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 1 VI-31 VII  Budapeszt, Letni Festiwal Open-Air
   www.szabadter.hu
	 4-8	VI		 Balaton-Alsóörs,	Międzynarodowy	Festiwal
	 	 Harley-Davidson,	www.openroadfest.hu
	 14-23	VI		 Miszkolc,	Festiwal	Operowy	im.	B.	Bartóka
  www.operafestzival.hu	
	 2-5	VII		 Sopron,	Festiwal	muzyczny	VOLT
	 	 www.volt.hu,	www.sziget.hu 
	 5	VII-20	VIII	 Szeged,	Letni	Festiwal	Plenerowy	
  www.szegediszabadteri.hu
	 10-13	VII		 Eger,	Festiwal	Byczej	Krwi	„Egri	Bikavér”
  www.bikaverunnep.hu	

	 10-13	VII		 Tokaj,	Festiwal	Muzyczny	Hegyalja
  www.deltafest.hu 
	 11-14	VII		 Wyszegrad,	Międzynarodowy	turniej
	 	 rycerski	na	zamku,	www.palotajatekok.hu	
	 11-13	VII		 Balaton-Zamárdi,	Festiwal	Heineken	Balaton
  Sound, www.balatonsound.hu
	11-13	VII		 Balatonfüred,	Regaty	żeglarskie	o	niebieską	
	 	 wstęgę,	www.hunsail.hu 
 19-20 VII  Balatonfüred, Balaton Bike Fest 
  www.balatonbikefest.com
	 25-27	VII		 Budapeszt,	Grand	Prix	Węgier,	Formula	1	
  www.hungaroring.hu

	 2-24	VIII		 Balatonfüred,	Dni	Wina
  www.balatonfured.hu
	 11-18	VIII		 Budapeszt,	Festiwal	muzyczny	Sziget
  www.sziget.hu/fesztival
	 15-21	VIII		 Debreczyn,	Karnawał	Kwiatów
  www.debrecen.hu
	 17-20	VIII		 Budapeszt	i	okolice,	Festiwal	folklorystyczny	
  www.summerfest.hu
	 20	VIII		 Węgry,	Dzień	Świętego	Stefana
	 	 –	imprezy	w	całym	kraju
	 31	VIII-7	IX	 Budapeszt,	Festiwal	Żydowski
  www.jewishfestival.hu
	 10-14	IX		 Budapeszt,	Międzynarodowy	
	 	 Festiwal	Wina	i	Szampana
  www.aborfesztival.hu
	 	 www.winefestival.hu	

	 12-14	IX		 Hajdúszoboszló,	Festiwal	wina	i	produktów	
	 	 bio	z	puszty,	www.hajduszoboszlo.hu
	 14	IX		 Budapeszt,	Półmaraton	
  www.budapestmarathon.com
	 3-5	X		 Tokaj,	Festiwal	Wina,	www.tokaj.hu
	 3-5	X		 Villány,	Festiwal	czerwonego	wina
   www.villanyiborvidek.hu
 12 X  Budapeszt, Maraton 
  www.budapestmarathon.com
	 22	XI-30	XII	 Budapeszt,	Jarmark	bożonarodzeniowy
  www.budapestinfo.hu

Narodowe Przedstawicielstwo 
Turystyki Węgierskiej w Polsce  
www.plgotohungary.com
http://facebook.com/WegierskaTurystyka 

Największe imprezy na Węgrzech 2014!
Dołącz do nas! Baw się razem z nami!
Polak, Węgier dwa bratanki... Mimo językowych barier doświadczysz tego, biorąc udział  

w festiwalach na Węgrzech. A wybór jest ogromny – od świąt znakomitego wina i muzyki  

przez wyścigi samochodowe po jarmarki rzemiosła i kwiatów.
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W rodzie Bachów było wielu muzyków. W XVIII w. Bachowie 

zajmowali najważniejsze stanowiska muzyczne w środkowych 

Niemczech. Zawód muzyka tak bardzo zrósł się z ich nazwiskiem, 

że jeszcze przez wiele lat po śmierci ostatniego potomka rodu 

w Erfurcie „Bachami” nazywano wszystkich muzyków miejskich.

Śladami Karola Filipa 
Emanuela Bacha  
W 2014 r. mija 300. rocznica urodzin Karola Filipa Ema-
nuela Bacha, kompozytora i mistrza klawesynu – jedne-
go z pięciu synów wielkiego Jana Sebastiana. W obcho-
dy najbardziej zaangażowały się Hamburg, Berlin, Pocz-
dam, Frankfurt nad Odrą, Lipsk i Weimar. Na przybyszy 
czekają w tym roku, oprócz stałych atrakcji tych miast,  
wydarzenia przygotowane z okazji jubileuszu. 

Tu debiutowali Beatlesi
Hanzeatycki Hamburg wyróżnia się spo-
śród innych miast niemieckich. Nie ma 
tu pałaców, bo nie było tutaj kró-
lów. Po II wojnie światowej znalazł 
się w brytyjskiej strefie, co zbliży-
ło go i trochę upodobniło do miast 
w Wielkiej Brytanii. W klubach mu-
zycznych na Große Freiheit gra-

klawesynem
AlinA Ert-EbErdtPodróże z

Drodzy Czytelnicy

Z roku na rok rośnie popularność  agroturystyki. Lubimy wypoczywać 

bliżej natury, rozkoszować się regionalnymi potrawami przygotowanymi 

przez gospodynie z własnych produktów, a nawet uczestniczyć w pracach  

w gospodarstwie, takich jak karmienie zwierząt, zbieranie ziół, tradycyjny 

wyrób masła lub sera, pieczenie chleba czy smażenie konfitur. Często jednak 

obawiamy się, czy wybrane przez nas oferty wypoczynku będą zgodne z naszymi 

oczekiwaniami. 

Naprzeciw tym trendom wyszła Polska Federacja Turystyki Wiejskiej 

„Gospodarstwa Gościnne”, tworząc kategoryzację Wiejskiej Bazy Noclegowej. 

Turysta, wybierając gospodarstwo, które poddało się kategoryzacji, wie 

dokładnie, czego może oczekiwać.

W Małopolsce przygotowano nawet specjalne oferty agroturystyczne szyte na 

miarę – dla: rodzin z dziećmi, seniorów, wielbicieli miodów, ziół czy wina.

Tych z kolei, którzy kochają słońce, wodę, rafy koralowe i piaszczyste plaże, 

zaprasza Egipt, który oczekuje 25 milionów turystów z całego świata. Kraj nad 

Nilem zapewnia znakomite warunki do wypoczynku oraz uprawiania wszelkich 

sportów wodnych i wciąż uatrakcyjnia swoją ofertę dla turystów. 

Natomiast wielbiciele muzyki, którzy lubią wypoczywać w niebanalny sposób, 

mogą wybrać się do Niemiec w podróż śladami Karola Filipa Emanuela Bacha 

– jednego z pięciu synów Jana Sebastiana. W 2014 r. mija 300. rocznica 

urodzin tego kompozytora i mistrza klawesynu, zatem miasta z nim związane 

przygotowały wiele specjalnych atrakcji.

Bożena miller
redaktor wydania

EGIPT.indd   1 14-05-26   12:19
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Trinidad celebruje 500-lecie
Miasto nazywane „klejnotem Kuby” obchodzi w tym roku 
swój wielki jubileusz. Założył je bowiem w 1514 r. Die-
go Velazquez de Cuéllar. Miało być bazą Cortésa, wybie-
rającego się na podbój ziem dzisiejszego Meksyku i na-
zywało się początkowo La Villa de la Santísima Trinidad, 
czyli Wioska Najświętszej Trójcy. Rozrastając się, z cza-
sem odsunęło się od wybrzeża, by uchronić mieszkań-
ców przed niespodziewanymi atakami piratów. Miasto 
wpisane jest na listę UNESCO, bo zachowało oryginalną 
architekturę i niepowtarzalny klimat, w którym splatają 
się tradycje hiszpańskie z obyczajami miejscowej ludno-
ści. Barwne tłumy przepływają brukowanymi uliczkami, 
do których przytulone są domy kryte dachami z czerwo-
ną papą. Pysznią się fasady dawnych rezydencji, a od ich 
ścian odbija echem stukot końskich kopyt. Od czasu do 
czasu suną duże, jaskrawo kolorowe samochody, a przez 
gwar ulicy przebijają się odgłosy klaksonów i rowerowych 
dzwonków. Najsłynniejsza fiesta  –  Semana Santa – jest 
odpowiednikiem naszych świąt Bożego Narodzenia. To 
czas barwnych procesji i kolęd. Dzieci przebrane za Mary-
ję i Józefa objeżdżają ulice na osiołkach, odtwarzając bi-
blijne sceny. Dużą popularnością cieszy się też miejscowy 
karnawał. Kalendarz imprez w jubileuszowym roku jest 
jeszcze bogatszy, a poważną rolę odgrywają w nim im-
prezy muzyczne. Muzyka bowiem jest integralnym ele-
mentem kubańskiej kultury, a od czasu filmu „Buena Vi-
sta Social Club” przybysze właśnie taką Kubę  –  muzycz-
ną i muzykalną  –  pragną oglądać najbardziej.

Informacje o mieście na oficjalnych stronach 
Trinidadu (w jęz. hiszpańskim): 

www.guije.com/pueblo/avillas/trinidad/index.htm

Paw e ł  w r o ń s k i

AmerykA 
Łacińska w trzech odsłonach

Kuba, Kostaryka i wciąż pełen tajemnic przeszłości Meksyk – oto propozycje 
do rozważenia na tegoroczny egzotyczny urlop. W krajach Ameryki Łacińskiej 
jest bez wątpienia egzotycznie, interesująco i pięknie, ale akcenty rozkładają 
się różnie. Kuba kusi barwną żywą kulturą, Kostaryka  –  przygodą w spekta-
kularnej scenerii i dziewiczą przyrodą, Meksyk  –  konfrontacją z zagadkami,  
na które trafiają badacze  nieistniejącej już cywilizacji Azteków.

www.black-buddha.pl
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KostaryKa Kusi miłośniKów eKologii
Od kilku już lat w rankingu portalu Ethical Traveler (www.
ethicaltraveler.org) Kostaryka zajmuje czołowe miejsce jako 
jeden z najbardziej ekologicznych kierunków podróży. Jest 
górzystym krajem rozsiadłym na wąskim pasie lądu w Ame-
ryce Środkowej, w związku z czym jej wybrzeża oblewają fale 
Morza Karaibskiego od wschodu i Oceanu Spokojnego od za-
chodu. I to zapewne tłumaczy fakt, że nazwa kraju w dosłow-
nym tłumaczeniu oznacza bogate wybrzeże. Ozdobą interioru 
są dominujące w krajobrazie Kostaryki górskie pasma ze stożka-
mi aktywnych wciąż wulkanów. Najwyższe szczyty przekracza-
ją 3 tys. m. Wybrzeża zajmują niewielki procent powierzchni, 
ale są mocno zróżnicowane. Wybrzeże Morza Karaibskiego ma 
charakter laguny z płyciznami i piaszczystymi wysepkami. Oce-
aniczne ma bogatszą rzeźbę i pełne jest malowniczych zatok. 
W efekcie do atutów turystycznych należą zarówno malowni-
cze plaże, jak i tropikalne lasy porastające górskie stoki. Interesu-
jące są także hodowle barwnych motyli. Miejscowa kultura jest 
w stosunkowo niewielkim stopniu skomercjalizowana, przez co 
rzemiosło i folklor tchną głębokim autentyzmem. Jest to tym 
ciekawsze, że w odróżnieniu od krajów sąsiednich ludność Ko-
staryki stanowią przede wszystkim potomkowie hiszpańskich 
konkwistadorów, a potomkowie Indian, Metysi, Mulaci i Murzy-
ni – zaledwie 16% populacji. Ze względu na centralne położenie 
i układ komunikacyjny idealną bazą wypadową do poznawania 
różnorodnych zakątków Kostaryki jest jej stolica  –  San Jose. Do-
bra wiadomość dla miłośników morskich wybrzeży jest taka, że 
podróż znad Morza Karaibskiego na wybrzeże oceaniczne zaj-
muje co najwyżej trzy godziny.

Informacje o kraju (w jęz. angielskim): 
www.visitcostarica.com oraz http://costarica.com

Informacje o atrakcjach turystycznych (w jęz. polskim): 
www.costaricaforus.com

9w  z a s i ę g u  r ę k i w  z a s i ę g u  r ę k i
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archeologiczne 
odKrycia w meKsyKu
Do pereł meksykańskiej kultury należą zabytki az-
teckie. Wciąż tajemnicze, wciąż do końca niepo-
znane. W ruinach miasta Teotihuacan archeolodzy 
dokonali przed niespełna rokiem kolejnych frapują-
cych znalezisk. Najpierw na szczycie Piramidy Słoń-
ca znaleźli potłuczoną rzeźbę z wizerunkiem stare-
go boga ognia Huehuetéotl, największą z odkrytych 
do tej pory w Teotihuacan. Były też fragmenty kilku 
kamiennych steli, które podobnie jak rzeźba znaj-
dowały się w fosie o szerokości 4 m, długości 17 m 
i głębokości 5 m, pochodzącej przypuszczalnie z 
końca V lub początku VI w n.e. Niedługo potem, 
pod świątynią Pierzastego Węża  –  Quetzalco-
atla, wysłane do wydrążonego tunelu roboty na-
trafiły na trzy komnaty. Już dawno spodziewano 
się, że odsłonięty jeszcze w 2010 r. tunel 76-me-
trowej długości doprowadzi do jakiejś ukrytej kom-
naty, która mogła służyć królewskim ceremoniom 
lub jako miejsce pochówku władców. Odkrycie aż 
trzech pomieszczeń uznano więc za sensację i po-
twierdzenie teorii. Niestety komnaty są zasypane 
gruzem i ziemią, więc jeszcze trochę potrwa, za-
nim zostaną poznane. Niemniej jednak układ po-
mieszczeń przypomina badaczom cztery komory 
odkryte jakiś czas temu pod Piramidą Słońca.

Informacje o kulturze Azteków w Meksyku: 
www.heritage-history.com  

w zakładce <The Aztecs> oraz na oficjalnych 
stronach turystycznych Meksyku: 

www.visitmexico.com

11w  z a s i ę g u  r ę k i w  z a s i ę g u  r ę k i
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W karbach liczb 

Geos grapho – opisywać Ziemię. Geografią zajmowali się już starożytni. Chcąc poznać 
i zrozumieć złożoność przyrody, należało ją sparametryzować. Dowiedzieć się, któ-
ra góra jest wyższa, które jezioro głębsze, ile ma powierzchni etc. Lubimy liczby, wy-
daje się nam, że dzięki nim panujemy nad rzeczywistością. Pomierzone, sklasyfikowa-
ne, pogrupowane, czyli poznane i okiełznane. Przyrodzie jednak te wysiłki są obojętne.  
Bo czy góra wie, ile ma wysokości i że jest wyższa od sąsiedniej? 
Bywa i tak, że trzeba wprowadzać korekty w oficjalnych danych zamieszczonych 
w rocznikach statystycznych i atlasach. To nawet optymistyczne, że nadal coś umyka, 
ciągle można coś odkryć. Oto kilka przykładów. 
Śnieżka, najwyższy szczyt w Karkonoszach, na większości map opisana jest wysoko-
ścią 1602 m n.p.m. (dokładnie punkt triangulacyjny wyznacza 1602,2 m). Według naj-
nowszych pomiarów czeskich geodetów wysokość góry wynosi o ponad metr więcej 
– 1603,3 m n.p.m. Najwyższy punkt znajduje się po stronie polskiej (przez wierzchołek 
przebiega granica państwowa), w pobliżu kaplicy św. Wawrzyńca.
We wszystkich podręcznikach do geografii podaje się, że najniżej położony punkt 
w naszym kraju położony jest we wsi Raczki Elbląskie na Żuławach Wiślanych. Po-
twierdza to tablica informacyjna: 1,8 m p.p.m. W zeszłym roku media odnotowa-
ły, że w okolicy żuławskiego Marzęcina pomierzono jeszcze głębszą depresję –  
2,07 m p.p.m. Rekord jest nieoficjalny i wymaga sprawdzenia przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii. Gdy po wojnie wykonywano pomiary geodezyjne depresji żu-
ławskiej, znaczna jej część była zalana przez wodę i nie wszędzie można było dotrzeć…
Bodaj najwięcej odkryć mogą jeszcze dokonać speleolodzy. Świat jaskiń ukryty w głę-
binach Ziemi nie został w pełni wyeksplorowany. Znana wielu turystom Jaskinia Niedź-
wiedzia w Masywie Śnieżnika stała się miejscem efektownego odkrycia geograficzne-
go. W 2012 r. grotołazi odkryli nową podziemną salę. Sala Mastodonta, jak ją nazwa-
no, ma 100 m długości, 30 m wysokości i wypełnia ją bajecznie piękna szata nacieko-
wa. Jest to obecnie największa sala jaskiniowa w Polsce. Jak długo będzie „naj”? 
Poczekamy, zobaczymy!
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wystarczy aby poczuc smak wolnosci’ ’

Do południa: Plazowanie na Dzerbie
Po południu: Zwiedzanie osady ksar w Tataouine

··
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Europejski 
Festiwal Lekkoatletyczny

Bydgoszcz
Po raz 14. gwiazdy światowej 

lekkoatletyki zmierzą się w mię-
dzynarodowych zawodach  

na stadionie Zawiszy. 
www.efl.bydgoszcz.pl 
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Wielka Parada Smoków
Kraków

Dla dzieci, ale także dla doro-
słych: olbrzymie smoki na ło-

dziach, barkach i innych wod-
nych pojazdach. Bogata opra-

wa pirotechniczna oraz spekta-
kularne efekty oświetleniowe.

www.groteska.pl 
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Mistrzostwa Tenisa 
Ziemnego Wimbledon 
Londyn, Anglia
Najstarszy turniej tenisowy za-
liczany do Wielkiego Szlema. 
Także w tym roku nie zabrak-
nie polskich reprezentantów. 
www.wimbledon.com 
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Fete de la Musique 
Paryż, Francja
Wielka impreza muzyczna 
na ulicach stolicy Francji. 
Mnóstwo koncertów, wielu 
wykonawców i fanów 
z całego świata.
www.fetedelamusique.culture.fr 

Festiwal Stonehenge 
Wiltshire, Anglia
Świętowanie nadejścia 
pierwszego dnia lata w mega-
litycznym kamiennym kręgu. 
Najkrótsza noc w roku wypeł-
niona muzyką, tańcem 
i śpiewem.
www.stonehengecampsite.co.uk 

06-08

Ogólnopolski Festiwal 
Polskiej Piosenki w Opolu

Od lat jedna z najbardziej 
popularnych imprez muzycz-

nych w kraju. Koncerty: 
Superjedynki, Premiery 

i Debiuty  
oraz przegląd kabaretów. 

www.tvp.com.pl 
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Wyścigi samochodowe
i motorowe
Kiskunmadaras, Węgry
Ryk potężnych silników o po-
jemności 8 tys. koni mecha-
nicznych przyzywa każdego 
roku tysiące miłośników wyści-
gów na węgierską Pusztę. 
Kto tym razem sięgnie po pu-
char zwycięzcy?
www.kunmadarasmotorsport.hu

Orange Warsaw Festival
Warszawa

Jeden z największych festiwali 
w Europie. Na Stadionie 

Narodowym wystąpią 
prawdziwe gwiazdy

 światowej muzyki 
rozrywkowej. 

http://orangewarsawfestival.pl 

Narodowe zawody pasterzy 
i spotkanie pasterskie 

Hortobágy, Węgry
Każdego roku w Zielone 

Świątki do parku narodowego 
ściągają węgierscy pasterze,  
by konkurować w strzelaniu 

z bata, rzucaniu lassem, zdo-
bywaniu wody... 

www.hortobagy.eu

Czerwiec
 k a l e n d a r i u m

Festiwal Dramatu 
w Atenach
Ateny, Grecja
Największy festiwal nawiązują-
cy do tradycji greckiego teatru. 
Przedstawienia teatralne odby-
wają się w scenerii starożytne-
go Akropolu.
www.greekfestival.grVI-VII
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Ostra Brama w Wilnie – jedyna pozostałość daw-
nych fortyfikacji miejskich. Od strony wewnętrznej,  
znajduje się kaplica ostrobramska z obrazem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej.
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Wileńskie
Katarzyna SKOrSKa

Pod względem krajobrazowym Wilno 
należy do najpiękniejszych miast euro-

py. Jego centrum rozlokowało się w do-
linie rzeki Wilii, zaś starówka położo-

na jest u zbiegu Wilii i Wilenki. Właśnie 
tam odnajdziemy liczne polskie symbo-

le Wilna, będące zarazem wizytówką 
tego wspaniałego miasta. 

Podczas mojej pierwszej wizyty w Wilnie byłam zaskoczona 
szklanymi wieżowcami sięgającymi nieba, mnogością luk-
susowych hoteli, restauracji i nocnych klubów. Aż trudno 
sobie wyobrazić, że kilkaset lat temu miasto otaczały mury 
obronne. Do dziś zachował się niewielki ich fragment i jed-
na tylko brama – Ostra Brama (Medininku), która niegdyś 
wyznaczała kres miasta. 

Ostra Brama 
Była jedną z pięciu bram, wzniesionych w murach miejskich 
w latach 1503–1522. Litwini mówią o niej Aušros Vartai – 
Brama Zaranna. Od strony miasta zawieszono w niej ob-
raz Matki Boskiej nieznanego artysty szkoły włoskiej. Ma 
podstawę kwadratu przykrytego cylindrycznym sklepie-
niem. W ścianach są widoczne pozostałości metalowej kra-
ty, od południa Bramę wieńczy renesansowa attyka z relie-
fem przedstawiającym gryfy trzymające herb Pogoń, poni-
żej znajdują się otwory strzelnicze i wnęka, w której był kie-
dyś krzyż. Ostra Brama jest wciąż obecna w świadomości 
kulturowej i religijnej Polaków. To jedno z tych magicznych 
miejsc związanych z historią Polski i Litwy, którego nie spo-
sób pominąć, wędrując po Wilnie. Osobliwością Bramy jest 
umiejscowiona od strony wewnętrznej kaplica z cudownym 
obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest celem 
pielgrzymek z Polski i Litwy. Kult wileńskiej Madonny rozpo-
czął się po najeździe moskiewskim w 1655 r. Już kilkanaście 

lat później w roku 1671 dla cudownego wizerunku wzniesiono drewnia-
ną kaplicę, a na początku XIX w. – murowaną. Wówczas dodano tak-
że wykonaną ze złota szatę z motywami roślinnymi. Już w 1675 r. Mat-
ka Boska Ostrobramska była patronką Uniwersytetu Wileńskiego. Później 
zawołanie: „Matko Miłosierdzia, pod Twoją opiekę uciekamy się”, po-
wtarzały rzesze wiernych, w tym Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Jó-
zef Piłsudski i Jan Paweł II.

Stara Rossa
Cmentarz na Rossie (Rasu kapines) to obok warszawskich Powązek, kra-
kowskiego cmentarza Rakowickiego i lwowskiego Łyczakowa najważ-
niejsza polska nekropolia. Zabytkowy, nieczynny cmentarz stanowi praw-
dziwy portret zbiorowy dawnego Wilna, mocno związany z polską histo-
rią. Jest skarbnicą pamiątek kultury narodowej pod względem symbolicz-
nym i artystycznym Jest również jedną z najstarszych nekropolii w Euro-
pie – cmentarz założono w 1769 r. Wiadomo jednak, że tereny dzisiejszej 
Rossy wykorzystywano dla pochówków już w średniowieczu. W połowie 
XIX w. Rossa zyskała status najbardziej elitarnego cmentarza w Wilnie. 

polonika  



Spoczywa tutaj wielu wybitnych Polaków, m.in. ojciec pol-
skiej szkoły historycznej Joachim Lelewel, Władysław Syro-
komla (prawdziwe nazwisko: Ludwik Kondratowicz), Euze-
biusz Słowacki – ojciec Juliusza – oraz jego ojczym August 
Becu (obaj byli profesorami Uniwersytetu Wileńskiego). Ich 
grobowce znajdują się wokół tzw. Górki Literackiej, na pra-
wo od wejścia przy neogotyckiej kaplicy. Ciało Piłsudskiego 
spoczywa w krypcie na Wawelu, zaś jego serce  w Wilnie na 
Rossie. Grobowiec znajduje się przed główną nekropolią, 
na niewielkim cmentarzu wojskowym założonym w 1920 
r. Wielką nagrobną płytę kamienną, sprowadzoną z kamie-
niołomów wołyńskich, ozdobiono napisem „Matka i Ser-
ce Syna” oraz dwoma cytatami z dzieł Juliusza Słowackie-
go – ulubionego poety Marszałka. 

Katedra wileńska
Bazylika archikatedralna (Arkikatedra bazilika) jest jednym 
z najważniejszych zabytków Wilna. To miejsce, w którym 
przez wieki splatały się dzieje Litwy i Polski. Katedra to istny 
panteon – tu spoczywa święty Kazimierz, królowie (Aleksan-
der Jagiellończyk, serce Władysława IV Wazy) oraz królowe 
(żony Zygmunta II Augusta: Elżbieta Habsburżanka i Barba-
ra Radziwiłłówna). Za kolumnami katedry, w niszach mu-
rów, widnieją rokokowe figury wielkich książąt litewskich. 
Warta zobaczenia jest kaplica św. Kazimierza, symbol świet-

ności Rzeczypospolitej – o czym świadczy wmurowana na 
zewnątrz tablica założycielska z herbem Obojga Narodów. 
Budowę kaplicy rozpoczął w 1623 r. Zygmunt III Waza, 
a ukończył ją dopiero jego syn Władysław IV w 1636 r.  
Wnętrze wyłożono różnokolorowym marmurem. Rytm tej 
kamiennej panoramy wyznaczają posrebrzane figury Ja-
giełły, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksan-
dra Jagiellończyka, Zygmunta Augusta i Władysława. Z le-
wej strony umieszczono grób św. Stanisława. Burzliwe były 
od początku do czasów nam współczesnych dzieje kate-
dry wileńskiej. Dość powiedzieć, że w latach 50. władze 
radzieckie urządziły w świątyni galerię obrazów, a potem 
salę koncertową. Dopiero w 1989 r. katedra została zwró-
cona wiernym.

Mickiewiczowskie pamiątki
Adam Mickiewicz mieszkał w Wilnie w kilku miejscach.  Na 
początku  XIX w. kamieniczka przy Bernardyńskiej 11 nale-
żała do niejakiego Życkiego. W 1822 r. wynajmował w niej 
mieszkanie (na parterze od strony dziedzińca) Adam Mic-
kiewicz: m.in. przygotowywał tu do druku „Grażynę”. Mie-
ści się tam obecnie niewielkie muzeum. Nie jest znana do-
kładna data powstania tego muzeum, historycy przypusz-
czają, że mogło to mieć miejsce około 1898 r. – w 100. 
rocznicę urodzin poety. Wśród eksponatów znajdują się 
rzeczy osobiste poety, na przykład stół, przy którym sie-
dział, tworząc poemat „Grażyna”, fotel, a także liczne ręko-
pisy. Jest również księga rejestracyjna studentów z 1815 r.,  
w której pod numerem 93 wpisano Mickiewicza, wreszcie 
przekłady dzieł na język litewski. W pobliżu postawiono po-

mnik Adama Mickiewicza z twarzą skierowaną w stronę Za-
ułka Bernardyńskiego.  
Klasztor Bazylianów to miejsce, gdzie życie splata się z li-
teraturą w wyjątkowy sposób. W zabudowaniach klasztor-
nych na tyłach cerkwi Świętej Trójcy carskie władze założy-
ły w XIX w. więzienie, w którym w latach 1823-1824 zosta-
li osadzeni filomaci i filareci. Wśród nich znaleźli się Adam 
Mickiewicz i Ignacy Domeyko. Właśnie to miejsce – klasztor 

Bazylianów – Mickiewicz uczynił miejscem akcji fragmentu 
III części „Dziadów”. W celi, gdzie był więziony Mickiewicz, 
umieszczono tam tablicę z cytatem z „Dziadów”: „Bogu Naj-
lepszemu. Gustaw zmarł tu 1823 1 listopada”. Tu narodził 
się Konrad 1823 1 listopada. Na budynku klasztoru można 
zobaczyć też inną tablicę – upamiętniającą pobyt Mickie-
wicza w więzieniu. Z kolei przy ulicy Wielkiej 22, na ścianie 
kamienicy, w której mieszkał poeta do chwili wywiezienia 
go w głąb Rosji , umieszczono tablicę pamiątkową o treści:  
„Z tego domu wyjechał w dniu 6 XI (25 X) 1824 Adam Mic-
kiewicz, opuszczając Wilno na zawsze”.
Wspomnieć należy, że z Wilnem związani są także inni waż-
ni dla polskiej literatury poeci, jak: Józef Ignacy Kraszew-
ski, Juliusz Słowacki, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Cze-
sław Miłosz. Polonika, które opisałam, uznawane są za naj-
ważniejsze, ale jest tych polskich symboli w Wilnie o wie-
le więcej, jak choćby Uniwersytet Wileński, kościoły 
św. Anny, św. Piotra i Pawła, św. Ducha, 
czy pomnik Trzech Krzyży na Wzgó-
rzu Trzykrzyskim. Warto je 
wszystkie zwiedzić, najlepiej 
podczas kilku wyjazdów do 
stolicy Litwy, bo Wilno to 
miasto, do którego chętnie 
się wraca. 
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W katedrze wileńskiej spoczywa m.in. Barbara Radziwiłłówna, 
ukochana żona Zygmunta II Augusta.

Pomnik Adama Mickiewicza autorstwa litewskiego rzeźbiarza  
Gediminasa Jokūbonisa odsłonięto w 1984 r. obok kościoła św. Anny. 

Cmentarz na Rossie założony w 1769 r. został wpisany do rejestru 
zabytków w 1969 r.
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Trzy kroki stąd 
jest takie miejsce... AgnieszkA JezierskA – ChAliCkA 

Na rozległej powierzchni 60 ha sierpeckiego skansenu ze-
stawiono nie tylko chałupy i zabudowania gospodarcze, 
ale także unikatowe obiekty, reprezentatywne dla północ-
no-zachodniego Mazowsza. Urokliwa, akacjowa aleja pro-
wadzi do dworu ziemiańskiego, XVII-wiecznej kaplicy czy 
XVIII-wiecznego kościoła. Warto odwiedzić XVIII-wieczną 
karczmę – jedyny tego typu obiekt zachowany na Mazow-
szu – czy zajrzeć do wiatraka, z którego rozciąga się piękny 
widok na panoramę mazowieckiej wsi. 
Spacer od zagrody do zagrody pozwala nacieszyć oczy 
wszechobecną zielenią, wsłuchać się w śpiew ptaków i od-
głosów wiejskich zwierząt. Tu króliki, konie, tam stadko kóz, 
a zaledwie krok dalej owce... Bogactwo tutejszej fauny i flo-
ry stanowi nie lada atrakcję dla wszystkich zmysłów.

Wypoczynek w skansenie 
Malownicza  lokalizacja skansenu w dolinie rzeki Sierpieni-
cy, pośród pól uprawnych i lasów, to wprost idealne schro-
nienie dla ocalałych od zniszczenia zabytków architektury 
drewnianej. To również doskonałe miejsce na odpoczynek 
i rekreację. Teren skansenu przeznaczony jest do całorocz-

nego wypoczynku i rekreacji, a szeroki wachlarz usług obej-
muje lekcje muzealne, pokazy zanikających rzemiosł, im-
prezy plenerowe i okolicznościowe, a także bazę noclego-
wą. Zwiedzając obiekty architektury drewnianej, wystarczy 
na chwilę przymknąć oczy, by wyobrazić sobie krzątających 
się wokół chałup gospodarzy, usłyszeć gwar bawiących się 
dzieci, terkot przejeżdżających furmanek, poczuć zapach 
świeżo zaoranej ziemi… 

Ubijanie masła i podbieranie miodu 
Każda pora roku ma tu swój urok. Odbywające się w sezo-
nie wiosenno-letnim imprezy kulturalne przybliżają boga-
ty folklor Mazowsza oraz nieco zapomniane tradycje i zwy-
czaje regionu. W każdą niedzielę i święto można uczest-
niczyć w autentycznym życiu wiejskim XIX-wiecznego Ma-
zowsza. Tutaj  zwiedzający są częścią opowieści sprzed stu 
lat.  W dziesięciu zagrodach chłopskich odbywają się pre-
zentacje codziennych zajęć gospodarskich, prac polowych 
i rzemiosła. Można poznać tajniki pracy szewca, kowala czy 
wiejskiego plecionkarza, a spacerując urokliwą alejką, nie 
tylko zobaczyć, ale również spróbować swych sił w takich 

czynnościach, jak ubijanie masła w kierzance, pranie i maglowanie odzieży, przę-
dzenie wełny na kołowrotku, wyplatanie koszy. Ponadto, w każdą pierwszą nie-
dzielę miesiąca od maja do września organizowane są imprezy tematyczne prezen-
tujące prace związane m.in. z podbieraniem miodu, żniwami, czy też wykopkami. 
W okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia wnętrza zabytkowych obiektów wypeł-
niają ciekawe ekspozycje obrazujące zwyczaje związane z najważniejszymi świętami. 

Plenery z „Pana Tadeusza” i „Ogniem i mieczem” 
Odtworzona z troską o najmniejszy szczegół dawna rzeczywistość i nie-
zapomniane plenery sprawiły, że sierpecki skansen stał się obiektem sze-
rokiego zainteresowania reżyserów i scenografów filmowych. Na tere-
nie Muzeum powstawały zdjęcia do kilku  znaczących dla polskiej ki-
nematografii produkcji filmowych, m.in. do „Szwadronu” w reżyserii  
J. Machulskiego, „Ogniem i mieczem” J. Hoffmana czy „Pan Tadeusza” A. Wajdy. 
Wieś mazowiecka przełomu XIX i XX w. jest naprawdę interesująca i urokliwa. Trze-
ba zatem odwiedzić Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, by pogoń codzienności 
zastąpić niespiesznym spacerem wierzbową aleją, przy której drugim życiem cieszą 
się ocalałe zabytki architektury drewnianej. Będąc w Sierpcu, warto zajrzeć także 
do ratusza i zwiedzić prezentowane tu wystawy czasowe a następnie wybrać się do 
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Wrażeń z pewnością nie zabraknie. 

W północno-zachodniej części Mazowsza znajduje się miejsce magiczne, 
tchnące tajemniczą, pozytywną energią, przyciągające zapachem ziół 

i kwiatów. W miejscu tym wolniej płynie czas, a wszelkie problemy okazują 
się błahostkami. Tutaj nikt się nigdzie nie spieszy, nie podąża za nowoczesno-
ścią, lecz rozkoszuje się pięknem fauny i flory. Tu mieszka błogość, sielanka 

i spokój. To Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu... 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
tel. 24 275 28 83, faks: 24 275 58 20, e-mail: skansen@mwmskansen.pl 
Na stronach muzeum cennik i godziny zwiedzania (zależne od pory roku)
rezerwacje dla grup: rezerwacje@mwmskansen.pl, www.mwmskansen.pl
Do placówki należą także:
– Ratusz w Sierpcu (pl. Kardynała Wyszyńskiego 1, tel.: 24 275 28 26)
– Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (ul. Stary Rynek 19, 09-320 Bieżuń; tel.: 23 657 80 45)Fo
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Słoneczna jakość
Wybierając hotel, zwykle kierujemy się liczbą gwiazdek, 
która precyzyjnie określa ofertę obiektu. Podobnymi za-
sadami kierowała się Polska Federacja Turystyki Wiej-
skiej „Gospodarstwa Gościnne”, tworząc kategoryzację 
Wiejskiej Bazy Noclegowej. Proces kategoryzacji jest do-
browolny i przynosi korzyści obydwu stronom: turyście 

i gospodarzowi. Pozwala na zbudowanie wzajemnego 
zaufania i zminimalizowanie ryzyka, że oczekiwania miną 
się z ofertą. Kategoryzacja jest jednolita (każde z gospo-
darstw, które stara się o kategorię jakości, musi spełniać 
takie same kryteria) i obejmuje cały kraj.  Jest to narzę-
dzie, które umożliwia ocenę i sprawowanie kontroli nad 
jakością świadczonych usług, a tym samym gwarantuje 
dobry wypoczynek, bez niepotrzebnych stresów. 

Jak to wygląda w praktyce?   
Gospodarze, którzy chcą poddać się procesowi kate-
goryzacji, powinni złożyć wniosek dostępny na stronie  
www.pftw.pl, po uprzednim zapoznaniu się z wymaga-
niami. Po wizycie  inspektora otrzymują jedną z trzech 

kategorii oznaczonych słoneczkami (od 1 do 3). Im wię-
cej słoneczek, tym wyższy standard noclegów – dostęp 
do łazienki, kuchni, a także urozmaicone propozycje re-
kreacji, imprez regionalnych  oraz możliwości aktywne-
go spędzania czasu. Turysta, który wybiera gospodar-
stwo oznaczone słoneczkami, wie dokładnie, czego może 
oczekiwać. Dlatego warto pytać gospodarzy o kategorię 
i zwracać uwagę na kwatery z logo „Gospodarstw Go-
ścinnych”. 
Do wyboru są dwa rodzaje skategoryzowanej ofer-
ty agroturystycznej: „Wypoczynek na wsi” oraz „Wypo-
czynek u rolnika”. Wybierając ten drugi wariant, turysta 
może liczyć nie tylko na czysty pokój z łazienką, ale tak-
że na domowe posiłki czy udział w zajęciach w gospo-
darstwie rolnym, takich jak karmienie zwierząt,  zbiera-
nie ziół, tradycyjny wyrób masła czy sera, pieczenie chle-
ba lub smażenie konfitur. 

Gwarantowana oferta 
Wypoczywając u rolnika, turyści mogą być pewni, że:

 Siedlisko zagospodarowane jest tradycyjnie, składa się 
z domu, budynków gospodarskich, podwórza i przy-
domowego ogrodu.

 Kwatera wkomponowana jest w wiejski krajobraz; 
dom otaczają zabudowania gospodarskie, ogrody, 
pola, łąki, lasy.

 Liczba miejsc noclegowych w kwaterze nie przekracza 30.
 W gospodarstwie prowadzona jest produkcja rolna: 
roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, ry-
backa.

 Są przynajmniej 3 gatunki zwierząt, stanowiących 
atrakcję turystyczną.

 Przy domu znajduje się ogród warzywny, który jest do 
dyspozycji gości. 

 Posiłki domowe wytwarzane są z produktów wiejskich; 
istnieje możliwość degustacji potraw regionalnych.

 Wystrój kwatery nawiązuje do rodzimych tradycji 
i folkloru regionu. 

 W gospodarstwie stosowane są rozwiązania ekolo-
giczne, np. segregacja śmieci, kompostownie, własna 
oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii.
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O atrakcyjności turystyki wiejskiej nikogo nie trzeba przekonywać. Dla wielu rodzin to ulubiona 
forma spędzania wolnego czasu. Jej popularność rośnie z roku na rok. Wielu rolników decyduje się na 
wynajmowanie pokoi, ale oferuje usługi na bardzo różnym poziomie. Wybór dobrej oferty nie jest łatwy. 
Cena nie zawsze jest właściwą wskazówką, bo za takie same pieniądze można uzyskać różną jakość 
usług. Czym należy się kierować, chcąc wynająć w gospodarstwie rolnym kwaterę, która spełni nasze 
oczekiwania?

RobeRt SzewczykWakacje 
ze znakiem jakości

Oferty rekomendowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG” można znaleźć na stronie 
www.agroturystyka.pl   

      www.pftw.pl



tywnym tego słowa rozumieniu) wśród wiosek pachną-
cych ziołami, rozsmakować się w  tradycyjnych przysma-
kach, a także poznać tajniki odradzającego się tu winiar-
stwa, odwiedzając miejscowe winnice. Specjalne propozy-
cje przygotowano tu dla najmłodszych turystów i dla se-
niorów a nawet dla smakoszy miodów – bogactwo oferty 
jest wręcz ogromne. 

Małopolska wieś pachnąca ziołami
Pierwszą  ofertą o tematyce agroturystycznej, powstałą 
w Małopolsce, była „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”. 
Tworzy ją 20 gospodarstw agroturystycznych, które spe-
cjalizują się w uprawie ziół. Turyści, oprócz poznawania 
uroków wsi, mają możliwość spróbowania m.in. dań re-
gionalnych i nalewek przygotowywanych na bazie roślin 
leczniczych. Właściciele gospodarstw posiadają wszech-
stronną wiedzę o  ziołach dziko rosnących, ale i tych upra-
wianych  w przydomowych ogródkach, znają ich właści-
wości,  sposoby suszenia, układania bukietów, a także wy-
korzystania  w kuchni regionalnej czy w medycynie nie-
konwencjonalnej. W ziołowych ogrodach spotkać można 
m.in. lubczyk, estragon, miętę, oregano, tymianek, roz-
maryn, szałwię, majeranek, melisę... i wiele, wiele innych. 
Przedstawione gospodarstwa zlokalizowane są w wyjąt-
kowo atrakcyjnych miejscach na skraju wiosek, pod lasem, 
a prowadzą je wyjątkowi ludzie – nie tylko pasjonaci ziół 
i ekologii, ale również kultywujący tradycje i obyczaje re-
gionu.

Specjalnie dla dzieci  
Rodzinny wyjazd to z pewnością jeden z najlepszych spo-
sobów wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci. 
W całej Europie coraz większy nacisk kładzie się na takie 
formy wypoczynku, które pozwalają całym rodzinom nie 
tylko spać w jednym miejscu, ale także przeżywać wspól-
ne przygody, razem poznawać świat i całą rodziną odkry-
wać własną tradycję, nie bez wątków edukacyjnych. Taki 
jest światowy trend i można się tylko cieszyć, że takie for-

my organizowania wakacji są coraz popularniejsze w Pol-
sce. Specjalnie przygotowana oferta  „Małopolska Wieś 
dla Dzieci” jest pod tym względem nie tylko wzorem no-
woczesnego podejścia do agroturystyki, ale na rynku pol-
skim atrakcją wręcz pionierską.
Ofertę tworzy 16 gospodarstw agroturystycznych, dys-
ponujących infrastrukturą umożliwiającą aktywne, uroz-
maicone, a przede wszystkim bezpieczne spędzenie cza-
su dzieciom, a także ich rodzicom. Właściciele wszystkich 
obiektów przygotowali specjalne atrakcje, umożliwiają-
ce przyjęcie dzieci w każdym wieku. Każdy obiekt posiada 
bezpieczny ogrodzony teren z placem zabaw, a część go-
spodarstw ma także dodatkowe atrakcje – takie jak park 
linowy czy basen. Oczywiście hoduje się tu też zwierzęta 
gospodarskie i domowe, a gospodynie prowadzą regio-
nalną kuchnię z wykorzystaniem produktów z ekologicz-
nych upraw. Z oferty gospodarstw agroturystycznych mali 
goście wraz z rodzicami mogą korzystać przez cały rok 
i spędzać tu zarówno weekendy, jak i całe wakacje. Dzie-
ci poprzez zabawę poznają tradycje i obyczaje wiejskie, 
małopolską przyrodę, a także legendy i opowieści zwią-
zane z regionem. Gospodarze proponują także różnorod-
ne warsztaty edukacyjno-artystyczne, konkursy oraz wy-
cieczki. 
Zanim stworzono oferty, przygotowano 10-punktowy 
„Kodeks Małego Gościa”, który wytycza zasady obowią-
zujące we wszystkich gospodarstwach biorących udział 
w projekcie. Przewodnią myślą tego przewodnika jest 
m.in.: hinduskie przysłowie: „Dzieci to goście, którzy py-
tają o drogę…” oraz sekwencja Janusza Korczaka: „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

Małopolska Wieś dla Seniorów 
Ponieważ rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokole-
niowej, z tej okazji w Małopolsce powstała specjalna ofer-
ta wypoczynku na terenach wiejskich skierowana właśnie 
do seniorów. Tworzy ją 15 gospodarstw prowadzonych 
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Małopolskę można zwiedzać na wiele sposobów. Kraków, Wieliczka, Zakopane, 
Tatry czy Pieniny – to miejsca znane i bliskie każdemu turyście, nie tylko  

w Polsce. Ale można też spędzić tu czas zupełnie inaczej, niż przyzwyczaiły nas 
do tego foldery reklamujące ten piękny region. Spokojne wioski, gdzie  

w sielankowym krajobrazie można nie tylko odpocząć i zrelaksować się, ale 
także zakosztować regionalnych przysmaków i odkryć uroki ginących już powoli 

tradycji. Małopolska stawia na agroturystykę i trudno się jej dziwić  
– wszak także pod tym względem to wyjątkowa część naszego kraju.

Agroturystyka to szczególna forma spędzania wolnego 
czasu – opierająca się na kontakcie z przyrodą, natural-
ną gospodarką i bliskimi relacjami między gospodarzami 
a gośćmi, którzy są nie tylko klientami, ale często trakto-
wani są jak domownicy. W Małopolsce dochodzi to tego 
jeszcze sama lokalizacja – położenie na górskich stokach, 
w pobliżu wody, wśród lasów i łąk, dających dodatkowe 
wrażenia i wyjątkowe doznania. Gospodarstwa agrotury-
styczne, których w Małopolsce jest kilkaset, a ponad 200 
z nich zostało  skategoryzowanych, stanowią znakomitą 
bazę wypadową wycieczek pieszych, rowerowych i kon-
nych, wypraw na jagody latem i na grzyby jesienią. Zimą 

zaś – wypadów na nartach śladowych czy na coraz czę-
ściej używanych, zwłaszcza w wyżej położonych zagro-
dach, skuterach śnieżnych.

Oferta szyta na miarę 
Oczywiście, można zapytać – a co takiego wyjątkowego 
jest w małopolskiej agroturystyce, co wyróżnia ją od in-
nych regionów? Otóż jest. Nigdzie indziej w Polsce nie ma 
takiego bogactwa ofert specjalistycznych, które pozwala-
ją nie tylko wybrać najbardziej odpowiadające własnym 
gustom, ale także będące gotowymi pomysłami na uda-
ne wakacje. Można zagubić się więc (oczywiście w pozy-

Małopolska
agroturystyka

PAW
EŁ KLIM

EK



przez ludzi otwartych, serdecznnych, chętnie spędzają-
cych czas ze swoimi gośćmi.  Specjalnie dla nich przygo-
towali atrakcyjne oferty wypoczynku, od uprawiania tury-
styki aktywnej, jazdę: konną, na rowerze, na nartach bie-
gowych i zjazdowych po spacery szlakami pieszymi. Pod-
czas pobytu można też poznać historie i tradycje regional-
ne oraz zwiedzić z gospodarzami okoliczne zabytki.
Gospodarstwa oferują całodzienne wyżywienie, oparte 
również na regionalnej kuchni z wykorzystaniem produk-
tów z tradycyjnych upraw. W obiektach „Małopolska Wieś 
dla Seniorów” goście powyżej 60. roku życia mogą liczyć 
na atrakcyjne zniżki.

Małopolska Miodowa Kraina
Małopolska posiada bogate tradycje pszczelarskie, bo 
miód był tu pozyskiwany od niepamiętnych czasów, go-
ścił na małopolskich stołach, wykorzystywany był w kuch-
ni i medycynie ludowej. W Małopolsce są tysiące pasiek,  
w których żyje około 80 000 rodzin pszczelich. Oferta 
przedstawia walory smakowe i zdrowotne miodu, miodo-
we smakołyki, ofertę edukacyjną małopolskich skansenów 
oraz cykliczne imprezy i wydarzenia o tematyce pszczelar-
skiej. Zaprezentowano gospodarstwa pasieczne, w których 
można nie tylko zakupić „złoty płyn” i produkty pszczele, 
ale również odpocząć, poznając tajemnice życia pszczół 
w najbardziej urokliwych zakątkach małopolskiej wsi.

Małopolska Gościnna
Czy taki sposób odkrywania Małopolski jest atrakcyj-
ny? Zapewne tak, bowiem wszystkie wymienione powy-
żej oferty zostały uznane przez Polską Organizację Tury-
styczną za najlepsze produkty turystyczne w Polsce. „Ma-
łopolska Wieś Pachnąca Ziołami” otrzymała ten certyfi-
kat w 2010 r., „Małopolska Wieś dla Dzieci” w 2011 r.,  
a  w 2013 r. „Małopolska Wieś dla Seniorów”.
– Duże zainteresowanie ofertą „Małopolska Wieś Pach-
nąca Ziołami”.zdopingowało nas do przygotowania ko-
lejnych  specjalizacji i tak powstały oferty dla dzieci, se-
niorów i smakoszy miodów – podkreśla pani Bożena Sre-

bro z Sądeckiej Organizacji Turystycznej, inicjatorka i autor-
ka projektów.  Jeszcze raz warto tu podkreślić wzorową 
współpracę Sądeckiej Organizacji Turystycznej z władzami 
województwa – wszystkie wymienione specjalistyczne ofer-
ty powstały bowiem przy wsparciu Województwa Małopol-
skiego, w ramach konkursu ofert „Małopolska Gościnna”.

W małopolskich winnicach 
Ale to jeszcze nie wszystkie ciekawe propozycje, którymi 
kusi małopolska wieś. Odradzająca się w Małopolsce tra-
dycja uprawy winorośli skłoniła Gorczańską Organizację 
Turystyczną do utworzenia Małopolskiego Szlaku Winne-
go. Na mapie nowych atrakcji znalazło się piętnaście win-
nic położonych w różnych częściach regionu. W listopa-
dzie 2013 r. w trzech winnicach odbyła się I edycja Ma-
łopolskich Dni Otwartych Winnic. Małopolskie winnice 
powinny znaleźć się na szlaku każdego smakosza wina. 
Choćby dlatego, że historia polskiego wina zaczęła się 
właśnie w Małopolsce – to w Krakowie na zboczach Wa-
welu archeolodzy odkryli najstarsze w Polsce pozostałości 
winnicy. Swoją winnicę, położoną niedaleko Bochni, ma 
także Uniwersytet Jagielloński, obchodzący w tym roku 
650-lecie powstania.

Tradycyjne rzemiosła  
Do poznawania tradycji i uroków wiejskich zachęca stwo-
rzony przez Fundację Nadwyraz „Szlak Rzemiosła Tradycyj-
nego Małopolski”. Szlak to nie tylko skanseny i muzea, ale 
przede wszystkim spotkania z artystami, warsztaty i poka-
zy, na których odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć jak 
się tworzy sztukę, ale nierzadko też spróbować własnych 
sił w jej tworzeniu. W sezonie turystycznym na szlaku od-
bywają się imprezy plenerowe, które pozwalają na aktyw-
ne spotkanie z tradycyjną kulturą naszego regionu. Spo-
tkanie o tyle niezwykłe, że nawiązujące do zanikającej tra-
dycji rękodzielniczej, której jeśli nie będziemy chronić, za 
kilkanaście lat już nie zobaczymy.

W trosce o komfort i dobry wypoczynek gości
W dbałości o wysoki standard oferowanych noclegów i ja-
kość świadczonych usług, gospodarstwa agroturystyczne 
w Małopolsce poddano kategoryzacji zgodnie z zasada-
mi określonymi przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej 
„GG”. Obiekty zostały oznaczone słoneczkami (od 1 do 3),  
co gwarantuje odpowiedni standard obiektu. Im wyż-
sza kategoria, tym większe wymagania co do wyposaże-
nia, dostępu do łazienki, kuchni, pokoju gościnnego oraz 
ofert dodatkowych – wyjaśnia Andrzej Mikołajewicz z Gó-
ralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego, które we 
współpracy z Województwem Małopolskim podjęło się 
akcji kategoryzacji.  – Ponadto obiekty zostały podzielo-

ne na dwa rodzaje: „Wypoczynek na wsi” oraz „Wypo-
czynek u rolnika”. Jest to dodatkowa wskazówka dla tu-
rystów poszukujących wypoczynku w obiektach na wsi, 
w których można zobaczyć zwierzęta hodowlane, rozko-
szować się posiłkami domowymi przygotowywanymi na 
bazie produktów wiejskich czy zbieranych wprost z przy-
domowych ogrodów warzywnych. 
Jak znaleźć obiekt agroturystyczny w Małopolsce? Każ-
dy skategoryzowany obiekt oznaczony jest tabliczką iden-
tyfikacyjną „Małopolska Agroturystyka”. Ponadto infor-
macje o ofercie agroturystycznej są dostępne w punk-
tach informacji turystycznej (MSIT) i w specjalnym serwisie  
www.agroturystyka.visitmalopolska.pl

A jeśli nadal macie wątpli-
wości, czy małopolska 
wieś godna jest lepsze-
go poznania – najle-
piej przekonajcie się na 
własne oczy!
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„MAŁOPOLSKA WIEŚ  PAchnącA zIOŁAMI”  
Prezentacja ofert 20  gospodarstw agroturystycznych, których właściciele posiadają wszechstronną wiedzę na temat uprawy ziół, ich 
właściwości i wykorzystywania.   Oferta przedstawia specjalności gospodarzy,  dane teleadresowe i cenniki pobytu. Oferta otrzyma-
ła certyfikat  „Hit Turystyki Wiejskiej” oraz głowną nagrodę Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi  „Najlepszy pakiet turystyki wiej-
skiej” w roku 2012 .

„MAŁOPOLSKA WIEŚ DLA SEnIORÓW”  
Katalog ofert małopolskich gospodarstw agroturystycznych przygotowany specjalnie z  myślą o  osobach po 60. roku życia. 
Przedstawiono w nim 15 starannie wybranych gospodarstw na terenach wiejskich w Małopolsce. Poza opisem obiektów i pro-
ponowanych atrakcji podano także cenny pobytów.

„MAŁOPOLSKA WIEŚ  DLA DzIEcI” 
Oferta przedstawia 16 szczególnie przyjaznych dzieciom gospodarstw agroturystycznych. Opisane obiekty posiadają ogrodzony te-
ren z placem zabaw dla dzieci. Gospodarze przygotowują atrakcyjne zajęcia dla dzieci, podczas których poznają one wiejskie tradycje 
i obyczaje oraz przyrodę. W katalogu przedstawiono ich pełną ofertę oraz cenniki. Szlak otrzymał certyfikat  „Hit Turystyki Wiejskiej” 
oraz głowną nagrodę Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi  „Najlepszy pakiet turystyki wiejskiej” w roku  2014.

„MAŁOPOLSKA MIODOWA KRAInA”  
Oferta  gospodarstw pasiecznych, w których można nie tylko kupić miód i produkty pszczele, ale także odpocząć na łonie natury, 
spróbować miodowych smakołyków przyrządzanych według tradycyjnych receptur, poznać tajemnice życia pszczół lub wziąć udział 
w warsztatach równie kształcących, co smakowitych.

www.agroturystyka.visitmalopolska.pl

Zapraszamy do serwisu Małopolska Agroturystyka 
w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu ofert turystycznych pn. Małopolska Gościnna 

Andrzej Mikołajewicz z Góralskiego Stowarzyszenia Agrotury-
stycznego: Wybór takiego obiektu to gwarancja udanych wczasów, bez 
niemiłych niespodzianek; kategoryzacja to nic innego jak potwierdzenie do-
brej jakości zarówno wyposażenia oraz obsługi , jak i oferty danego obiektu.
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Powyższe ofert zostały opracowane przez Sądecką Organizację Turystyczną przy wsparciu Województwa Małopolskiego w ramach  konkursów 
ofert „Małopolska Gościnna”. Katalogi  ofert oraz filmy dostępne są na stronie Sądeckiej Organizacji Turystycznej: www.sot.org.pl  
oraz www.agroturystyka.visitmalopolska.pl
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W rodzie Bachów było wielu muzyków. W XVIII w. Bachowie 

zajmowali najważniejsze stanowiska muzyczne w środkowych 

Niemczech. Zawód muzyka tak bardzo zrósł się z ich nazwiskiem, 

że jeszcze przez wiele lat po śmierci ostatniego potomka rodu 

w Erfurcie „Bachami” nazywano wszystkich muzyków miejskich.

Śladami Karola Filipa 
Emanuela Bacha  
W 2014 r. mija 300. rocznica urodzin Karola Filipa Ema-
nuela Bacha, kompozytora i mistrza klawesynu – jedne-
go z pięciu synów wielkiego Jana Sebastiana. W obcho-
dy najbardziej zaangażowały się Hamburg, Berlin, Pocz-
dam, Frankfurt nad Odrą, Lipsk i Weimar. Na przybyszy 
czekają w tym roku, oprócz stałych atrakcji tych miast,  
wydarzenia przygotowane z okazji jubileuszu. 

Tu debiutowali Beatlesi
Hanzeatycki Hamburg wyróżnia się spo-
śród innych miast niemieckich. Nie ma 
tu pałaców, bo nie było tutaj kró-
lów. Po II wojnie światowej znalazł 
się w brytyjskiej strefie, co zbliży-
ło go i trochę upodobniło do miast 
w Wielkiej Brytanii. W klubach mu-
zycznych na Große Freiheit gra-

klawesynem
AlinA Ert-EbErdtna szlaku z



li Beatlesi tuż po zawiązaniu się zespołu. Ich występy w Star- 
-Club zostały nagrane, a później je zremasterowano i wydano 
na płycie „Live! at the Star-Club in Hamburg, Germany; 1962”.  
Karol Filip Emanuel Bach zajmował w Hamburgu stano-
wisko dyrektora muzycznego pięciu głównych kościołów 
tego miasta. Spędził tu ostatnie 20 lat życia. Został po-
chowany w krypcie kościoła św. Michała. Nie jest to ty-
powa krypta. Pierwsze wrażenie może być nawet mylące. 
Pośrodku prawie pustej, nisko sklepionej sali z filarami stoi 
długi stół, a wokół niego krzesła. Odbywają się tu spotka-
nia i koncerty. Na 3, 4 i 5 października br. zaplanowano 
seminarium poświęcone twórczości Karola Filipa Emanu-
ela Bacha i koncerty jego muzyki. Miejsce pochówku kom-
pozytora wskazuje wygrodzona w posadzce płyta. 

Sala najlepsza na świecie 
Muzyki Karola Filipa Emanuela Bacha można w tym roku 
posłuchać w kilku kościołach hamburskich oraz w Mu-

zeum Sztuki i Rzemiosła, w którym do końca roku bę-
dzie czynna wystawa klawesynów, klawikordów i in-
nych instrumentów z epoki Bachów. Towarzyszą jej pro-
jekcje filmowe – muzycy w rokokowych perukach i „od-
lotowych” makijażach wykonują utwory Karola Filipa na 
tych samych instrumentach, które znajdują się na ekspo-
zycji. Można też zamówić zwiedzanie z udziałem klawe-
synistów, którzy grają na żywo, przechodząc od jednego 
klawesynu do drugiego. Instrumenty cieszą nie tylko uszy, 
ale również oczy. Wiele z nich jest ozdobionych obrazami, 
rzeźbami, intarsjami, inkrustacjami masą perłową i kością 
słoniową. W obchody bachowskiego jubileuszu włączyły 
się opera i filharmonia. Tuż nad brzegiem Łaby powstaje 
nowy gmach filharmonii – Elbphilharmonie (Łaba w języ-
ku niemieckim nosi nazwę Elbe). Oprócz dwóch sal kon-
certowych będzie tu muzeum, hotel i kilkupoziomowy ga-
raż. Publiczność w dużej sali, która ma mieć najlepszą na 
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Występy Beatlesów w hamburskim 
Star-Club w 1962 r. zostały nagra-
ne, a w 1977 r.  je zremasterowa-
no i wydano na płycie „Live! at the 
Star-Club in Hamburg, Germany; 
1962”. Dziś to fonograficzny bia-
ły kruk.

Z  wieży kościoła św. Michała dwa razy dziennie – o  godzinie 10 
i 21 – rozbrzmiewa hejnał. Ta ważna historycznie dla protestantów 
świątynia, jedna z najważniejszych w całych Niemczech, dysponu-
je trzema bardzo dobrymi organami i jest jedną z głównych sal kon-
certowych miasta. 

Nad samym brzegiem Łaby powstaje nowy gmach filharmonii 
– Elbphilharmonie. Olbrzymia bryła budowli kojarzy się jednym 
z wielkim statkiem, innym z Matterhornem.

Charakterystyczne oblicze miasta portowego urozmaica ponad 2,5 tys. 
mostów. Hamburg leży nad Łabą, niedaleko jej ujścia do Morza Północ-
nego. Rzeka tworzy tu rozliczne kanały, po których można żeglować. 
Poza tym w obrębie miasta jest kilka jezior z promenadami lub plażami 
i dużo zieleni. Widoki są olśniewające.



na flecie i Karola Filipa Emanuela Bacha akompaniującego 
mu na klawesynie. Jego kopię można zobaczyć w opisy-
wanej sali, czyli w tej samej, która jest na obrazie.
Na liście UNESCO jest cały kompleks Sanssouci, obejmu-
jący ogromny ogród i stojące na jego terenie budowle. 
W Nowym Pałacu (Neues Palais), który służył gościom kró-
la, znajduje się teatr – bardzo podobny do Teatru Stanisła-
wowskiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Po władcach pruskich i książętach brandenburskich po-
zostało w Poczdamie 17 pałaców. W ich stylowych wnę-
trzach, sprzyjających dobremu odbiorowi muzyki, odby-
wa się na początku lata festiwal Musikfestspiele Potsdam 
Sanssouci. W 2014 r. potrwa on od 13 do 29 czerwca. 

Latający Holender
Na liście UNESCO znajduje się również kolonia Alexan-
drowka, nazwana tak na cześć cara Aleksandra I. Jest to 
osiedle drewnianych domów w stylu rosyjskim, zbudowa-
ne na polecenie Fryderyka Wilhelma III dla ostatnich dwu-

nastu rosyjskich śpiewaków z dawnego ponad 60-osobo-
wego chóru żołnierzy rosyjskich, który funkcjonował na 
pruskim dworze. Historię zespołu i osiedla ukazuje ekspo-
zycja w domu oznaczonym numerem drugim. 

Przyjemnie jest się zapuścić w dzielnicę holenderską, bę-
dącą kontrapunktem wobec królewskich pałaców. Ponad 
sto domów do złudzenia przypomina architekturę nider-
landzką. Zostały one zbudowane dla holenderskich rze-
mieślników, którzy mieli pracować w kompleksie pałaco-
wym Sanssouci. Sprawy jednak tak się potoczyły, że Ho-
lendrzy nie przybyli, a do domów wprowadzili się pocz-
damczycy. Dziś na parterach znajdują się sklepy z ręko-
dziełem, antykwariaty z książkami i starymi zegarami, 
przytulne kawiarnie i restauracje. Restauratorzy kuszą na-
zwami. W menu lokalu przy Benkertstraße 5 figuruje na 
przykład zupa rybna „Latający Holender”. 

Dwa brzegi
We Frankfurcie nad Odrą Karol Filip Emanuel Bach stu-
diował prawo na nieistniejącym już uniwersytecie Alma 
Mater Viadrina (prekursorze dzisiejszego Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina). Frankfurtczycy kultywują pamięć 
o swoim znanym studencie. Sala koncertowa „Carl Phi-
lipp Emanuel Bach Konzerthalle” znajduje się w zaadap-
towanym, dawnym kościele Franciszkanów stojącym nad 
brzegiem Odry. Dobudowano do niego współczesny pa-
wilon, przed którym postawiono bardzo udane popiersie 
kompozytora. 
W mieście działa Towarzystwo Muzyczne Karola Filipa 
Emanuela Bacha, które w 2014 r. zaprasza na otwarte wy-
kłady i wystawy, w tym na stałą ekspozycję oryginalnych 
klawesynów z czasów kompozytora i liczne koncerty. Będą 
to wydarzenia odbywające się najbliżej Polski. Wystarczy 
przespacerować się po moście na drugi brzeg Odry. 

świecie akustykę, zasiądzie dookoła estrady aż na czterech 
kondygnacjach. W specjalnym pawilonie można zobaczyć na 
makiecie i wizualizacjach, jak to wszystko będzie wyglądało 
i funkcjonowało. Otwarcie zaplanowano na wiosnę 2017 r., 
ale pod budynkiem już teraz odbywają się koncerty open air. 

Muzyka w zabytkach
Karol Filip Emanuel Bach był przez 30 lat nadwornym kla-
wesynistą króla Prus Fryderyka II, który całkiem dobrze grał 
na flecie. We wspaniałej letniej rezydencji władcy – wpi-
sanym na listę UNESCO pałacu Sanssouci w Poczdamie – 
jest nieduża sala, w której kompozytor i król popołudnia-
mi wspólnie muzykowali. W berlińskiej Starej Galerii Naro-
dowej znajduje się obraz Adolfa von Menzla „Koncert fle-
towy w Sanssouci” przedstawiający Fryderyka II grającego 
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 rokokowy pałac Sanssouci –  dawna letnia rezydencja Fryderyka II Wiel-
kiego – położony jest we wschodniej części blisko 300-ha parku Sanssouci. 

 Osiedle drewnianych domów w stylu rosyjskim, zbudowane w 1827 r.
na polecenie Fryderyka Wilhelma III dla 12 rosyjskich śpiewaków z   chóru 
żołnierzy rosyjskich. W 1861 r. zmarł ostatni z rosyjskich chórzystów.

 dzielnica holenderska – wybudowana w latach 1734-1742, złożona 
z 150 domów  z czerwonej cegły, miała być zasiedlona przez holenderskich 
rzemieślników. 

 Obraz Adolfa von Menzla „Koncert fletowy w Sanssouci” przedsta-
wiający Fryderyka II grającego na flecie i Karola Filipa Emanuela Ba-
cha akompaniującego mu na klawesynie. 

 Popiersie Karola Filipa Emanuela Bacha we Frankfurcie nad Odrą.

Harmonogram wydarzeń
we wszystkich miastach 

bachowskich znajduje 
się na stronie:

www.cpebach.de

Hamburg

Poczdam
Frankfurt  an  der  Oder
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Województwo śląskie to prawdziwy raj dla rodzin z dziećmi. 
W regionie znajduje się kilkadziesiąt różnorodnych parków tematycznych, 

które z pewnością podbiją serca najmłodszych turystów z całej Polski. 

Jednym z najbardziej oryginalnych i unikatowych miejsc 
na szlaku familijnej rozrywki jest miasteczko Twin-
pigs w Żorach. Można tu poczuć klimat XIX-wieczne-
go Dzikiego Zachodu. Centralnym punktem westerno-
wego parku rozrywki, położonego na obrzeżach Par-
ku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazo-
we Rud Wielkich”, jest 150-metrowa ulica naszpikowa-
na atrakcjami. Pojedynki rewolwerowców, napady na 
bank, Rodeo Show, Tajemnicze Podziemia to tylko nie-
które z nich. Dodatkowe wrażenia gwarantuje na przy-
kład sala projekcyjna 5D w kształcie kuli, pozwalająca 

odbierać film wszystkimi zmysłami. Najmłodsi „kowbo-
je” i „Indianie” mogą spróbować swoich sił w strzelaniu 
z łuku czy dojeniu krowy, skorzystać ze zjeżdżalni Apa-
cza, odwiedzić ranczo, a nawet zabawić się w płukanie 
złota. Po zimowej przerwie w nowym sezonie kowboj-
skie miasteczko przygotowuje kolejne niespodzianki dla 
odwiedzających: m.in. wioskę indiańską i lunapark. Wi-
zyta w Twinpigs, nagrodzonym przez Polską Organiza-
cję Turystyczną w kategorii Najlepszy Produkt Turystycz-
ny roku 2012, zaspokoi nawet najbardziej wymagają-
cych poszukiwaczy wrażeń i przygód.

  Śląskie
pełne przygód  

AtrAkcje dlA dzieci w śląskich pArkAch temAtycznych

 Miasteczko Westernowe Twinpigs – Żory
www.twinpigs.eu

Park Miniatur Sakralnych Złota Góra – Częstochowa
www.zlotagora.com

Częstochowa: najpiękniejsze 
świątynie świata w miniaturze
Edukacja poprzez zabawę – to motto przyświecające 
częstochowskiemu Parkowi Miniatur Sakralnych Złota 
Góra. Wizyta w parku pozwala na podróż po 17 naj-
ważniejszych miejscach pielgrzymkowych w całej Euro-
pie. Można na własne oczy zobaczyć cuda architektu-
ry sakralnej, takie jak: Bazylika Matki Bożej Różańcowej 
w Fatimie, Katedra św. Jakuba Większego w Santiago 
de Compostela czy Świątynia Grobu Pańskiego w Jero-
zolimie, zbudowane w skali 1:25 lub 1:10. Oprócz mi-
niaturowych replik sanktuariów Złota Góra przygoto-
wała, z myślą o najmłodszych, Park Atrakcji, który za-
prasza do zabawy na trampolinach i ogromnym dmu-
chańcu, a także do Kulkolandu oraz na przejażdżki ka-
ruzelą i minigokartami na autodromie. Rodzinną wy-
cieczkę do Złotej Góry warto zakończyć chwilą oddechu 
na platformach widokowych, z których rozciąga się ma-
lownicza panorama Jury Krakowsko-Częstochowskiej.fo
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JAGA KOLAWA

Westernowe miasteczko Twinpigs z certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej



Z przyrodą za pan brat 
w Leśnym Parku Niespodzianek
Możliwość obcowania z naturą i podziwiania m.in. dzi-
kich zwierząt żyjących w beskidzkich lasach oferuje wy-
jątkowy park w Ustroniu. W Leśnym Parku Niespodzia-
nek przechadzają  się przyjacielsko nastawione do lu-
dzi muflony i daniele, które można karmić z ręki. Jed-
ną z największych atrakcji parku są pokazy lotów pta-
ków drapieżnych (jastrzębi, sokołów, sów). W ustroń-
skim parku na najmłodszych czekają nie tylko zwierzęta, 
ale również duży plac zabaw, a w nim huśtawki, batuty, 
zjeżdżalnie, linowy pająk do trenowania wspinaczki oraz 
basen z tysiącami kolorowych piłeczek. W parku napo-
tkać można także ścieżki przyrodniczo-edukacyjne oraz 
jedyną w swoim rodzaju Aleję Bajkową. Niezapomnia-
nych wrażeń nie tylko dzieciom, ale i dorosłym dostar-
cza nietypowa atrakcja: ruchoma, dźwiękowa ekspozycja 
kultowych bajek, takich jak: „Bolek i Lolek”, „Smerfy” czy 
„Czerwony Kapturek”. W czynnym przez cały rok parku 
nie brakuje też okazji do wyciszenia i wytchnienia po licz-
nych atrakcjach. Z miejsc widokowych można podziwiać 
przepiękny krajobraz gór Beskidu Śląskiego.

Leśny Park Niespodzianek – Ustroń
 www.lesnypark.pl

Park Miniatur w Muzeum Miejskim – Żywiec
www.muzeum-zywiec.pl

 „Od Komorowskich 
do Habsburgów” w Żywcu
Na miłośników miniatur czeka kolejny historyczny park 
tematyczny prezentujący najciekawsze zabytki Podbe-
skidzia, związane z dawnymi właścicielami Żywca. Do 
zwiedzenia 23 miniatur budowli (pochodzących od po-
łowy XV w. do czasów II wojny światowej ) w zabytko-
wym parku zamkowym w Żywcu zaprasza rzeźba księż-
nej Alicji Habsburg, siedzącej na kamiennej ławecz-
ce. Tutaj zobaczyć można choćby miniaturę Browaru 
w Żywcu, Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rajczy, zam-
ku w Lanckoronie oraz rezydencji Mały Wawel w Su-
chej Beskidzkiej. Spacer po parku to także okazja do ro-
dzinnego relaksu wśród zieleni, ponieważ jest to miej-
sce atrakcyjne także pod względem przyrodniczym. 
Wokół każdej miniatury znajduje się roślinność charak-
terystyczna dla terenu, z którego dany obiekt pocho-
dzi. W sumie posadzono 1200 roślin 140 gatunków. 
Bilet do parku obejmuje również wstęp na wystawę do 
pałacu w Żywcu, na której są prezentowane m.in. mo-
dele zamku żywieckiego w odsłonach z różnych okre-
sów dziejowych. 

Na 2 arach terenu wokół pałacu Habsburgów eksponowane są 23 miniatury bu-
dowli wzniesionych przez dawnych właścicieli Żywca – obiektów sakralnych, 
dworów, leśniczówek. Posadzono tu ok. 1200 roślin 140 gatunków charaktery-
stycznych dla terenów, z których pochodzą prezentowane obiekty.

Turyści mogą przysiąść w żywieckim parku na ławeczce obok księżnej Alicji 
Habsburg, małżonki ostatniego właściciela dóbr żywieckich – arcyksięcia Ka-
rola Olbrachta Habsburga.

Leśny Park Niespodzianek to zaskakujący swą formą niekonwencjonalny ogród 
zoologiczny. Położony w starodrzewie bukowym pozwala na obcowanie z natu-
rą i dziką przyrodą. Jest to raj dla fotografików, którzy mogą robić zdjęcia dzi-
kim zwierzętom niemal w naturalnych warunkach. 

W  Leśnym Parku Niespodzianek przechadzają  się przyjacielsko nastawione  
do ludzi muflony.
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Górski Park Równica – Ustroń, www.rownica.pl,  Park Linowy na górze Równica – Ustroń, www.parklinowy.pl
Bielsko-Bialski Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny „Dębowiec” – Bielsko-Biała , www.debowiec.beskidy.pl

 Przygoda Park – Wisła, www.przygodapark.com

Dream Park – Ochaby, www.dream-park.pl,
Rodzinny Park Atrakcji Rybnik,  www.rparybnik.pl

Park Dinozaurów – Ustroń, www.parkdinozaurow-ustron.pl

Aktywnie w beskidzkich parkach linowych
Górskie pejzaże Beskidów zachęcają do aktywności ruchowej. 
Aby rozładować nadmiar energii naszych pociech, można od-
wiedzić  park linowy. Jednym z najbardziej znanych i popular-
nych jest Górski Park Rozrywki w Ustroniu, położony u szczytu 
Równicy (885 m n.p.m.). Nazywany przez okolicznych miesz-
kańców Diablą Górą przyciąga całorocznym torem saneczko-
wym, zabawą na Euro-Bungee i kinem sferycznym. Kolejne cen-
trum ekstremalnych rozrywek – Przygoda Park – położone jest 
w Wiśle. Na gości czeka tu 5 tras z 15 przeszkodami o zróżni-
cowanym stopniu trudności, od Trasy Żółtej dla najmłodszych 
dzieci po zjazdy na linach dla młodzieży na Trasie Kamikaze. 
Moc atrakcji zapewniają też dodatkowe propozycje dla całej ro-
dziny, spragnionej aktywnej zabawy: paintball, gry terenowe, 
jazda na quadach czy strzelanie z łuku i wiatrówki. Swoją od-
wagę najmłodsi miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu mogą 
przetestować także w parku linowym usytuowanym na terenie 
Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego „Dębowiec” w Bielsku-Bia-
łej. Najłatwiejsza trasa, zabezpieczona specjalnymi siatkami, jest 
przeznaczona dla maluchów w wieku od 3 lat. Na zaawansowa-
nych wspinaczy czeka Trasa Czerwona zawieszona na wysoko-
ści 6-9 m albo Diabelskie Wahadło, czyli ekstremalna podnieb-
na huśtawka dla osób lubiących adrenalinę.

Śląskie Dino-Parki
O prymat wśród najbardziej popularnych parków tematycz-
nych z powodzeniem walczą parki dinozaurów. Ekspozy-
cji ogromnych prehistorycznych gadów oczywiście w woje-
wództwie śląskim nie brakuje. W Rybniku takim parkiem te-
matycznym jest Rodzinny Park Atrakcji. Na 10-hektarowym 
terenie całe rodziny mogą podziwiać nie tylko majestatycz-
ne sylwetki dinozaurów, ale też postacie z bajek i baśni. Na 
dzieci spragnione zabawy czeka plac zabaw, urządzenia lu-
naparkowe, jest też kręgielnia, megaszachy i hobby golf. 
Dużo do zaoferowania ma Dream Park w Ochabach. Tutaj 
mieszkają ruchome i ryczące gady z epoki jury i kredy. Jedną 
z najciekawszych atrakcji jest z pewnością pierwsze w Eu-
ropie Oceanarium Prehistoryczne, umożliwiające poznanie 
pradawnego świata podwodnych stworzeń. W olbrzymich 
akwariach można też podziwiać okazy 100 gatunków ży-
wych ryb tropikalnych. W trosce o to, by zwiedzający Dre-
am Park się nie nudzili, przygotowano nowości, m.in. za-
powiadany na hit sezonu 2014 – dom „do góry nogami”. 

Podobno wizyta w tej niecodziennej konstrukcji sprawi, że 
nasz błędnik kompletnie zwariuje! Na dodatkowe wrażenie 
można też liczyć w Parku Dinozaurów w Ustroniu. Tutaj zo-
baczyć można gady wyglądające niczym żywe. Wszystkie 
one wydają dźwięki, ruszają się, oddychają, a nawet otwie-
rają i zamykają oczy. W tym roku w parku pojawią się 3 di-
nozaury chodzące! 

Każde dziecko marzy, by znaleźć się w parku dinozaurów. Zobaczyć, jakie są ol-
brzymie, jak potrafią głośno ryczeć i zabawnie machać ogonem. W Dream Par-
ku można spełnić to marzenie. Największy dinozaur – brachiozaur – mierzy po-
nad 8 m.

W ustrońskim parku od niedawna można zobaczyć kilkanaście gatunków owa-
dów w rozmiarze większym od człowieka. 

Park Linowy na górze Równica w Ustroniu oferuje 5 tras o łącznej 
długości ponad 1 km z 68 przeszkodami. Najtrudniejsza jest Trasa 
Wikingów z 25 przeszkodami usytuowanymi na wysokości od 3 do 
12 m, a najłatwiejsza – Trasa Piratów – przeznaczona jest dla dzieci,  
osób z lękiem wysokości oraz osób niepełnosprawnych.

W Parku Przygoda w Wiśle można przetestować swoją odwagę na 
jednej z 5 tras o różnym stopniu trudności. Na śmiałków czekają 
m.in.: ścianki wspinaczkowe, mosty linowe i drabinowe, zjeżdżal-
nie, ruchome beczki oraz słupy i tyrolki zjazdowe, z których najdłuż-
sza ma 150 m.
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Park Miniatur Ogrodzieniec – Podzamcze, www.park-ogrodzieniec.pl
Adrenalina Park – Podzamcze, www.adrenalinapark.pl

  Park Kolejowy – Ogrodzieniec, www.park-kolejowy.pl

Park Śląski – Chorzów
www.parkslaski.pl 

Adrenalina i miniatury w Podzamczu
Ogrodzieniec położony na Szlaku Orlich Gniazd na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej to jedno z naj–
atrakcyjniejszych miejsc turystycznych w całym wo-
jewództwie śląskim. Nic więc dziwnego, że i tutaj 
jak grzyby po deszczu powstają parki tematyczne. 
W Parku Miniatur, położonym w przepięknej scene-
rii średniowiecznego zamku Ogrodzieniec w Pod-
zamczu, ciekawie prezentują się zrekonstruowane 
jurajskie warownie, takie jak zamek w Będzinie czy 
zamek Lipowiec. Zwiedzający znajdą tu też minia-
tury maszyn, wież oblężniczych i wieży strażniczej. 
Także w Podzamczu znajduje się Park Linowy Adre-
naLinaPark, oferujący 43 przeszkody umieszczone 
od 5 do 10 m nad ziemią, których łączna długość 
wynosi ponad 400 m. W Ogrodzieńcu zaś powstał 
pierwszy w Polsce Park Kolejowy. Tutaj na wielbicie-
li historii kolei czekają pociągi zbudowane w ska-
li 1:8, 1:12 oraz 1:32. Zwiedzający park mogą wy-
brać się nawet w podróż specjalnie przygotowa-
ną kolejką przez tunele, mosty i wiadukty, albo na 
przejażdżkę  gokartami, a amatorzy mocnych wra-
żeń mogą poskakać na Euro-Bungee.

W Parku Miniatur w Podzamczu pośród jurajskich warowni można zobaczyć także re-
pliki machin oblężniczych z okresu średniowiecza, m.in. katapultę, balistę, czyli rodzaj 
kuszy na kołach, a także trebusz – efektowną machinę miotającą pociski, przypomi-
nającą mechaniczną procę.

Park Linowy w Podzamczu oferuje 2 trasy – czerwoną, składającą się z 33 przeszkód  
o łącznej długości 400 m, dla osób powyżej 140 cm wzrostu,  i zieloną dla dzieci do 150 
cm wzrostu z 10 przeszkodami o łącznej długości 100 m. 

Planetarium Śląskie im. Mikołaja Kopernika – największe i najstarsze plane-
tarium i obserwatorium astronomiczne w Polsce. Zostało założone 4 grudnia  
1955 r. w ówczesnym Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 
Budowę Planetarium Śląskiego rozpoczęto z okazji Roku Kopernikowskiego jesz-
cze w 1953 r. Zbudowano je na najwyższym wzniesieniu parku – tzw. Górze Par-
kowej. Autorem projektu był architekt Zbigniew Solawa.

Ogrom atrakcji w Parku Śląskim
By aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas ze swoimi 
pociechami w regionie śląskim, nie trzeba jechać da-
leko. W sercu aglomeracji górnośląskiej, na pograni-
czu Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich, znajdu-
je się jeden z największych śródmiejskich parków w Eu-
ropie – Park Śląski. Na ponad 600-hektarowym terenie 
na spacerowiczów czeka mnóstwo atrakcji. Przechadz-
ka po Rosarium (największym w Polsce ogrodzie róża-
nym z tysiącami pachnących różanych krzewów), wizyta 
w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym (naj-
starszym tego typu obiekcie w Polsce, oferującym se-
anse i spektakle dla pasjonatów spoglądania w niebo) 
czy rzut oka na park z lotu ptaka dzięki nizinnej kolej-
ce linowej Elka – to tylko niektóre z ciekawych propo-
zycji Parku Śląskiego. Atrakcją niezmiennie przyciąga-
jącą turystów jest też Śląski Ogród Zoologiczny z rzad-
kimi gatunkami zwierząt i skalną Kotliną Dinozaurów 
(z naturalnej wielkości modelami gadów kopalnych), 
a także tłumnie odwiedzane w sezonie letnim Śląskie 
Wesołe Miasteczko. Lunapark przyciąga ekstremalnymi 
atrakcjami – największym w Polsce diabelskim młynem 
o średnicy 40 m, rollercoasterem, licznymi karuzelami 
i innymi tego typu urządzeniami. W tym roku park roz-

rywki poszerza swoją ofertę o m.in. familijną karuzelę 
„Filiżanki”, większy rollercoaster i Super Ślizg XXL. Jeśli 
komuś jeszcze mało adrenaliny, na lubiących wspinacz-
kowe wyzwania nieopodal Wesołego Miasteczka cze-
ka Śląski Park Linowy z trasami o ponad 700 m dłu-
gości i różnym poziomie trudności. Z kolei w Muzeum 
„Górnośląskim Parku Etnograficznym” można znaleźć 
wytchnienie i spokój pośród drewnianych zagród, spi-
chlerzy, kapliczek i innych pieczołowicie odtworzonych 
XIX- i XX-wiecznych drewnianych obiektów.
 
Tematyczne parki rozrywki w województwie śląskim to 
prawdziwa kopalnia świetnych pomysłów na atrakcyj-
ne i pożyteczne spędzenie czasu. Miejsca te, stworzone 
z myślą o całych rodzinach, sprawiają, że coś dla siebie 
znajdą zarówno maluchy, nastolatki, jak i ich rodzice. 
Dobra zabawa dla obu stron – gwarantowana!

więcej informacji: www.slaskie.travel

Artykuł pod patronatem
śląskiej Organizacji 
turystycznej
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice  
tel. 32 207 207 1
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Ryba za 1,38 mln euro 
Tuńczyk zajmował ważną pozycję w menu pierwot-
nego człowieka. Jego nazwa pochodzić ma od fe-
nickiego lub hebrajskiego ‘than’ – po włosku tonno, 
po angielsku tuna. Wywodzi się z rodziny makrelo-
watych i jest rybą migrującą: zimy spędza w wodach 
subtropikalnych, na lato wędruje do chłodniejszych 
akwenów. Największy z nich, tuńczyk błękitnopłe-
twy, jest ceniony zwłaszcza przez Japończyków za 
wyśmienite czerwone mięso (stąd nazywany jest też 

czerwonym tuńczykiem), z którego robią sushi. Na 
pierwszej w tym roku aukcji ryb na największym na 
świecie hurtowym targu rybnym Tsukiji (Tokio), wa-
żący 222 kilogramy tuńczyk błękitnopłetwy został 
sprzedany  za 155,4 mln jenów (1,38 mln euro)!

Potomkowie Liguryjczyków
Gdy co roku na przełomie kwietnia i maja ławice 
czerwonych tuńczyków wpływają przez Cieśninę Gi-
braltarską na wody Morza Śródziemnego, mieszkań-
cy Carloforte, miasteczka na wyspie San Pietro, już 
zacierają ręce. To ciekawa społeczność, bo choć żyje 
w pobliżu Sardynii, to zachowała tradycje liguryj-
skich przodków. Przybyli tutaj w 1738 r. z rozkazu 
ówczesnego króla Sardynii, Karola Emanuela III Sa-
baudzkiego, który nakazał im zasiedlenie bezludnej 
wówczas wysepki. 

Girotonno – cztery dni zabawy
Najciekawszym wydarzeniem w Carlofor-
te jest doroczne Girotonno, czyli uroczyste po-
łowy czerwonego tuńczyka, połączone z mega-
imprezą. W tym roku między 30 maja a 2 czerw-

Ponad trzy metry długości, 725 kg 

rekordowej wagi. I jak wyciągnąć  

z wody takiego „potwora”? Mają 

na to sposób mieszkańcy Carloforte 

koło Sardynii. Mnóstwo jest przy tym 

zabawy, smakowitych konkursów  

i degustacji…

AnnA KłossowsKA

LIVE YOUR DREAMS

www.fortevillage.com     + 39 070 9218820     holiday@fortevillage.com     facebook.com/fortevillage     twitter.com/forte_village

World’s Leading 
Resort 2013

World’s Leading 
Villa 201 2

World’s Leading 
Green Resort 2011

One Star Michelin 2013
Belvedere Restaurant 

Złowić 
taaaką rybę



ca odbędzie się jej 11. edycja (www.girotonno.
it). Rozciągnięte na długości nawet 4-5 km sie-
ci są tak poustawiane, że tworzą system „pokoi”, 
do których tuńczyki są zaganiane i już nie mogą  
z nich uciec. To wielowiekowy, sprawdzony spo-
sób połowów, zwany mattanza. Odważni mogą 
się mu przyjrzeć z bardzo bliska, bo organizowa-
ne są specjalne nurkowania w miejscach połowów 
(www.carlofortediving.org). Schwytane ryby wylą-
dują potem na stołach sześciu wybitnych szefów 
kuchni z sześciu krajów: Włoch, Francji, Hiszpanii, 
Mauritiusa, Argentyny i naturalnie Japonii. Zmierzą 
się oni w emocjonujących konkurencjach na najlep-
szą potrawę, a ich kulinarne dzieła ocenią zarów-
no zaproszeni dziennikarze, jak i 80-osobowe jury  
– w jego skład może wejść również każdy chętny tu-
rysta. Cztery dni zabawy wypełnią też koncerty zna-
nych zespołów, a w stworzonej na ten czas Tuńczy-
kowej Wiosce (Tuna Village) będzie można spróbo-
wać rybnych frykasów. 

XIX-wiecznym żaglowcem na Sardynię
W wolnym czasie warto podziwiać genueń-
ską architekturę, opalać się na piaszczystej pla-
ży Cala Spalmatore, podziwiać strzelające z mo-

rza na wysokość 16 m skały, odbijające się  
w kryształowo czystej wodzie, zachęcającej do nur-
kowania czy pływania kajakiem i penetrowania grot 
Nasca i Oche (www.cscharter.it). Niezapomniane są 
rejsy na pokładzie XIX-wiecznych, odrestaurowa-
nych łodzi żaglowych, jak 12-metrowa Ruggero II, 
również na pobliską Sardynię (www.marinadicarlo-
forte.com/ruggero.html). Na wyspie można upra-
wiać trekking, nordic walking, jeździć po niej tere-
nówką – jednym słowem, niebo na ziemi, bo San 
Pietro to przecież po włosku święty Piotr!
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Pomysł na wycieczkę 

Nestville Park
We wsi Hniezdne na północnym Spiszu powstał Nestville Park – wyjątkowa ekspozycja 
poświęcona tradycyjnym ludowym rzemiosłom i gorzelnictwu. Zwiedzanie ekspozycji jest 
podzielone na trzy części:

historyczna –  tradycyjne rzemiosła związane z gorzelnictwem

nowoczesna –  jedna z najnowocześniejszych rafinerii do produkcji alkoholu

tradycyjna  –  sala rzeźby z największym rzeźbionym obrazem

Zwiedzający obejrzą cały proces produkcji pierwszej słowackiej whisky Nestville, która 
dojrzewa tu w dębowych beczkach, będą także mogli jej spróbować.

O każdej porze roku Nestville Park organizuje także ciekawe wydarzenia dla gości i turystów.  
Od 1 kwietnia do 5 maja 2014 r. można oglądać „Wystawę strojów ludowych północnej Słowacji”. 
Kulminacją wystawy 3 maja będzie „Święto wiosny w Nestville Parku i Hniezdniański zaprzęg 
2014” – folklorystyczna uroczystość  połączona z wyścigami końskich zaprzęgów.

Serdecznie zapraszamy!

Imprezy:
03.05.2014 –  Święto folkloru, ludowych pieśni i tańców, rzemiosł, tradycji połączona 

z wyścigami końskich zaprzęgów.
28.06.2014 –  Nestville Open Day.

Nestville Park, Słowacja, miejscowość Hniezdne 471, powiat Stará Ľubovňa, info@nestville.sk
tel.nr.: 052/42 636 35, mob.:+421917949673, fax: 052/42 636 33

Czas otwarcia: październik - kwiecień: pon - zamknięte, wt - nd:1000 - 1600, maj - wrzesień, pon - nied: 0900 -1700
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 Jaki kierunek wybiera Pani zwykle na krótki, 
weekendowy wypoczynek?

Na weekend zawsze Polska. Sporo podróżuję służbowo 
i wtedy zawsze zwiedzam wszystkie ciekawe miejsca,  
jakie znajdują się w okolicy. Ostatnio na zaproszenie salonu 
kosmetycznego pojechałam z wykładem o kobiecości  
do Brodnicy. Uwielbiam gotyk, a tam jest warownia krzyżacka 
pełna cudownych zabytków z tego okresu, np. Wieża  
Pod Bocianem. Zawsze, gdy mogę, odwiedzam znajomych 
i tym razem też tak było. Zaprzyjaźnione małżeństwo 
ma dom w lesie pod Brodnicą, a w nim niewielki ogród 
warzywny i kilka koni. Poranna konna przejażdżka nad 
rozlewiskami Drwęcy, klangor żurawi, pierwsze wiosenne 
kwiaty w lesie – to prawdziwy rarytas. Interesuję się zdrową 
żywnością i jej produkcją, więc zawsze chętnie odwiedzam 
miejsca, w których ona powstaje. Zajrzałam więc do młyna, 
popatrzyłam, jak się produkuje kaszę perłową, jak wygląda 
ziarno samopszy – bardzo zdrowej, starej odmiany pszenicy – 
i wypiłam pyszny sok z brzozy. Polska jest piękna i za każdym 
razem się o tym na nowo przekonuję.

 Czym Pani się inspiruje, wybierając kierunek 
podróży?

Decyzję o podróży podejmuję najczęściej w związku z pracą 
lub z zainteresowaniami swoich dzieci. W zeszłym roku 
pojechałyśmy na Rodos, bo dziewczyny chciały się uczyć 
pływania na windsurfingu. Ja też przy okazji wzięłam kilka 
lekcji. Spodobał mi się ten sport, ale zachwyciłam się także 
historią i zabytkami na wyspie. To tam miał przez wiele lat 
siedzibę zakon joannitów, którzy później, po opuszczeniu 
wyspy, osiedli na Malcie. Tak potem powstał zakon 
kawalerów maltańskich. 

 Co zwykle przywozi Pani z podróży?
Najczęściej przywożę smaki i zapachy, czyli przyprawy, 
olejki i lokalne przysmaki, często słodycze. Po pierwsze, 
dlatego, że nie lubię nadmiaru niepotrzebnych przedmiotów 
w domu, więc ich nie kupuję, a po drugie, dlatego, że 
przysmakiem – dobrą oliwą, winem, chałwą – łatwiej trafić 
w czyjś gust. Poza wszystkim to znakomite przedłużenie 

wakacji, gdy możemy przyrządzić coś, co pachnie 
i smakuje odwiedzanym niedawno krajem. 

 Dokąd wybiera się Pani na tegoroczny dłuższy 
wypoczynek?

W maju na kilka dni jadę z córką i jej koleżanką  
do Mediolanu. Gosia od dawna marzyła o tym, by zwiedzić 
Włochy, a Mediolan jest idealny, by właśnie od niego 
zacząć zwiedzanie tego kraju. W sierpniu wybieramy  
się ponownie na Rodos. Marzy mi się też wyjazd do Gruzji 
i na Kubę.

 Jaka podróż najbardziej zapadła Pani w pamięć?
Najmilej wspominam podróże z dziećmi. A najfajniejsza 
przygoda, bo związana z realizacją moich marzeń 
z dzieciństwa, to wyprawa konna po bieszczadzkich 
połoninach. Trzy dni w siodle niemal non stop, spanie 
w leśnych chatach, gotowanie wody w kociołku  
nad ogniskiem i kąpiel razem z końmi w Solinie. 
Wakacje życia!

 Gdzie poczuła Pani niebo w gębie? 
Jeżeli chodzi o smaki, to mała francuska restauracja 
w Szwajcarii. Najlepsza jagnięcina, jaką jadłam, znakomicie 
dobrane czerwone wino, dobry deser i atmosfera zupełnie 
unikalna, bo restauracja położona była wysoko w górach, 
pod dwiema skałami i z ruinami zamku w tle.

 Ma Pani miejsce, do którego lubi często wracać? 
Najbardziej lubię wracać do domu :)

 Jaki środek lokomocji najbardziej zapadł Pani 
w pamięć podczas podróży?

Bardzo lubię podróżować swoim samochodem  
– niezależność, wolność i duch przygody – to wszystko 
czujemy, gdy pakujemy się do naszego samochodu 
i wyruszamy w podróż. Ale lubię także podróże pociągami 
i planujemy z mamą rodzinny wyjazd do Wiednia na kilka 
dni.

 
Rozmawiał Mirosław Mikulski

Niezależność, wolność  
          i duch przygody

Rozmowa z Anną Popek



Cieszynem

oba miasta, które ze sobą współpracują. Niektóre festiwa-
le są tak atrakcyjne, że przyciągają obserwatorów nie tyl-
ko z regionu, ale też z głębi Polski i Czech, a nawet z in-
nych krajów. 

Cieszyńska Noc Muzeów (23 maja 2014)
Weźmie w niej udział 20 obiektów (16 z Cieszyna i 4 z Cze-
skiego Cieszyna). Po czeskiej stronie Olzy będzie można spę-
dzić miłe chwile przy muzyce jazzowej w wypełnionej aro-
matem kawy Kawiarni Avion, zwiedzić Muzeum Straży Po-
żarnej i Muzeum Cieszyńskie oraz zobaczyć od kulis Teatr 
Cieszyński (Těšínské Divadlo). 
Wielkie emocje będą towarzyszyć nocnemu zwiedzaniu 
Góry Zamkowej, na której znajduje się tajemnicza kaplica 
romańska w kształcie rotundy. Grubość jej murów wynosi 
półtora metra, a promień apsydy jest o metr krótszy, inaczej 
mówiąc, ściany są szersze niż wnętrze. To jedna z najstar-
szych budowli w Polsce, wzniesiona w połowie XI w. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczy panorama miasta, specjal-
nie tej nocy oświetlonego, oglądana z XIV-wiecznej Wieży 
Piastowskiej. Ci, którzy tego wieczoru udadzą się na Górę 
Zamkową, będą mogli wziąć udział w konkursach z nagro-

„Cieszyn jest przedziwnie uroczym miastem, do którego chętnie 
się wraca, gdyż każdy, kto raz tylko się tu znajdzie, pozostawia 
w nim odrobinę swego serca”. Te słowa, wypowiedziane przez 

Gustawa Morcinka – pisarza pochodzącego 
ze Śląska Cieszyńskiego – trafiają w samo sedno.

Ciesz się 

Leżący na granicy polsko-czeskiej Cieszyn zachwyca urodą 
nastrojowych zaułków, uliczek-schodków, secesyjnych i kla-
sycystycznych kamienic z podcieniami i arkadami, których 
urokowi rzeczywiście trudno się nie poddać. 
Choć korzenie miasta sięgają średniowiecza, niewiele dziś 
pozostało z tamtej zabudowy. Zniszczył ją wielki pożar 
w 1789 r. Obecny wizerunek miasta stworzyli od nowa ar-
chitekci wiedeńscy na przełomie XIX i XX w. Prawie wszyst-
kie budynki użyteczności publicznej powstały w wyniku 
konkursów, które rozstrzygało Austriackie Stowarzyszenie 
Inżynierów i Architektów w Wiedniu. Teatr jest dziełem tej 
samej pracowni, która zaprojektowała teatry w Salzburgu, 
Berlinie, Zurychu, Karlsbadzie (dzisiejszych Karlovych Va-
rach) i oczywiście w Wiedniu. 

Nie tylko architektura miasta przypomina cesarski Wiedeń. 
Wówczas prawie każda rodzina cieszyńska miała krewnych 
i znajomych w stolicy Austrii, która stała się dla Cieszyna 
wzorem w wielu dziedzinach życia, również w gastronomii. 
Do dziś, oprócz tradycyjnych śląskich smakołyków, w cie-
szyńskich restauracjach można rozkoszować się sznyclem 
po wiedeńsku, a w kawiarniach i herbaciarniach – strudlem 
z jabłkiem lub z makiem. 
W Cieszynie historia przeplata się ze współczesnością. Po 
podziale w 1920 r. na Cieszyn i Český Těšín (granica bie-
gła na rzece Olzie) do Czech wchodziło się mostem Przy-
jaźni, a do Polski wracało mostem Wolności. Tak było jesz-
cze w latach 80. XX w. Dzisiaj most Przyjaźni bywa czę-
sto scenerią wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez 

AlinA Ert-EbErdt

Podczas Cieszyńskiej nocy Muzeów w historycznej restauracji 
Pod Brunatnym Jeleniem zostanie wyświetlony film o Cieszynie  
w technologii 3D.
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dami oraz wysłuchać koncertu Reprezentacyjnego Chóru 
Uniwersytetu Śląskiego. 

VII Międzynarodowy Festiwal Czytania 
nad Olzą (30 maja – 5 czerwca 2014)
Zainauguruje go familijna impreza w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w piątek, 30 maja. Celem przedsięwzięcia jest za-
chęcenie do głośnego czytania dzieciom i spędzania wolne-
go czasu z rodziną. W programie imprezy organizowanej we 
współpracy z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie i Centrum 
Helen Doron, oprócz tradycyjnego odczytania „Lokomotywy” 
Juliana Tuwima, znajdą się m.in.: występ kabaretowy „Dzie-
ci wiedzą lepiej” przygotowany przez Katarzynę Stoparczyk – 
dziennikarkę Radiowej Trójki”, koncert na instrumentach dziw-
nych Ryszarda Bazarnika „Bazarnik Show”, występ laureata pro-
gramu „Mam Talent” oraz pokaz iluzji. Wstęp wolny. 
W kolejnych dniach nastąpią wydarzenia VII Międzynaro-
dowego Festiwalu Czytania nad Olzą i XIII Ogólnopolskie-

go Tygodnia Czytania Dzieciom w Cieszynie. W programie 
m.in. spotkania autorskie, warsztaty czytelnicze, literackie 
i biblioterapeutyczne dla najmłodszych pacjentów Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie.
Festiwal zwieńczy konferencja „Terapeutyczna moc literatu-
ry” z udziałem rodziców, bibliotekarzy i nauczycieli, zapla-
nowana na 5 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Cieszynie.

Święto Trzech Braci (13-15 czerwca 2014)
Czerwcowe Święto Trzech Braci nazwą nawiązuje do legen-
dy o powstaniu Cieszyna, według której przy źródle zeszły 
się drogi trzech braci. Ciesząc się ze spotkania, postanowi-
li na pamiątkę założyć tu gród i nazwać go Cieszynem. Dziś 
na miejscu źródła znajduje się zabytkowa Studnia Trzech 
Braci. A ideą organizowanego od ponad 20 lat święta jest 
integracja mieszkańców polskiej i czeskiej części miasta. Ple-
nerowe koncerty i występy kabaretów odbywają się na ryn-
kach po obu stronach granicy. 

Industriada (14 czerwca 2014) 
Tegoroczna Industriada w Cieszynie, będąca częścią Święta 
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, obejmie 
dwa obiekty: Muzeum Drukarstwa i Teatr im. Adama Mic-
kiewicza. A odbędzie się pod hasłem „Wyobraźnia i fanta-
zja w rozwoju technicznym”. 
W Muzeum Drukarstwa zwiedzający wysłuchają opowie-
ści o okolicznościach, które spowodowały powstanie i póź-
niejszy rozwój znajdujących się tam urządzeń. Czasem to 

przypadek nasuwał nowatorskie rozwiązania. Oglądając 
pracującą starą maszynę, łatwiej zrozumieć ciągłość zda-
rzeń, wynikającą z kolejnych ulepszeń i inwencję wynalaz-
ców. Każdy, kto zechce, będzie mógł odcisnąć na certyfika-
cie uczestnictwa w imprezie pamiątkową pieczęć, własno-
ręcznie wprawiając w ruch zabytkową maszynę. 
W Teatrze im. Adama Mickiewicza będzie można m.in. 
przyjrzeć się z bliska maszynerii poruszającej obrotową sce-
nę i uruchamiającej żelazną kurtynę – działają w teatrze od 
1910 r. Przewodnik opowie o wielu na pół zabawnych, na 
pół dramatycznych sytuacjach, które nieoczekiwanie wyda-
rzyły się w trakcie spektakli, wymagając od aktorów konty-
nuacji fabuły niewynikającej ze scenariusza.

Festiwal Kręgi Sztuki (9-13 lipca 2014)
W tegorocznym programie będą warsztaty filmowe, fo-
tograficzne i muzyczne, spotkania z artystami oraz Prze-
gląd Filmowy Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki. M.in. 
zostanie zaprezentowana kinematografia chińska, fil-
my braci Quay, replika festiwalu Rozstaje Europy, pokazy 
w technologii 3D. Zaplanowane jest spotkanie z Dawidem 

Ogrodnikiem, wschodzącą gwiazdą polskiego aktorstwa   
(www.kregisztuki.com, www.wakacyjnekadry.pl).

Cieszyn każdego dnia
Do Cieszyna można przyjechać w dowolnym terminie. Są 
tu zabytki godne obejrzenia i liczne trasy turystyczne. Jest 
wielkomiejska ulica Głęboka, łącząca staromiejski rynek 
z Górą Zamkową. Zawsze była to główna ulica handlowa. 
Obecnie też mieszczą się przy niej sklepy i butiki z gustow-
ną odzieżą, liczne restauracje, kawiarnie i herbaciarnie, któ-
re latem wystawiają stoliki na zewnątrz. Miło jest powłó-
czyć się po Nowym Mieście wśród parterowych domków, 
kamiennych rynsztoków i uliczek wybrukowanych „kocimi 
łbami”. Są także trasy wiodące poza miasto do rezerwa-
tów przyrody i widokowe, prowadzące przez pagórkowaty 
krajobraz Pogórza Cieszyńskiego. Bardzo przyjemnym miej-
scem do spacerowania i przejażdżek rowerowych są bulwa-
ry wzdłuż Olzy. Ale atmosfera miasta, w którym odbywa się 
niecodzienne wydarzenie, jest wyjątkowa. Jeśli to możliwe, 
warto tak zaplanować przyjazd, żeby ją poczuć. 
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rotunda romańska z XI w. była pierwszą świątynią chrześcijańską na 
Śląsku Cieszyńskim. Pełniła funkcję kaplicy zamkowej kasztelana, póź-
niej książąt cieszyńskich.

W Muzeum drukarstwa w Cieszynie można obejrzeć typograficzną 
drukarnię z całym bogactwem czcionek, matryc, klisz chemigraficznych  
i drzeworytniczych, urządzeń i maszyn odlewniczych, urządzeń drukują-
cych, pras dociskowych i urządzeń introligatorskich.

Wieża Piastowska w Cieszynie została wzniesiona w XIV w. jako frag-
ment systemu obronnego gotyckiego zamku książęcego. Górne partie 
nadbudowane w XV w. zdobią kamienne herby książąt cieszyńskich.

Tegoroczna edycja biennale w Wenecji Cieszyńskiej obejmuje 
ekspozycję prac kilkudziesięciu artystów reprezentujących pełen wa-
chlarz technik i środków wyrazu.

Budynek teatru im. Adama Mickiewicza z obrotową sceną, podsce-
niem dla orkiestry i widownią o trzech kondygnacjach na 630 miejsc 
zbudowano w 1910 r. w stylu wiedeńskiej secesji.

Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą organizowany jest 
we współpracy z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie.

Cieszyńskie Centrum informacji
Cieszyn, ul. Rynek 1
tel.:  +48 33 479 42 49, +48 33 479 42 48
faks:   +48 33 852 14 87
e-mail: mci@um.cieszyn.pl
 api@olza.pl, cieszyn@slaskie.travel
www.cieszyn.pl
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W wakacyjne weekendy Płocka Lokalna 

Organizacja Turystyczna zaprasza płocczan 

i turystów na bezpłatne spacery z przewodnikiem, 

pozwalające poznać najpiękniejsze i najbardziej 

interesujące obiekty w mieście. W tym również  

te niedostępne na co dzień dla zwykłego zjadacza 

chleba.

PŁOCK
w kilkunastu odsłonach

AlinA Ert-EbErdt
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Pomysł Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT) na 
spacery edukacyjne okazał się strzałem w dziesiątkę. Każ-
de trzygodzinne zwiedzanie jest poświęcone tylko jednemu 
obiektowi. Monograficzne wycieczki, odbywające się pod 
wspólnym szyldem „Odkryj z nami Płock”, przyciągają za 
każdym razem setkę i więcej chętnych. Magnesem są nie 
tylko obiekty, ale także możliwość bezpośredniej rozmowy 
z ich gospodarzami. Na przykład w Ratuszu ze spacerowi-
czami spotyka się prezydent miasta, któremu każdy uczest-
nik grupy może zadać pytanie. Z kolei w płockich kościo-
łach, w tym w katedrze Starokatolickiego Kościoła Maria-
witów jest okazja do porozmawiania „na luzie” z ich pro-
boszczami. 
Oprócz miejsc, do których przyjeżdża się do Płocka z ca-
łej Polski i ze świata, jak Muzeum Mazowieckie i Art Deco 
czy Bazylika Katedralna – celem spacerów są m.in. Centrum 
widowiskowo-sportowe Orlen Arena, unikatowo położone 
na wysokiej skarpie wiślanej płockie zoo, szlak gotyku ce-
glanego, Teatr Dramatyczny, Wyższe Seminarium Duchow-
ne, dzielnica Radziwie. W sumie kilkanaście obiektów. 

Po hejnale
Zbiórki są najczęściej na Starym Rynku, przy fontannie 
„Afrodyta” (słynnej z przybierania niezliczonej liczby fi-
gur, dzięki sterowaniu za pomocą komputera). O dwuna-
stej z wieży Ratusza rozbrzmiewa grany na żywo hejnał 
płocki. „Zależy nam na tym, żeby turyści przy okazji usły-
szeli nasz hejnał” – mówi Iwona Krajewska z PLOT-u. Spa-
cery z przewodnikami rozpoczynają się od razu po hejna-
le. W przypadkach miejsc znacznie oddalonych od Starego 
Rynku, jak Orlen Arena, ZOO, kościół Salezjanów, „Stanisła-
wówka” czy amfiteatr – zbiórki są przed głównymi wejścia-
mi do obiektów. A gdy celem jest leżące po drugiej stronie 
Wisły Radziwie, trzeba stawić się na skwerze Mościckiego. 
Ubiegłorocznym hitem było nocne zwiedzanie. Po zapad-
nięciu zmroku atmosfera we wnętrzu katedry, będącej naj-
cenniejszym zabytkiem Płocka (znajduje się tu kaplica z sar-
kofagami dwóch władców Polski – Władysława Hermana 
i Bolesława Krzywoustego, a w krypcie spoczywają szcząt-
ki kilkunastu książąt mazowieckich), na długo zostaje w pa-
mięci. 

Płocki Paszport Turystyczny
Dodatkową atrakcją wspólnego zwiedzania jest Płoc-
ki Paszport Turystyczny. Służy on do zbierania okolicz-
nościowych, ozdobnych pieczęci, które przybijane są 
w obiektach uczestniczących w akcji „Odkryj z nami 
Płock”. Paszport można otrzymać w Informacji Turystycz-
nej, mieszczącej się na Starym Rynku pod numerem 8. 
W poprzednich latach zebranie kompletu pieczęci na-
gradzano rabatami w płockich instytucjach turystycznych 
i okolicznościowymi upominkami. Niezależnie od bonu-
sów Płocki Paszport Turystyczny wypełniony pieczątka-
mi jest miłą pamiątką z miasta. Nie trzeba być płoccza-
ninem i uczestniczyć we wszystkich spacerach, 
żeby go zdobyć. Przyjezdni, którzy zechcą mieć 
taki paszport i na własną rękę zbierać piecząt-
ki, też mogą się zgłosić po niego do płoc-
kiej „it”. 
Akcji od początku towarzyszy konkurs pla-
styczny dla dzieci. „Maluchy rysują to, co 
odkryły dla siebie w Płocku. Najładniejsze 

prace zdobią kalendarz wydawany w następnym roku” – 
mówi Iwona Krajewska. Uczestnicy spacerów w poprzed-
nich latach, zwłaszcza rodziny z dziećmi, bardzo chwaliły 
inicjatywę PLOT-u. Normalnie wstęp do muzeów jest płatny, 
a w ramach akcji „Odkryj z nami Płock”, dzięki dofinanso-

waniu, wchodzi się na wszystkie wystawy gratis. 
Przewodnik, który jest entuzjastą, potrafi zarazić 

swoją pasją i zachęcić do udziału w kolejnych spa-
cerach. „Przewodników dajemy najlepszych, jakich 

mamy” – zapewnia Iwona Krajewska. 
Akcja turystyczno-edukacyjna „Odkryj z nami Płock” 

każdego roku otrzymuje dofinansowanie z budże-
tu miasta Płocka w ramach ogłaszanych konkursów 

ofert. W 2013 r. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna 
otrzymała za ten projekt Certyfikat za Najlepszy Produkt 

Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2013.
Kalendarium spacerów w 2014 r. znajduje się na stronie 
PLOT-u: www.turystykaplock.eu. Można je także otrzymać 
w wersji drukowanej w punkcie „it” na Starym Rynku.

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel./faks: 24 364 99 90
www.turystykaplock.eu

Przeważająca część zabudowy Starego rynku pochodzi z XVIII i XIX w. 
Do 1877 r. funkcjonowało tu targowisko, tętniły życiem liczne  zajazdy, oberże  
i sklepy. W 2000 r. zmodernizowany Stary Rynek ozdobiła fontanna Afrodyta.

Świątynia Miłosierdzia i Miłości bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 po-
wstała w latach 1911-14.  Jest to centrum Starokatolickiego Kościoła Mariawi-
tów, który gromadzi w Polsce ok. 30 tys. wiernych.

Malowniczo położony na nadwiślańskiej skarpie ogród zoologiczny został 
założony w 1951 r. Na powierzchni 17 ha można podziwiać ponad 3700 zwierząt 
w 320 gatunkach, w tym 25 rzadkich i ginących.

Muzeum Żydów Mazowieckich, oddział Muzeum Mazowieckiego, ma swoją 
siedzibę w budynku dawnej tzw. małej synagogi (w Płocku była także wielka 
synagoga, naprzeciwko pomnika 13 Straconych, zburzona ok. 1950 r.).

Kościół św. bartłomieja ufundowany przez Kazimierza Wielkiego jest najstar-
szym kościołem parafialnym w Płocku. W świątyni zachował się wczesnobaroko-
wy ołtarz z 1640 r.

Klasycystyczny ratusz zbudowany w latach dwudziestych XIX w. zaprojekto-
wany przez J. Kubickiego, twórcę m.in. warszawskiego Belwederu. Ratusz był 
miejscem ostatniego posiedzenia Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 r.

Pomnik Władysława broniewskiego, odsłonięty w 1972 r. w 10. rocznicę 
śmierci poety, znajduje się przy placu Obrońców Warszawy w pobliżu domu, w 
którym urodził się i mieszkał.
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Woda o cudownych właściwościach  
Początkowo zagospodarowywano tylko naturalne źró-
dła, później zaczęto drążyć głębsze studnie i odwierty, 
natrafiając na wielką rozmaitość różnych rodzajów wód 
mineralnych. Dziś w regionie znanych jest kilkadziesiąt 
źródeł i odwiertów mineralnych – praktycznie w każ-
dej miejscowości można znaleźć ocembrowaną stud-
nię lub niewielki kranik, z którego sączy się woda o cu-
downych dla naszego zdrowia właściwościach. Najczę-
ściej są to szczawy, solanki i wody siarkowodorowe. Be-
skid Sądecki jest szczególnie zasobny w szczawy, czy-
li wody zawierające co najmniej jeden gram dwutlen-
ku węgla w litrze. W dużych ilościach rozpuszczone 
są w nich jony żelaza, wapnia, sodu i magnezu – pier-
wiastków o szczególnym znaczeniu dla każdego orga-
nizmu żywego.
Skąd takie bogactwo źródeł w tym regionie? Ich wy-
stępowanie związane jest z aktywnością wulkaniczną 
sprzed milionów lat (skały wulkaniczne występują mię-
dzy innymi w bliskich Pieninach), a także z niedaleką 
strefą, w której spotykają się dwie części Karpat – fli-
szowe, budujące Beskidy, i centralne, ze skałami kry-
stalicznymi budującymi Tatry oraz góry Słowacji. Stre-

Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, w którym na równie  

niewielkiej przestrzeni natura zgromadziła takie bogactwo wód  

mineralnych, jak na ziemi sądeckiej. Nad bystro płynącym Popradem, 

który swoim krętym biegiem przecina Beskid Sądecki na dwie części, 

rozłożyły się uzdrowiska słynne ze swoich wód mineralnych nie tylko  

w Polsce. Krynica, Muszyna, Piwniczna czy Żegiestów – te nazwy  

znane są nie tylko turystom, ale także wszystkim pragnącym  

w naturalny sposób podreperować swoje zdrowie. 

Beskid Sądecki, wznoszący się zielonymi pasmami po-
nad słonecznymi dolinami Popradu i Dunajca, od daw-
na słynie z występowania wielkiej liczby źródeł wód mi-
neralnych. Ich lecznicze właściwości znane były już po-
nad czterysta lat temu, kiedy to miejscowi zauważy-
li, że zwierzęta domowe chętniej piją wodę z niektó-

rych ujęć i są odporniejsze na choroby niż żyjące w in-
nych miejscowościach. Prawdziwe wykorzystanie wód 
mineralnych, poznanie ich cudownych właściwości, za-
gospodarowanie uzdrowisk i w końcu wprowadzenie 
nowoczesnych metod leczniczych nastąpiło dopiero  
w XIX wieku. 

SENIORÓW

Paw
eŁ Klim
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W krainie sądeckich źródeł
 – czyli uzdrowiska nie tylko dla

Kapliczka w Niskowej. Beskid Sądecki to kraina, której harmonijny pejzaż 
współtworzy przyroda i działalność człowieka, a wrodzona religijność miej-
scowych górali dała obfitość malowniczych kapliczek i przydrożnych krzyży.
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fa ta, pełna uskoków i pęknięć, powoduje, że wody po-
wierzchniowe wnikają głęboko pod ziemię. Tam pod 
wysokim ciśnieniem nasycają się wartościowymi mine-
rałami i kilkanaście kilometrów dalej na północ, czy-
li właśnie w Beskidzie Sądeckim, wydostają się na po-
wierzchnię. 
Prawdziwym świadkiem dawnego wulkanizmu i niespo-
kojnej geologicznie strefy uskoków są mofety, czyli na-
turalne wyziewy dwutlenku węgla, które można zaob-
serwować w okolicach Tylicza, Muszyny, Złockiego i Ja-
strzębika. W niektórych miejscach potoki aż bulgocą ni-
czym wrzątek, chociaż łatwo sprawdzić, że ich woda 
jest zimna i daje orzeźwienie. To właśnie wydobywa-
jący się z dna dwutlenek węgla wywołuje to fascynu-
jące zjawisko.

Perła polskich uzdrowisk 
Oczywiście największą atrakcją są same uzdrowiska, 
wśród których prym wiedzie Krynica-Zdrój – zwana 
„perłą polskich uzdrowisk” – największy i bodaj najpięk-
niejszy nasz kurort leczniczy. Posiada nie tylko cechy eu-
ropejskich kurortów: deptak, stylowe pensjonaty, domy 
zdrojowe i sanatoria lecznicze, ale przede wszystkim pi-
jalnie wód, w których dostępna jest większość miejsco-
wych skarbów natury – 23 ujęcia wód mineralnych z naj-
popularniejszą wśród nich „Kryniczanką”. Znane są także 
wody „Jan”, „Zuber”, „Słowinka”, czy też „Zdrój Główny”.
Sama nazwa miejscowości wskazuje, że walory tutej-
szej wody znane były od dawna. Wszak słowo „kryni-
ca” w staropolszczyźnie oznaczało znakomitą, czystą 
i zdrową wodę. Odkrycie walorów Krynicy nastąpiło 
w połowie XIX w. i związane było z działalnością Józefa 
Dietla – profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane-
go ojcem polskiej balneologii. Powstało wówczas wie-
le obiektów, które do dziś cieszą oko kuracjuszy space-
rujących po przestronnym, pełnym kwiatów deptaku: 
Stary Dom Zdrojowy, przepiękna, drewniana willa Wi-
toldówka czy Stare Łazienki Mineralne. W okresie mię-
dzywojennym był to bez wątpienia kurort numer jeden 
w Rzeczpospolitej. Pokochał i rozsławił go między inny-
mi słynny śpiewak operowy Jan Kiepura.

Muzeum Nikifora  
Krynica była również domem najsłynniejszego polskie-
go malarza prymitywisty – Nikifora. Muzeum prezen-
tujące jego sztukę mieści się nieopodal Starego Domu 
Zdrojowego. Swoim gościom uzdrowisko proponu-
je też wycieczkę do lat dziecięcych, która jest możliwa 
dzięki Muzeum Zabawek przy ul. Piłsudskiego.

Wyprawa kolejką gondolową  
Mimo że czasy się zmieniły, Krynica nadal ma w sobie 
coś z dawnych lat – spokój, niepowtarzalny urok, odrobi-
nę nostalgii i specyficzny mikroklimat. I chyba dlatego wciąż 
cieszy się ogromną popularnością, nie tylko wśród kuracju-
szy. Chętnie zaglądają tu także turyści. W najbliższej okoli-
cy wytyczono szlaki turystyczne, prowadzące przez atrak-
cyjne widokowo miejsca. Na Górę Parkową można wjechać 
tradycyjną kolejką linową, a na Jaworzynę gwarantującą 
mocne wrażenia kolejką gondolową. Jej trasa liczy ponad 2 
km i wiedzie ponad koronami drzew, wwożąc turystów na 
znajdujący się na wysokości 1114 m n.p.m. szczyt Jaworzy-
ny. Na Górze Parkowej atrakcją są ślizgawki rurowe – oferu-
jące świetną zabawę dla każdego, bez względu na wiek. 
Dodatkową atrakcją są rozległe panoramy, jakie można 
oglądać ze szczytów tych gór, z budzącym respekt po-
szarpanym łańcuchem Tatr. 

Stolica „Państwa Muszyńskiego” 
Kilka kilometrów na południe od Krynicy leży Muszy-
na. Dawniej było to ważne miasto kresowe z bronią-
cym granicy zamkiem, którego resztki wznoszą się na 
stromej skale, ponad nieco sennym rynkiem. Przez kilka 
stuleci miasteczko było stolicą „Państwa Muszyńskiego” 
– rozległych włości biskupów krakowskich. W 1929 r. 
Muszyna uzyskała status uzdrowiska, pierwsze odwierty 
wód mineralnych powstały tu w 1932 r. Od tego czasu 
trwa systematyczny rozwój kurortu, który nabrał szcze-
gólnego rozmachu w ciągu kilku ostatnich lat. 
Głównym bogactwem Muszyny są wody mineralne wy-
korzystywane w leczeniu chorób układu oddechowego 
i – co istotne – bezpłatnie udostępniane w pijalniach 
wód. Wśród nich najbardziej znane są ujęcia „Anna”, 

Zawiłe i skomplikowane, ale także fascynujące dzieje Państwa Muszyń-
skiego, stanowiącego przez kilkaset lat południową rubież Małopolski, 
można poznać lepiej, odwiedzając niewielkie, ale ciekawe muzeum 
Regionalne w muszynie przy ul. Krzywej.

Stary Dom Zdrojowy, budowla w stylu neorenesanowym, zlokalizo-
wana przy alei Leona Nowotarskiego 2 w Krynicy-Zdroju. Obiekt posia-
da najpiękniejszą w południowej Polsce salę balową, w której odbywa-
ły się wspaniałe bale i rauty. 

Krynica to uzdrowisko, którego status międzynarodowego kuror-
tu podkreśla także architektura. XiX-wieczne Stare Łazienki 
Zdrojowe wpisują się w  ówczesne światowe trendy budownictwa 
zdrojowego.

muszyna jest nie tylko znanym uzdrowiskiem, ale także jednym 
z najpiękniejszych miasteczek na południu Polski. Odrestaurowany  
w ostatnich latach ryneczek jest nie tylko centrum handlowym, ale tak-
że miejscem, gdzie można spokojnie pospacerować.
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ki krajowej. Tutejsze wody – „Anna”, „Zofia II” i „Żegie-
stów II” – to oczywiście szczawy, podobnie jak w ca-
łym regionie.

Piwniczna-Zdrój 
Ostatnim uzdrowiskiem, znanym na całą Polskę, jest 
Piwniczna-Zdrój. Podobnie jak pobliskiej Muszyny po-
czątki miasteczka sięgają średniowiecza i czasów Ka-
zimierza Wielkiego, który nadał nadgranicznej osadzie 
prawa miejskie. Rozwój uzdrowiska nastąpił w 1932 r., 
kiedy odwiercono tu pierwsze ujęcia wód mineralnych. 
Wtedy też wybudowano łazienki i pijalnię. 
Piwniczna specjalizuje się w profilaktyce chorób ukła-
du oddechowego i narządów ruchu. Co ciekawe – źró-
dła mineralne występują tu we wszystkich okolicznych 
miejscowościach. Miasto zostało kilka lat temu grun-
townie odnowione i zagospodarowane. Turyści i kura-
cjusze chętnie spacerują po urokliwym ryneczku i cią-
gnącym się wzdłuż Popradu deptaku. Chętnie odwie-

dzają też ukwieconą pijalnię. Piękne są także okoli-
ce Piwnicznej – z głęboko wciętą doliną Popradu, cią-
gnącymi się aż po grzbiety okolicznych gór polanami 
i szczytami nakrytymi świerkowymi czapami.
Niewątpliwą piwniczańską atrakcją jest bogata kolek-
cja zabytkowego sprzętu narciarskiego w Muzeum Re-
gionalnym zlokalizowanym przy miejskim rynku. Do ak-
tywnego wypoczynku zachęca nowo powstałe kąpieli-
sko na Radwanowie.
Dolina Popradu i Beskid Sądecki ze swoimi wodami mi-
neralnymi mają jeszcze jedną wielką zaletę – jeśli akurat 
nie mamy możliwości, by odwiedzić te miejsca, zawsze 
możemy sięgnąć po butelkę znanych w całej Polsce wód 
mineralnych „Muszynianka”, „Piwniczanka” czy „Kryni-
czanka”. Co trzecia butelkowana w Polsce woda mi-
neralna pochodzi właśnie stąd. I choć picie wody mi-
neralnej z butelki nie zastąpi uroku kosztowania wód 
u źródeł, to ta woda z pewnością was orzeźwi, doda 
sił i smaku. Smaku, na wizytę w Beskidzie Sądeckim…

„Antoni”, „Milusia” i „Grunwald”. W miasteczku warto 
też obejrzeć potężny kościół obronny, wspomniane już 
ruiny zamczyska, a także świetnie zachowaną, parte-
rową zabudowę ul. Kościelnej, bardziej przypominają-
cą swoim charakterem jakieś węgierskie miasteczko niż 
górskie uzdrowisko. 

Najmniejsze, ale najbardziej malownicze
Dalej w dół biegu Popradu, w najpiękniejszym miejscu 

jego doliny, tam, gdzie rzeka wykręca dwie ciasne pętle 
niczym wielkie serpentyny górskiej szosy, leży najmniej-
sze, ale najbardziej malowniczo położone uzdrowisko zie-
mi sądeckiej – Żegiestów-Zdrój. W dawnych wiekach miej-
scowość ta należała do „Państwa Muszyńskiego”. Lecz-
nicze właściwości tutejszych wód odkryto w 1846 r. Już 
rok później powstał pierwszy dom zdrojowy, a prawdzi-
wy rozkwit kurortu nastąpił w okresie międzywojennym. 
Z tego czasu pochodzi unikatowa zabudowa moder-
nistyczno-funkcjonalna uzdrowiska z zachowanym do 
dziś Domem Zdrojowym. Cały kurort, wybudowany we-
dług projektów znanego architekta Adolfa Szysko-Bo-
husza, wyróżnia się pięknym zagospodarowaniem wą-
skiej doliny potoku wpadającego do Popradu, ze zbo-
czami porośniętymi bukowym lasem, wśród których 
stoją budynki sanatoryjne i pensjonaty. Dzięki lokalne-
mu przedsiębiorcy, który docenił potencjał tej miejsco-
wości, uzdrowisko przechodzi czas rekonstrukcji – za 
kilka lat będzie bez wątpienia należeć do ścisłej czołów-
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Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 41 41 600, faks 18 41 41 700

e-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl

www.starostwo.nowy-sacz.pl

Okolice Piwnicznej to jeden z  najbardziej malowniczych zakątków 
ziemi sądeckiej. Głęboką dolinę Popradu otaczają tu dość wysokie 
góry, w  większości pokryte polanami i  górskimi poletkami, z  których 
rozpościerają się dalekie widoki. Spacery i  krótkie przejażdżki ułatwia   
gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych.

Tonąca w kwiatach pijalnia w Piwnicznej-Zdroju i sympatyczny 
deptak ciągnący się wzdłuż Popradu są – obok urokliwego ryneczku – 
głównym atutem uzdrowiska. Kilka lat temu teren uzdrowiska został 
gruntownie zrewitalizowany, tworząc bardzo przyjemną dla kuracjuszy 
i turystów przestrzeń rekreacyjną.

W Muszynie warto odwiedzić działające na zmysły węchu, słuchu i wzroku  
ogrody sensoryczne nieopodal sanatorium „Korona” oraz baseny 
rekreacyjne w dzielnicy Zapopradzie. To doskonałe miejsca do spacerów 
i aktywnego wypoczynku.



Żegiestów-Zdrój leży tam, gdzie Poprad otacza 
śmiałymi zakolami Polską i Słowacką Łopatę. Oto-
czone zalesionymi grzbietami Beskidu Sądeckie-
go uzdrowisko odsłonięte jest od południa – słoń-
ca więc nie brakuje. Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Wiktor” korzysta ze wszystkich walorów przyrody 
i krajobrazu Żegiestowa.

Perła architektury uzdrowiskowej 
W piaskowych elewacjach „Wiktora” lśnią duże okna, a cylin-
dryczna część czyni gmach łatwo rozpoznawalnym pośród sta-
rych i nowych zdrojowych budowli. Gdy w latach 30. XX w. 
wzniesiono sanatorium, specjalistyczny periodyk „Architektu-
ra” uznał go za przełomowe dzieło architektury uzdrowiskowej 
w Polsce. Piękne otoczenie, uderzająca funkcjonalność i pro-
stota, 150 miejsc w komfortowych pokojach, zaplecze Well-
ness i SPA z komorą solną oraz własna pijalnia wody mineral-
nej, tryskającej wprost ze źródła to walory obiektu, pieczołowi-
cie odtworzone i stale wzbogacane przez firmę Cechini.

Borowiny i wody mineralne 
W „Wiktorze” można dziś spędzić zarówno weekend, jak 
i dłuższy urlop, odzyskać siły witalne, poddać się terapiom czy 
rehabilitacji. Lecząc schorzenia układu pokarmowego, odde-
chowego, moczowego oraz reumatologiczne, można skorzy-
stać z hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, rehabilitacji ru-
chowej oraz inhalacji. Wykorzystuje się tu borowiny oraz wody 
mineralne Zofia II, Jan, Zuber, Stanisław i Józef, nawiązując do 
najlepszych tradycji uzdrowiskowych, sięgających w Żegiesto-
wie połowy XIX stulecia.

Ożywcze powietrze i czarujący krajobraz 
Rozpoczęcie kariery uzdrowiskowej  Żegiestów-Zdrój zawdzię-
cza węgierskiemu szlachcicowi, Jakubowi Ignacemu Medwec-
kiemu, który był kierownikiem kąpielisk w pobliskiej Muszynie 
i odkrywcą źródeł mineralnych w dolinie Szczawnego Potoku. 
Pierwsze nazwał imieniem Anna na cześć małżonki, a wokół 
zaczął wznosić pensjonaty i łazienki. Początkowo były drewnia-
ne, ale za czasów jego spadkobierców i kolejnych właścicieli 
Żegiestów przekształcił się w jedno z kluczowych nadpopradz-
kich uzdrowisk. Oprócz walorów zdrowotnych wód i borowin 
nie bez znaczenia dla jego rozwoju były łagodny klimat i ujmu-
jący krajobraz. Józef Dietl, krakowski profesor nazywany ojcem 
polskiej balneologii, twierdził, że „kto raz był w Żegiestowie, 
ten tęskni nieustannie za jego ożywczym powietrzem, za jego 
czarującym krajobrazem, za jego zdumiewającymi widokami, 
za jego szumiącymi zdrojami, za jego cichym ustroniem”.

Górskie ścieżki i żeremia bobrów  
Współczesny Żegiestów ma do zaoferowania jeszcze wię-
cej. Długi letni sezon otwierają w majowy weekend Festiwale 
Piosenki Turystycznej (www.zaczarujdzwiekiem.pl). Następne 
miesiące przebiegają pod znakiem spacerów nad Popradem 
i po górskich ścieżkach, przez beskidzkie lasy bogate w grzy-
by i widokowe polany. O czystości miejscowego środowiska 
najlepiej świadczy pojawienie się przed kilku laty bobrów. , któ-
re zadomowiły i założyły żeremia w okolicach pobliskiego Mi-
lika.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiktor” Cechini
33-370 Żegiestów-Zdrój, Łopata Polska 24
Recepcja: +48 18 471 72 68, Rezerwacja: +48 18 471 72 51
e-mail: rezerwacja@cechini.pl, www.wiktor.cechini.pl

Dostępna w pijalni „Wiktora” woda lecznicza 
„Zofia” ma unikalny w skali kraju skład chemiczny 
– zawiera 240 mg/l magnezu oraz 6,1 mg/l żelaza.
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„Wiktor” 
w Żegiestowie



ona polnymi i leśnymi dróżkami w otulinie i w samym 
Świętokrzyskim Parku Narodowym. Leśne krajobrazy 
urozmaicają widoczne ze szlaku panoramy zapierają-
cych dech w piersiach świętokrzyskich pasiaków. Za-
raz po opuszczeniu Osady Średniowiecznej wchodzi się 
do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, obejmujące-
go należące do najstarszych w Europie góry fałdowe 
z najwyższymi szczytami: Łysicą (612 m n.p.m.) i Łysą 
Górą (595 m n.p.m., nazywaną niegdyś Łyścem, dziś 
Świętym Krzyżem) i lasy. Rośnie tu 35 gatunków drzew, 
wśród których dominują jodły i buki, a żyje prawie  
4 tys. gatunków zwierząt!

Następny odcinek szlaku to wędrówka trasami otu-
liny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, która za-
chwyca różnorodnością krajobrazu. Po obu stronach 
ciągną się pola uprawne, na horyzoncie widać pasma 
górskie porośnięte lasami. Szlak kończy się w miejsco-
wości Huta Stara, która jak wiele okolicznych miejsco-
wości swoją nazwę zawdzięcza budowanym tu przed 
kilkuset laty leśnym hutom szkła, wytwarzającym na-
czynia szklane na potrzeby apteki benedyktyńskiej na 
Łyścu. Okolica obfituje w atrakcyjne miejsca noclego-
we: schronisko młodzieżowe w Hucie Szklanej, licz-

ne gospodarstwa agroturystyczne, ośrodek turystycz-
no-wypoczynkowy czy też miejsca noclegowe w Karcz-
mie przy Osadzie. Odwiedzając Góry Świętokrzyskie, 
trzeba oczywiście odwiedzić Święty Krzyż, gdzie znaj-
duje się opactwo benedyktynów, założone przed po-
nad tysiącem lat, a wokół niego znaleźć można po-
zostałości wału będącego miejscem kultu pogańskiego  
z IX w. n.e. Jeszcze w roku 2014 na łysogórskim klasz-
torze wzniesie się wieża kościelna – najwyższy punkt 
widokowy ze wspaniałą panoramą na całe wojewódz-
two! Poczuj magię Gór Świętokrzyskich!

BIELINY
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W gminie Bieliny, w sercu Gór 
Świętokrzyskich, czekają na 
przybyszów emocjonujące 
spotkania z postaciami z przeszłości 
i tajemnicze wyprawy w poszukiwaniu 
skarbów. Każdy może tu stać 
się bohaterem gry strategicznej, 
rozgrywanej w świecie legend, historii 
i średniowiecznych tradycji.

Niespotykane nigdzie indziej walory przyrodnicze i wi-
dokowe Gór Świętokrzyskich wzbogaca Osada Średnio-
wieczna – niebanalna atrakcja turystyczna w miejsco-
wości Huta Szklana. To wielka gratka zarówno dla ro-
dzin z dziećmi, jak i dla osób starszych, a także dla 
grup zorganizowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Można tu spotkać średniowiecznego rzemieślnika, 
a nawet stanąć oko w oko z bardzo przyjazną i czaru-
jącą czarownicą z Łysej Góry. Liczne gry terenowe i za-
bawy z elementami zdrowej rywalizacji są bardzo wcią-
gające i dostarczają wielu pozytywnych emocji. 

Osada Średniowieczna – tradycje, 
rzemiosło, historia sprzed wieków 
Karczma serwująca przysmaki, którymi zajadali się 
nasi dalecy przodkowie, stanowi przejście między te-
raźniejszością a dawnymi, mrocznymi wiekami. Zaraz 
za karczmą jest brama prowadząca do przeszłości. At-
mosferę tamtych czasów przywołują stojące nad stru-
mieniem posągi trzech słowiańskich bóstw – Śwista, 
Pośwista i Pogody. Po przejściu przez most na przy-
byszy czekają mieszkańcy Osady, a wśród nich kowal, 
szewc, rymarz, bartnik, guślarz, zielarka. Można nie 
tylko z nimi porozmawiać, ale też wspólnie popraco-
wać. Spotkanie z zielarką, która zna wiele sekretów 
dawnych wieków, pobudzi wyobraźnię każdego. Wizy-
ta w Osadzie Średniowiecznej to wspaniała, pouczają-
ca zabawa ze świętokrzyską przyrodą w tle.

Góry Świętokrzyskie 
pełne magii i tajemnic
Niezapomniane wrażenia gwarantuje również kilku-
kilometrowa ścieżka edukacji ekologicznej o zachęca-
jącej nazwie „Świętokrzyski szlak paproci”. Wiedzie 
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Zamówienia i rezerwacje:
Zainteresowanych rezerwacją lub szczegółowymi 
informacjami prosimy o kontakt: Centrum Tradycji 
i Turystyki Gór Świętokrzyskich
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny 
tel. 41/2608156 
e-mail: zamowienie@bieliny.pl
www.osadasredniowieczna.eu             
www.bieliny.pl      
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Plaża, dzika Plaża, 
morze dookoła...
Gdy niemal pół wieku temu śpiewał tak Stan Borys, ni-
komu w Polsce nie śniło się nawet o urlopie na egzo-
tycznych Karaibach. A właśnie tam, na plażach Domi-
nikany, można dziś spełnić marzenia ukryte w słowach 
starego przeboju, zanurzając się w czystej szmaragdo-
wej wodzie, stąpając po bielutkim piasku czy przysia-
dając w cieniu kokosowych palm, których korony two-
rzą niemal nad samym morzem żywy, zielony balda-
chim. To nie poetycka fikcja,  tylko rzeczywistość – od-
dany prostymi słowami pejzaż wybrzeża. Choćby na 
Punta Cana, najdalej na wschód wysuniętym przyląd-
ku Dominikany,  łatwo dla nas dostępnym, ponieważ 
koło miasteczka o tej samej nazwie znajduje się lot-
nisko, na które przylatują samoloty wprost z Europy. 
 Na gości czeka na miejscu 100 km plaż, a wśród 
nich Bavaro, uznawana powszechnie za jedną z naj-
piękniejszych na Karaibach. Przy wszystkich roz-
mieszczone są luksusowe hotele w bardzo przystęp-
nych cenach, a standard all inclusive, który oferują, 
przez wielu klientów oceniany jest jako najlepszy na 
świecie. Przy hotelach nierzadko położone są zaaran-
żowane z rozmachem pola golfowe. 
 Przybrzeżne wody, płytkie i spokojne, zachęcają 
do kąpieli bezpiecznej nawet dla najmłodszych. Po-
pularnym celem wypraw łodziami jest w tym rejonie 
wyspa Saona. Sławą cieszy się osobliwość przyrodni-
cza, jaką jest Piscina Natural, nazywana największą 
wanną Karaibów. Na białym piasku tej malowniczej 
zatoki ścielą się czerwone rozgwiazdy, a woda ma 
niepowtarzalną lazurową barwę. Głębiny kuszą nur-
ków, a kto woli trzymać się stałego lądu, może iść na 
Sueño del Caribe – kolejną słynną karaibską plażę. 
Warto zajrzeć do Altos de Chavon, osady z domami 
zbudowanymi z koralowca, wzorowanymi na wło-
skiej architekturze z XVI w., albo powłóczyć się po 
wiosce rybackiej Mano Juan, gdzie zobaczyć można 
farmę wylęgu żółwi morskich.

Paweł wroński

Dominikana 
- oaza wypoczynku

Niewiarygodnie czyste plaże o długości niemal 2 tys. km przyciągają  turystów do tego 
egzotycznego kraju na Karaibach, położonego na wyspie odkrytej przez Krzysztofa 
Kolumba. Urzekają ich góry jak z obrazka, bujna roślinność i oryginalna fauna, 
malownicze pamiątki kolonialnej przeszłości oraz ogromna serdeczność gospodarzy,  
dla których turystyka jest dziś najważniejszą gałęzią gospodarki.
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Piraci z karaibów 
i alPejskie klimaty
 Jednym z hitów Dominikany są wyprawy morskie, 
podczas których można obserwować i podsłuchiwać 
humbaki, należące do największych morskich ssaków 
na naszej planecie. Takie wyprawy mają jednak sezo-
nowy charakter, związany z rytmem wędrówek hum-
baków. Na przybrzeżnych wodach są one obecne od 
stycznia do marca. 
 Wielkim atutem Dominikany jest ogromna różno-
rodność przyrody i krajobrazu, więc atrakcyjne cele 
wszelkich wypraw można wybierać przez cały rok. 
Z piaszczystymi plażami kontrastują na wybrzeżu od-
cinki klifowe. Kryją małe, zaciszne zatoki, takie jak ta, 
nad którą leży wioska Boca de Yuma, wyrosła z auten-
tycznej bazy karaibskich piratów. Proceder, który inspi-
rował XIX-wieczne powieści Roberta Louisa Stevenso-
na czy współczesną filmową sagę „Piraci z Karaibów” 
z wielką kreacją Johnny’ego Deppa jako Jacka Sparro-
wa, kwitł w tym rejonie w XVII i XVIII w. 
 Ze szczególnymi doznaniami wiąże się rejs łodzią 
w górę Yumy. Niezwykłą scenerię tworzą skaliste brze-
gi porośnięte tropikalną roślinnością. Uwijają się wśród 
niej barwne ptaki i zamieszkujące te okolice jaszczur-
ki – iguany. Podczas rejsów kanałami Parku Narodowe-
go Los Haitises łódź będzie przemykać przez mangrow-
ce z charakterystycznymi wystającymi ponad wodę ko-
rzeniami. I tam nie brakuje ptaków – pelikanów, ibisów, 
fregat i niezliczonych gatunków kolorowych papug. Do-
minikana to jednak nie tylko morskie wybrzeże i przeci-
nające tropikalną puszczę rzeki czy kanały. To także świat 
niezbyt trudno dostępnych gór z najwyższym szczytem 
kraju, osiągającym wysokość 3175 m n.p.m. Pico Duar-
te. Ozdobą górskiego pejzażu jest najwyższy w kraju wo-
dospad – El Limon. Nie brakuje też podziemnego świata 
z takimi krajobrazowymi perłami jak jaskinia Berna, Are-
na Grotte czy Linea, w których zachowały się na ścianach 
rysunki i rzeźby Indian z plemienia Taino.
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santo domingo 
- wsPomnień czar
 Stolica Dominikany – Santo Domingo – jest pierwszym 
miastem w Ameryce założonym przez Europejczyków, 
konkretnie przez Bartolomeo Kolumba – brata wielkie-
go odkrywcy. Rozwinęło się pod rządami Don Diego Ko-
lumba, syna słynnego żeglarza. Na przełomie XV i XVI w. 
miasto stało się przyczółkiem europejskiej kultury i bazą 
podboju dokonanego przez hiszpańskich konkwistado-
rów. Do dziś do atrakcji należy kolonialna dzielnica, której 
układ i budowle pamiętają czasy odkrycia Ameryki. Potęż-
na budowla w kształcie krzyża – Faro a Colon pełni funkcję 
mauzoleum i kryje grób Krzysztofa Kolumba. Zachowana 
jest także Casa Real – dawna siedziba gubernatorów San-
to Domingo, a wokół niczym sieć rozciągają się malowni-
cze uliczki kolonialnej starówki. Jej zabytkowy charakter 
stał się powodem wpisu na listę kulturalnego dziedzictwa 
ludzkości UNESCO. 
 Klimat zaś inspiruje przybyszów. Ba, jeden ze słynnych 
współczesnych piosenkarzy Enrique Iglesias właśnie z za-
kątków Santo Domingo uczynił tło swojego teledysku zaty-
tułowanego „Bailando” (tańczymy). Kolejne sceny przeno-
szą widza z głównej alei Duarte na nadmorską promena-
dę Malecón niedaleko plaży Guibia. Gorącym rytmem hisz-
pański artysta promuje płytę „Sex and Love”. Wspaniałości 
zabytków kultury dorównuje w Santo Domingo przyroda. 
Wizytówką natury są usytuowane niemal w centrum miasta 
jaskinie Tres Ojos. Kryją trzy podziemne jeziora. Spektakular-
ną scenerię wykorzystano w ujęciach filmu „Park Jurajski”.
 Jeśli zaplanujemy urlop na Dominikanie, to ani odle-
głość, ani bariera języka nie będą stanowić przeszkody, bo 
wśród działających oficjalnie na terenie Republiki Domini-
kany touroperatorów jest polskojęzyczna firma Villapolo-
nia Tours. Oferuje pobyty w cztero- i pięciogwiazdkowych 
hotelach all inclusive z przelotem oraz szeroką gamą fa-
kultatywnych wycieczek, rekreacyjnych i sportowych zajęć, 
a także organizację ceremonii ślubnych, imprez typu in-
centive i sesji fotograficznych (www.villapolonia.pl).
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nie, surfing, windsurfing, ale także do miłośników pa-
ralotniarstwa oraz modnych ostatnio kombinacji spor-
tów wodnych z powietrznymi. Ba, pozyskano nawet 
naszą gwiazdę – mistrzynię świata w kitesurfingu, Ka-
rolinę Winkowską, czyniąc z niej ambasadora sportów 
wodnych w Egipcie.

Dla wielbicieli zabytków i historii 
Ponadto, jak mówi dyrektor Biura ds. Turystyki Amba-
sady Egiptu w Polsce, na Sharm-el Sheikh i Hurghadzie 
egipskie wybrzeże się nie kończy. Jest tam jeszcze wiele 
miejsc nieznanych szerzej polskiej publiczności, takich 
jak luksusowy ośrodek El Gouna i Marsa Alam. W naj-
nowszych działaniach promocyjnych kładzie się także 
duży nacisk na bezcenne pamiątki pradawnej kultu-
ry. – Chcemy pokazać, że Aleksandria, Al-Alamajn nad 
Morzem Śródziemnym i rejsy po Nilu dostarczą wie-
lu wrażeń wielbicielom starożytnych zabytków i histo-
rii – podkreśla dyrektor. I dodaje „Mieszkam w Polsce 
od dwóch lat i kocham ją, tu jest mój drugi dom. Czuję 
również sympatię Polaków i widzę, że słowo Egipt bu-
dzi dobre skojarzenia, co ułatwia mi pracę. Mogę za-
pewnić, że i Polacy cieszą się sympatią Egipcjan”.

7372

Wielu turystów znajdzie 
tu słońce na piaszczystych 
plażach Morza Czerwonego, 
dogodne warunki uprawiania 
sportów i różnorodne 
możliwości podziwiania 
najwspanialszych 
zabytków naszej cywilizacji.

Turystyka jest dziś jedną z najważniejszych gałęzi egip-
skiej gospodarki. W 2010 roku przychody z tego sekto-
ra sięgnęły kwoty 12,5 mld dolarów.  Generuje on rów-
nież ponad 11 proc. PKB i ponad 14 proc. rezerw wa-
lutowych. W kraju nad Nilem, w którym żyje prawie 90 
milionów ludzi, aż 6 milionów z nich pracuje w bran-
ży turystycznej. 

Prognozy oparte na faktach 
Wystarczy spojrzeć na naszą obecność w Egipcie. Licz-
ba przyjeżdżających tam Polaków rosła w minionej de-
kadzie bardzo szybko, osiągając szczyt w 2010 roku. 
Wówczas urlop w kraju faraonów spędziło 580 tysięcy 
naszych rodaków. Wśród 14,7 mln zagranicznych gości 
stanowiliśmy znaczącą grupę. W 2012 roku do Egip-
tu wyjechało 470 tysięcy turystów z Polski, a rok póź-
niej – 273 tysiące. Komentując te dane, Ahmed Sobhi, 
dyrektor Biura ds. Turystyki Ambasady Egiptu w Pol-
sce, stwierdza, że marzenie o milionie turystów z Pol-
ski wydaje mu się bardzo realne, gdyż Egipt oferuje 
wiele wyjątkowych produktów w atrakcyjnych cenach.  
Jest pewien, że uwielbiamy wypoczywać w jego kra-

ju, a wśród konkurencyjnych destynacji turystycznych 
Egipt jest najlepszą alternatywą w miesiącach zimo-
wych i oczywiście letnich. – Na tym opieramy progno-
zy. Na faktach – puentuje dyrektor.

Jeszcze lepsza oferta dla aktywnych 
„Tęsknimy za wami” – takim hasłem najnowszej kam-
panii promocyjnej rząd egipski zwraca się do turystów 
z całego świata. A egipski minister turystyki Hiszam 
Zazu przekonuje w wywiadzie udzielonym Reuterso-
wi, że jego kraj jest teraz bezpieczny i po dawnemu 
otwarty dla gości z całego świata. – Chcemy zaintere-
sować naszą ofertą nowe środowiska w Polsce – dodaje 
dyrektor Sobhi. Decydując się bowiem na wypoczynek 
w Egipcie, Polacy kierowali wcześniej uwagę przede 
wszystkim na wybrzeże Morza Czerwonego, na piasz-
czyste plaże i koralowe rafy. Rodziny z małymi dzieć-
mi wypoczywają chętnie w słońcu nad wodą. Barw-
ne rafy stanowią nader efektowny cel nurkowych wy-
praw. Najnowsza oferta skierowana jest więc w jesz-
cze większym niż dotychczas stopniu do ludzi aktyw-
nych, rzecz jasna kochających słońce i wodę, nurkowa-

Paweł wroński

CZeka Na 25 milioNów turystów 
Z Całego świata

Ahmed Sobhi, dyrektor Biura ds. Turystyki Ambasady Egiptu w Polsce



WarszaWa 
Krynica-zdrój

Białobrzegi (69 km)
Malowniczo położone nad Pilicą, w odległości zaledwie 
30 km od Radomia, miasteczko rozwija się jako ośrodek 
wypoczynkowy.

Radom (103 km)
Leży nad rzeką Mleczną, dopływem Pilicy. Szczyci się wie-
lowiekową historią, bo pierwszą wzmiankę o osadzie za-
mieszczono w kronikach już w połowie XII w. W okre-
sie PRL miasto miało stać się ośrodkiem przemysłowym. 
Obecnie rozwija się wszechstronnie, a międzynarodowe 
pokazy lotnicze Radom Air Show, Festiwal Gombrowi-
czowski czy Radomski Festiwal Jazzowy weszły na stałe 
do ogólnopolskiego kalendarium imprez.

Skarżysko-Kamienna (146 km)
Wygodna baza wypadowa na szlaki turystyczne regionu 
świętokrzyskiego. Ma tu siedzibę Muzeum Orła Białego, 
posiadające drugi co do wielkości w Polsce zbiór milita-
riów, i oryginalne Sanktuarium Matki Bożej Ostrobram-
skiej z jedyną w obecnych granicach kraju repliką wileń-
skiej Ostrej Bramy. W rezerwacie archeologicznym Ryd-

no prezentowane są ślady różnych kultur z okresu 14 tys. 
lat, w tym unikalne w skali europejskiej obiekty, takie jak 
najstarsza na kontynencie kopalnia hematytu.

Kielce (181 km)
Stolica regionu świętokrzyskiego była przez wieki wła-
snością krakowskich biskupów, czego znakiem jest ich 
pałac, wciąż najbardziej imponująca z tutejszych bu-
dowli. Do miejskich ciekawostek należy Muzeum Zaba-
wy i Zabawek. Nieczynne wyrobiska licznych kamienioło-
mów są dziś rezerwatami przyrody. Na Wietrzni w nowo-
czesnym pawilonie urządzono Geopark z multimedialną 
ekspozycją poświęconą dziejom Ziemi, odkryciom geolo-
gicznym i paleontologicznym. Wśród wapiennych ścian 
Kadzielni działa amfiteatr. Kluczową podmiejską atrakcją 
jest jaskinia Raj ze spektakularną szatą naciekową.

Busko-Zdrój (235 km)
Łączą się tutaj ponad 200-letnie tradycje lecznicze z no-
woczesnym wyposażeniem obiektów sanatoryjnych. Wi-
zytówką uzdrowiska są dawne łazienki, zbudowane 
przez warszawskiego architekta włoskiego pochodzenia 
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Podróże z Polonusem to pewny i wygodny dojazd do celu, a zarazem 
doskonała okazja, by bliżej poznać ciekawe zakątki naszego kraju. Trasa 

ze stolicy do perły polskich uzdrowisk  –  Krynicy Górskiej – wiedzie przez 
Mazowsze, Wyżynę Małopolską, Kotlinę Sandomierską, Pogórze Karpat 

i Beskid Sądecki. Opisem jej atrakcji otwieramy cykl „Na trasie z Polonusem”.

Warszawa (0 km)
Historia Polski drzemie w zaułkach warszawskiego Sta-
rego Miasta, w salach Zamku Królewskiego, gmachach 
Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk 
i Sejmu przy Trakcie Królewskim, prowadzącym do pa-
łacu w Wilanowie. Do spacerów zachęcają parkowe alej-
ki zabytkowych Łazienek, Ogrodu Saskiego, parku Ska-
ryszewskiego. W Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego czy Muzeum Żydów Polskich 
multimedia urozmaicają ekspozycje, zamieniając zwie-
dzanie w przygodę z nauką i kulturą. Na murawie Stadio-
nu Narodowego odbywają się nie tylko mecze, ale rów-
nież targi, festiwale i koncerty gwiazd. W stale poszerza-

jącej się ofercie gastronomicznej stolicy znajdziemy sma-
ki wszystkich kuchni świata z coraz bardziej wyrafinowa-
ną ofertą rodzimych potraw. Z wieży kościoła św. Anny 
przy Krakowskim Przedmieściu, z balonu na uwięzi koło 
mostu Syreny oraz z najwyższej kondygnacji Pałacu Kul-
tury ogarniemy wzrokiem całe miasto.

Grójec (43 km)
Stolica rozległego zagłębia sadowniczego centralnej Pol-
ski. Tutejsze jabłka są teraz uznanym produktem trady-
cyjnym, a oznaczenie geograficzne „jabłka grójeckie” 
chroni prawo unijne. Ciekawostką jest fakt, że jednemu 
z kraterów na Marsie nadano nazwę Grójec.

Ratusz w Grójcu

Pałac biskupów krakowskich w Kielcach Ostra Brama w Skarżysku-Kamiennej

Katedra pw.  Opieki NMP w Radomiu

 Warszawa – Krynica-Zdrój

  Odległość: 420 km; bilety od 61,00 zł 

(również w usłudze „Bilet na SMS”)

  Odjazdy z Dworca PKS Warszawa 

  Zachodnia, godz.: 800 i 2030

  Przyjazdy do Krynicy, godz.: 1700 i 535

PAWEŁ WROŃSKI
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Henryka Marconiego w 1836 r. Podstawą prowadzonych 
tu terapii są obfite źródła wód mineralnych oraz borowi-
ny. W całym kraju dostępna jest butelkowana tutaj „Bu-
skowianka”. Woda dodaje sił witalnych, przeciwdziała 
zmęczeniu, wspomaga przemianę materii, uspokaja, do-
skonale orzeźwia i gasi pragnienie.

Stopnica (255 km)
Wywodził się stąd znany pisarz doby baroku – Jan Chry-
zostom Pasek. Gotycki kościół, odbudowywany dziś za-
mek królewski (mieści centrum kultury) oraz zachowa-
ne cmentarze żydowskie, świadczą o bogatej przeszłości 
miasteczka i jego wielokulturowym charakterze.

Szczucin (275 km)
Miasteczko leży w malowniczej Kotlinie Sandomierskiej. 
Łatwo zapamiętać, zwłaszcza w kontekście podróży au-
tokarowej, że właśnie tu ma siedzibę jedyne w Polsce 
Muzeum Drogownictwa. Tylko tutaj można obejrzeć sta-
re maszyny i urządzenia do budowy i utrzymania dróg, 
walce, ciągniki, lokomobile. Jest także bogata kolekcja 
znaków drogowych, słupów kilometrowych, przyrządów 
pomiarowych, mundurów, dokumentów i makiet.

Dąbrowa Tarnowska (293 km)
Największa miejscowość Powiśla Dąbrowskiego. Przysta-
nek na Szlaku Architektury Drewnianej za sprawą zacho-
wanego kościoła Wszystkich Świętych z XVIII w. Węzeł 
szlaków rowerowych prowadzących między innymi do 
oryginalnej wsi Zalipie, w której domy i budynki gospo-
darcze są malowane w kwiaty.

Tarnów (315 km)
Miasto u progu karpackiego pogórza z dumnym ratu-
szem na rynku i gotycką kolegiatą kryjącą bezcenne za-
bytki sztuki sakralnej. Do niepowtarzalnych miejskich 
atrakcji należy stała wystawa w Muzeum Etnograficz-
nym. Jako jedyna w Polsce poświęcona jest historii i kul-
turze Romów. Dużym prestiżem cieszą się tutejsze festi-
wale, a wśród nich kwietniowy festiwal Musica Poetica, 
wrześniowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sa-
cra Ecclesiae Cantio oraz listopadowy International Jazz 
Contest.

Czchów (351 km)
Jedna z najstarszych miejscowości Pogórza Rożnow-
skiego. Na zalesionych wzgórzach pojawiają się tu ru-
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iny dawnych zamków, a w wodach Jeziora Czchowskiego 
przeglądają się białe ściany kościoła św. Świerada, który 
na początku XI w. żył w tutejszej pustelni.

Nowy Sącz (385 km)
Jest jednym z najstarszych miast małopolskich, pełnym 
wspaniałych kościołów i kamienic. Leży w widłach Du-
najca i Kamienicy Nawojowskiej, nieopodal ujścia Popra-
du do Dunajca. Na peryferiach Nowego Sącza rozsiadł 
się Sądecki Park Etnograficzny – skansen, w którym tra-
dycje kultury regionalnej tworzą niepowtarzalny klimat. 
Autokary Polonusa jadą stąd do Krynicy dwiema trasa-
mi. Po północnej stronie Beskidu Sądeckiego – doliną Ka-
mienicy. Mijamy wioski z dawnymi drewnianymi cerkwia-
mi i drogę do Kamiannej  –  jednego z najważniejszych 
w Polsce centrów pszczelarstwa i leczenia miodem, wo-
skiem pszczelim oraz propolisem, czyli apiterapii. Dro-
ga po południowej stronie gór prowadzi doliną Popra-
du przez uzdrowiska rozwijające się tutaj od XIX w. ze 
względu na najbogatsze w Europie zasoby wód mineral-
nych zwanych szczawami. Przejeżdżamy przez malowni-
cze i ciekawe miejscowości wypoczynkowo-uzdrowisko-
we: Piwniczną, Żegiestów, Wierchomlę i Muszynę.

Krynica-Zdrój (420 km)
W miasteczku otaczają nas zabytkowe domy zdrojowe. 
W jednym z nich jest muzeum malarza-samouka, Niki-
fora. Żywe są tradycje występów Jana Kiepury, a musz-
la koncertowa w parku zdrojowym często rozbrzmiewa 
muzyką. Współczesne oblicze kurortu kształtują liczne 
SPA, w tym luksusowe, prowadzone przez Dr Irenę Eris, 
znaną producentkę kosmetyków. Krynica od lat gości ku-
racjuszy, ale jest także dogodnym punktem wypadów tu-
rystycznych, pieszych i rowerowych. Stoki Jaworzyny Kry-
nickiej, najwyższego z okolicznych szczytów,  oplatają 
narciarskie wyciągi. Na wznoszącej się nad miasteczkiem 
Górze Parkowej (można na nią wjechać kolejką), kryją 
się w lesie cztery jeziorka, źródło smacznej wody zwa-
ne Bocianówką oraz słynąca łaskami 
figura Matki Bożej. Koło wie-
ży startowej dawnego toru 
saneczkowo-bobslejowego 
urządzono Rajskie Ślizgawki 
z rynnami dla najmłodszych 
i torem do zjazdu na barw-
nych oponach (snowtubing). 
Jest także kawiarnia z tarasami.

TS-8 Bies z Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej Pijalnia wód w Busku-Zdroju Ratusz w Nowym Sączu

Stary Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdrój

Ratusz w Tarnowie

Gotycki kościół pw. Piotra i Pawła w Stopnicy Malowana chata z Zalipia Widok na Muszynę ze wzgórza zamkowego
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Wiele lat temu z kolegą, który przyjechał do nas 
z zagranicy, podróżowałem po Polsce. W jednym 
z punktów naszej wycieczki chcieliśmy dostać się 
z Zakopanego na Łysą Polanę. Odstaliśmy swoje 
przy kasie autobusowej i z biletami w ręku uda-
liśmy się na dworzec PKS. Na nim tłum oblegają-
cy autobusy. Kolega przyzwyczajony do innej rze-
czywistości nie mógł zrozumieć o co chodzi, dla-
czego ludzie tak się pchają. Powiedziałem, że wy-
tłumaczę mu, jak tylko wsiądziemy do autobusu 
(o ile wsiądziemy…).

Od tego momentu rzeczywistość zmieniła się diametral-
nie. Zniknęły kolejki w sklepach, w telewizji pojawiły się 
reklamy, a upowszechnienie internetu zmieniło wiele dzie-
dzin naszego życia. Dotyczy to również podróży. 
Podróże po kraju i świecie stają się szybkie i proste do za-
planowania. Firmy przewozowe dbają o komfort pasaże-
ra, udostępniając przy tym wiele udogodnień niespotyka-
nych jeszcze kilkanaście lat wcześniej. Uprzejma obsługa, 
internet bezprzewodowy, klimatyzacja, zakup biletu przez 
internet zamiast podróży na dworzec do kasy biletowej. 
Wszystko to sprawia, że nie tylko własny samochód może 
być komfortowym środkiem lokomocji. 
Jednym z udogodnień dla wszystkich pasażerów jest pro-
sty system internetowego zakupu biletów. PKS POLONUS 
udostępnia wszystkim pasażerom intuicyjną i funkcjonal-
ną wyszukiwarkę, dzięki której z łatwością wybierzemy in-
teresujący nas kurs oraz kupimy bilet on-line. Bez wycho-
dzenia z domu. Wystarczy kilka kliknięć, aby zakupić bilet. 
Każdy, kto chce dokonać zakupu tradycyjnie, oczywiście 
nadal może kupić bilet w dworcowej kasie lub u kierow-
cy, ale wygodniej jest to zrobić, siedząc we własnym fote-
lu. Nie trzeba jechać na dworzec ani nigdzie dzwonić. Wy-
starczy kilka chwil, aby zakupić swój bilet – nawet z du-
żym wyprzedzeniem. A jak? Bardzo prosto.
Wystarczy wejść na stronę www.pksbilety.pl, by swobod-
nie przeglądać i wyszukiwać połączenia PKS POLONUS 
oraz innych przewoźników. Kupienie biletu jest równie 

proste; wystarczy założyć konto, wrzucić bilet do koszyka 
i dokonać płatności. Można przy tym korzystać ze wszel-
kich ulg oraz dostępnych wielu promocji. Jest też możli-
wość wpisywania kodów rabatowych, uprawniających do 
zniżek. Bilet otrzymamy na telefon komórkowy w formie 
SMS-a lub e-mailem. Każdą transakcję oraz kupiony bilet 
można zobaczyć, logując się na własne konto.
Zalogowani pasażerowie mają też dostęp do zakładki 
„Mój profil”, gdzie mogą przejrzeć historię swoich zamó-
wień i zakupów, jak również pobrać opłacony bilet lub go 
zwrócić (zgodnie z regulaminem). 
Najnowszym ułatwieniem jest oferta PKS POLONUS „Bilet 
w komórce”. Dzięki aplikacji SkyCash, którą należy ściągnąć 
ze strony www.skycash.com i zainstalować na smartfonie 
z systemem Android, iPhone lub Windows Phone, może-
my kupić bilet w każdym momencie i miejscu. Aplikacja jest 
bezpłatna i działa we wszystkich sieciach GSM. Żadnych ko-
lejek, wygrzebywania drobnych z portfela czy obawy o wol-
ne miejsce. A gdy kierowca poprosi o bilet, pokażemy mu 
ekran naszego smartfona... Cóż takie czasy…
Instrukcje krok po kroku, jak kupić bilety przez internet 
i komórkę, znajdują się na stronie www.pkspolonus.pl.

Bileciki 
dla Szanownych Państwa?
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