Gostynińskie, miejscowość Otrębusy w Gminie Brwinów oraz 
Milanówek. 

5 Koncepcja produktu Produkt turystyczny „Mazowsze Chopina” rozwijany jest w oparciu o posiadany 
przez województwo mazowieckie unikatowy potencjał związany z postacią, życiem i 
twórczością znanego na całym świecie kompozytora. 
Koncepcja funkcjonowania produktu zakłada utworzenie oznakowanego szlaku 
tematycznego. W jego ramach sprzedawana będzie oferta turystyczna różnych 
miejsc powiązanych postacią artysty, zintegrowana pod jedną rozpoznawalną 
marką.  
Produkt będzie funkcjonował dzięki wykorzystaniu istniejących walorów i atrakcji, 
odbywającym się imprezom oraz usługom, świadczonym na szlaku. 
Koncepcja produktu zakłada funkcjonowanie całego szlaku, jak i pojedynczych 
miejsc. Jest to związane ze sprzedażą pakietów – wycieczek, obejmujących miejsca 
pogrupowane obszarowo lub tematycznie wraz z całą gamą usług towarzyszących. 
Każde z miejsc położonych na szlaku będzie „przyciągać” turystów inną, oryginalną 
ofertą. Natomiast punktem wyjścia a zarazem inspiracją do jej stworzenia będą 
wydarzenia związane w sposób bardziej lub mniej bezpośredni z postacią Chopina. 
Do głównych sposobów prezentacji posiadanego potencjału należą: zwiedzanie 
miejsc pobytów Chopina, jego bliskich i przyjaciół (miejsc związanych z 
kompozytorem) oraz organizowane imprezy. 
Jednocześnie idea produktu zakłada pewne konieczne elementy wspólne, dzięki 
którym zostanie uzyskany efekt spójności. Należą do nich:  jednolite oznakowanie 
wszystkich miejsc na szlaku (wspólne logo i System Identyfikacji Wizualnej), 
infokioski, projekty promocyjne i edukacyjne integrujące poszczególne miejsca. 
Funkcjonowanie produktu zakłada również włączenie do jego składników walorów 
przyrodniczych i antropogenicznych poszczególnych miejsc, nie zawsze związanych 
z postacią Fryderyka Chopina, jako czynników uzupełniających ofertę podstawową 
oraz infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, umożliwiającej świadczenie 
rzeczywistych usług w celu realizacji głównego motywu podróżowania tj. baza 
noclegowa, baza gastronomiczna (restauracje, karczmy, gospody), infrastruktura 
szlaków turystycznych, infrastruktura okołodrogowa. 

6 Kluczowi partnerzy • Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

• Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Polska Organizacja Turystyczna; 

• Samorząd terytorialny  województwa mazowieckiego, samorządy „miejsc 
chopinowskich”, zgodnie z obszarem objętym projektem; 

• Przedsiębiorcy, w tym przede wszystkim prowadzący działalność turystyczną i 
paraturystyczną: noclegową, gastronomiczną, gestorzy obiektów sportowych i 
rekreacyjnych, biura podróży i tour operatorzy, przewoźnicy; 

• Informacja turystyczna; 

• Organizacje pozarządowe, działające na rzecz rozwoju lokalnego oraz na rzecz 
rozwoju turystyki, w tym w szczególności Mazowiecka Regionalna Organizacja 
Turystyczna oraz LOT MAZOWSZE CHOPINA; 

• Liderzy lokalni, ogniskujący działalność na rzecz rozwoju poszczególnych 
miejscowości. 



 

7 Elementy produktu 
turystycznego 

• Miejscowości i obiekty związane z życiem i twórczością kompozytora 

• Imprezy i wydarzenia nawiązujące do życia i twórczości Fryderyka Chopina 

• Szlak tematyczny – samochodowy „Mazowsze Chopina” (Warszawa, Otrębusy, 
Milanówek, Błonie, Niepokalanów, Teresin, Sochaczew, Żelazowa Wola, 
Brochów, Młodzieszyn, Sanniki, Iłów, Płock) 

• Pętle uzupełniające (samochodowe) szlaku głównego 

• Trasy specjalistyczne: konna, wodna, edukacyjna, biznesowa 

• Pakiety pobytowe i wycieczki przygotowane przez podmioty branży 
turystycznej 

• Głównymi węzłami na szlakach są miejscowości: Warszawa, Sochaczew, 
Żelazowa Wola. 

9 Docelowa oferta 
turystyczna 

• Wycieczki szlakami tematycznymi (samochodowe, rowerowe, kajakowe, 
konne) dla mieszkańców województwa mazowieckiego i sąsiednich regionów – 
osoby indywidualne, małe grupy; 

• Element wycieczek objazdowych (autokarowych) po Polsce dla turystów 
krajowych i zagranicznych – grupy zorganizowane; 

• Element programu edukacyjnego – wycieczki szkolne, tematycznie związane z 
kulturą polską, połączone ze zwiedzaniem Warszawy i Mazowsza (dzieci i 
młodzież, grupy zorganizowane); 

• Uzupełnienie ofert turystyki biznesowej, szczególnie konferencyjnej (np. 
wycieczka autokarowa połączona z koncertem muzyki klasycznej oraz 
zwiedzaniem miejsc związanych z kompozytorem) – grupy zorganizowane; 

• Pakiety pobytowe zawierające elementy produktu (zwiedzanie miejsc na 
szlaku, uczestnictwo w imprezach) – turyści indywidualni, grupy 
zorganizowane; 

• Uzupełnienie wydarzeń związanych z postacią Fryderyka Chopina i wydarzeń 
muzycznych, np. Konkursu Chopinowskiego (potencjalnie innych imprez 
kulturalnych) w postaci wycieczek objazdowych po szlaku tematycznym 

Przykładowe pakiety: 
1. Kolacja z Chopinem: 

Ekskluzywny pakiet przeznaczony dla turystów biznesowych. Kolacja przenosi 
uczestników w epokę chopinowską, uczestniczy w niej aktor przebrany za 
Chopina. Dodatkowe atrakcje podczas kolacji: dama w stroju z epoki, czytanie 
listów Chopina do kobiet, pokazy grup rekonstrukcyjnych chopinowskich z 
danego obszaru. Pakiet obejmuje: przejazd bryczkami do miejsca docelowego, 
ekskluzywną kolację połączoną z degustacją lokalnych specjałów, grę 
fabularną, koncert chopinowski, widowisko światło-dźwięk. 

2. Mazowsze Chopina: 
Kilkudniowe pakiety dla grup zorganizowanych. Wśród proponowanych 
atrakcji: miejsca związane z Chopinem, przejazd wąskotorówką, zwiedzanie 
Karolina, zwiedzanie Niepokalanowa, Muzeum Pola Bitwy nad Bzurą, koncerty, 
nauka tańca ludowego, zakup pamiątek chopinowskich, degustacja lokalnych 
produktów z Chopinem w nazwie 

3. Dzień z Fryderykiem Chopinem na Mazowszu: 
1- lub 2-dniowy pakiet dla grup objazdowych po Polsce. Kilkudniowe pakiety 
dla grup zorganizowanych. Wśród proponowanych atrakcji: miejsca związane z 
Chopinem (Warszawa, Sochaczew, Żelazowa Wola, Brochów, Sanniki), przejazd 
wąskotorówką, zwiedzanie Karolina, zwiedzanie Niepokalanowa, Muzeum Pola 
Bitwy nad Bzurą, koncerty, nauka tańca ludowego, zakup pamiątek 
chopinowskich, degustacja lokalnych produktów z Chopinem w nazwie 

4. Z Chopinem pod Strzechę: 
Weekendowe pobyty dla osób starszych w gospodarstwach agroturystycznych. 
Pakiet łączący rekreację, wypoczynek, nabieranie mocy duchowej oraz 
krajoznawstwo, przy założeniu, że każdy dzień zawiera akcent chopinowski 
(rozmowy o Chopinie, przyśpiewki, koncert, spektakle). W programie m.in. 
zwiedzanie Puszczy Kampinowskiej, Żelazowej Woli, Niepokalanowa, Chałupy 
Goszcza w Górkach koło Tułowic. 



 

5. Przygoda z Chopinem, I like/I love Chopin: 
Pakiet dla grup szkolnych z całej Polski. W skład pakietu wchodzą m.in.: 
zwiedzanie miejsc związanych z kompozytorem, koncerty, wycieczka do 
Kampinoskiego Parku Narodowego, gry plenerowe, rekreacja, lekcje muzealne, 
ognisko, warsztaty ludowe, zajęcia plastyczne, nauka tańców ludowych. 

6. Weekend z Chopinem: 
Weekendowe pakiety skonstruowane dla różnych grup odbiorców: rodzin z 
dziećmi, par bezdzietnych, grup znajomych, turystów odwiedzających 
Warszawę, turystów biznesowych. W skład pakietów wchodzą, m.in.: obiekty 
chopinowskie, wątki chopinowskie (muzyka, folklor, taniec, krajobraz), kuchnia 
regionalna, rekreacja, odnowa biologiczna, koncerty chopinowskie, imprezy 
rekreacyjne (maratony, rajdy itp.) 

Ponadto na warsztatach dn. 5.09.2011 r. odbywających się w ramach prac nad 
dokumentem „Program rozwoju produktów sieciowych województwa 
mazowieckiego”,  opracowano dwudniowy pakiet skierowany do turystów 
zagranicznych (melomani, grupa  ok. 10 os., wiek turystów: średni, status społeczny: 
średni. Koszt  pakietu to 1200 zł/os (ok. 300 euro). W skład pakietu wchodzą: 
Dzień 1: zwiedzanie: Muzeum Fryderyka Chopina, zwiedzanie kościoła św. Krzyża, 
obiad w Honoratce, przejazd do Łazienek, koncert folklorystyczny w Karolinie, 
przejazd do Sochaczewa, degustacja i zakup Mazurków Chopina, zakwaterowanie w 
hotelu Chopin, kolacja 
Dzień 2: śniadanie, przejazd do Sannik, zwiedzanie pałacu, biblioteki, przejazd do 
Brochowa, zwiedzanie dworu i kolekcji powozów w Tułowicach, obiad wg receptur 
polskiej kuchni dworskiej, przejazd do Żelazowej Woli, zwiedzanie i koncert, powrót 
do Warszawy 

10 Kluczowe rekomendacje 
dla rozwoju i 
komercjalizacji produktu 

Produkt „Mazowsze Chopina”, jako jeden z kilku produktów turystycznych 
województwa mazowieckiego, posiada opracowaną w roku 2008 obszerną strategię 
rozwoju, dokładnie opisującą elementy produktu, docelowe segmenty rynku oraz 
kierunki jego rozwoju.  
Jest również szczegółowo opisany w dokumencie „Program Rozwoju Produktów 
Turystyki Aktywnej i Kulturowej Województwa Mazowieckiego” z roku 2008. 
Założenia dokumentu wymagają rozwoju i kontynuacji. 
Oferta  turystyczna: 

• Wykreowanie i promocja po min. 1 przykładowej ofercie dla pakietu 
pobytowego, wycieczki objazdowej, imprezy biznesowej, programu 
edukacyjnego i jego promocja – wdrożenie pilotażowe;  

• Opracowanie stałego kalendarza cyklicznych  imprez i wydarzeń w ramach 
produktu; 

• Koncentracja działań dotyczących budowy i sieciowania oferty turystycznej 
w kilku najważniejszych miejscowościach i obiektach; 

Zasoby ludzkie: 

• Szkolenia partnerów produktu – gestorów poszczególnych obiektów – z 
zakresu obsługi ruchu turystycznego 

• Szkolenie przewodników po szlaku  
Promocja produktu: 

• Promocja bezpośrednia – współpraca z potencjalnymi sprzedawcami 
produktu (organizatorami turystyki) 

• Strona internetowa produktu 

• Internet, media krajowe i regionalne  

• Współpraca ze szkołami i uczelniami  

• Promocja poprzez działania partnerów (w tym szczególnie obiektów 
hotelarskich)  

Infrastruktura produktu: 

• Oznakowanie obiektów na szlaku 
Współpraca: 

• Wsparcie lidera produktu (LOT Mazowsze Chopina) z poziomu 
regionalnego w zakresie komercjalizacji i sieciowania oferty turystycznej; 



 

• Współpraca z biurami podróży obsługującymi turystykę objazdową 
(zagraniczną) oraz krajowy i zagraniczny rynek biznesowy 

• Pozyskanie sponsora strategicznego dla rozwoju marki Chopin i produktu 
turystycznego „Mazowsze Chopina”.  

Nr Element opisu Opis założeń produktu 

1 Nazwa produktu Kajakowe Szlaki Mazowsza 

2 Grupa produktowa Mazowsze dla Aktywnych 

3 Lider produktu Sławomir Bielecki 
Starostwo Powiatowe w Białobrzegach 

4 Obszar rozwoju produktu Całe województwo mazowieckie. 
Łączna długość 23 rzek, na których możliwe jest uprawianie turystyki wodnej w 
województwie, wynosi ponad 2100 km, w tym rzek dużych (Wisła, Bug, Narew) 673 
km. 
Wyróżnić można następujące obszary – korytarze wzdłuż rzek: 

a) Duże rzeki regionu: Wisła, Bug, Narew; 
b) Średnie rzeki: Radomka, Pilica, Świder, Omulew, Orzyc, Liwiec, Wkra, Bzura 

i Skrwa; 
Rzeki potencjalnie możliwe do zagospodarowania dla turystyki kajakowej: pozostałe 
małe rzeki regionu i ich odcinki (np. Iłżanka, Zagożdżonka, Szabasówka, Jeziorka, 
Orz, Mławka, Łydynia, Raciążnica, Sona, Pisia-Gągolina, Utrata). 

5 Koncepcja produktu Kajakowe Szlaki Mazowsza to propozycja sieciowania i rozwoju istniejącej oferty 
turystyki aktywnej – kajakowej (jedno – kilkudniowe spływy kajakowe) na rzekach 
województwa mazowieckiego.  
Produkt jest oparty o naturalny potencjał województwa, jakim jest kilkanaście 
mało znanych, a dość atrakcyjnych szlaków wodnych. Podstawową ofertą są 
spływy kajakowe, szczególnie krótsze (weekendowe, 2-, 3-, 5-dniowe) po rzekach 
Mazowsza, uzupełnione o elementy turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej 
(możliwość zwiedzania ważnych z punktu widzenia dziedzictwa narodowego 
obiektów i miejsc położonych w pobliżu cieków wodnych na terenie 
województwa).  
Kierowany jest do mieszkańców regionu – szczególnie aglomeracji warszawskiej, 
ale także innych dużych ośrodków miejskich w Polsce centralnej i południowej – 
np. aglomeracji śląskiej, łódzkiej, krakowskiej.  
Produkt bazuje na ofercie turystycznej organizatorów turystyki kajakowej, klubów i 
firm dysponujących sprzętem kajakowym i możliwościami jego transportu. Baza 
noclegowa i gastronomiczna opiera się na kwaterach agroturystycznych,  
pensjonatach i polach namiotowych / campingach, położonych wzdłuż szlaków 
wodnych.  
Ważnym partnerem rozwoju produktu są lokalne organizacje turystyczne oraz 
lokalne grupy działania, funkcjonujące na obszarze województwa, jak również 
samorządy, przez teren których przebiegają szlaki wodne. 
Dla rozwoju produktu niezbędne jest podjęcie działań w dwóch obszarach: 
a) Sieciowanie i promocja istniejącej oferty turystycznej szlaków wodnych 

regionu. Jest to działanie możliwe do realizacji bez dużych nakładów 
finansowych już od roku 2011. 

b) Rozwój infrastruktury i zaplecza turystycznego na szlakach wodnych 
Mazowsza. Działanie wymaga planowania, pozyskania środków na inwestycje 
publiczne i prywatne i jest możliwe w horyzoncie 3-5 lat, a w ograniczonym 
zakresie już obecnie. 

Produkt już obecnie posiada ofertę turystyczną, która jest możliwa do sieciowania i 
bez dużych nakładów finansowych, a ponadto ramy instytucjonalne dla 
funkcjonowania produktu. 

6 Kluczowi partnerzy • Operatorzy turystyki kajakowej, np.: Biuro Turystyki Kajakowej „Spływanie” w 
Mleczkowie, Wypożyczalnia Kajaków „Ster” w Warce, Spływ-Pilicą.pl w 
Przybyszewie, Kajaki Warka w Warce, Wypożyczalnia kajaków Mostowa w 
Otwocku, Keja w Pułtusku, wypożyczalnia sprzętu nad zalewem w Makowie, 
Kajaki-Kamyk w Wyszkowie, Wypożyczalnia kajaków PTTK w Węgrowie, Zakolej 



 

w Barchowie koło Łochowa, Ekoturyzm sp. z o.o. w Sochaczewie, Kaja – 
przystań kajakowa Sobieski, Sobieski koło Jońca, Meander w Mławie, 
Wypożyczalnia Kajaków Ważka w Kucharach Żydowskich, Wypożyczalnia 
Kajaków El-Daw w Jońcu, Wypożyczalnia Kajaków Moto Przystań w 
Plecewicach koło Brochowa, Wypożyczalnia kajaków ośrodka SW Cierszewo w 
Brudzenie Dużym, Marina Murzynowo koło Płocka, Wypożyczalnia kajaków w 
Sierpcu 

• Gestorzy pozostałych usług turystycznych (nocleg, wyżywienie), np.: Hotel 
„Sielanka nad Pilicą” w Warce, „Bobrowy Dwór” w Smrocku, ośrodki wokół 
Zalewu Zegrzyńskiego 

• Operatorzy atrakcji turystycznych położonych wzdłuż szlaków wodnych, np.: 
MrQuad w Otwocku, River Squad w Otwocku 

• Samorządy terytorialne, na których terenie znajdują się szlaki wodne oraz ich 
jednostki 

• Gestorzy terenów, na których znajdują się szlaki wodne (RZGW, ZMiUW, LP), 
np. GOKSIR Baranowo 

• Lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania i inne organizacje 
turystyczne, fundacje, np. fundacja „Ja Wisła”, fundacja AVE w Warszawie 

• Wyspecjalizowane kluby kajakowe, podmioty zajmujące się popularyzacją 
aktywnego trybu życia 

• Instytucje ochrony przyrody 

• Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 

• Samorząd Województwa Mazowieckiego 

8 Elementy produktu 
turystycznego 

Infrastruktura produktu: 

• Przystanie i stanice kajakowe 

• Miejsca przenoszenia i wodowania kajaków 

• Oznakowanie szlaków kajakowych  
Usługi turystyczne: 

• Wypożyczalnie kajaków i sprzętu wodnego  

• Organizacja spływów 

• Transport kajaków i osób 

• Obiekty noclegowe – pola biwakowe, kwatery agroturystyczne, pensjonaty, 
ośrodki wypoczynkowe 

• Sklepy i placówki gastronomiczne  
Elementy związane z informacją i promocją: 

• Przewodniki kajakowe, mapy szlaków kajakowych,  

• Strony internetowe dotyczące poszczególnych szlaków wodnych  

• Działania promocyjne – targi turystyczne, imprezy masowe, serwisy tematyczne 
i społecznościowe 

Zasoby ludzkie i organizacyjne:  

• Organizatorzy turystyki kajakowej 

• Opiekunowie spływów kajakowych 

• Organizacje odpowiedzialne za utrzymanie i promocję poszczególnych szlaków 
wodnych 

9 Docelowa oferta 
turystyczna 

• Poszerzenie dotychczas proponowanej oferty, czyli „spływu kajakowego” (dla 
grup) oraz wynajmu sprzętu kajakowego (dla grup oraz osób indywidualnych). 
Na razie spływy kajakowe organizowane są na następujących rzekach: 
Radomka, Pilica, Świder, Omulew, Orzyc, Liwiec, Wkra, Bzura i Skrwa oraz na 
większych rzekach regionu – Wisła, Narew i Bug. Są to zwykle produkty 
jednodniowe oraz weekendowe (2-, 3-, 5-dniowe). Jedynie na niektórych 
rzekach oferowane są spływy dłuższe (10-12 dni), np. na Radomce lub Pilicy. 
Poszerzona oferta obejmowałaby spływy na mniejszych rzekach województwa, 
jak np.: Iłżanka, Zagożdżonka, Szabasówka, Jeziorka, Orz, Mławka, Łydynia, 
Raciążnica, Sona, Pisia-Gągolina, Utrata 

• Ponadto w zakresie usługi (opcjonalnie): wynajem sprzętu pływającego oraz 
środków bezpieczeństwa, opcjonalnie transport osób i sprzętu, zapewnienie 



 

noclegu i wyżywienia, ubezpieczenie uczestników, organizacja czasu wolnego. 

• Poprawa jakości istniejącej oferty turystycznej, połączenie w pakiety pobytowe 
(wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych), pakiety turystyki 
aktywnej (wycieczki rowerowe) oraz krajoznawczej – zwiedzanie ciekawych 
obiektów i zabytków w pobliżu punktów etapowych spływów 

10 Kluczowe rekomendacje 
dla rozwoju i 
komercjalizacji produktu 

Oferta  turystyczna: 

• Opracowanie katalogu typowej oferty spływów kajakowych i produktów 
towarzyszących  

Zasoby ludzkie: 

• Specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi turystyki kajakowej 

• Szkolenia dla gestorów usług noclegowych i gastronomicznych przy 
szlakach kajakowych 

Promocja produktu: 

• Wspólna promocja oferty turystyki kajakowej regionu 

• Tworzenie katalogów, map, przewodników dla poszczególnych szlaków i 
turystyki kajakowej w ujęciu regionalnym 

• Opracowanie regionalnej podstrony dot. szlaków kajakowych i oferty na 
regionalnym portalu turystycznym 

• Organizowanie cyklu imprez (spływów promocyjnych) na poszczególnych 
rzekach regionu 

• Organizowanie konkursów z nagrodami (typu „Korona Rzek Mazowsza” dla 
osób, które wezmą udział w wielu spływach na terenie regionu – akcja 
wieloletnia; 

• Organizowanie akcji społecznego sprzątania rzek z okazji np. Dnia Ziemi, 
Tygodnia dla Środowiska, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym (przed i 
po sezonie) 

• Organizowanie akcji edukacji ekologicznej powiązanych ze spływami 
kajakowymi 

• Organizowanie akcji popularyzujących aktywny tryb życia przez 
wyspecjalizowane organizacje we współpracy z mediami 

Infrastruktura produktu: 

• Opracowanie regionalnego programu (koncepcji zagospodarowania szlaków 
wodnych) 

• Opracowanie katalogu typowej oferty spływów kajakowych i produktów 
towarzyszących  

• Opracowanie regionalnych standardów oznakowania i infrastruktury 

• Systemowe wspieranie (granty) oznakowania i budowy małej infrastruktury 
Współpraca: 

• Budowa systemu współpracy pomiędzy partnerami produktu 

• Spotkania, warsztaty prezentujące produkt i zapewniające wymianę 
doświadczeń pomiędzy partnerami 

 



 

 

Nr  Element opisu Opis założeń produktu 

1 Nazwa produktu Weekend z Termami Mszczonów 

2 Grupa produktowa Mazowsze dla Aktywnych 

3 Lider produktu Michał Szymański  
Kompleks Basenów Termalnych, UM w Mszczonowie – OSiR „Termy Mszczonów” 

4 Obszar rozwoju produktu Powiat żyrardowski, gminy: Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Puszcza 
Mariańska, miasto Żyrardów 

5 Koncepcja produktu Produkt turystyczny "Weekend z Termami Mszczonów" integruje ofertę kompleksu 
basenów termalnych w Mszczonowie z ofertą aktywnego wypoczynku, przy 
wykorzystaniu wyznaczonych i oznakowanych tras turystycznych na terenie gmin 
Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Puszcza Mariańska, miasta Żyrardów.  
Koncepcja produktu obejmuje organizację weekendowego wypoczynku z różnymi 
formami aktywnego spędzenia czasu dla wszystkich grup wiekowych – zarówno dla 
odbiorców indywidualnych, jak również grup zorganizowanych. 
Obejmuje on: baseny z wodą termalną i różnego rodzaju atrakcjami wodnymi, 3 
szlaki piesze / nordic walking, 4 trasy rowerowe, atrakcje dodatkowe, tj. 
grzybobrania, wędkowanie, kuligi, jazdę na łyżwach, ciekawe obiekty przyrodnicze i 
kulturowe.  
Produkt „Weekend z Termami Mszczonów” obejmuje również wypożyczalnię 
rowerów i kijków nordic walking, a także punkt informacji turystycznej, 
umożliwiający odwiedzającym uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. 

6 Kluczowi partnerzy • Urząd Miejski w Mszczonowie – OSIR  

• Urzędy gmin: Radziejowice, Żabia Wola, Puszcza Mariańska, Urząd Miejski 
Żyrardów,  

• Powiat Żyrardowski 

•  Muzeum Mazowsza Zachodniego  

• Nadleśnictwo Radziwiłłów  

• Oddział PTTK w Żyrardowie 

• Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 
8 Elementy produktu 

turystycznego 
• Kompleks basenów termalnych w Mszczonowie 

• 4 trasy rowerowe o zróżnicowanych długościach – od 15 do 46 km: szlakiem 
„Pisi Gogoliny” (Mszczonów – Radziejowice – Żyrardów – Mszczonów – 46 km), 
trasa „Traktem Tarczyńskim” (Mszczonów – Grzegorzewice – Mszczonów – 15 
km), trasa „W stronę Rezerwatu Grądy Osuchowskie” (Mszczonów – Lutkówka 
– Osuchów – Mszczonów – 38 km), trasa „Śladem rzeki 
Korabiewki” (Mszczonów – Korabiewice – Olszanka – Puszcza Mariańska – 
Mszczonów – 40 km) 

• 3 trasy piesze (nordic walking) o długościach od 4 do 12 km: trasa „Ulicami 
Mszczonowa” – 4 km, trasa „Stawy św. Anny”  (Mszczonów – Stawy św. Anny – 
Zbiroża – Mszczonów – 12 km), trasa „W stronę Rezerwatu Stawy 
Gnojna” (Mszczonów – Ciemno – Gnojna – Mszczonów – 12 km) 

• Wypożyczalnia rowerów (50 sztuk) i kijów nornic walking (50 kompletów) 

• Imprezy: rekonstrukcje historyczne „Bitwy Mszczonowskiej” (wrzesień), 
Jarmark Mszczonów (czerwiec), Majówka w Żyrardowie (maj), Europejskie Dni 
Dziedzictwa (wrzesień) i in. 

• Zwiedzanie zabytków Żyrardowa – trasa tematyczna  

• Zwiedzanie rezerwatów przyrody – ścieżki przyrodnicze, grzybobranie, 
wędkowanie, jazdy konne, kuligi  

• Baza noclegowa i gastronomiczna w Mszczonowie, Żyrardowie i okolicach 

• Informacja turystyczna (teren kompleksu basenowego) 
9 Docelowa oferta 

turystyczna 
• Dotychczasowa poszerzona o pakiety pobytowe (dwudniowe i dłuższe), 

obejmujące korzystanie z atrakcji okolicy (baseny, wycieczki) – turyści krajowi, 
głównie indywidualni, w tym rodziny z dziećmi i osoby starsze 

• Pobyty tematyczne – zdrowotne, odchudzające, relaksujące (kilkudniowe) – 
turyści krajowi, głównie indywidualni, w tym dorośli i osoby starsze 



 

• Oferta turystyki biznesowej i  konferencyjnej, spa &wellness (w oparciu o nowe 
obiekty hotelowo-konferencyjne) 

Dotychczasowa: 

• Wyjazdy jednodniowe do kompleksu basenów termalnych (mieszkańcy 
województwa mazowieckiego, turyści przejeżdżający tranzytem, głównie 
turyści indywidualni i grupy szkolne) 

• Wycieczki rekreacyjne po okolicy, zwiedzanie zabytków (wycieczki 
jednodniowe, głównie turyści indywidualni z województwa mazowieckiego) 

• Pobyty weekendowe, połączone z kąpielami w basenach termalnych oraz 
wycieczkami po okolicy (wycieczki piesze, rowerowe, samochodowe, 
zwiedzanie zabytków Żyrardowa i okolicznych atrakcji) – turyści indywidualni i 
grupy zorganizowane, turyści krajowi, głównie z woj. mazowieckiego i 
sąsiednich województw 

• Uzupełnienie pobytów biznesowych (konferencje, szkolenia, kongresy) – grupy 
zorganizowane, turyści krajowi i zagraniczni 

Ponadto na warsztatach dn. 5.09.2011 r. odbywających się w Warszawie w ramach 
prac nad dokumentem „Program rozwoju produktów sieciowych województwa 
mazowieckiego” opracowano dwudniowy pakiet  skierowany do młodzieży szkolnej 
z Warszawy i okolic. Koszt wyjazdu do 100-250 zł/os. W skład pakietu wchodzą: 

• Dzień pierwszy: wycieczka rowerowa turystycznym szlakiem rowerowym 
Mszczonów- Radziejowice- Żyrardów, połączona ze zwiedzaniem zespołu 
pałacowego w Radziejowicach, zwiedzaniem Żyrardowa: XIX-wiecznej osady 
fabrycznej, warsztatami przyrodniczymi w parku Dittricha, wizytą w muzeum-
sklepie Wokulskiego, wizytą w gabinecie Pawła Hulki-Laskowskiego, zwiedzanie 
loftów, resursy i wystawy w kręgielni, powrót autokarem do Mszczonowa, 
wizyta w termach, ognisko integracyjne 

• Dzień drugi: nornic walking, ścieżka przyrodnicza, rekreacja na termach, powrót 
do Warszawy 

10 Kluczowe rekomendacje 
dla rozwoju i 
komercjalizacji produktu 

Oferta  turystyczna: 
Opracowanie kilku modelowych pakietów dla różnych grup odbiorców 
Zasoby ludzkie: 
Szkolenia dla partnerów produktu – obsługa turystów, w tym turystów aktywnych  
Promocja produktu: 

• Działania partnerów  

• Regionalny portal internetowy, media regionalne 

• Katalogi turystyki szkolnej 
Infrastruktura produktu: 

• Rozwój i poprawa zagospodarowania tras rowerowych i innych szlaków w 
ramach produktu 

Współpraca: 

• Zacieśnienie współpracy z partnerami produktu (gestorami usług 
turystycznych) 

• Utworzenie grupy partnerskiej lub lokalnej organizacji turystycznej 

 



 

 

Nr Element opisu Opis założeń produktu 

1 Nazwa produktu Legendy i Baśnie Mazowsza 

2 Grupa produktowa Nieznane Mazowsze 

3 Lider produktu Barbara Kuligowska-Roman 
Gospodarstwo agroturystyczne „Bania na Mazowszu”, Brzeźnik (okolice Węgrowa)  

4 Obszar rozwoju produktu W fazie początkowej rozwoju projektu: miasto Węgrów 
docelowo: całe województwo mazowieckie 

5 Koncepcja produktu W całym województwie mazowieckim można znaleźć wiele podań i lokalnych 
opowieści dotyczących mazowieckich miejsc i postaci – zarówno historycznych, jak i 
legendarnych.  
W pierwszym etapie rozwoju produktu dotyczącego mazowieckich legend działania 
koncentrują się wokół Węgrowa – miasto to od 2007 roku, w dokumencie 
„Strategia rozwoju i promocji turystyki” wykorzystuje popularną legendę związaną z 
życiem Jana Twardowskiego jako element spinający działania promocyjne miasta i 
służący powstawaniu lokalnych produktów turystycznych. 
Celem produktu jest stworzenie pakietu pobytowego i wycieczek tematycznych, 
które będą firmowane postacią Jana Twardowskiego. Oferta turystyczna połączy w 
sobie produkty oferowane przez wiele podmiotów – dostawców konkretnych usług 
turystycznych z terenu Węgrowa i okolic. 
Poprzez osobę Twardowskiego wycieczki tematyczne mogą być atrakcyjne zarówno 
dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, a przede wszystkim dla rodzin z małymi 
dziećmi. Wyprawy takie będą dawały możliwość przedstawienia historii regionu, 
jego zabytków, znanych postaci i bogactwa środowiska naturalnego. 
Ważnym elementem, niezbędnym dla promocji Węgrowa, jest wykorzystanie 
legendy o Zwierciadle Twardowskiego, popartej obecnością samego zwierciadła w 
węgrowskiej Bazylice Mniejszej. 

6 Kluczowi partnerzy - Lokalne samorządy, m.in. Urząd Miasta w Węgrowie 
- Węgrowskie parafie (m.in. parafia pw. Wniebowzięcia NMP oraz św. Piotra, Pawła 
i Katarzyny) 
- Lokalny oddział PTTK (zarządzający m.in. punktem IT) 
- Podmioty komercyjne oferujące usługi turystom: obiekty noclegowe, placówki 
gastronomiczne, organizatorzy turystyki 
- Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna 
- Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 

8 Elementy produktu 
turystycznego 

• Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Świętych: 
Piotra, Pawła i Katarzyny; 

• Lustro Twardowskiego (zakrystia Bazyliki); 

• Pozostałe zabytki węgrowskie, m.in. : zespół poreformacki, zabytkowy 
cmentarz rzymskokatolicki, Dom Gdański, Kolegium Księży Komunistów; 

• Obiad w miejscowej karczmie 

• Zajęcia rekreacyjne na rynku miejskim 

• Impreza plenerowa 
9 Docelowa oferta 

turystyczna 
Przykładowy pakiet opracowany na warsztatach produktowych 5 września 2011 r: 
Dwudniowy, weekendowy pakiet skierowany dla średniozamożnych turystów 
posiadających małe dzieci. Koszt to około 100 zł/os (2 dni z dojazdem z Warszawy) 
Wizyta w Węgrowie zaczyna się pobraniem map, folderów i informatorów w 
punkcie IT. Zwiedzanie Węgrowa można kontynuować indywidualnie bądź z 
przewodnikiem. Kolejnymi punktami są: 

• Dzień pierwszy: wizyta w gabinecie bajek połączona ze spotkaniem w ogrodzie 
z gawędziarzem (opowiadaczem bajek), obiad (lokalne danie) w miejscowej 
karczmie, zajęcia rekreacyjne na rynku miejskim lub nad zalewem, zakup 
pamiątek (akcesoriów bajkowych), nocleg (hotel lub gospodarstwo 
agroturystyczne) 

• Dzień drugi: bezpłatna impreza plenerowa – spektakl teatralny z inscenizacją 
legendy (aktorami są dzieci, spektakl połączony jest z grami i zabawami oraz 
nauką „czarowania”), obiad, wyjazd do Warszawy 



 

10 Kluczowe rekomendacje 
dla rozwoju i 
komercjalizacji produktu 

Oferta  turystyczna: 

• Opracowanie stałego kalendarza imprez na szlaku, mogącego być 
podstawą tworzenia pakietów pobytowych i objazdowych 

• Opracowanie kilku propozycji wycieczek po szlaku i ich promocja oraz 
wdrożenie pilotażowe 

Opracowanie kilku modelowych pakietów pobytowych w najciekawszych miejscach 
szlaku dla różnych grup odbiorców i ich promocja 
Zasoby ludzkie: 

• Szkolenia partnerów produktu – gestorów poszczególnych obiektów z 
zakresu obsługi ruchu turystycznego 

• Szkolenie przewodników po szlaku  
Promocja produktu: 

• Opracowanie folderu (materiału/katalogu) prezentującego ofertę szlaku i 
jego dystrybucja  

• Promocja przykładowych pakietów (wycieczek objazdowych, programów 
edukacyjnych) – rynek szkolny – spotkania z nauczycielami i CEN 

• Promocja szlaku na targach turystycznych, podróżach studyjnych dla 
branży i dziennikarzy 

• Promocja krzyżowa w ramach imprez organizowanych w obiektach na 
szlaku 

Infrastruktura produktu: 

• Oznakowanie szlaku i obiektów na szlaku  

• Wykonanie infrastruktury obsługi ruchu turystycznego (parkingi, toalety, 
usługi) w miejscach na szlaku  

• Dostosowanie obiektów na szlaku do ruchu turystycznego (w tym osób 
niepełnosprawnych), modernizacja wystaw i ekspozycji  

Współpraca: 

• Utworzenie struktury współpracy (w ramach jednego lub kilku LOT-ów), w 
skład której wchodziłyby podmioty zainteresowane rozwojem oferty 
turystycznej  

 



 

 

Nr Element opisu Opis założeń produktu 

1 Nazwa produktu Mazowieckie Smaki – Szlak Folkloru i Jadła  

2 Grupa produktowa Mazowieckie Smaki 

3 Lider produktu Do określenia 

4 Obszar rozwoju produktu Całe województwo mazowieckie 

5 Koncepcja produktu Produkt „Kulinarne Mazowsze” zakłada utworzenie sieci współpracujących ze sobą 
obiektów, w których dostępna będzie wysokiej jakości oferta gastronomiczna. 
Założeniem podstawowym jest umiejscowienie produktu w tożsamości regionu 
poprzez nawiązanie do mazowieckiej tradycji kulinarnej. Jest to przede wszystkim 
kuchnia staropolska, tradycyjna, z elementami folkloru poszczególnych regionów 
Mazowsza, jak np. Kurpiowszczyzny. 
Obiekty, które wejdą w sieć produktu, spełniać będą musiały szereg kryteriów, 
które pozwolą zapewnić wysoką jakość oferowanego produktu oraz klarowny 
przekaz marki.  
Takimi kryteriami będą: tradycyjna receptura produktu, oferowanie produktów 
tradycyjnych i regionalnych (wpisanych na odpowiednie listy), sposób serwowania 
potraw, kwalifikacje obsługi, wystrój lokalu i jego nazwa, jak również organizowanie 
imprez kulinarnych wspólnie z innymi partnerami produktu.  
Dzięki przestrzeganiu kryteriów produkt będzie oryginalny i atrakcyjny dla 
konsumentów, a tym samym odniesie sukces rynkowy oraz przyczyni się do 
poprawy wizerunku regionu i wzmocni jego tożsamość.  
Szczególnym rodzajem obiektów, które wejdą w skład szlaku, będą te miejsca, w 
których turysta będzie mógł uczestniczyć w przygotowaniu posiłku i jego 
składników, jak np. w niektórych kwaterach agroturystycznych oraz w formie 
kursów i warsztatów tradycyjnej kuchni mazowieckiej. Jest to formuła pozwalająca 
na zwiększenie atrakcyjności produktu oraz wydłużenie pobytu turystów do kilku 
dni.  
Produkt wiąże się dość silnie z produktem „Wieś Mazowiecka Zaprasza”, ponieważ 
jest wskazane, aby podmioty uczestniczące w produkcie agroturystycznym rozwijały 
również swoją ofertę gastronomiczną w ramach sieci „Kulinarnego Mazowsza”. 
Produkt ten nie ma charakteru szlaku, a raczej sieci wspólnie się promujących i 
powiązanych systemem współpracy i jakości restauracji i placówek 
gastronomicznych na terenie całego województwa. Mogą to być restauracje, bary, 
ale również obiekty hotelarskie oferujące szerszy zakres usług niż tylko 
gastronomiczne. Pozwoli im to czerpać dodatkowe korzyści z oferowania produktu.  
Centralny charakter Mazowsza sprawia, że tutejsza kuchnia, niezależnie od lokalnej 
specyfiki, może oferować „typowo polskie” potrawy, wskazując, że hasło 
„Mazowsze – w sercu Polski” odnosi się również do tradycji kulinarnych. W tym 
zakresie również istnieją silne powiązania z kulturą szlachecką, ziemiańską, ale 
również ludową.  
Partnerzy produktu powinni organizować wspólnie imprezy kulinarne (np. konkursy 
gastronomiczne), wypracować sieć dań „sztandarowych” dla produktu, jak również 
dążyć do lokalnej specjalizacji, aby uniknąć monotonii w menu. Ponadto elementem 
łączącym powinny być wspólne imprezy – np. „tygodnie kulinarne”, organizowane u 
wielu partnerów produktu, w tzw. „kroczącym” charakterze. 
Placówki gastronomiczne uczestniczące w procesie budowy produktu powinny 
opracować wspólny znak – logo, którym posługiwać się będą dla przyciągnięcia 
turystów. Może to być tablica, flaga, baner czy figura, będąca symbolem marki, 
odpowiednio wyeksponowana przed lokalem i na trasie. Ponadto obiekty powinny 
być połączone wspólnym systemem promocji, kartą rabatową i innymi narzędziami 
marketingu krzyżowego. 
Produkt ten będzie funkcjonował samodzielnie lub jako uzupełnienie innych 
produktów turystycznych regionu. 

6 Kluczowi partnerzy • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 

• Organizacje branżowe, skupiające restauratorów w regionie mazowieckim  

• Lokalne organizacje turystyczne i lokalne grupy działania 



 

• Samorząd Województwa Mazowieckiego 

• Restauratorzy i obiekty turystyczne oferujące usługi gastronomiczne 

8 Elementy produktu 
turystycznego 

• Obiekty oferujące tradycyjne potrawy w odpowiednim otoczeniu i serwisie 

• Wspólne elementy karty dań – tradycyjne, najważniejsze potrawy 

• Wspólne imprezy i konkursy kulinarne 

• Wspólna marka i oznakowanie obiektów tworzących sieć gastronomiczną 

• System promocji i sprzedaży (karty rabatowe, promocja krzyżowa) 

9 Docelowa oferta 
turystyczna 

• Konsumpcja w obiektach serwujących tradycyjną kuchnię (mieszkańcy 
regionu, turyści krajowi i zagraniczni – wszystkie segmenty rynku) 

• Warsztaty kulinarne (mieszkańcy regionu, wypoczywający na terenie 
Mazowsza) 

• Konkursy, imprezy i „tygodnie” kulinarne (mieszkańcy regionu, turyści 
krajowi i zagraniczni – wszystkie segmenty rynku) 

• Element uzupełniający inne produkty turystyczne (mieszkańcy regionu, 
turyści krajowi i zagraniczni – wszystkie segmenty rynku) 

10 Kluczowe rekomendacje 
dla rozwoju i 
komercjalizacji produktu 

Oferta  turystyczna: 

• Utworzenie sieci obiektów gastronomicznych oferujących usługi wysokiej 
jakości i nawiązującej do specyfiki regionalnej 

• Opracowanie katalogu obiektów 

• Opracowanie regionalnego menu i mapy smaków 

• Wpisanie kolejnych produktów regionalnych i tradycyjnych na listy 
prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

• Zaplanowanie cyklu stałych imprez kulinarnych i wydarzeń  

• Wprowadzenie karty turystycznej 
Zasoby ludzkie: 

• Szkolenia z zakresu produktów regionalnych i tradycyjnych 

• Podniesienie kwalifikacji personelu obiektów gastronomicznych w zakresie 
obsługi turystów 

Promocja produktu: 

• Opracowanie folderu promocyjnego 

• Opracowanie tematycznej strony internetowej 

• Organizacja podróży studyjnych dla tour operatorów i biur podróży oraz 
mediów regionalnych, ogólnopolskich i branżowych 

• Udział w targach i imprezach promocyjnych 

• Promocja krzyżowa  
Infrastruktura produktu: 

• Oznakowanie obiektów  uczestniczących w produkcie sieciowym  

• Poprawa dostępności obiektów uczestniczących w sieci – parkingi, 
oznakowanie  

• Działania na rzecz uatrakcyjnienia wnętrz obiektów gastronomicznych, w tym 
wykorzystanie tradycji regionalnych  

• Przystosowanie obiektów do potrzeb turystów niepełnosprawnych  
Współpraca: 

• Zapoznanie ze sobą gestorów atrakcji i obiektów  

• Nawiązanie współpracy z biurami podróży  

• Cykliczne spotkania dotyczące rozwoju produktu 

 



 

 

Nr Element opisu Opis założeń produktu 

1 Nazwa produktu Mazowsze na Filmowo 

2 Grupa produktowa Mazowsze – w sercu kultury polskiej 

3 Lider produktu Do określenia   

4 Obszar rozwoju produktu Całe województwo ze szczególnym uwzględnieniem miejsc plenerów filmowych w 
miejscowościach: Glinianka, Okuniew, Seroczyn, Kołodziąż, Jabłonna, Radziejowice, 
Walewice, Murzynowo, Modlin, Łąck, Sierpc, Radachówka, Czerwińsk Many, okolice 
Tarczyna, Pogorzel, Sokule, Jeruzal, Zalew Zegrzyński, okolice Seroczyna 

5 Koncepcja produktu Mazowsze jest jednym z najbardziej filmowych regionów w kraju. Powstał tu szereg 
superprodukcji fabularnych i serialowych, w tym: Bitwa Warszawska 1920, CK 
Dezerterzy, Czterej pancerni i pies, Cwał, Czterdziestolatek, Dom, Generał Nil, Glina, 
Kariera Nikodema Dyzmy, Korczak, Lalka, Lotna, Magiczne drzewo, Miś, Noce i dnie, 
Ogniem i mieczem, Ojciec Mateusz, Panny z Wilka, Pan Tadeusz, Pianista, Plebania, 
Prawo Ojca, Ranczo, Rejs, Rodzina Połanieckich, Stawka większa niż życie, Wielka 
Miłość Balzaka, Złotopolscy, Znachor, 07 zgłoś się. 
Legenda tych filmów i pozytywne skojarzenia jakie budzą u potencjalnych turystów 
będą motorem do rozwoju nowej gałęzi turystyki. 
Koncepcja produktu zakłada realizację innowacyjnych w skali kraju i Europy działań, 
które mają na celu wypromowanie i ułożenie w ramach markowego produktu 
turystycznego najnowszych wartości kulturowych, deponowanych na bieżąco przez 
polską kinematografię XX wieku.  
Produkt ma pokazać wzajemne powiązanie Warszawy (siedziba największych 
wytwórni filmowych w kraju) z obszarem Mazowsza (zarówno mazowieckich miast, 
miasteczek, jak i wsi oraz plenerów przyrodniczych).  
W ramach jego rozwoju powstanie oferta dedykowana dla rodzin z dziećmi, 
biznesu, turysty kulturowego, a także dla turysty polonijnego (podróże 
sentymentalne). Poprawa statystyk pobytu gości zagranicznych na Mazowszu 
poprzez zmianę celu pobytu z biznesowego na turystyczny.  
Produkt w fazie swojej dojrzałości będzie jednym z najbardziej wyróżnikowych dla 
obszaru Mazowsza, gdyż będzie odwoływał się do wartości doskonale 
wypromowanych i zakorzenionych wśród mieszkańców regionu, kraju oraz diaspory 
polskiej przebywającej poza granicami.  
W produkcie działaniami specjalnymi będą obchody rocznicowe postania kultowych 
polskich produkcji i związane z tym zloty fanów, eventy, festiwale i imprezy. W 
imprezach tych będą uczestniczyć reżyserzy, aktorzy, kompozytorzy muzyki 
filmowej oraz miłośnicy kina z całej Polski i Europy. 

6 Kluczowi partnerzy • MAX Film 

• Koleje Mazowieckie 

• Instytucje kultury woj. mazowieckiego 

• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

• landbrand i MJ Media  

• Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

• Polski Instytut Sztuki Filmowej 

• Mazowiecki Fundusz Filmowy 

• Firmy produkcyjne z dziedziny kinematografii 

• Miesięcznik Film 

• Portal Polska na Filmowo 

• Stowarzyszenie Filmowców Polskich 

• Lokalne organizacje turystyczne i samorządy ściśle związane z plenerami 
filmowymi 

8 Elementy produktu 
turystycznego 

• Ścieżki  turystyki filmowej zorganizowane w każdym miejscu (miejscowości, 
plenerze) gdzie zostanie zdiagnozowany potencjał filmowy związany z 
powstawaniem filmu lub biografią twórcy filmowego  

• Regionalny szlak turystyczny – Mazowsze na Filmowo (samochodowy i 



 

kolejowy), który będzie obejmował początkowo kilkanaście a docelowo 
kilkadziesiąt najważniejszych miejsc związanych w filmem na Mazowszu  

• Plenerowy festiwal filmowo-muzyczny Mazowsze na Filmowo.  Mega event 
kulturalny wpisujący się w 10 największych festiwali filmowych w kraju, 
organizowany w oparciu o unikatową formułę plenerowo-kinową przy 
współudziale MAX FILMU, Kolei Mazowieckich, samorządów i firm 
komercyjnych. Z czasem miejsce wykonań największych i najciekawszych 
ścieżek filmowych z kina polskiego i światowego w oparciu o takie nazwiska, jak 
Wojciech Kilar, Zbigniew Preisner czy Jan AP Kaczmarek. 

• Noclegi w klimacie filmów w miejscach związanych z ich realizacją. Zarówno w 
gospodarstwach agroturystycznych, jak i w dworach, pałacach pensjonatach 
czy hotelach. W wystroju wnętrz wykorzystane rekwizyty filmowe, autografy 
gwiazd, fotosy z filmów. Możliwość osobistego zaprojektowania pokojów czy 
wnętrz restauracji przez gwiazdy filmowe.  

• Oferta kulinarna inspirowana menu ekip filmowych, znanych aktorów lub 
bohaterów szklanego ekranu. Kompozycja nowych hitów kulinarnych w oparciu 
o inspiracje z kreacji filmowych. 

• Przygotowanie serii pamiątek z logo Mazowsze na Filmowo obejmujących 
m.in.: czapeczki reżyserskie z nazwą filmu i nazwą miejsca, w którym powstał; 
etui na kamerę lub aparat; brelok do kluczy w kształcie szpuli filmu;  specjalne, 
kolekcjonerskie wydania filmów i muzyki filmowej opatrzone wstępem od 
reżysera oraz dodatkowym materiałem – the making off. 

9 Docelowa oferta 
turystyczna 

• Mazowsze na Filmowo – tygodniowy program pobytu dla turysty polonijnego 
ukazujący jak wielką rolę w budowaniu współczesnego ducha polskości 
odegrała kinematografia i Mazowsze. Wspólne zwiedzanie plenerów 
filmowych. Co wieczór pokaz filmowy ze słowem wstępu nt. obrazu (DKF), na 
koniec programu uroczysta kolacja z gwiazdą filmową reżyserem lub aktorem, 
który wygłosi toast i opowie krótko o istotności polskich plenerów, w tym w 
szczególności plenerów Mazowsza w budowaniu współczesnej kultury polskiej. 

• Jak powstaje  film? – program turystyki edukacyjnej skomponowany na 
potrzeby zielonych szkół, zakładający 5-dniową przygodę w świecie filmu. W 
jego trakcie uczestnicy dowiadują się jak wygląda plan zdjęciowy, kto jest za co 
odpowiedzialny w ekipie filmowej, jak przebiega współpraca aktorów z 
reżyserem. W trakcie pobytu turyści (głównie dzieci w wieku szkolnym) goszczą 
na planach popularnych seriali kręconych w danym czasie w Warszawie i na 
Mazowszu. Dwa dni podczas trwania produktu odbywają się warsztaty filmowe 
wdrażające w fach operatora i aktora. Na koniec pobytu uczestnicy uzyskują 
dyplom profesjonalnego miłośnika kina mazowieckiego 

• Oferta incentive dla firm i korporacji oparta na realizacji scenariusza 
filmowego. Zajęcia i eventy oparte na fabule popularnych filmów przy 
wykorzystaniu rekwizytów filmowych. Wcielanie się ekip w role z dobrze 
znanych produkcji. Możliwość wykorzystania rekwizytów z tak kultowych 
produkcji, jak: Stawka większa niż życie, Rejs, Kariera Nikodema Dyzmy itp. 

• Przygotowanie ofert pakietowych na wypoczynek weekendowy dla turysty 
rodzinnego. Możliwość zakupu „filmowej” gastronomii, „filmowego” noclegu, 
transportu itp. Wszystko odbywa się za pomocą generatora ofert dostępnego 
na stronie internetowej. 

10 Kluczowe rekomendacje 
dla rozwoju i 
komercjalizacji produktu 

W pierwszym kroku należy przeprowadzić audyt zakończony wydaniem mapy. W 
kolejnym opracować szlak turystyczny. 
Produkt Mazowsze na Filmowo posiada jeden z najsilniejszych potencjałów wzrostu 
w skali kraju. Przy efektywnym podejściu do wdrożenia możliwe jest – już po dwóch 
latach funkcjonowania produktu – jego usamodzielnienie finansowe. Produkt ma 
szansę być receptą na rynkowe zaistnienie dla obszarów peryferyjnych i do tej pory 
wykluczonych z głównego kanonu oferty turystycznej w Polsce i na Mazowszu. 
W celu szybkiego wdrożenia produktu powinna odbyć się konferencja adresowana 
do wszystkich potencjalnych interesariuszy produktu.  
W przeciągu jednego roku możliwe jest przygotowanie zarówno audytu potencjału 



 

regionu w tym zakresie, jak i opracowanie teoretyczne szlaku Mazowsze na 
Filmowo oraz organizacja pilotażowej imprezy, festiwalu Mazowsze na Filmowo. Te 
działania są niezbędnym krokiem, jaki powinien postawić samorząd województwa 
w celu zarezerwowania wizerunku najbardziej filmowego regionu w kraju. 
 
Pilotażowo, w ramach prac nad pakietem produktowym skierowanym do turystów 
– kibiców na Mistrzostwa EURO 2012, opracowano propozycję jednego ze szlaków, 
które docelowo mają zaistnieć w ramach produktu MnF. Ze względu na wybrane 
produkcje i znane na świecie nazwiska reżyserów, subprodukt ma szansę na 
pozytywny odbiór również turystów zagranicznych: 

Mazowsze na Filmowo: Śladami Mistrzów Kina 

Około stu najważniejszych polskich filmów powstało w centralnej Polsce – na 

Mazowszu. Wśród nich nagradzane dzieła polskich reżyserów o międzynarodowej 

sławie, które trwale zapisały się w historii kinematografii.  

• Roman Polański – „Pianista” 

Biograficzny dramat wojenny (2002 r.). Obsada: Adrien Brody, Thomas 

Kretschmann,  Emilia Fox 

Warszawa – W filmie „Pianista” warszawskie getto zagrały ulice Mała i Stalowa na 
warszawskiej Pradze (ulice te zagrały również w filmie „Korczak” Andrzeja Wajdy).  
W 2003 roku „Pianista” dostał trzy Oscary: Akademia Filmowa doceniła Romana Polańskiego 
za reżyserię, Adriena Brody'ego za pierwszoplanową rolę męską i Ronalda Harwooda za 
scenariusz do filmu. 

Praga – jedna z najstarszych dzielnic Warszawy,  miejsce „z duszą”, które zachwyca urokiem 
starych kamienic. To tutaj zaczęła się historia polskiej kinematografii: w 1913 roku powstała 
wytwórnia „Kosmofilm”, która wyprodukowała takie nieme filmy, jak „Męty Warszawy” czy 
„Antek po raz pierwszy w Warszawie”. Z Pragi pochodził również Samuel Goldwyn – jeden z 
założycieli słynnej amerykańskiej wytwórni Metro Goldwyn Mayer. 

• Agnieszka Holland – „W ciemności”   

Dramat wojenny (2011 r.). Obsada: Robert Więckiewicz, Kinga Preis, 

Agnieszka Grochowska 

Twierdza Modlin – W twierdzy kręcono sceny zbiorowe do filmu z udziałem kilkuset 
statystów grających niemieckich i ukraińskich żołnierzy, a także polskich i żydowskich 
więźniów. Mur zabudowań Twierdzy opatrzony został napisem Arbeit macht frei.  

Twierdza Modlin – zespół dziewiętnastowiecznych fortyfikacji – to unikatowy przykład 
architektury obronnej. Dla turystów przygotowane są szlaki wycieczkowe oraz liczne atrakcje 
dla zwiedzających. Okolica twierdzy jest bardzo malownicza: z punktu widokowego podziwiać 
można krajobraz: zbieg Wisły i Narwi oraz zabytkowy spichlerz. 

[W twierdzy Modlin, w dawnym wojskowym spichlerzu  Andrzej Wajda nakręcił ważne sceny 

do filmu „Pan Tadeusz”. To tutaj mieścił się filmowy Zamek Horeszków pilnowany przez 

Daniela Olbrychskiego jako Gerwazego. We wnętrzu twierdzy zaaranżowano również 

paryskie mieszkanie Adama Mickiewicza. A sceny do jego filmu „Dyrygent” kręcone były we 

wnętrzach klubu garnizonowego (dawne carskie kasyno wojskowe).] 

Odległość od Warszawy – 37 km 

• Andrzej Wajda – „Katyń”  

Dramat wojenny (2007 r.). Obsada: Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Artur 

Żmijewski, Danuta Stenka 

Wyszków – W mieście powstała część zdjęć do filmu, m.in. na moście kolejowym nakręcono 
scenę ucieczki ludności cywilnej przed wojskami niemieckimi i Armią Czerwoną. 



 

Wyszków jest pięknie położony na skarpie, na prawym brzegu Bugu, otoczony owianymi 
legendami Puszczą Białą i Puszczą Kamieniecką. Okolice Wyszkowa kryją wiele atrakcji 
turystycznych. Warto wybrać się nad jeziorko Głusza czy do Puszczy Kamienieckiej, zwiedzić 
XV-wieczny, gotycki zamek w Liwie, Dwór w Paplinie czy XIX-wieczny pałac w Łochowie. Z 
Wyszkowa można się też wybrać na jedno- lub kilkudniowy spływ Liwcem. 

Odległość od Warszawy – 52 km 

• Krzysztof Kieślowski – „Trzy kolory. Biały” 

Psychologiczny (1993 r.). Obsada: Julie Delpy, Zbigniew Zamachowski 

Pruszków –  Na wysypisko śmieci w Pruszkowie trafia Karol, grany przez Zbigniewa 
Zamachowskiego, kiedy to zostaje wyrzucony z walizki, w której powrócił do Polski z 
emigracji z Francji. 

Pruszków to ośrodek sportu i rekreacji zachodniej części aglomeracji warszawskiej, 
posiadający m.in. Olimpijski Tor Kolarski, na którym w 2009 roku odbyły się Mistrzostwa 
Świata w kolarstwie torowym.  Warto odwiedzić Muzeum Starożytnego Hutnictwa, które 
mieści się w pałacu Potulickich. Główna działalność muzeum skupia się wokół Mazowieckiego 
Centrum Metalurgicznego – drugiego co do wielkości centrum hutniczego w Europie. W 
pobliskich Otrębusach (5,8 km od Pruszkowa) czekają co najmniej dwie atrakcje: Muzeum 
Polskiej Sztuki Ludowej oraz Muzeum Motoryzacji i Techniki z unikatowym zbiorem 
zabytkowych samochodów. 

Odległość od Warszawy – 17 km 

• Jerzy Skolimowski – „Essential Killing” 

Dramat (2010 r.). Obsada: Emanuelle Seigner, Vincent Gallo 

Kampinoski Park Narodowy – W Kampinosie kręcono polskie zdjęcia do filmu. Po pojmaniu 
bezimienny bohater trafia w nieznane sobie miejsce i rozpoczyna się jego ucieczka po 
zaśnieżonych terenach. W Puszczy Kampinoskiej kręcono sceny Vincenta Gallo i Emmanuelle 
Seigner w leśniczówce. To tutaj głuchoniema Polka udzieliła pomocy nieznajomemu 
przybyszowi. 

Kampinoski Park Narodowy jest jednym z najcenniejszych parków na nizinach  
w Polsce i Europie. Unikatowe walory przyrodnicze Parku sprawiły, że został on uznany przez 
UNESCO za Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kampinoska”. Wchodzi także w skład 
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. W granicach Parku i jego otoczeniu znajduje się 
wiele zabytków architektury i miejsc pamięci narodowej. Na uwagę zasługuje cmentarz w 
Palmirach z grobami Polaków, zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny 
światowej oraz  Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry z multimedialną ekspozycją. Na skraju 
puszczy w miejscowości Żelazowa Wola zwiedzić można muzeum Dom Urodzenia Fryderyka 
Chopina. 
Odległość od Warszawy – 17 km 

[W Puszczy Kampinoskiej Andrzej Wajda, analogicznie do literackiego pierwowzoru 

Jarosława Iwaszkiewicza, wybrał plenery do swego filmu „Brzezina”. Tutaj miały miejsce 

prawie wszystkie sceny – w leśniczówce w puszczy mieszkał Bolesław grany przez Daniela 

Olbrychskiego, to tutaj przyjechał jego chory na gruźlicę brat Staś. Oprócz zdjęć w samej 

leśniczówce, wszystkie plenery kręcone były w puszczy.] 

 
 


