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Drodzy Czytelnicy
Udany wypoczynek niekoniecznie musi oznaczać wyjazd do znanych kurortów
czy w góry, nad morze bądź jeziora. Popularne miejscowości turystyczne to
też często tłok, wysokie ceny, kolejki i hałas. Tymczasem pięknych zakątków
nie zawsze trzeba szukać daleko, a interesujące miejsca z fascynującą historią
można znaleźć zaskakująco blisko.
Twórcy „Mody na Mazowsze” pragną przybliżyć turystyczne walory i historię
tej ziemi. Zwracają uwagę na wiele nieodkrytych miejsc zarówno w stolicy, jak
i w wielu zakątkach regionu. Mało kto wie, że spotkać tu można rzadkiego
bociana czarnego czy żółwia błotnego, a nawet znaleźć bursztyny. W bazylice
w Węgrowie ukryte jest lustro alchemika Twardowskiego, w którym Zygmunt
August zobaczył widmo ukochanej zmarłej żony Barbary Radziwiłłówny. Z kolei
nie tylko miłośników historii i wojska zainteresuje położona zaledwie 30 km od
Warszawy niepowtarzalna twierdza Modlin z wieżą artyleryjską zaprojektowaną
podobno przez samego Napoleona Bonaparte. Wybudowane tu w XIX w.
koszary obronne o długości ponad 2 km do dziś są najdłuższym budynkiem
w Europie.
Wśród podwarszawskich miejscowości znaleźć można wiele prawdziwych
perełek. Należy do nich położony nad malowniczym Świdrem Otwock z pełnymi
uroku niepowtarzalnymi świdermajerami, drewnianymi willami, będącymi
połączeniem stylu alpejskiego z mazowieckim.
Odkrywajmy zatem Mazowsze!

Bożena Miller

redaktor wydania
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„Mazowsze. Piasek, Wisła i las. Mazowsze moje. Płasko, daleko
pod potokami szumiących gwiazd pod sosen rzeką...”
– pisał Krzysztof Kamil Baczyński przed 70 laty. I takie Mazowsze jest dziś.
Pozornie tylko banalne w swojej geograficznej formie, a w rzeczywistości oferujące
tak wiele, że spędzenie na nim weekendu czy urlopu okazuje się przygodą życia.

Do tego wniosku doszła zresztą Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która od trzech lat
promuje projekt zatytułowany „Moda na Mazowsze”. Pod tym hasłem kryje się pomysł na wspólne
kreowanie trendu spędzania czasu wolnego właśnie
w tym regionie. I jest to propozycja zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, rodzin, singli, par czy seniorów, bo każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Anna Somorowska
Anna Kłossowska

18-21 Mazowsze.indd 18-19

Podróż do źródeł
„Moda na Mazowsze” stanowi podróż do źródeł,
oferuje zabawę w odnajdywanie korzeni tej ziemi
i przyjemność łączenia tradycji z nowoczesnym designem, kuchnią czy po prostu wypoczynkiem pośród
natury. Mazowsze zaskakuje każdego, kto odważy
się sięgnąć głębiej i dalej, kto zechce spojrzeć oczami

dziecka łaknącego przygody, jaka kryje się na każdym
kroku. Zadziwia swoim niewymuszonym wdziękiem,
naturalnością i różnorodnością.
Inspiracją do stworzenia „Mody na Mazowsze” były
dla autorów pomysłu podróże po świecie. Przyglądając się innym nacjom, można dostrzec, jak hojnie
sięgają one do tradycji: wzorów ludowych, muzyki,
tańca, legend …. I z tych elementów nowoczesnymi
środkami tworzą fascynującą opowieść o własnych
krainach. Podążając tym tropem wspólnie z mieszkańcami regionu, twórcy „Mody na Mazowsze” pragną opowiedzieć własną historię tej ziemi. Nasze
Mazowsze jest bliskie i przyjazne, bezpieczne i gościnne. Jednocześnie ma wiele nieodkrytych miejsc
zarówno w samej stolicy, jak i w wielu zakątkach regionu.
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Fot.: Ladislav Renner
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Jaga Kolawa

Śląskie

źródła pozytywnej energii
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Muzeum Browaru w Zywcu

Tyskie Browarium

HOP NA SZKLANKĘ
PIWA W ŚLĄSKIM!

Unikatowe zabytki techniki industrialnej, architektoniczne perełki
będące świadectwem wielokulturowej historii, bogate tradycje kuchni
regionalnej i piwowarstwa – to tylko część różnorodnych atrakcji turystycznych województwa śląskiego, które są magnesem dla turystów
odwiedzających ten wyjątkowy region. W Śląskim nie brakuje ciekawych
i urokliwych miejsc wartych poznania. Fascynująca wyprawa pokaże,
że to miejsce promieniujące prawdziwie pozytywną energią. Tutaj chce
się wracać i odkrywać kolejne mniej lub bardziej znane oblicza regionu,
gdzie każdy turysta znajdzie coś dla siebie.

fot . a rch . U M WS L, a rch . Ś OT – To ma sz G ę b u ś
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Nie ulega wątpliwości, że wielu miłośnikom złocistego trunku Śląskie nie bez przyczyny kojarzy się z dobrym piwem, wytwarzanym według starodawnych receptur. W Żywcu tradycje piwowarskie sięgają średniowiecza, w XIX w. były kontynuowane przez cesarski ród
Habsburgów, ze słynącym z gospodarności arcyksięciem
Albrechtem na czele, który w 1856 r. zainicjował budowę browaru i wznowił produkcję. Muzeum Browaru Żywiec łączy przeszłość z teraźniejszością. Zwiedzający przekraczając dębowe wrota piwnic, poznają historię warzenia piwa, metody jego produkcji; mogą również przenieść się na ulicę galicyjskiego miasta i wstąpić
do tradycyjnej karczmy na kufel trunku z pianką.
Zapaleni piwosze swoje kroki powinni skierować również do Tyskiego Browarium. W Tychach Browar Książęcy,
który był własnością rodu Promnitzów, wybudowano już
w 1629 r. Oferta zwiedzania Muzeum Piwowarstwa zadowoli nie tylko birofilów. Tutaj na własne oczy, przechodząc
od warzelni po linie rozlewnicze, można podglądać pracę browarników i dowiedzieć się, jak rodzi się prawdziwe
piwo. Seans w kinie 3D, bogata kolekcja eksponatów piwnych i oczywiście degustacja świeżo wytworzonego złocistego napoju z goryczką to tylko część atrakcji przygotowanych przez Browarium.
Jedna z dwóch najstarszych czynnych warzelni w Polsce,
wpisanych do rejestru zabytków, mieści się w Cieszynie
u stóp Wzgórza Zamkowego. Napój ceniony przez koneserów chmielowego trunku można skosztować, zwiedzając Browar Zamkowy, założony w 1846 r. przez księcia cieszyńskiego Karola Ludwika Habsburga. Słynne piwo Brackie, wytwarzane zgodnie z tradycyjną sztuką piwowarską, swoją nazwę zawdzięcza legendzie o założeniu Cieszyna przez trzech braci. Śladami ich następców prowadzi wycieczka obejmująca zwiedzanie klasycznej warzelni z czynnym do dzisiaj korytem piwowarskim. Zapach rodzącego się piwa w unikatowej fermentowni i uczestnictwo w piwnej biesiadzie pozwoli na delektowanie się tradycyjnym napojem o bursztynowej barwie.
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ŚLĄSKIE ZA STOŁEM

fot . a rch . U M WS L, a rch . Ś OT – ŚOT Piot r L ip e cki
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‘
W trakcie podróży warto poznawać potrawy regionalne i degustować lokalne smakołyki. Gdzie można najlepiej zjeść
i naładować baterie pozytywną kulinarną energią? Na pewno w województwie śląskim. Swoje smakowite ślady zostawiły tutaj wielowiekowe wpływy kuchni czeskiej, austriackiej, niemieckiej i żydowskiej co sprawiło, że Śląskie to kulinarnie jeden z najciekawszych zakątków Polski. Wielokulturowość regionu znajduje swoje odbicie w różnorodnej palecie gastronomicznych doznań.
Rozsmakowując się w regionalnych frykasach, można podążyć Szlakiem Kulinarnym „Śląskie Smaki”. Wybrane 30 restauracji w swoim bogatym menu serwują tradycyjne dania
regionalne. W trakcie odwiedzania lokali, które mogą pochwalić się certyfikatem „Śląskich Smaków”, podniebienia
smakoszy mile zaspokoją nie tylko dania typowej kuchni śląskiej, ale również jurajskiej, zagłębiowskiej czy beskidzkiej.
Kto próbował już roladę z kluskami i modrą kapustą, wodzionkę czy hekele, rozsmakować się może również w potrawach mniej znanych: gałuszkach, gęsich pipkach, kućmoku i kurzinie.
Lokalne pyszności są również przygotowywane podczas jednego z największych wydarzeń kulinarnych regionu – Festiwalu „Śląskie Smaki”, organizowanego od 2006 r. Podczas
tego wydarzenia, które odbywa się co roku w czerwcu, na
smakoszy czekają dania serwowane w trakcie konkursu kulinarnego przez amatorskie drużyny, profesjonalnych kucharzy i uczniów szkół gastronomicznych, rywalizujących o Złoty Durszlak i zaszczytny tytuł Eksperta Śląskich Smaków. Tradycją jest, że impreza „Śląskie Smaki” daje także okazję do
poznania atrakcji turystycznych regionu, bowiem każda edycja, która ma charakter rodzinnego pikniku, odbywa się w innym miejscu. Do tej pory miłośników dobrej kuchni gościły
m.in. Ogrodzieniec, Cieszyn, Racibórz, Pszczyna, Bielsko-Biała i Gliwice. Bez wątpienia festiwal „Śląskie Smaki” na stałe
wpisał się w kalendarz polskich imprez kulinarnych i będzie
miał swoje kolejne „smaczne” odsłony. www.slaskiesmaki.pl
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Muzeum Chleba w Radzionkowie

PODRÓŻ W CZASIE
ŚLADAMI TECHNIKI

Szyb Maciej w Zabrzu

11
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Większość mieszkańców Polski kojarzy Śląskie z krajobrazem wież kopalń, hałd, kominów fabryk i osiedli robotniczych z czerwonej cegły. To przemysłowe oblicze regionu
od kilku lat staje się jego turystycznym atutem i wyróżnikiem, wzrasta świadomość wartości i wyjątkowości zabytków techniki, które przyciągają amatorów turystyki industrialnej.
Potencjał pozytywnej energii przemysłowego dziedzictwa regionu wykorzystano przy tworzeniu Szlaku Zabytków Techniki. 36 obiektów – rozsianych od Częstochowy
przez Katowice po Żywiec – oferuje istną kopalnię atrakcji
i niezapomnianych wrażeń. W ramach zwiedzania zabytków związanych z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką,
kolejnictwem czy przemysłem spożywczym, można przejechać się kolejką wąskotorową, sprawdzić, jak wydobywano
węgiel, drukowano prasę, pozyskiwano srebro albo uzdatniano wodę. W trakcie wizyt w podziemnym świecie kopalń
i sztolni, w parowozowniach, kuźniach czy fabrykach na
turystów czekają unikatowe maszyny i urządzenia – prawdziwe perły techniki. Odwiedzający, niezależnie od wieku,
mogą poprzez interesujące wycieczki, prezentacje multimedialne oraz imprezy organizowane na terenie obiektów poznać „na żywo” przemysłową tradycję regionu śląskiego.
Odkrywanie industrialnej historii Śląskiego i jego skarbów
doczekało się corocznej kulminacji podczas Industriady.
Od 2010 r. w drugą sobotę czerwca organizowane jest
Święto Szlaku Zabytków Techniki. Jest to jedyny tego typu
festiwal w Europie Środkowo-Wschodniej dający okazję do
udziału w wydarzeniu z widowiskowymi atrakcjami, koncertami i zwiedzaniem obiektów. Industriada gwarantuje
niezapomniane przeżycia. W tegorocznej, piątej edycji festiwalu pobito kolejny rekord frekwencyjny! Ponad 300 darmowych atrakcji dla dzieci i dorosłych przyciągnęło blisko
80 tys. pasjonatów techniki w ciągu jednego dnia!
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Zamek Ogrodzieniecki

Śląskie kojarzące się z zabytkami przemysłowej historii może również zaskoczyć miłośników turystyki kulturowej. Tutaj wznosi się kilkadziesiąt unikalnych budowli sprzed wieków, które ciągle tętnią życiem i są świadectwem bogatej historii regionu. W województwie
śląskim nie brakuje architektonicznych perełek o ciekawych walorach historyczno-muzealnych.
Jedna z najcenniejszych rezydencji-muzeów w Polsce znajduje się w Pszczynie. W tym mieście o prawie
700-letniej historii, położonym na południu regionu,
mieści się zamek nazywany, nie bez kozery, polskim
Wersalem. Otoczona przepięknym zabytkowym parkiem neobarokowa rezydencja swoje lata świetności
przeżywała na przełomie XIX i XX w., gdy jego mieszkańcami byli księżna Daisy i książę Hans Heinrich von
Pless. Ekspozycja muzealna na zamku obejmuje odtwo.
rzone z wielką dbałością magnackie
wnętrza mieszkal-

ne z tego okresu, gdzie zachowało się ponad 70 proc.
oryginalnego wyposażenia.
Z historią rodu von Pless jest także związany znajdujący
się w pobliskich Promnicach drewniany zameczek myśliwski. Bawili w nim znamienici goście i takie koronowane głowy Europy, jak król Prus Wilhelm I Hohenzollern oraz cesarz Wilhelm II. Czy byli zadowoleni z gościny, można sprawdzić, korzystając z oferty działającego
w promnickim dworku hotelu i restauracji.
Podczas wędrówki w poszukiwaniu najpiękniejszych
śląskich zamków i pałaców nie sposób pominąć Jury
Krakowsko-Częstochowskiej i Szlaku Orlich Gniazd, który swoją nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, nazywanych Orlimi Gniazdami ze względu na ich usytuowanie na skałach dochodzących do 30 m. wysokości. Zamki powstałe w XIV w.
w celu ochrony granic państwa do dzisiaj pobudzają
wyobraźnię i sprawiają, że można spróbować przenieść
się w przeszłość do czasów świetności dumnych warowni.

fot . a rch . ŚOT - To m a s z G ę b u ś

ODKRYWAJĄC PERŁY
ARCHITEKTURY
ZAMKOWO-PAŁACOWEJ

MUZEUM w Zamku Sułkowskich – Bielsko-Biała

fot . a rch . Ś OT - To ma s z G ę b uś
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Imponujące ruiny Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, który jest najwyżej położonym (516 m n.p.m.)
zabytkiem na szlaku, przyciągają swoją malowniczością
i monumentalnością, stanowiąc doskonałą scenerię dla
organizowanych tutaj turniejów rycerskich, festynów
i inscenizacji historycznych. W pobliskim Mirowie na
szukających okruchów średniowiecznej historii czekają
kolejne ruiny zamku usytuowanego na skale, a nieopodal w Bobolicach – bliźniacza warownia, która powróciła do dawnej świetności jako jedyny w Śląskim odbudowany prywatny zamek. Wewnątrz obiektu udostępniono do zwiedzania komnaty i zamkowe muzeum.
Cenne zabytki architektoniczne znajdują się także
w przemysłowej części Śląskiego. Jednym z nich jest zamek w Będzinie. Warowny XIV-wieczny zamek gotycki
przez wieki zmienił swój kształt w wyniku przebudowy,
ale zachował charakter najważniejszego miejsca w mieście. Z wieży, najstarszej części zabytku, widać będzińską panoramę, a w usytuowanym wewnątrz Muzeum
Zagłębia można obejrzeć kolekcję broni białej, palnej

i uzbrojenia ochronnego od czasów średniowiecznych
po XIX w. Warto także poznać historię zamku i całego miasta, któremu prawa miejskie nadał król Kazimierz
Wielki w XIV w.
Także w górskim regionie Beskidów można natrafić na
pamiątki i skarby historii. Na starówce w Bielsku-Białej,
stolicy regionu, pyszni się zamek Sułkowskich. Ta dawna siedziba cieszyńskich Piastów i najstarszy murowany
zabytek miasta (legenda głosi, że w tym miejscu przed
wiekami stacjonowali zbójcy) została w XVIII w. przekształcona w rezydencję szlachecką. Niegdysiejsza warownia graniczna pełni funkcję muzeum, z bogatą ekspozycją militariów i eksponatów myśliwskich, a także
unikatowych przedmiotów przybliżających historię Bielska i właścicieli zamku.
Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji
Turystycznej
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. 32 207 207 1
info@silesia.travel
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„Najbardziej lubię filmy, które już raz widziałem” – mówi jeden z bohaterów kultowego filmu „Rejs”. Fakt, lubimy to, co znamy, dotyczy to również podróży. Jak wakacje w Polsce, to oczywiście nad morzem. Jak w wyjazd w Tatry, to nad Morskie
Oko i na Giewont. A potem narzekamy, że drogo, że korki, że tłumy, że chamstwo…
Znajomi wybrali się rowerami nad Bałtyk i po dwóch dniach wrócili. Nie wytrzymali letniego armagedonu w Łebie.
Warto wysilić się i poszukać bardziej przyjaznego miejsca na wypoczynek. Polska
jest piękna! I choć zabrzmi to dziwnie, ciągle nieznana. Dzięki funduszom europejskim wiele miast i gmin odnowiło i rozbudowało infrastrukturę turystyczną. Kuszą
ciekawymi zabytkami, atrakcjami przyrodniczymi i licznymi propozycjami aktywnego spędzania wolnego czasu. Naprawdę mogą pozytywnie zaskoczyć. Urlop z rodziną nie musi być katorgą na zaśmieconej plaży, w grajdole wciśniętym między setki podobnych.
Gdzie zatem pojechać? Choćby nad Stawy Milickie w Dolinie Baryczy. Fenomenalne miejsce. Środek lata, a tam spokojnie i wręcz pusto. Punkt Informacji Turystycznej w Miliczu świetnie zaopatrzony w foldery, mapy i materiały promocyjne. Do wyboru i koloru: fotosafari – podglądanie tysięcy ptaków zamieszkujących
największy w Europie kompleks stawów rybnych, wędkarskie eskapady, spływy
urokliwą i bezpieczną rzeką Barycz, oryginalne muzeum bombek choinkowych
„Szklany Świat”, ścieżka rowerowa wytyczona dawną linią kolejki wąskotorowej
(zachowane zostały stacyjki), gospodarstwa oferujące owoce, sery i wypoczynek
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pod gruszą, pałace i parki, kryta pływalnia „milicka Fala” i bajkowy plac zabaw.
Córka kolegi pytana, gdzie chce pojechać na wakacje, od kilku lat wybiera Stawy
Milickie. I ja się jej nie dziwię.

Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania.
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Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną.
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Wrzesien
Pokaz Świateł
Blackpoll Illuminations,
Blackpool, Wielka Brytania
Najbardziej rozświetlone miasto
Europy! Show trwające
10 nocy: lasery, 500 świetlnych
konfiguracji, pokazy
w technice 3D.
www.blackpool-illuminations.net

Strefy Kibiców Siatkówki
Polska
Mistrzostwa Świata w Siatkówce odbędą się w 7 polskich
miastach. Najprzyjemniej
będzie wspólnie oglądać
mecze i dopingować drużyny
w specjalnie przygotowanych
strefach kibica.
http://poland2014.fivb.org/pl

Bestival – Isle of Wight
Wielka Brytania
Muzyczny festiwal organizowany w Robin Hill Country Park.
Wielka impreza, mnóstwo muzyki i ogromna dyskoteka
pod gołym niebem.
http://2014.bestival.net/

V Festiwal Biegowy
Forum Ekonomicznego
Krynica-Zdrój – Muszyna-Zdrój
Tysiące biegaczy opanuje na kilka dni to piękne, górskie uzdrowisko. Zawody odbędą się na
dystansach od 1 km do…
100 km. A do tego wiele
imprez towarzyszących.
Będzie się działo!
www.festiwalbiegowy.pl
IV Wąbrzeski
Festiwal Turystyczny
Wąbrzeźno k. Torunia
Impreza dla miłośników podróżowania z dala od utartych
szlaków i turystycznych kurortów. Pokazy przeźroczy, filmów,
opowieści i rozmowy z pasjonatami włóczęgi.
http://inicjatywa-wabrzezno.pl/
index.php/wft.html

kalendarium

kalendarium

kalendarium

29.08
09.09

30.08
21.09

04-07

05-07

13-21

13-21

18-21

19.09
04.10

20-24

26-28

Pazdziernik

Festyn Archeologiczny
Kamień Brąz Żelazo
Biskupin
Spotkanie z odległą przeszłością. Nauka i zabawa
we wczesnośredniowiecznej
wiosce. Bitwy wojów,
warsztaty rzemieślników
i pokazy tańca.
www.biskupin.pl

Jesienne Festiwale
w Budapeszcie
Węgry
Piękne miasto, dobra kuchnia, smaczne wino, ale przede
wszystkim uczta kulturalna: muzyka, teatr, taniec, film i opera.
www.visitbudapest.travel/budapest-events

XIX Przegląd Filmów
Górskich im. A. Zawady
Lądek-Zdrój
Uznany w środowisku ludzi gór
festiwal. Przybędą sławy
krajowego i światowego
alpinizmu. Który z filmów sięgnie
po laur zwycięzcy w konkursie?
www.przeglad.ladek.pl

Disneyland w Paryżu
Francja
W bajkowym parku rozrywki
wakacje nie kończą się
nigdy. Nieprzebrane ilości
atrakcji i możliwości sprawienia przyjemności sobie i swoim
najbliższym.
www.disneylandparis.com

Oktoberfest
Festiwal piwa w Monachium
Niemcy
Najbardziej znane i największe święto złocistego napoju na świecie. Parady, koncerty i radosna zabawa do białego rana. Kufel piwa, kiełbasa Weisswurst i precle – obowiązkowo!
www.oktoberfest.pl

Festiwal Kultur Świata
Oborniki Śląskie
Festiwal nosi imię Tony’ego
Halika i oferuje spotkania
z ludźmi, którzy choć żyją daleko, są tacy sami jak my.
Poznajmy ich!
www.festiwalhalika.pl

Festiwal Festes de la Merce
Barcelona, Hiszpania
Festiwal obchodzony ku czci
patrona miasta Mare de Deu de
la Merce. Parady gigantów, pokazy fajerwerków i pół tysiąca
innych atrakcji zapewni świetną zabawę.
http://merce.bcn.cat/

Rawa Blues
Katowice
Największy i najstarszy w Polsce
festiwal muzyki bluesowej,
który co roku odbywa się
w hali widowiskowo-sportowej
Spodek.

5. Międzynarodowy
Festiwal Faynokray
Zaporoże, Ukraina
Wielki konkurs talentów i sztuki
dla dzieci i młodzieży w wieku
od 5 do 27 lat. W ramach festiwalu odbędą się też dyskusje,
workshopy, warsztaty, wycieczki. Masz talent? Zgłoś się!
http://faynokray.in.ua/pl/

Warszawski
Festiwal Filmowy
Warszawa
Uczta filmożerców: w menu
ponad 100 pysznych propozycji filmowych. Jedna z największych imprez tego typu
w Europie.
www.wff.pl

01-31

01-31

03-05

10-13

10-19

12

13
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Poznań Maraton
Poznań
Grubo ponad 6 tys. uczestników stawia tę imprezę biegową wśród największych w kraju. Kto chce zdobyć Koronę
Maratonów Polski, musi tu wystartować.
http://marathon.poznan.pl

Dzień Kolumba
USA
Hucznie obchodzona rocznica „odkrycia Ameryki” przez
Krzysztof Kolumba. Okazja
do parad, fiesty i wesołej
zabawy z iście amerykańskim
rozmachem.
www.timeanddate.com/holidays/us/columbus-day

Diwali – Festiwal Świateł
Indie
Barwne hinduistyczne święto
Diwali celebruje zwycięstwo
dobra nad złem, światła nad
ciemnością i rozumu nad
głupotą. Niech stanie
się światłość!
www.diwalifestival.org

24-26

II Festiwal Podróżniczy
Śladami Marzeń
Poznań
Kipiące pozytywną energią
spotkanie podróżników, blogerów, obieżyświatów, odkrywców, które inspiruje, a jednocześnie motywuje do działania
i podróży.
http://sladamimarzen.pl

31

Halloween
USA, Europa Zachodnia
Cukierek albo psikus.
Ale także wesołe korowody
upiorów i kościotrupów, konkursy na najpiękniejszą dynię
i dobra zabawa do białego
rana.
www.calendarlabs.com/
holidays/us/halloween.php
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„Mazowsze. Piasek, Wisła i las. Mazowsze moje. Płasko, daleko
pod potokami szumiących gwiazd pod sosen rzeką...”
– pisał Krzysztof Kamil Baczyński przed 70 laty. I takie Mazowsze jest dziś.
Pozornie tylko banalne w swojej geograficznej formie, a w rzeczywistości oferujące
tak wiele, że spędzenie na nim weekendu czy urlopu okazuje się przygodą życia.

Do tego wniosku doszła zresztą Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która od trzech lat
promuje projekt zatytułowany „Moda na Mazowsze”. Pod tym hasłem kryje się pomysł na wspólne
kreowanie trendu spędzania czasu wolnego właśnie
w tym regionie. I jest to propozycja zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, rodzin, singli, par czy seniorów, bo każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Anna Somorowska
Anna Kłossowska

Podróż do źródeł
„Moda na Mazowsze” stanowi podróż do źródeł,
oferuje zabawę w odnajdywanie korzeni tej ziemi
i przyjemność łączenia tradycji z nowoczesnym designem, kuchnią czy po prostu wypoczynkiem pośród
natury. Mazowsze zaskakuje każdego, kto odważy
się sięgnąć głębiej i dalej, kto zechce spojrzeć oczami

dziecka łaknącego przygody, jaka kryje się na każdym
kroku. Zadziwia swoim niewymuszonym wdziękiem,
naturalnością i różnorodnością.
Inspiracją do stworzenia „Mody na Mazowsze” były
dla autorów pomysłu podróże po świecie. Przyglądając się innym nacjom, można dostrzec, jak hojnie
sięgają one do tradycji: wzorów ludowych, muzyki,
tańca, legend …. I z tych elementów nowoczesnymi
środkami tworzą fascynującą opowieść o własnych
krainach. Podążając tym tropem wspólnie z mieszkańcami regionu, twórcy „Mody na Mazowsze” pragną opowiedzieć własną historię tej ziemi. Nasze
Mazowsze jest bliskie i przyjazne, bezpieczne i gościnne. Jednocześnie ma wiele nieodkrytych miejsc
zarówno w samej stolicy, jak i w wielu zakątkach regionu.
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zierze Gostynińskie jest jedynym w naszym województwie fragmentem krajobrazu polodowcowego. W Bazylice Wniebowzięcia NMP w Węgrowie
ukryte jest lustro alchemika Twardowskiego. Pęknięte, gdyż Napoleon idący na Moskwę miał zobaczyć w nim swoją przyszłą klęskę i ze złości zniszczył
cenny przedmiot. To w tym lustrze wspomniany
mag miał wywołać dla Zygmunta Augusta widmo
ukochanej, zmarłej żony Barbary Radziwiłłówny.
Na Mazowszu można lepić garnki, zrobić na wiekowych krosnach własny dywan, skoczyć ze spadochronem wprost w zaręczynowy tort, nauczyć
się tradycyjnych tańców ludowych: oryc i szot, ale
i posłuchać Chopina w Żelazowej Woli. Nie ma tu
co prawda białych nocy, za to siedzenie do białego rana przy ognisku, zajadanie smażonej kiełbasy, pieczonych ziemniaków i popijanie ich zimnym
piwem to fantastyczny relaks.

Haute couture z haftem wilanowskim
Mazowsze pachnie dziką różą i sianem, urzeka barwami malw i pelargonii w przydomowych
ogródkach oraz rzędami wierzb okalających równinne drogi i trakty, smakuje truskawkami i jabłkami, gdyż jest ich największym zagłębiem w kraju.

Piękno w bursztynie ukryte
Podobnie jest w całym regionie, który jest tak różnorodny. Wcale nie trzeba wybierać się aż nad Bałtyk, bo
i tu znajdziecie bursztyny. W Puszczy Kozienickiej zobaczycie bociana czarnego i rzadkiego w Polsce żółwia błotnego, a także skosztujecie krystalicznie czystej
wody z Królewskich Źródeł, z których gasił pragnienie
sam Władysław Jagiełło podczas łowów. Z kolei Poje-

Słynie też z regionalnych przysmaków kuchni, jakie
serwują mistrzowie kulinarni w restauracjach, karczmach oraz pełniących dziś funkcję hoteli pałacach
i zamczyskach. Design i obsługa w tych obiektach
spokojnie wytrzymują konkurencję zagranicznych sieci, nierzadko oferując pobyty spa&wellness. A skoro
mówimy o modzie na Mazowsze, to znana projektantka Anna Lea Chojnacka stworzyła właśnie kolekcję strojów inspirowanych tradycją regionu. Zachwyca w niej suknia ślubna z tiulu z gorsecikiem w pasy,

wzorem nawiązującym do dawnych samodziałów,
męska marynarka inspirowana sukmaną kurpiowską
oraz damski żakiet w kolorze słonecznej żółci z autentycznym haftem wilanowskim na rękawach. Notabene wzór ten odnajdujemy wielokrotnie w bardzo
odległych od nas geograficznie kulturach! I jak tu nie
promować mody na Mazowsze? A zatem, mili Czytelnicy, wykreujmy ją wspólnie, do czego gorąco namawiamy.
Do dzieła!
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Adventure Indonesia
Jakkarta Office:
Jl. Guru Serih 38 Cijantung
Jakarta 13780
Phone (+62 21) 293 833 01 (hunting)
info@adventureindonesia.com

Bali Office:
Bale Yoga No. 1, Jl. Kertha Lestari, Sanur - Bali 80224
Phone (+62 361) 8497649, 8497648, 8497647
Fax (+62 361) 8497650
advindobali@cbn.net.id

www.adventureindonesia.com

Explore Indonesia with the leading and trusted local tour operator to:

Papua: Baliem Valley, Korowai Tree House & Asmat Tribes
Ełk, tu się bawię

Flores & Komodo Islands

Bali

Orangutan tours, Borneo

Toraja tribe, Sulawesi
Members of:

www.adventureindonesia.com

podróże dalekie i bliskie

MONIKA GALICKA

– pomiędzy niebem a ziemią
Subtelny zapach goździków, słodki aromat kwiatów champaki i delikatna woń
kadzideł przenikają niemal każdy skrawek rajskiej wyspy. Bali doświadczamy zmysłami,
bo jedynie zmysły mogą w pełni oddać piękno i głębię tego niezwykłego miejsca.
Bogactwo barw, ich nasycenie, bujna wręcz odrealniona przyroda istnieje
tu w symbiotycznym związku z człowiekiem, w harmonii, która od pokoleń
stanowi sedno wierzeń i tradycji balijskiej.
Kosmiczna egzystencja
Fot .: M . G al icka
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Hinduizm balijski to ciekawa mieszanka nauk wedyjskich i starożytnego animizmu. Wiara w dynamizm
i dualizm determinuje sposób postrzegania świata
i roli, jaką odgrywa w nim jednostka. Dla Balijczyka drzewo, rzeka, niebo nie są zwykłymi elementami

przyrody, ale manifestacją, domem dla bogów lub
demonów, a co za tym idzie reprezentują potężne
siły mogące człowiekowi pomóc lub zaszkodzić. To,
że czegoś nie widać, nie znaczy, że nie istnieje. Balijski makrokosmos to szereg światów równoległych
zamieszkanych przez tajemnicze istoty, które obła-
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The Royal Pita Maha Resort

podróże dalekie i bliskie

Zapraszamy: Bali, Indonezja

skawia się bądź prosi o wsparcie za pomocą składanych ofiar i niezwykle rozwiniętej rytualizacji dnia
codziennego. Życie mieszkańców wyspy to cykl ceremonii, z których każda kończy jeden, a otwiera kolejny etap kosmicznej egzystencji.
Ślub na Bali jest nie tylko ważnym elementem samsary – hinduistycznego koła życia, lecz doniosłym
wydarzeniem społecznym, w które zaangażowane są rzesze ludzi: rodzina, znajomi, sąsiedzi. Status ślubu wyznacza przede wszystkim pochodzenie,
a ściślej mówiąc urodzenie. Na Bali, pomimo konstytucyjnego zniesienia kastowości społecznej, przynależność do danej varny (stanu) ma nadal duże
znaczenie. Autochtonów dzielimy więc odpowiednio na brahminów (kapłanów), kshatriów (władców,
wojowników), vaishiów (kupców, wyspecjalizowanych rzemieślników), śudrów (drobnych rzemieślników, rolników, służbę) i choć ich tradycyjne role
w zetknięciu z ogólnoświatową globalizacją odeszły
w niepamięć, to jednak nadal wyczuwa się na wyspie subtelny wydźwięk dawnych królestw i zależności społecznych.

Królewski ślub
Dźwięki gamelanów radośnie rozbrzmiewają pośród zgiełku ulicy. Przed pałacem w Ubud zbiera
się barwny tłum. Pochód rozpoczynają tradycyjnie
ubrani jeźdźcy dosiadający kuców sundajskich, za
nimi czekają już wojownicy z włóczniami i ceremonialnymi sztyletami – kerisami, następnie korowód
kobiet niosących na głowach dary ofiarne i wreszcie
pan młody wraz z rodziną, przyjaciółmi oraz reszta uczestników wielkiego misterium pragnąca doświadczyć łaski karmicznego oczyszczenia. Rozpoczyna się pierwszy z wielu etapów królewskiego ślubu, tym bardziej wyjątkowego, że jest to ślub podwójny (synowie królewscy: Cokorda Gde AgungIchiro Sukawati oraz Cokorda Gde Dharma Sukawati). Na tym etapie pan młody jedzie lub jest niesiony do domu panny młodej, by tam w obecności rodziców i starszyzny rodowej poprosić oficjalnie o jej
rękę. Po uzyskaniu zgody panna młoda pojawia się
w woalu i po pobłogosławieniu przez pemanku (kapłana) niesiona jest w lektyce do pałacu swego przyszłego męża, gdzie czeka ją szereg kolejnych ceremonii, mających na celu nie tylko duchowe i fizycz-

Fot .: M . G a l icka
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Desa Kedewatan, PO Box 198 Ubud 80571 Bali, Indonesia
Phone +62 361 980022
Fax +62 361 980011
E-mail sales@pitamaharesorts-bali.com
www.royalpitamaha-bali.com

www.adventureindonesia.com
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ne oczyszczenie, ale przede wszystkim zapewnienie
szczęśliwego pożycia. Dzień ceremonii nie jest bez
znaczenia, skrupulatnie wybiera go pedande (kapłan brahmiński), który bierze pod uwagę szereg
czynników: datę urodzenia młodych, pozycję planet, porę roku, czy nawet dnia. Skrupulatność planowania nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie
do astrologii. Ślub królewski, a właściwie dwa śluby,
pierwsze od 20 lat, zobowiązują do godnego zaprezentowania rodu Cokorda Sukawati. Pałac w Ubud
jest więc odświętnie udekorowany, podobnie zresztą jak ulice miasta. Do pracy zaangażowany jest niemal cały dystrykt. Rzesze kobiet zajmują się serwowaniem wyszukanego poczęstunku dla przybyłych
tłumnie gości, siły policji i ochrony królewskiej stoją
w gotowości, krawcowe i salony piękności skupiają
się na kreacjach i fryzurach. Każdy pragnie pokazać
się z najlepszej strony.

Ponad 2 tysiące gości
Najważniejszym momentem ceremonii ślubnej są
rytuały melakan-kalan i widi-widana. Oba mają
na celu prośbę o błogosławieństwo i przedstawie-

nie młodej pary odpowiednio: siłom natury, niewidzialnym istotom żyjącym wśród nas oraz bogom
i duchom przodków. Oba odbywają się w obecności najznamienitszych kapłanów brahmińskich. Ceremoniom towarzyszą również wystawne przyjęcia,
przygotowane z dużym rozmachem i na wielką skalę. Rodzina królewska spodziewa się bowiem ponad
2 tys. zaproszonych gości, z czego część zamieszka
w królewskich hotelach: Tjampuhan, Pita Maha czy
The Royal Pita Maha Resort.

do planowania podróży nie tylko na rajską wyspę,
ale generalnie do Indonezji. Doskonałe warunki pogodowe, soczysta zieleń i barwne kwiaty pozwalają w pełni cieszyć się urlopem. Co więcej, to okres,
w którym można spotkać wiele młodych par z różnych zakątków świata odwiedzających Bali, by tu
właśnie spędzić swój miesiąc miodowy lub zaplanować ślub.

Zabawa do świtu
Wieczorny spektakl kolorów, muzyki i dynamicznej kultury baliskiej przerasta wszelkie oczekiwania.
Pięć gigantycznych platform zbudowanych i ustawionych przed bramami pałacu zapełniają tancerze,
aktorzy, lalkarze. Do wczesnych godzin porannych
będą oni zabawiać publikę najbardziej wysublimowanymi pokazami swego rzemiosła. Ubud tętni życiem. Przełom kwietnia i maja to doskonały okres

Fot .: M . G a l icka
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Balijczycy kochają otaczający ich świat. Kochają
przyrodę, ludzi, życie. Wbrew utartemu poglądowi
tradycje balijskie nie istnieją dla rozrywki przybywających turystów, ale poniekąd istnieją właśnie dzięki
turystyce. Ich magnetyzm i zainteresowanie nimi ze
strony świata zewnętrznego powodują, iż obrzędowość stała się wspaniałą wizytówką Bali, której nie
powstydzi się żaden jej mieszkaniec.

www.adventureindonesia.com
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Serce Gór
Świętokrzyskich
Tętni życiem i obfituje w nietuzinkowe atrakcje

Schronisko młodzieżowe

Zagroda w Kakoninie

Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich

Parking Huta Szklana

baczyć szczyty Tatr. Wieża stanowi znaczącą atrakcję dla turystów i pielgrzymów odwiedzających serce regionu świętokrzyskiego.

Osada Średniowieczna
i Izba Dobrego Smaku
Święty Krzyż to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalne miejsce w regionie
świętokrzyskim. Co roku ten najstarszy ośrodek pielgrzymowania
w Polsce odwiedza blisko 200 tys. pątników i turystów.
Rekonstrukcja zabytkowej wieży
Ostatnie lata były dla Świętego Krzyża czasem wielkich zmian. Dzięki wsparciu ze środków unijnych ten
wyjątkowy zakątek odzyskał swoje pierwotne oblicze. Równo 100 lat temu wojska austriackie zniszczyły zabytkową wieżę tamtejszego kościoła. W tym
roku wygląd zespołu klasztornego z czasów sprzed
I wojny światowej został przywrócony. Odbudowana wieża widniejąca u szczytu Łyśca stanowi nie tylko pierwotny element obiektu, ale jest też wspaniałą atrakcją dla mieszkańców regionu oraz turystów.
Rozwój największej atrakcji województwa ma wpływ
na rozkwit terenów leżących u jej podnóża, przede
wszystkim Gminy Bieliny.
Dzięki unikatowym walorom przyrodniczo-krajobrazowym oraz bliskości perły regionu, jaką niewątpliwie jest Święty Krzyż, stanowi ona wyjątkowe i atrakcyjne miejsce wypoczynku dla turystów.
Tysiącletnia historia i tradycja pielgrzymowania do

skrytych w łysogórskiej kniei Relikwii Drzewa Krzyża
Świętego szczodrze obdarzyła tę ziemię swymi materialnymi i niematerialnymi śladami.
Dzięki podjętej współpracy na rzecz rozwoju serca
Gór Świętokrzyskich, przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnych walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych, Gmina Bieliny w partnerstwie
ze Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów MN pozyskała łącznie blisko 13,5 mln zł na realizację szeregu inwestycji, dzięki którym tereny te zyskały nowy, atrakcyjny dla mieszkańców i turystów wizerunek.
Rekonstrukcja zabytkowej, ponad 51-metrowej
wieży kościelnej na Świętym Krzyżu to ostatnie
z zadań realizowanych w ramach projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz
z restauracją zabytków Świętego Krzyża”. Przy odbudowie zostały wykorzystane niektóre elementy
zburzonej wieży. Powstała również platforma widokowa, z której przy dobrej pogodzie można zo-

Pasaż handlowy

Prace związane z przywróceniem pierwotnego blasku
świętokrzyskiemu klasztorowi to jedynie część działań,
jakie zostały zrealizowane w ramach projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich…”.
Powstało wiele atrakcji, które dziś zachęcają turystów
do zwiedzania Gór Świętokrzyskich, ale też prezentują
ich walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze.
Jednym z głównych zamierzeń projektu było swoiste
połączenie dziedzictwa historycznego regionu, promowanie najbardziej rozpoznawalnego w skali kraju zabytku ziemi świętokrzyskiej – Świętego Krzyża
– przy jednoczesnym tworzeniu innych produktów
turystycznych wraz z towarzyszącą im komfortową
i ogólnodostępną infrastrukturą.
W ramach I etapu projektu na Świętym Krzyżu wykonano renowację wschodniej i północnej fasady
klasztoru. Powstała Osada Średniowieczna w Hucie

Osada Średniowieczna

Szklanej, Karczma Regionalna Izba Dobrego Smaku, zagospodarowano nieruchomość gminną przy
wjeździe do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
poprzez stworzenie wygodnego parkingu, pasażu
handlowego, placu zabaw i miejsca rekreacji. W Hucie Starej powstało szkolne schronisko młodzieżowe
wraz z polem namiotowym. Zagospodarowano także centrum Bielin, gdzie w miejscu starego budynku Urzędu Gminy powstała siedziba Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, zrekonstruowano
też zabytkową zagrodę chłopską w Kakoninie.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia serca świętokrzyskiej krainy! To niezwykłe miejsce zachwyca turystów atrakcyjnym położeniem, zdrowym klimatem,
rajską przyrodą i unikatowym dziedzictwem kulturowym naznaczonymi magią Świętego Krzyża…

Województwo
Świętokrzyskie

Więcej na:
www.bieliny.pl
www.osadasredniowieczna.eu
www.swietykrzyz.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOju regionalnego

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
Projekt „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.
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Heart of the
Świętokrzyskie Mountains
Vibrant and full of unique attractions

Youth hostel

Centre of Tradition and Tourism of the Świętokrzyskie Mountains

Farm in Kakonin

Huta Szklana car park

in the Świętokrzyskie region. Every year this oldest centre for pilgrimages
in Poland is visited by almost 200k pilgrims and tourists.
Reconstruction
of the monumental tower
Recent years for Święty Krzyż were times of great change. The support of EU funding has enabled this unique place to recover its original appearance. Exactly 100
years ago, the Austrian armies destroyed the historic tower of the church that stood there. The appearance of
monastery complex from the times before World War I
was restored this year. The rebuilt tower, which is visible at the peak of Łysiec is not just a primordial element
of the building, but is also a great attraction for the residents of the region and tourists. The development of the
greatest attraction in the voivodship contributes to the
development of the land lying at its foot, primarily the
Municipality of Bieliny.
The unique attributes of the natural landscape and the
proximity to the jewel of the region which, no doubt, is
Święty Krzyż, make it a unique and attractive destination

for tourists. The thousand-year history and the tradition
of pilgrimage to the Relics of the Holy Cross Tree hidden
in the Łysa Góra forests has amply blessed this land with
its tangible and intangible tracks.
The cooperation on the development of the heart of the
Świętokrzyskie Mountains, while simultaneously taking
advantage of the historical, cultural and natural values
has meant that the Municipality of Bieliny, in partnership
with the Assembly of the Missionary Oblates of the Immaculate Mary, has acquired a total of almost PLN 13.5M
for a series of investment projects, which will enable these lands to gain a new image, which will be attractive for
residents and tourists alike. The reconstruction of the historic, over 51-metre church tower on the Święty Krzyż
Mountain is the last of the measures implemented within the framework of the project named “Centre of Tradition and Tourism of the Świętokrzyskie Mountains with
the restoration of the Holy Cross monuments.” Elements

Medieval settlement

The work on the restoration of the original splendour of
the Świętokrzyskie monastery only constituted a part of
the activities, which were implemented within the framework of the project named “Centre of Tradition and Tourism of the Świętokrzyskie Mountains ...”

The first stage of the project at Święty Krzyż included
the restoration of the eastern and the northern façades
of the monastery. A mediaeval settlement and a Regional Inn, House of Good Taste, were established in Huta
Szklana, municipal property was developed at the entrance to the Świętokrzyskie National Park by creating a
convenient car park, a shopping arcade, playground and
places of recreation. A school youth hostel was built in
Huta Stara with a camp site. The Centre of Bieliny was
developed. The headquarters of the Centre of Tradition
and Tourism of the Świętokrzyskie Mountains was built on the site of the old municipal hall, while the historic
peasant farm in Kakonin was reconstructed.

Numerous attractions have arisen, which today encourage tourists to visit the Świętokrzyskie Mountains, but also
present their historical, cultural and natural attributes.
One of the main project objectives was to uniquely combine the historical heritage of the region, promote the
most recognizable national monument of the Świętokrzyskie area - Święty Krzyż - and create other tourism
products, together with their accompanying comfortable and generally accessible infrastructure.

We sincerely invite you to visit the heart of the Świętokrzyskie lands. This is an exceptional, enchanting place
for tourists, with its attractive location, healthy climate, natural paradise and unique cultural heritage marked
with the magic of the Holy Cross...
More at:
www.bieliny.pl
www.osadasredniowieczna.eu
www.swietykrzyz.pl

of the destroyed tower were used for its reconstruction.
A viewing platform was also built, from which the peaks
of the Tatra Mountains can be seen on a clear day. The
tower is a major attraction for tourists and pilgrims visiting the heart of the Świętokrzyskie region.

Święty Krzyż [Holy Cross] is no doubt the most recognizable place

Shopping arcade

Medieval settlement
and House of Good Taste

REGIONAL
PROGRAMME

NATIONAL COHESION STRATEGY

ŚWIĘTOKRZYSKIE
VOIVODSHIP

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND

... for the development of Świętokrzyskie Voivodship...
Project named “Centre of Tradition and Tourism of the Świętokrzyskie Mountains with the restoration of the Holy Cross monuments - stage II” co-financed with EU funding from the Regional
Development Fund within the framework of the Świętokrzyskie Voivodship Regional Operational Programme for 2007-2013, measure 2.3 Economic and tourist promotion of the region.
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Klasztor Klarysek w Starym Sączu
Nie da się ukryć, że serce ziemi sądeckiej bije w klasztorze Klarysek w Starym Sączu. Tu nie tylko zaczęła się
historia Sądecczyzny, tutaj także spoczywa najwybitniejsza postać związana z regionem – św. Kinga. Starosądecki klasztor przez wieki sprawował administracyjną pieczę nad okolicznymi wioskami, był też ważnym
ośrodkiem kultury i sztuki w regionie, a w ciężkich latach zaborów – ostoją polskości. Przy tym wszystkim –
jest do dzisiaj jednym z najciekawszych zabytków architektury i sztuki w południowej Polsce.
Pierwsza wzmianka na temat Starego Sącza pochodzi
z roku 1257, kiedy to książę krakowsko-sandomierski
Bolesław Wstydliwy zapisał księżniczce węgierskiej Kindze ziemię sądecką sięgającą na wschodzie Biecza, na
zachodzie Podhala, a na południu położonego dzisiaj
na Słowacji Podolińca. Dar ten stanowił zastaw za posag wniesiony do Polski. Kinga uwłaszczyła otrzymanymi dobrami założony przez siebie starosądecki klasztor
Klarysek. W tym samym czasie do Starego Sącza z Podegrodzia przeniesiono siedzibę lokalnych władz. Miasto stało się stolicą regionu. Co prawda kilkadziesiąt lat
później król czeski i polski Wacław II założył Nowy Sącz,
który miał być konkurencją dla zawsze lojalnego Polsce
Starego Sącza, ale w efekcie zdołał jedynie przenieść
władzę administracyjną. Stolica duchowa regionu pozostała w Starym Sączu.

SĄDECKA

PaweŁ Klimek

Pierścień świętej Kingi
Księżna Kinga po śmierci męża wstąpiła do klasztoru
w 1279 r. O zasługach węgierskiej księżniczki można
by napisać długą rozprawę. Dość wspomnieć o słynnej legendzie, według której, gdy polski książę Bole-

Czasami mówi się, że z gór do nieba jest zdecydowanie bliżej.
Sentencja ta, oczywiście w dalekiej przenośni, nie tylko daje do zrozumienia,
że góry, wznosząc się ponad niziny, wywyższają człowieka z jego ziemskiej codzienności, skłaniają do refleksji i dają możliwość kontaktu z przyrodą postrzeganą przecież tak często jako najwspanialsze z dzieł stworzenia. Ale jest też
drugie znaczenie tego powiedzenia – tereny górskie kryją największą chyba
w naszym kraju liczbę zabytkowych świątyń, których wartość ma znaczenie
nie tylko regionalne, ale i ogólnokrajowe, a czasem wręcz europejskie.
Do takich regionów, bogatych w zabytkowe kościoły o nieprzeciętnych
walorach, bez wątpienia należy ziemia sądecka.

fot . a rch iw u m Sta ro st wa Pow ia toweg o w N owym Są cz u

droga do nieba
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Klasztor Klarysek w Starym Sączu
należy bez wątpienia do najcenniejszych
zabytków na południu Polski. Jego kilkusetletnia obecność w krajobrazie miasta i ziemi sądeckiej dla wielu jest symbolem nie tylko religijności i wiary mieszkańców gór, ale także trwałości kultury polskiej, której klasztor od zarania dziejów był
źródłem, inspiracją, a w ciężkich czasach
– także obrońcą. Tu nie tylko zaczęła się
historia Sądecczyzny, tutaj także spoczywa
najwybitniejsza postać, związana z regionem – św. Kinga.
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ną błogosławioną. Kolejny etap w drodze Kingi do nieba odbył się całkiem niedawno – 16 czerwca 1999 r.,
kiedy do małego miasteczka przybył papież Jan Paweł
II, by dokonać kanonizacji niezwykłej księżniczki. Msza
kanonizacyjna odbywała się na rozległych błoniach
w miejscu, gdzie święta spędziła znaczną część swojego życia i gdzie umarła – było to symbolem, ale też
i niezwykłym ukłonem, zwłaszcza w stronę religijnych
mieszkańców tego malowniczego zakątka kraju. Później
na fali uniesienia religijnego postanowiono o pozostawieniu na stałe pięknego ołtarza, wzniesionego specjalnie na tę uroczystość. Stał się on jedną z atrakcji miasta.
Oczywiście najważniejszy jest sam klasztor. Jego grube,
gotyckie mury nie są udostępnione zwiedzającym – klaryski żyją bowiem praktycznie w całkowitym odosobnieniu. Warto jednak pamiętać, że kryje on w swoim
wnętrzu ciekawe dzieła sztuki. W zbiorach bibliotecznych klasztoru zachowały się cenne rękopisy muzyczne z XIII w., świadczące o niezwykle wysokim poziomie
ówczesnej kultury muzycznej regionu. Jeden z manuskryptów zawiera czterogłosowy conductus Omnia Beneficia, dzieło uważane za najstarszy zabytek polskiej
muzyki wielogłosowej. O wielkiej roli klasztoru w historii może świadczyć też fakt, że wstąpiła tu również królowa Jadwiga, żona Władysława Łokietka i matka Kazimierza Wielkiego.

Ołtarz Papieski na starosądeckich błoniach to pamiątka po wizycie
Jana Pawła II, który w tym miejscu dokonał kanonizacji księżnej Kingi.
Ołtarz stał się jedną z największych atrakcji regionu. W pomieszczeniach
dawnej zakrystii znajduje się niewielkie muzeum papieskie.

Wnętrze kościoła św. Trójcy w Starym Sączu zachwyca nie tylko bogactwem barokowego wyposażenia, ale także kunsztem i wysoką klasą wykonania ołtarzy i zdobień, dostrzegalną nawet okiem laika. Z niedoścignioną harmonią łączą się tu style i elementy architektoniczno-rzeźbiarskie odległe od
siebie o całe stulecia.

tylko sól, ale również pierścień księżnej, był on – jak pisze ksiądz Piotr Skarga – „w pierwszym bałwanie soli,
który wykopano”.
Chociaż sól bocheńską i wielicką znano w Polsce już
wcześniej, to jednak pewne jest, że właśnie za czasów
Kingi rozwinęło się jej wydobywanie, prawdopodobnie
za sprawą sprowadzonych przez nią górników węgierskich. Księżna stale mieszkała w starosądeckim klasztorze, choć musiała go opuścić pod koniec 1287 r., uciekając przed najazdem tatarskim na Zamek Pieniński.
Później jednak wróciła do klasztoru i pozostała w nim
aż do śmierci 24 lipca 1292 r.

Kanonizacja świętej Kingi
W 1683 r. król Jan III Sobieski po stoczonej pod Wiedniem bitwie odwiedził miasto, by pokłonić się szczątkom księżnej Kingi. Poparł wówczas starania o jej beatyfikację, a w 1690 r. papież Aleksander VIII ogłosił księż-

Kościół św. Trójcy w Starym Sączu

fot . a rchi w um Staro st wa Pow i a towe g o w N ow ym S ą c zu

sław Wstydliwy poprosił o rękę Kingi, ta zwróciła się
do ojca, aby w wianie nie dawano jej złota, lecz życzyła sobie tylko jednego skarbu – soli, którą chciała dać
przyszłej ojczyźnie. Król Węgier podarował jej więc najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmarosz. Kinga,
biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu zaręczynowy
pierścień, zaś w drodze do kraju męża zabrała ze sobą
doświadczonych górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Górnicy znaleźli pod Krakowem nie

fot . a rchi w um Staro st wa Pow i a towe g o w N ow ym S ą c zu
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Zwiedzać natomiast można stojący obok klasztoru i połączony z nim w jedną bryłę kościół św. Trójcy. Wnętrze
świątyni udekorowane jest barokowymi polichromiami przedstawiającymi życie fundatorki. Uwagę zwracają też piękne ołtarze i misterna dekoracja stiukowa.
Największą uwagę przyciąga jednak najcenniejszy zabytek kościoła – ambona z 1671 r. w kształcie drzewa
Jessego, przedstawiająca w niezwykły sposób rodowód
Chrystusa. Organy kościelne mają dwie klawiatury: jedną w części dla osób świeckich – dla świeckiego organisty, drugą w części zamkniętej – dla siostry zakonnej.

II dwie główne kolumny podtrzymujące zadaszenie wykonane były z brył soli, co nawiązywać miało do jednej
z najbardziej znanych legend o św. Kindze. Ołtarz, który
szybko stał się atrakcją turystyczną, jest pięknym przykładem wysokiego poziomu góralskiej snycerki.

Zabytkowe cerkwie
na Szlaku Architektury Drewnianej
Ziemia sądecka to nie tylko Stary Sącz. By podziwiać
prawdziwe cuda zaklęte w drewnie, warto się wybrać
na Szlak Architektury Drewnianej, który na swej drodze odwiedza wszystkie najpiękniejsze budowle drewniane w regionie. Na Sądecczyźnie biegnie on „Pętlą Sądecką” – malowniczymi szosami, które przez Piwniczną,
Muszynę i Krynicę, obiegają wschodnią część Beskidu
Sądeckiego. Wśród kilkunastu obiektów, które znajdują się na jego trasie, kilka zasługuje na szczególną uwagę. Warto zobaczyć drewnianą cerkiew w Andrzejówce
i niedalekim Miliku – obie pochodzące z XIX w. są pięknymi przykładami architektury łemkowskiej. W pobliżu
drewniane cerkwie stoją też w Szczawiku i Jastrzębiku.
Inne malownicze cerkwie, zbudowane na przełomie
XVIII i XIX w., w typie budownictwa zachodniołemkowskiego, można zobaczyć bliżej samej Krynicy. Szlak
przebiega przez Krynicę-Zdrój, Berest, Polany, Piorunkę,
Czyrną, Mochnaczkę, Tylicz, Muszynkę, Wojkową, Leluchów, Dubne i Powroźnik. Drewniane cerkwie można
też zobaczyć przy drodze z Krynicy do Nowego Sącza
i w bocznych dolinach odchodzących od niej – w Ka-

Źródełko św. Kingi
Spod klasztoru warto przespacerować się w kierunku
wspomnianego Ołtarza Papieskiego. Po drodze, podziwiając ogromne mury z basztami otaczające klasztor
i tworzące z niego groźną warownię, mija się źródełko św. Kingi, z którego woda ma leczniczą moc. Ponoć
niejednemu już przywróciła wzrok… Sam ołtarz, autorstwa Zenona Andrzeja Remi, architekta mieszkającego
w Zakopanem, ale pochodzącego ze znanej nowosądeckiej rodziny Remich, nawiązuje do góralskiej architektury pasterskiej. W czasie wizyty papieża Jana Pawła

Charakterystycznym elementem krajobrazu Nowego Sącza są dwie wieże
bazyliki św. Małgorzaty. Podobnie jak w krakowskim kościele Mariackim są
one nierównej wysokości – niższa przed wiekami pełniła funkcję dzwonnicy.
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Cerkiew w Powroźniku jest pięknym przykładem drewnianej architektury
łemkowskiej. Jej trójdzielna bryła nawiązuje do klasycznych cerkwi z centralną kopułą, charakterystycznych dla wschodnich Karpat, z drugiej zaś strony,
dzięki strzelistej, wieży upodabnia się do słynnych kościołów podhalańskich.

od prezbiterium – prawie nigdy dostępnego wiernym, a
jedynie kapłanowi.

Najstarsza cerkiew
w polskich Karpatach

Dubne, położone niemalże „na końcu świata”, blisko granicy ze Słowacją, to
niewielka wioska, której ozdobą jest XIX-wieczna cerkiew, będąca nie tylko
miejscem kultu, ale także ostoją podkowca małego, rzadkiego już w naszym
kraju nietoperza.

Cerkiew św. Dymitra w Szczawiku obecnie użytkowana jest jako kościół katolicki, jednak jej wnętrze zachowało tradycyjny, greckokatolicki charakter. Najbardziej przyciągającym wzrok elementem jest ikonostas – „ściana ikon” oddzielająca nawę od prezbiterium.
Interesujące są również polichromie zdobiące wszystkie ściany obiektu.

Równie wartościowe obiekty znajdują się w Tyliczu
– w Rynku stoi skromny, ale piękny kościół z początku XVII w. – jeden z najstarszych drewnianych zabytków w regionie. Kilkaset metrów od niego warto zobaczyć sto lat młodszą przysadzistą cerkiew. Prawdziwym skarbem drewnianej architektury jest jednak zabytkowa cerkiew w Powroźniku. Zbudowana została
w 1600 r., jest najstarszą cerkwią w polskich Karpatach.
Była wielokrotnie remontowana, a w latach 1813-14,
po powodzi, przeniesiono ją na obecne miejsce. Bogate wyposażenie świątyni tworzy piękny ikonostas, obecnie częściowo rozmontowany, barokowy ołtarz boczny
z XVIII w. z obrazem Chrystusa u Słupa oraz wiele cennych ikon. Ze względu na swoją wartość cerkiew (obecnie pełniąca funkcję kościoła) została w 2013 r. wpisa-
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miannej, Łosiu, Maciejowej, Roztoce Wielkiej, a najbardziej na północ wysunięte cerkwie znajdują się w Boguszy i Binczarowej. W większości z tych obiektów zachował się oryginalny wystrój cerkiewny. Jego najbardziej
charakterystycznym elementem jest ikonostas – przegroda wypełniana kilkoma rzędami ikon, ułożonych według ściśle określonych kanonów, która oddziela nawę
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na na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.
Pętla Sądecka kończy się w Nowym Sączu, gdzie również warto zobaczyć kilka zabytkowych świątyń. Przy
rynku wznosi się gotycka bazylika św. Małgorzaty
o dwóch nierównej wysokości wieżach – wzorowana
na krakowskim Kościele Mariackim. Przepięknym wnętrzem charakteryzuje się stojąca nieopodal Rynku Kaplica Lubomirskich, a na przedmieściach miasta – w Dąbrówce – warto zobaczyć drewniany kościół pochodzący prawdopodobnie z XV wieku.

składają się późnogotyckie i barokowe ołtarze,
stalle płaskorzeźbione motywem winnej latorośli, płyta nagrobna M. Kempińskiego z 1490
r. oraz pozostałości renesansowej polichromii.
Jadąc dalej, trzeba koniecznie zobaczyć drewniane świątynie w Przydonicy, Podolu i Rożno-

Dar Jana III Sobieskiego
Sądecczyzna to nie tylko bogactwo drewnianych cerkwi
w Beskidzie Sądeckim. Równie ciekawe obiekty sakralne
położone są na Pogórzu na północ od Nowego Sącza.
Warto udać się z biegiem Dunajca w dół, by podziwiać
kolejne wspaniałe świątynie – choćby leżący na południowym skraju Jeziora Rożnowskiego kościół w Zbyszycach. To obiekt z bogatym wyposażeniem, na które

Neogotycka bryła kościoła parafialnego w Grybowie jest najbardziej charakterystycznym elementem panoramy miasta. Wybudowany według projektu
Piusa Dziekońskiego, który znany jest jako autor bryły bazyliki katedralnej na
warszawskiej Pradze, posiada bardzo ciekawe architektonicznie wnętrze.
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100 kilometrów przygody

wie, by w końcu dotrzeć do jednego z najwspanialszych
zabytków ziemi sądeckiej – kościoła w Tropiu. Świątynia
w Przydonicy zasługuje na dłuższą chwilę uwagi. Zbudowana została z drewna modrzewiowego w 1527 r.
Ten skromny z zewnątrz kościół kryje w swoim wnętrzu
jedną z najpiękniejszych polichromii w Małopolsce, a także trzy tryptyki gotyckie i uważany za cudowny Obraz
Matki Bożej Przydonickiej. Został on ofiarowany przez króla Jana III Sobieskiego, który wracając po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem, zostawiał dary w kościołach.

Romańska polichromia z XII wieku
Sam kościół w Tropiu, położony malowniczo na skale
nad Dunajcem, jest jedną z najstarszych świątyń w południowej Polsce. Według tradycji zbudowany został
w 1090 r. obok pustelni św. Andrzeja Świerada, żyjącego w latach 980-1034. W prezbiterium zachowały się resztki romańskiej polichromii z XII w., a w ołtarzu – późnogotycki obraz Matki Bożej. Przy kościółku
stoi pustelnia-kapliczka, w miejscu, gdzie według tradycji, mieszkał święty. Z innym pustelnikiem – św. Justem związana jest z kolei drewniana świątynia na przełęczy przy głównej drodze z Brzeska do Nowego Sącza.
Z Tropia można też wracać przez pogórza, a do wyróżniających się obiektów należy tu drewniany kościół
w Krużlowej, gdzie znaleziono słynną gotycką rzeźbę
Madonny. Sam kościół, bardzo smukły w swojej bryle,
pochodzi z początku XVI w., a w ołtarzu głównym jest
umieszczony słynący łaskami obraz Przemienienia Pańskiego w typie veraicon.
Warto też obejrzeć piękną neogotycką świątynię w Grybowie. W okolicy są jeszcze ciekawe drewniane kościo-

Kościół w Tropiu należy nie tylko do najcenniejszych, ale także najbardziej
malowniczo położonych zabytków Małopolski. Pierwotnie kościół wznosił
się na wysokiej skale ponad korytem Dunajca, obecnie zajmuje wysoki brzeg
Jeziora Czchowskiego. Z murów otaczających świątynię rozpościera się wspaniały widok na okolice, z charakterystyczną sylwetką zamku Tropsztyn po drugiej stronie doliny.

ły w Mogilnie, Ptaszkowej, Florynce i Polnej. W kościele
w Ptaszkowej, gruntownie przebudowanym w XIX w.,
we wnętrzu znaleźć można nie lada rarytasy – w złocistej wnęce stoi figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem
zwana „Madonną ze słonecznikiem” pochodząca z ok.
1420 r. Innym cennym zabytkiem jest płaskorzeźba
Wita Stwosza „Modlitwa w Ogrójcu” (ok. 1490 r.).
Oczywiście, jak to w górach bywa, warto też powłóczyć
się po szlakach, gdzie odnaleźć można wiele pięknych
kapliczek. Jedna z nich – na Jaworzynce wznoszącej się
nad Wierchomlą – zachwyca prostotą i konstrukcją z łamanego kamienia. Inna – nad Piwniczną pod szczytem
Niemcowej – stoi w otoczeniu wiekowych drzew, spod
których rozpościera się tak piękny widok na dolinę Popradu, że trudno stąd wyruszyć w dalszą drogę. I nikt
już nie ma wątpliwości, że stąd dużo bliżej do nieba…
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Paw e ł W r o ń s k i

Dominikana
Szwajcaria Karaibów

siostrę Pelona Chica, czyli Łysymi Głowami – Wielką i Małą.
W 1916 r. kontrolę nad Dominikaną przejęli Amerykanie, którzy w 1930 r. oddali władzę Rafaelowi Trujillo. Dachowi Karaibów nadano zaraz imię
dyktatora. Po 31 latach, gdy Republika Dominikany
doczekała się wreszcie autentycznej wolności, Pico
Trujillo przemianowano na Pico Duarte. U progu
wolności i demokracji utarł się też obyczaj wchodzenia na szczyt. Najchętniej w styczniu albo w lutym. 26 stycznia czci się pamięć Juana Pabla Duarte, zaś 27 lutego celebrowany jest Dzień Niepodległości. Poza tym to środek trwającej od grudnia
do kwietnia pory suchej, więc najłatwiej się tam
dostać. W dominikańskim kalendarzu jest wtedy
mnóstwo świąt, co skłania do brania urlopów.
Co jakiś czas dokonywane są także kolejne pomiary. W latach 90. XX w. Pico Duarte urósł do 3175
m. Później uzyskano rezultat 3098 m. Najczęściej
powtarzało się 3087 m, więc taką wysokość przyjęto oficjalnie. Konsekwentnie sąsiednią La Pelonę, jak się dziś nazywa siostrzany szczyt, uznaje
się za niższą, ale tylko o 2 metry.

Drogi na szczyt

Ubawiło mnie to znalezione w internecie określenie. Uświadomiłem sobie jednak,
że Dominikana nie kończy się na rajskich plażach. Gros jej terytorium zajmują przecież
góry. Najwyższe na dzielonej z Haiti wyspie, a zarazem na całych Karaibach.
Rzeki płyną tam wartko. Ze skalnych progów
w dolinach opadają kaskady wodospadów. Tropikalne lasy rozbrzmiewają ptasim śpiewem. Kształtem i barwą zachwycają orchidee. Góry piętrzą
się w interiorze, sięgając 3 tys. metrów. Króluje
wśród nich Pico Duarte.

Dach Karaibów
Szczyt ma symboliczne znaczenie, więc na wierzchołku powiewa flaga, wznosi się krzyż i popiersie Juana Pabla Duarte, założyciela organizacji La
Trinitaria, która doprowadziła do ogłoszenia niepodległości w 1844 r. Wtedy też rozpoczęła się
epoka naukowej i sportowej eksploracji kraju. Wyprawy w góry, podobnie jak w europejskiej Szwajcarii, podjęli jako pierwsi Brytyjczycy. W 1851 r. na
szczycie stanął sir Robert Hermann Schomburgk.

Prawem zdobywcy nazwał górę Monte Tina
i dokonał pomiaru wysokości, uzyskując wynik
3140 m. Niepodległość okazała się iluzoryczna
i wkrótce kontrolę nad Dominikaną przejęli znowu dawni konkwistadorzy – Hiszpanie. Za ich rządów, w 1912 r., szczyt zdobył ojciec Miguel Fuertes. A że wszedł też na sąsiednią La Rusillę, podważył opinię Anglika, dowodząc, że to ona jest
najwyższa. Oba szczyty rozdziela szerokie, niezbyt głębokie siodło. Całą La Rusillę porasta dziś
sosnowy las a niewielki czub Pico Duarte jest kamienisty. Tropikalna roślinność zainteresowała szwedzkiego botanika Erika Ekmana, który na
dach Karaibów wybrał się w 1913 r. Oba wierzchołki były zapewne mniej zarośnięte niż współcześnie, bo starając się rozstrzygnąć spór o wysokość, Monte Tinę nazwał Pelona Grande, zaś jej

Jest ich sześć. Dobrze oznaczonych, trekkingowych tras, pokonywanych pieszo lub, przynajmniej częściowo, na mułach. Brak skalnych trudności nie oznacza jednak, że jest łatwo. Tropikalny klimat sprawia, że poza kilkoma suchymi miesiącami okolicę nawiedzają ulewy, a błotniste drogi są śliskie. W porze suchej jest z kolei zimno.
Różnice temperatur u podnóża i na górze potrafią przekraczać 30°C. Noce są mroźne, a w szczytowych partiach panują ujemne temperatury.
Cały ekwipunek i prowiant trzeba zabrać ze sobą.
Muły są naprawdę przydatne.
Szczyt wznosi się w sercu Parque Nacional José
Armando Bermúdez. Przekroczenie bram parku
wymaga zezwolenia, a po szlakach można wędrować tylko z przewodnikiem. W konsekwencji
wycieczki mają szczególną poetykę. Towarzyszą
nam pokrzykiwania poganiaczy, ciepło jest dopiero przy ognisku, a żeby wypocząć, trzeba się
otulić śpiworem. Najpopularniejszy jest stromy,
ale najkrótszy szlak. Może dlatego, że na Ruta La
Ciénaga
najłatwiej
się
dostać.
Autobusem z Santo Domingo do miasteczka Jarabacoa można dojechać w niespełna
3 godz. Tam umawia się przewodników, wynajmuje muły i kupuje prowiant. Po noclegu w jed-

nym z licznych hoteli trasa prowadzi do parkowych bram w wiosce La Ciénaga de Manabo
(1100 m; 23 km od celu), a potem wspina na
kamp La Campartición (2450 m). Opuszczając go
przed świtem, zdążymy na wschód słońca. Nagrodą za trud jest panorama z Pico Duarte. Góry
wyłaniają się z morza chmur, a przy szczególnie
przejrzystym powietrzu widać ocean.

INFO
Na alternatywny nieco dłuższy szlak przez Valle de Tetero trzeba przeznaczyć 4, a na inne trasy 6-7 dni. Los
Corralitos liczy 86 km. Po 96 km mają Mata Grande
i Sabeneta, a Las Lagunas, która łączy się w pewnym
momencie z Valle Tetero, aż 108 km. Przy wyborze drogi najlepiej kierować się zasadą, że im więcej czasu spędzimy w górach, tym lepiej się zaaklimatyzujemy i wycieczka sprawi więcej przyjemności.
Za opłatą 400-600 dolarów od osoby (30-40% drożej
niż indywidualnie), zlecimy organizację i przeprowadzenie wyprawy miejscowej firmie
(np. www.iguanamama.com; www.exploraecotour.com).
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Urlop

Paweł Wroński
Robert Szewczyk

w bałkańskim rytmie
Słoneczny Brzeg, Złote Piaski, Rusałka, Albena – już same nazwy tych nadmorskich
miejscowości zapowiadają przyjemne wakacje.
Zapraszamy nad Morze Czarne, na bułgarską riwierę!

Od Rumunii po Turcję
Bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego jest niczym
magiczny naszyjnik, na który nanizane są turystyczne atrakcje. Na długości 378 km przeplatają się majestatyczne klify i piaszczyste plaże, starożytne zabytki i nowoczesne hotele, zaciszne wioski i tętniące życiem miasta. Trudno się nie skusić, gdy urlop w bułgarskich kurortach oferują, całkiem niedrogo, liczne
biura podróży, a przelot z Warszawy do Warny trwa
zaledwie 2 godziny.

Oldskulowe wakacje
Wypoczynek w Bułgarii cieszył się dużym powodzeniem już w czasach PRL-u. Teraz moda na ten kraj
powraca. Czym Bułgaria przyciąga turystów? Przede
wszystkim plażami; jest ich ponad dwieście, to znaczy tych zorganizowanych, bo dzikich, przytulonych
do stóp klifów, jest z pewnością znacznie więcej. Nad

11 z nich powiewa Błękitna Flaga, międzynarodowy
symbol, gwarantujący wysoką jakość usług i pełne
bezpieczeństwo.
Hotele stoją tuż przy złocistych plażach, blisko bezpiecznych brzegów i spokojnej wody o temperaturze 26oC. Nowością nieznaną za czasów socjalizmu
są ogromne parki rozrywki. Najnowszym, otwartym
w czerwcu tego roku jest „Aquamania” w Albenie. Największy „Aqua Paradise” mieści się w Nesebyrze. Niewiele ustępują mu „Aquapolis” w Złotych Piaskach,
„Aqualand” w Primorsku i „Action Aquapark” w Słonecznym Brzegu. Zabawy co niemiara! A że to przecież
letni luz, gospodarze zadbali także o rozrywki dla dorosłych: wszelakie sporty i zabawy wodne (surfing, łodzie
motorowe, narty wodne, skoki na spadochronach do
morza), korty do gry w tenisa, przejażdżki konne, bowling oraz… nocne szaleństwo w dyskotekach i klubach.
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Balczik – przedwojenna rezydencja rumuńskiej królowej Marii Koburg

Przylądek Kaliakra z ruinami starożytnej fortecy Tirisis

Od czasu do czasu warto otrzepać się z piasku i coś
zwiedzić. Choćby fantastyczny przylądek Kaliakra położony na południe od Rusałki. Wysokie na kilkadziesiąt metrów, wielobarwne i skaliste klify tworzą niesamowity, dziki krajobraz. Na stromym wysokim brzegu wznoszą się ruiny starożytnej fortecy Tirisis. W jej
okolicy spotkać można sporo turystów, ale nieco dalej
jest już zupełnie pusto. Wymarzone miejsce na nocleg pod gwiazdami i oglądanie wyskakujących z wody
delfinów. W jednej z grot klifu urządzono niedrogą
restaurację. Serwują tu klasyczne bułgarskie specjały: bob ciorbę, kavarmę, czuszki biurek i garasz torte.

Perły Morza Czarnego
Wzdłuż wybrzeża najwygodniej podróżować drogą
E87. Dotrzemy nią i do słynnego Delfinarium „Festa”
w Warnie (za 100 lewów można popływać z uśmiechniętymi delfinami), i do liczącego niemal 3 tys. lat, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Nesebyru, uważanego za jedno z najpiękniejszych miast
w Bułgarii. W zabytkowych, wąskich uliczkach starego miasta mieści się mnóstwo kafejek (pyszna kawa!),
knajpek, galerii i sklepików z barwnym rękodziełem.
Słoneczna Plaża w okolicy Nesebyru to bodaj najpiękniejsza część bułgarskiej riwiery: zatokę w kształcie półksiężyca otaczają góry Starej Planiny. Wiele tu
miejsc do kąpieli, spacerów i okazji podziwiania bajecznych panoram. Miło jest usiąść sobie w cieniu, uraczyć się soczystym arbuzem lub słodkim melonem ku-

Jedziemy dalej!

pionym za kilka lewów na ulicznym straganie i sycić
oczy czarnomorskim pejzażem…

Tu i tam,
czyli dla każdego coś ciekawego
Żelaznym punktem wycieczki jest Warna i XIX-wieczny, wytatuowany freskami i ozdobiony ikonami, przepiękny sobór Zaśnięcia Matki Bożej. Każdy Polak zwiedzi z pewnością mauzoleum króla Władysława Warneńczyka, który przewodził krucjacie przeciwko Turkom i poległ w 1444 r. w bitwie pod Warną. A gdy
drepcząc po mieście, nabierzemy apetytu na bułgarską kuchnię, należy zajść do restauracji BMS albo do
popularnej wśród warneńczyków „Godzilli”, słynącej
z pysznych i wielkich sałatek. Na wieczornego drinka
zapraszają bary, oczywiście na plaży, jak choćby rozbrzmiewający gorącymi rytmami „Cubo”.

Warna – sobór Zaśnięcia Matki Bożej

45 km na północ, w Bałcziku, wznosi się przedwojenna rezydencja rumuńskiej królowej otoczona wspaniałym parkiem. Z kolei Tuzlata słynie ze zdrowotnych
(i bezpłatnych) kąpieli w szlamie pokrywającym dno
przybrzeżnych jezior.
Niezwykła ciekawostka czeka w oddalonym o jakieś 40 km od wybrzeża Braszlianie – wiosce-skansenie, ukrytej w położonych na granicy z Turcją górach
Strandża. W tym odległym od gwaru riwiery regionie przetrwał wielowiekowy rytua – nestinarstwo, czy-

li taniec na rozżarzonych węglach. W oryginale można
go obejrzeć tylko w dniu świętych Konstantyna i Heleny (3 czerwca), ale w wersji turystycznej prezentowany
jest każdego letniego wieczoru w nadbrzeżnych knajpkach. До скоро! Do zobaczenia!
INFO
http://bulgariatravel.org, www.mi.government.bg
www.bulgaricus.com, www.events.bg
www.cenynaswiecie.pl/ceny-w-bulgarii,32

REKLAMA

www.bulgariatravel.org

Fot . : © N arc is Pa r fen t i - Foto l ia . co m

Uroki i smaki wybrzeża

Fot. : © e s vet l ei s h aya , a r t s h ot p h oto - Foto l i a . c o m
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POZNAJ
BUŁGARIĘ!
ODKRYJ I
POKAŻ INNYM!

Program Operacyjny „Rozwój Regionalny“ 2007-2013
www.bgregio.eu
Inwestujemy w Waszą przyszłość!

Unia Europejska

Projekt zintegrowanych kampanii komunikacyjnych o Bułgarii na
rynkach docelowych Umowa BG161PO001/3.3-01-13
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwowego Republiki Bułgarii.
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a nawet zawinięty na kształt pieroga... pasztecik, i to do
torebki albo w serwetce do ręki, na zimno. Żeby zakosztować pierogów, musimy iść do baru lub restauracji i wyszukać w karcie „wareniki” lub – z rosyjska – „pielmieni”. Wtedy dopiero na stół wjedzie talerz z pierogami jak się patrzy.
Trzeba tylko pamiętać, że „ruskich” tutaj nie znają, bo nazwa przylgnęła do popularnej u nas potrawy ze względu na
pochodzenie ze wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej, czyli z historycznej Rusi.

Szaszłyk z rąk kata
Sto potraw galicyjskiej kuchni, zgodnie z zapowiedzią w jadłospisie, poznamy w restauracji „Trapezna”. Właściciel lokalu urządzonego w piwnicach bernardyńskiego klasztoru
jest artystą. Osobiście wykonuje naczynia, choćby wyrafinowane szklanice do napojów. Przygotowując zaś jadłospis,
wyszukuje autentyczne stare receptury. Na zamówienie
trzeba trochę poczekać, ale się opłaci, bo niczego nie serwują tu z mikrofalówek. Ponadto oferta zmienia się zgodnie z porami roku. Produkty są świeże, najczęściej przetwarzane na miejscu. Lokal jest elementem projektu kulturalnego Muzeum Pomysłów. Artyści mają tu wernisaże, odbywają się koncerty, a ogródek z telebimem zamienia się często
w plenerowe kino (http://idem.org.ua/projects/idea/trapezna). Klimat „Trapeznej” tworzą średniowieczne mury. Lounge-bar „Salo” ma wystrój techno, ale w menu, zgodnie
z nazwą, królują dania ze słoniny (www.saloart.com.ua).
Do średniowiecznej poetyki nawiązuje znana z dań z grilla restauracja „Mięso i sprawiedliwość”. Chociaż mieści się
przy dawnych murach obronnych, to jednak w zmodernizowanym pawilonie. Gości wita więc lwowski kat, zabawia
rozmową i poleca dania (www.fest.lviv.ua/en/restaurants/

Lwów

od kuchni

Tropem smaków dotrzemy we Lwowie do historycznego browaru, do manufaktury
czekolady i do lokali hołdujących kulinarnym tradycjom Ukrainy. Z pewnością
zatrzymamy się też przy ulicznej budce lub straganie na targowisku,
by skosztować kwasu chlebowego serwowanego prosto z beczki.

Zacznijmy od tradycji, która i nam jest bliska, gdyż wywodzą
się z niej znane w świecie potrawy polskiej kuchni – barszcz
i pierogi. Jak cała kultura Lwowa i zachodniej Ukrainy również kulinaria mają tu mozaikowe korzenie. W restauracyjnych menu znajdziemy potrawy karpackich górali, Kozaków,
szlachty i mieszczan o ormiańskich, polskich, ruskich, nie-

mieckich i żydowskich korzeniach. Gdy XIX-wieczny Lwów
wyrósł na stolicę Galicji, trzeciego obok Austrii i Węgier członu habsburskiej monarchii, na tym wielowarstwowym torcie
pojawiły się imperialne ornamenty. Dawne receptury wzbogacają dziś kreatywni kucharze, a lokale pociągają oryginalnością, tworząc nowy wymiar galicyjskiej kuchni.

Pirożki i wareniki
Pokrewieństwo i podobieństwa
mogą nas jednak wpędzić w pułapkę. Zwłaszcza jeśli nie jesteśmy
za pan brat z językiem ukraińskim. Może się zdarzyć, że słowo
„pirożki” dostrzeżone w sklepowej witrynie wznieci falę ciepłych
skojarzeń z okraszonymi słoninką
pierożkami babcinej roboty. A tu
masz, dostaniemy, owszem, wypełniony wskazanym farszem,
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meatandjustice). Tradycja i nowoczesność splatają się także w minibrowarze „Kumpel”. A że są już dwa, potocznie
określa się je jako stary i nowy. Zwłaszcza w nowym, w pawilonie ze stali i szkła, produkowane na miejscu piwa znakomicie komponują się z daniami z owczego sera, przygotowanymi według huculskich receptur (www.kumpel.biz/
pl/kumpel-grup.html). Historią odetchniemy w restauracji
„Atlas”, która w II poł. XIX w. stała się przystanią lwowskiej
bohemy. Gdy właścicielem był Edward Tarlerski, zasłynęła z otwarcia pierwszej w mieście publicznej toalety. Dwuznaczne powiedzonko „u Edzia” używane jest we Lwowie
do dziś. „Atlas” mieści się na rynku, w narożnej Kamienicy Kudliszowskiej. Stylizowaną na ziemiankę Ukraińskiej
Powstańczej Armii „Kryjówkę”, anglojęzyczny portal
www.lvivalive.com anonsuje: „Криївка: Tourist-Friendly
Ukrainian Nationalism” (www.fest.lviv.ua/uk/restaurants/
kryjivka), a związany z nią lokalizacją „Masoński Teatr” jako
„The Most Expensive Galician Restaurant”. Rzeczywiście,
są tam potrawy i wina nawet po 300 euro. Wystarczy jednak wziąć w „Kryjówce” bon uprawniający do 90% zniżki,
by masońska cena się urealniła (www.fest.lviv.ua/en/restaurants/naidorozhcharestoracijagalychyny).

Putin z czekolady
„Kryjówka”, a jeśli kto woli „Ziemianka” lub po prostu
„Bunkier”, wyrosła na fali zagrożonej przez Rosję niezależności. Nawiązanie do narodowych idei Stefana Bandery jest oczywiste, ale odbywa się to z przymrużeniem oka.
Wojenne realia sprawiły, że furorę robi we lwowskich lokalach drink w narodowych niebiesko-żółtych barwach nazywany „Chwała Ukrainie” (Слава Україні). Zaś na wystawie
zajmującej starą kamienicę „Lwowskiej Manufakury Czekolady” stoją szeregi słodkich „Putinów”. Wytwórnia zajmuje kilka kondygnacji. Z tarasu najwyższej można podziwiać
dachy lwowskiej starówki. Sale i salki urządzone z iście wiedeńskim szykiem zajmują stoliki, przy których w towarzystwie rodziny, przyjaciół lub partnerów w interesach wypijemy z przyjemnością filiżankę gęstego napoju. W sklepie
na pewno wybierzemy coś ze stert czekoladowych pralinek,
a na samym dole, przez szybę, obejrzymy cukierników przy
pracy (http://www.chocolate.lviv.ua/).

Zosia i Doms
Minibrowar „Kumpel” jest sygnałem, że Lwów dotrzymuje
kroku światowym trendom. Zaś jakość wytwarzanych piw,

że poprzeczka ustawiona jest wysoko. A to za sprawą browaru, w którym od 1715 r. powstają cenione w całej Europie chmielowe trunki. Na warzenie piwa na Krakowskim
Przedmieściu zezwolił jezuitom hrabia Stanisław Potocki. Gdy za czasów austriackich zakon rozwiązano, browar
przeszedł w ręce spółki akcyjnej. Wydzierżawił go przedsiębiorca i filantrop pruskiego pochodzenia Robert Doms.
Pod jego zarządem browar rozkwitł tak, że zaliczano go
pereł przemysłu browarniczego całych Austro-Węgier.
Do dziś sztandarowe „Lwowskie” jest produkowane według ówczesnej receptury. Piwa można degustować na
miejscu, w „Chmielowym Domu Roberta Domsa”. W aneksie muzealnym prezentowana jest historia lwowskiego browarnictwa, a zwiedzających witają sylwetki Domsa i pięknej
Zosi, lwowskiej dziewczyny, która ponoć tak dobrze piwo
dyrektorowi podawała, że została jego żoną.

REKLAMA
79012 Lwów, ulica Saharova 42, http://hotel-ekotel.lviv.ua
Mobile (sieć komórkowa Kyivstar): +38 067 676 28 08
Mobile (sieć komórkowa MTS): +38 095 478 66 77
Telefon stacjonarny: +38 032 244 30 08

Hotel Ekotel

komfortowe noclegi w rozsądnej cenie
noclegi dla maksymalnie 110 osób w cenie od 15 złotych/osoba
wyposażona sala konferencyjna dla 50 osób
lokalizacja niedaleko od centrum Lwowa i dworca kolejowego
specjalne ceny dla grup zorganizowanych
parking dla samochodów i autokarów
bezpłatny wi-fi na terenie hotelu
rozmawiamy w języku polskim
Ekotel polecany przez Tripadvisor
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Krzysztof Nowak

Pierwsza
niepodległość

Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

19 października 1918 r. w Cieszynie grupa działaczy polskich utworzyła Radę Narodową
Księstwa Cieszyńskiego, która nazwą nawiązywała do tradycji piastowskich
Śląska Cieszyńskiego. Stała się ona pierwszą zorganizowaną i niezależną polską
władzą na ziemiach zamieszkiwanych przez Polaków, powstałą jeszcze przed
zakończeniem I wojny światowej. Na jej czele stanęli przedstawiciele trzech
miejscowych polskich stronnictw: ks. Józef Londzin, Jan Michejda i Tadeusz Reger.
Było to ukoronowanie rozwijającego się od ponad
pół wieku polskiego ruchu narodowego, wynikającego także z przewagi etnicznej. Ruch ten tworzyły zarówno partie polityczne, jak i liczne organizacje
społeczne, gospodarcze i kulturalne, wśród których
wyróżniała się powstała w 1885 r. Macierz Szkolna. Od 1895 r. symbolem ruchu polskiego stało się
także gimnazjum polskie w Cieszynie, a od 1909 r.

gimnazjum polskie w Orłowej. W 1914 r. z Cieszyna na front rosyjski wyruszyli śląscy legioniści, których ponad 600 przewinęło się przez polskie formacje legionowe.
27 października 40 tys. zebranych na wiecu Polaków
przyjęło rezolucję, a 30 października Rada Narodowa oficjalnie stwierdziła, że:

Fot.:„Pierwsza Niepodległość” pod red. K. Nowaka, Cieszyn 2008

Wiec na cieszyńskim rynku 27 października 1918 r.
Fot.:„Pierwsza Niepodległość” pod red. K. Nowaka, Cieszyn 2008
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(...) proklamuje uroczyście przynależność państwową Księstwa Cieszyńskiego do wolnej, niepodległej,
zjednoczonej Polski i obejmuje nad nim władzę państwową. Ze względu na dążenie narodu czeskiego
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego oświadcza,
iż ustanowienie ostatecznej granicy pomiędzy oboma bratnimi narodami polskim i czeskim pozostawia się porozumieniu pomiędzy rządami: polskim
w Warszawie a czeskim w Pradze, z tym głębokim
przekonaniem, iż rządy te będą się kierowały się przy
ustaleniu granicy istotną przynależnością narodową
i wolą ludności.
W tym samym dniu ślubowanie na wierność Radzie
Narodowej złożyła większość wójtów narodowości polskiej z cieszyńskich gmin. W nocy z 31 października na 1 listopada polscy oficerowie cieszyńskiego garnizonu przejęli w nim władzę wojskową,
podporządkowując resztki pułku obrony krajowej
polskim władzom. Władzy Rady Narodowej podporządkował się starosta cieszyński i bielski. W ciągu
kilku dni Polacy opanowali inne garnizony wojskowe. 2 listopada Rada Narodowa zawiadomiła Radę

Regencyjną w Warszawie oraz Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie o przejęciu władzy na Śląsku Cieszyńskim.
Przejmowanie reszty urzędów i instytucji w regionie
przez Polaków trwało jeszcze kilkanaście dni. Rada
Narodowa stała się nie tylko przedstawicielem ludności polskiej, ale sprawowała władzę państwową,
autonomiczną, ustawodawczą i wykonawczą nad
wszystkimi mieszkańcami. 4 listopada powstała powołana przez Radę Narodową Milicja Polska.
5 listopada doszło do zawarcia porozumienia Rady
Narodowej z czeskim (powołanym do życia 29 października) Zemskim Národnim Výborem pro Slezsko, w wyniku którego dokonano tymczasowego
rozgraniczenia Śląska Cieszyńskiego, biorąc za podstawę kryteria etniczne. W ten sposób pod rządami Rady Narodowej znalazła się większość regionu, czyli powiaty bielski, cieszyński i znaczna część
powiatu frysztackiego, a pod kompetencje Národniego Výboru został oddany przede wszystkim zamieszkiwany w większości przez Czechów powiat
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Granica – pocztówka z lat 30. XX w.

Przegląd Milicji Ludowej w Cieszynie, 24 Listopada 1918 r.

Granica - fot. z lat 70. XX w.

frydecki, do którego Polacy nie rościli pretensji.
Zgodnie z wcześniejszymi oświadczeniami Rady Narodowej   ostatecznego rozgraniczenia miały dokonać rządy obu państw.

linii kolejowej koszycko-bogumińskiej, łączącej Czechy ze Słowacją.

Podkreśleniem woli tworzących się władz centralnych w Warszawie o pragnieniu przyłączenia Śląska
Cieszyńskiego do Polski było wyznaczenie na jego
obszarze okręgu wyborczego dla zapowiedzianych
na 26 stycznia 1919 r. wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Prawie trzymiesięczne wrastanie w Polskę nie tylko Cieszyna, Bielska, Skoczowa, Strumienia, ale także Karwiny, Frysztatu i Jabłonkowa oraz
ich wiejskich okolic przerwał atak wojsk czeskich,
które 23 stycznia 1919 r. uderzyły na polską strefę,
przeciwstawiając militarną siłę woli i pragnieniom
większej części miejscowej ludności. Listopadowa
umowa o rozgraniczeniu nie zadowalała już Pragi,
która liczyła na przejęcie całego przemysłu ciężkiego Śląska Cieszyńskiego oraz cieszyńskiego odcinka

Czeskie pretensje gospodarcze, mimo, że dotyczyły
ziem etnicznie polskich, stały się w następnych miesiącach podstawą polityki Pragi w sprawie cieszyńskiej. Wybuchł otwarty międzypaństwowy konflikt,
który przeniósł się na forum międzynarodowe pod
obrady Konferencji Pokojowej w Wersalu. Umowa
z 5 listopada poszła w zapomnienie, a dążenia Rady
Narodowej, większości mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oraz Polski zostały zepchnięte przez mocarstwa zachodnie na plan dalszy. Ogłoszony we wrześniu 1919 r. przez Radę Najwyższą Konferencji Pokojowej plebiscyt ostatecznie się nie odbył. Los Ziemi Cieszyńskiej przypieczętował dokonany 28 lipca
1920 r. przez Radę Ambasadorów w Paryżu podział,
który wyznaczając granicę polsko-czechosłowacką
na rzece Olzie pozostawił poza Polską ponad 100
tysięcy Polaków.”

Biała linia symbolizująca granicę państwa, fot. z 2014 r.

Fot .: R Ka rp iń ska , Wie sł aw Ra d wa n ski
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Pierwsza Polska Niepodległość, jak nazwać można efekty aktywności cieszyńskich Polaków na
śląskich rubieżach odradzającej się jesienią 1918 r.
Polski, zasługuje na uznanie i pamięć. W ciągu krótkiego czasu miejscowa ludność polska, nie mogąc
liczyć na pomoc z zewnątrz, sama na niewielkim
obszarze zbudowała podstawy polskiej państwowości, które w następnych miesiącach w miarę sprawnie funkcjonowały. Przed zawieszeniem broni na
zachodnim froncie I wojny światowej i przed
powstaniem w Warszawie pierwszego w pełni wolnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej w małym
Cieszynie powiewały już biało-czerwone flagi.
Artykuł napisany na podstawie książki pt. „Pierwsza Niepodległość” pod red. Krzysztofa Nowaka, Cieszyn 2008, której elektroniczna wersja znajduje się:
http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=2553”

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
Miasto Cieszyn uroczyście obchodzi rocznice powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.
Tym razem będzie to koncert 15 X 2014 r. (g. 1800)
w Teatrze. Wystąpi Ewa Bem z towarzyszeniem
BIG SILESIAN BAND pod dyr. Joachima Krzyka w repertuarze Franka Sinatry i Glenna Millera. Zapraszamy
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Historia Europy w sercu Polski

30 km na północ od stolicy Polski, w sąsiedztwie międzynarodowego
portu lotniczego Warszawa-Modlin, znajduje się, porównywalna jedynie
z Verdun, niezwykła forteca, w której skrzyżowały się dzieje narodów
Starego Kontynentu.
Strategiczne znaczenie ujścia Narwi do Wisły, przy którym powstała Twierdza Modlin, już w XVII w. dostrzegli Szwedzi. To oni tworzyli tu pierwsze ziemne umocnienia. Prawie 200 lat później wielki Napoleon Bonaparte dał rozkaz do budowy murowanej fortyfikacji.
Do dziś można oglądać kwadratową wieżę artyleryjską, którą podobno sam zaprojektował.
Twierdza Modlin z całą pewnością jest najlepiej zachowaną twierdzą w Polsce. Większość budowli jest dziełem Rosjan, którzy po klęsce Napoleona przejęli znaczącą z punktu widzenia sztuki wojennej lokalizację.

Modlin był dumą cara Mikołaja I, który wizytował go
aż 17 razy! W XIX w., za czasów carskich, powstał
m.in. najdłuższy budynek w Europie – koszary obronne
o długości ponad 2 km, które mogły pomieścić 20 000
żołnierzy i których mury zewnętrzne są grube na prawie 2 m. Trzeba jednak pamiętać, że Twierdza Modlin
to – prócz koszar – wiele, wiele więcej: liczne prochownie, działobitnie, forty, przejścia podziemne, a także:
kasyno, pralnia, piekarnia, bloki mieszkalne…
Potężna twierdza odegrała ważną rolę zarówno podczas I, jak i II wojny światowej. W 1939 r. broniła się

Fot . : Ża n eta Żm u d a -Ko z in a , D a mi a n O ch ta b i ń ski

54

o 1 dzień dłużej niż Warszawa. 21 września na pamiątkę bohaterskich obrońców Modlina odbędzie
się wielka rekonstrukcja obrony Twierdzy Modlin –
niezwykłe widowisko historyczne, które za każdym
razem przyciąga liczne grono widzów.
W historii Twierdzy Modlin nie brakuje także nieco
humorystycznych wątków. W I poł. XX w. przez jakiś
czas mieszkała tu niedźwiedzica polarna – Baśka Murmańska, która z polskimi żołnierzami sprzymierzonymi
z ententą przybyła tu z mroźnych krańców Rosji. Eugeniusz Małaczewski, który spisał jej losy, wspomina, że
Baśka do Polski wracała statkiem przez Londyn, w którym była witana z iście królewskimi honorami. Zasłynęła także tym, że stojąc na dwóch łapach, zasalutowała Józefowi Piłsudskiemu. Dziś jest patronką specjalnego szlaku turystycznego dla dzieci, które – wyposażone w mapę i rymowane zagadki – muszą odnajdować
na terenie Modlina dobrze ukryte, białe misie.

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin Twierdza)
tel./faks + 48 22 713 32 79
3rzeki@3rzeki.pl
Więcej o Twierdzy Modlin:
www.nowydwormaz.pl, www.3rzeki.pl, www.baskamurmanska.pl
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Tereny Sportowo-Rekreacyjne nad Narwią-Port Łomża

Łomża
Miasto nader przyjemne

Paweł Wroński

Ratusz

Łomża szczyci się tysiącletnią historią i prawami miejskimi od blisko
600 lat. Jej początki wiążą się z warownią, która strzegła
w średniowieczu przeprawy przez Narew na granicy z Litwą.
Malownicze położenie na wysokim brzegu sprzyja dziś rozwojowi turystyki.
W sąsiedztwie miasta rozciąga się Łomżyński Park
Krajobrazowy Doliny Narwi. Niedaleko stąd do parków narodowych – Biebrzańskiego i Narwiańskiego. Okolice miasta są więc oazą dziewiczej przyrody,
ostoją licznych gatunków ptaków i zwierząt – łosi, jeleni i saren, a nawet kryjącego się w mrokach nocy rysia. Łagodnie pofalowany teren otulają lasy, poprzecinane rozległymi połaciami uprawnych pól i łąkami
pełnymi kwiatów.
Łomżyńska katedra jest najstarszą gotycką świątynią
w tej części Mazowsza. Na Starym Rynku wznosi się
ratusz, a nieopodal pałac biskupi. Do ciekawych zabytków należą dawne gmachy Kasy Przemysłowców
i Banku Kredytowego oraz usytuowane na obrzeżach Starówki zespoły klasztorne kapucynów i benedyktynek. Oryginalnym obiektem jest „brama Napo-

leona”, którą cesarz przekroczył osobiście w 1812 r.,
prowadząc wojska na Moskwę. Nieopodal Kamiennych Schodków wybudowanych w 1900 r. przy ulicy
Krzywe Koło wznosi się dom, w którym mieszkał Stefan Wyszyński. Późniejszy Prymas Tysiąclecia pobierał
nauki w łomżyńskiej szkole, jednej z 10 najstarszych
w Polsce. Liceum im. Tadeusza Kościuszki istnieje od
1614 r. i w czerwcu bieżącego roku obchodziło jubileusz 400-lecia.
Na ulicy Farnej ma swoją ławeczkę Hanka Bielicka.
W repertuarze powszechnie lubianej aktorki była piosenka ze słowami: Jeśli zdolny, uczony, to z Łomży...
Pobrzmiewały w niej autobiograficzne nuty, bo stąd
się wywodziła. Jej portret z wielkim autografem zdobi
siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. W
liceum, w którego murach ukończyła żeńskie gimna-

Fot . : a rch iw u m U. M . w Ł o m ż y

56

zjum, znajduje się aula jej imienia. A w Saloniku Hanki Bielickiej, który osobiście otwierała w Centrum Katolickim, odbywa się doroczny Konkurs Krasomówczy
„Radość spod kapelusza”.
Pamiątki przeszłości prezentują bogate ekspozycje
muzeów: północno-mazowieckiego i diecezjalnego.
Współczesne oblicze Łomży kreują oryginalne wydarzenia kulturalne. „Wirująca Strefa” to festiwal organizowany z inicjatywy CT Group, mistrzów świata i Europy w breakdance. Podczas anglojęzycznego festiwalu
muzyki filmowej „Soundtrack” swoje możliwości prezentują młodzi piosenkarze z całej Polski. Do stałych
punktów kalendarza imprez należą: Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”, festiwal „Sacrum et
Musica” oraz koncerty Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego. Pobliskie Drozdowo to rodzinna miejscowość tego wybitnego kompozytora. Łomża
jest także jednym z przystanków na trasie dorocznych
legalnych wyścigów samochodowych „Night Power”.
Powody, dla których Łomżę się chętnie odwiedza,
można mnożyć. Ale do miasta nad Narwią chętnie się
także powraca, bo to takie małe miasto w głębi serca.

Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie

Katedra św. Michała Archanioła w Łomży z XVI w

Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
tel. +48 (86)215 67 00, fax + 48 (86)216 45 56
e-mail: ratusz@um.lomza.pl
www.lomza.pl
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Plac Marii Konopnickiej

Pogoda
na Suwałki
Paweł Wroński

Klasztor Kamedułów w Wigrach

Miasto otaczają lasy trzech puszcz: Augustowskiej, Rominckiej i Boreckiej.

W okolicy rozlewają się najwspanialsze z polskich jezior, w tym wygięte w gigantyczną
literę „S” Wigry, a przez miasto przepływa jedna z najbardziej
intrygujących rzek – Czarna Hańcza.
Na żagle albo na narty
Walory ukształtowanego przez lodowiec krajobrazu, bogactwo przyrody i klimat sprzyjają aktywnemu
wypoczynkowi o każdej porze roku. Najcenniejsze
przyrodniczo obszary objęte granicami Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego przecinają liczne szlaki żeglarskie, kajakowe, piesze i rowerowe. Od wiosny do jesieni jest
gdzie nurkować, obserwować ptaki lub wędkować.
Zimą zaś można przemierzać okolice na nartach biegowych, a nawet zjeżdżać, korzystając z zainstalowanych niczym w górach wyciągów. W malowniczej
scenerii odżyła tradycja kuligów z pochodniami. Bardziej współczesny, choć nie mniej romantyczny charakter mają zimowe przejażdżki Wigierską Kolejką
Wąskotorową. Przez cały rok rozległe panoramy Suwalszczyzny roztaczają się z wieży pokamedulskiego
zespołu klasztornego w Wigrach i z punktu widoko-

wego w Smolnikach, gdzie urzeczony krajobrazem
Andrzej Wajda przeniósł plan filmowy „Pana Tadeusza”.

Wybitny reżyser nie był pierwszym artystą uwiedzionym urokami regionu. W Suwałkach, wśród odrestaurowanych pieczołowicie klasycystycznych kamienic przy ulicy Kościuszki, znajdują się przecież
domy rodziny Czesława Miłosza, Marii Konopnickiej
czy malarza Alfreda Wierusza Kowalskiego. Wznoszą się tam także trzy świątynie: dawna cerkiew prawosławna, kościół ewangelicki i katolicki, przypominając o tym, że Suwalszczyzna to kraina z bogatą kulturą i historią, rozciągająca się u styku naszych granic z Litwą, Białorusią i Rosją (obwód kaliningradzki). Flagowym współczesnym przedsięwzięciem kulturalnym jest „Suwałki Blues Festival”, mię-

dzynarodowe święto miłośników tej nastrojowej
muzyki (www.suwalkiblues.com). Każdego roku,
w lipcu, występujące na dwóch scenach w mieście
oraz w klubach gwiazdy światowego formatu zamieniają Suwałki w europejską stolicę bluesa.

Kartacze, sękacze i relaks w bani
Śladami przeszłości prowadzą ,,Suwalskie Ścieżki
Kulturowe”, ale echa tradycji splecione z trendami
współczesnej mody odnajdziemy nie tylko na nich.
Również za stołem lub przy kominku, kosztując regionalnych potraw, takich jak kartacze, babki ziemniaczane, słodkie sękacze czy mrowiska. Po każdym
dniu spędzonym w plenerze odnajdziemy też chwilę
relaksu w bani, czyli w łaźni. Odwieczna recepta staroobrzędowców sprawdza się i dziś, bo masaż brzozowymi witkami i kąpiel w przerębli znakomicie odprężają. Zmęczenie i troski ulatują z dymem z paleniska i parą z rozgrzanych kamieni.
Na infrastrukturę turystyczną Suwalszczyzny składają się gospodarstwa agroturystyczne i nowe hotele o wysokim standardzie oraz Eurocamping w Su-

Domy Miłosza i Konopnickiej
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Suwałki – Jezioro Wigry

Suwałki Blues Festival co roku przyciąga tłumy wielbicieli bluesa

wałkach. W mieście działają też: Aquapark, Suwalski Ośrodek Kultury i Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Suwałki Plaza”.

INFO
http://um.suwalki.pl/dla-turysty/
www.suwalszczyzna.net/turystyka.suwalki.info/
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Suwalski Jarmark Folkloru chętnie odwiedzają amatorzy tradycyjnych produktów

Malownicza rzeka Czarna Hańcza
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Otwock
Alina Ert-Eberdt

miasto z dobrym klimatem

Promocyjne hasło podwarszawskiego - położonego pośród lasów - Otwocka «Miasto z dobrym
klimatem» to kunsztowna gra słów. Otwock ma mikroklimat dobroczynny dla chorujących na
płuca, a także uroczą, niepowtarzalną atmosferę. Słynie też z jednego z najlepszych w kraju
szpitali ortopedycznych im. prof. A. Grucy. Nie wszyscy wiedzą, że w Otwocku-Świerku znajduje
się Narodowe Centrum Badań Jądrowych, a w nim jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy.
Otwock już ponad sto lat temu zasłynął jako uzdrowisko. W 1893 r. dr Józef Marian Geisler stworzył tu, zlokalizowane w lesie, sanatorium. A jeszcze wcześniej,
dzięki malarzowi i rysownikowi Michałowi Elwiro Andriollemu (autorowi słynnych ilustracji do „Pana Tadeusza”) stał się ulubionym letniskiem mieszkańców stolicy. Andriolli zamieszkał w zaprojektowanej przez siebie drewnianej willi nad przepływającym przez Otwock
Świdrem. Łączyła ona elementy mazowieckiego domu
i alpejskiego schroniska. Wkrótce, jak grzyby po deszczu, wyrosły podobne wille w stylu, nazwanym po latach, świdermajer. Nazwę wymyślił i umieścił w wierszu
„Wycieczka do Świdra” Konstanty Ildefons Gałczyński. Przykładami tego stylu, tworzącego jedyny w swoim rodzaju nastrój Otwocka, są wille „Lala” na ul. Reymonta, „Szeliga” przy Kościelnej, willa Róża – mała synagoga przy Kościuszki, willa Gen. M. Jacymirskiego,
czy „Na górce” przy Kruczkowskiego. Największym

świdermajerem jest pensjonat Abrama Gurewicza przy
zbiegu ulic Filipowicza i Armii Krajowej (pow. tego budynku wynosi 2 700 m²). Ponad 20 obiektów wpisano
do rejestru zabytków, a ok. 160 znajduje się pod opieką konserwatora. Miasto stara się naśladować styl świdermajerowski również w nowym budownictwie.
Tę pełną uroku architekturę wykorzystywali filmowcy. Kazimierz Kutz kręcił tu „Pułkownika Kwiatkowskiego”, Andrzej Wajda „Pierścionek z orłem w koronie”, Wojciech Wójcik „Ekstradycję”, a Ryszard Bugajski „Generała Nila”.
Historię miasta można poznać w Muzeum Ziemi
Otwockiej znajdującym się w tzw. „Bermanówce”, willi, która również ma swoją historię. Stała ekspozycja
składa się z 9 odrębnych wystaw. Są wśród nich „Michał Elwiro Andriolli – życie i twórczość”, „Świdermajer – drewniana architektura linii otwockiej”, „Otwock
na starych i współczesnych fotografiach i rysunkach”,

W Otwocku wciąż powstają nowe ścieżki rowerowe

Jesienią lasy wokół Otwocka obfitują w grzyby

„Dzieje i kultura Żydów otwockich”. Przed II wojną
światową było to miasteczko wielokulturowe.

Dodający kolorytu malowniczo meandrujący Świder,
jest jedną z najczystszych rzek w Polsce. Potwierdzają
to systematyczne kontrole czystości wody.
Jesienią do Otwocka warto przyjechać też na grzyby.
Innym miejscem w mieście, gdzie można rodzinnie
spędzić czas, jest niedawno zmodernizowany Park
Miejski. Funkcjonują tu dwa place zabaw – dla dzieci
młodszych i starszych. Są stoły do gry w szachy i warcaby oraz ścieżka rekreacji z urządzeniami fitness.
Dobra wiadomość dla rowerzystów: w parku znajdują
się stojaki na rowery. Parkingów dla jednośladowców
będzie sukcesywnie przybywać w całym mieście. Trwają rozmowy ze stołecznym Ratuszem o wprowadzeniu
do Otwocka Veturilo (rowerów miejskich).
Architekturę świdermajerowską bardzo przyjemnie poznaje się właśnie z perspektywy siodełka rowerowego. W mieście powstają ciągle nowe ścieżki. Ostatnio
oddano do użytku kolejny odcinek w centrum, przy
ul. Karczewskiej. Po zapadnięciu zmroku jest on podświetlany lampami ledowymi.
Do najładniejszych należy trasa turystyczna „Stary Otwock”. Ma 4 km, więc można ją także przebyć
pieszo. Wiedzie obok pensjonatów, zamieszkiwanych
niegdyś przez zamożnych mieszkańców Otwocka i zadbanych zieleńców, pomiędzy którymi przechadzali się kuracjusze. W okresie międzywojennym każdego lata zjeżdżało ich tutaj
około 2 tysięcy!
Dziś do Otwocka można przyjechać z dziećmi, ze znajomymi, a nawet samemu samochodem lub koleją z rowerem. Relaks w każdej sytuacji gwarantowany.

Relaks gwarantowany
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Orzeźwiające powietrze otwockie odczuwa się w piersi jak balsam natychmiast po wyjściu z pociągu lub autobusu. Połączenie z Warszawą jest bardzo dobre. Dojazd z centrum stolicy Szybką Koleją Miejską tzw. eskaemką lub pociągiem podmiejskim (linie S1, KM7) zajmuje ok. 40 minut.
Otwock naprawdę znajduje się w lesie. Mówi się, że
pachnie sosnami. Wystarczy nieco zboczyć z ulicy, by
znaleźć się w jego głębi. Spacer, jogging lub jazda rowerem po leśnych ścieżkach zregeneruje siły i dostarczy energii na bardzo długo. Latem celem eskapady może być plaża. Jest to jedyna nad Świdrem plaża miejska. Znajduje się obok starego mostu wąskotorowego przy ul. Turystycznej. W sezonie działa tu
sklepik z lodami, słodyczami i napojami. Urząd Miasta przy współudziale stowarzyszeń i organizacji pozarządowych organizuje tutaj turnieje sportowe, plenerowe imprezy ekologiczne, archeologiczne, rodzinne,
animacje dla dzieci. Są miejsca do gry w siatkówkę, piłkę plażową i plac zabaw dla najmłodszych.
W pogodne dni otwocka plaża miejska nad Świdrem tętni życiem

Urząd Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: 22 779-20-01 (06), fax: 22 779-42-25
e-mail: umotwock@otwock.pl
www.otwock.pl
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GMINA WYSZKÓW

Zapraszamy do Wyszkowa. Miasta na wysokiej skarpie Bugu,
miasta i gminy, na terenie której podczas jednego, dłuższego
spaceru można z południowych granic Puszczy Białej
przejść przez dolinę dolnego Bugu aż do Puszczy Kamienieckiej.
Miasta o ciekawej historii i fenomenalnej przyrodzie tuż za rogatkami...
Zapraszamy na nadbużańskie łąki koło Gulczewa, gdzie w czerwcowe wieczory zapachy traw
i ziół zdają się być tak intensywne, że można by
je chować garściami do plecaka.
Zapraszamy do Kamieńczyka, zwanego kiedyś
Kamieńcem Mazowieckim, miejsca niezwykłego, do tamtejszego parku, gdzie pomnik flisaka przypomina o czasach i ludziach, dla których
rzeki Polski nie znały tajemnic.

Zapraszamy do topolowego gaju nad Bugiem
tuż obok Kamieńczyka – najpiękniej tam w
maju.
Zapraszamy do pobliskiej Puszczy Białej i Kamienieckiej. Na jagody, na grzyby i po świeże, żywiczne powietrze, które, jeśli nie uzdrawia, to na pewno poprawia humor. Jeśli szczęście dopisze, to zobaczymy wielkiego łosia, nieśpiesznie wędrującego między sosnami.
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Zapraszamy na rzekę, na Bug, na Liwiec. W kajaku czy wędkarskiej łodzi warto dać się ponieść nieśpiesznym prądom.
Zapraszamy na rowerowe ścieżki poprowadzone
przez wszystkie najciekawsze zakątki naszej gminy.
Zapraszamy do wyszkowskiego parku, pod pomnik
Norwida, na jedną z ławeczek. Usiądźmy, wstrzymajmy oddech. Przywołajmy – przed oczami krajobrazy naszych wyszkowskich wycieczek...

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Wyszkowie
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
tel.: 29 743 77 13
e-mail: promocja@wyszków.pl
www.turystyka.wyszków.pl
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Robert Szewczyk

Rycerskie obyczaje

Ciechanów

Legenda legendą, ale wizyta na zamku to obowiązkowy punkt każdej wycieczki. Tym bardziej, że gdzie zamek, tam i rycerze. Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej, dzięki finansowej i logistycznej pomocy prezydenta Ciechanowa, organizuje latem na zamku uznane
w kraju turnieje. A zimą ściąga tu na zgrupowania kadra rycerska z całej Polski, ćwicząc się w niełatwej sztuce władania mieczem.

zamkiem stoi

Bądźcie pozdrowieni mężni turyści i przybywajcie na zamek, czeka tam na was wiele niespodzianek!
Informacja o imprezach i wydarzeniach:
www.umciechanow.pl
https://www.facebook.com/umciechanow
http://zamekwciechanowie.pl

Legendarny założyciel miasta docenił zalety wzniesienia domu
nad rozlewiskami rzeki Ładyni. Postawił go na Farskiej Górze…
Ciechanów od wieków związany jest z Mazowszem,
a w jego dziejach przegląda się historia całego regionu.
Gród Ciechana
Miasto już na przełomie XII i XIII w. był jednym z ważniejszych grodów w dzielnicy mazowieckiej. Wkrótce
Ciechanów został siedzibą kasztelanii, a w latach 1349-1526 r. stolicą księstwa. Gdy wraz z całym Mazowszem
wszedł w skład Korony, był już bogatym miastem z brukowanymi ulicami i murowanymi domami. Kwitły handel rzemiosło i rolnictwo. Koniec prosperity przyniosły
wojny szwedzkie…

Książęcy szlak,
czarny pies i ukryta komnata
Przerwijmy tę historyczną opowieść i wybierzmy się na
wycieczkę tematycznym Szlakiem Książąt Mazowieckich,
na który nanizane są mazowieckie grody. Władali nimi
przez ponad trzy stulecia mazowieccy książęta, a stolicą
ich księstwa był Ciechanów.
Gotycki zamek w Ciechanowie jest największy na Mazowszu. Czworobok ceglanych murów zwieńczają dwie
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cylindryczne wieże. Choć budowla liczy niemal 600 lat, nadal pozostaje w centrum życia
mieszkańców i zainteresowania przyjezdnych.
Zamek przeszedł rewitalizację, nabrał blasku,
ale zachował swoje sekrety. Legenda powiada, że nocami przechadza się po zamku wielki czarny pies. Temu, kto nie czuje strachu w
sercu i pogłaszcze bestię, pies wskaże wejście
do tajemnej komnaty z wielkim skarbem.
Dziś wiele archeologicznych i historycznych
skarbów obejrzeć można także na wystawach
w odnowionej części warowni. Kolejna, o ciekawie brzmiącym tytule „Księstwo Mazowieckie 1200-1526. Intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza”, ma być
otwarta w grudniu.
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rzeki Jeziorki. Witold hr. Skórzewski, który odziedziczył te
tereny, nazwał je od imienia swojej matki – Konstancji. Konstancin od samego początku był miejscowością prestiżową,
skupiającą śmietankę towarzyską ówczesnej Warszawy. Kusił niespotykanymi, jak na tamte czasy, szerokimi, wybrukowanymi ulicami, wodociągiem, kanalizacją, elektrycznością,
a nawet linią telefoniczną. Z Warszawy dojeżdżała tu Kolejka Wilanowska, w parku stało okazałe „Kasyno” z kawiarnią, restauracją i pokojami gościnnymi. Przyjezdni korzystali z uroków kąpieli w rzece, kajaków, a także gry w tenisa
i przejażdżek konnych.

Park Zdrojowy – serce Konstancina
Wszystkie drogi w Konstancinie-Jeziornie prowadzą do Parku Zdrojowego, który w minionych latach zmienił się nie do
poznania. Dzięki rewitalizacji powstały m.in. nowe ścieżki
spacerowe i alejki, tarasy widokowe oraz pomost na bagnach. Konstanciński park tonie teraz w kwiatach i zieleni
drzew, a rozświetla go ponad 200 energooszczędnych, stylizowanych latarni. Nowe oblicze zyskały też tereny sąsiadujące z rzekami Jeziorką i Małą oraz pasaż przy ul. Sienkiewicza. W sercu Parku Zdrojowego stoi tężnia, która rozpyla w powietrzu solankę wydobywaną z głębokości ponad półtora kilometra. Warto podkreślić, że jest to jedyny na Mazowszu i jeden z najstarszych tego typu obiektów
w Polsce – funkcjonuje nieprzerwanie od 1978 r. Działanie lecznicze solanki korzystnie wpływa na układ nerwowy,
układ gruczołów dokrewnych oraz ogólną odporność organizmu. Po takiej naturalnej inhalacji można udać się do jednej z wielu restauracji, gdzie podawane są przepyszne lokalne potrawy i desery.
Willa Wanda stanowiła własność rodziny Fryde, następnie w latach
międzywojennych Stankiewiczów, dalej Allinów. Eklektyczny budynek
z elementami neorenesansowymi, neobarokowymi oraz secesyjnymi.

Anna Kłossowska

Uzdrowiskowa moc

Konstancina-Jeziorny
Podwarszawski Konstancin-Jeziorna to wyjątkowe miejsce. Warto
tu przyjechać nie tylko dla słynnej tężni solankowej. Na wszystkich
odwiedzających czekają rezerwaty przyrody, szlaki rowerowe,
zabytkowe wille i pałace oraz położone wśród lasów sosnowych
wysoko wyspecjalizowane zakłady lecznicze i rehabilitacyjne.

Fot . : U M iG Ko n sta nc in - J ez io rn a
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Konstancin-Jeziorna leży niespełna 20 km od centrum Warszawy i Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Mimo bliskości stolicy jego okolice zachowały swój naturalny, uzdrowiskowy charakter.
Otoczenie miasta tworzą liczne rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe. Tak unikatowe położenie
sprzyja rozwojowi rekreacji i turystyki weekendowej, przyciągającej licznych spacerowiczów, rowerzystów, wędkarzy, grzybiarzy i kuracjuszy.

Bogata historia
Konstancin-Jeziorna ma niezwykle ciekawą i bogatą historię. Początki kurortu sięgają końca XIX stulecia, kiedy to rodzina hrabiów Potulickich postanowiła stworzyć miasto ogród rozciągające się wzdłuż

Park Zdrojowy im. hr. Witolda Skórzewskiego w Konstancinie-Jeziornie powstał na
przełomie XIX i XX wieku. Urządzono go w stylu angielskim. W latach 2010-2012 park zrewitalizowano - m.in. oczyszczono brzegi rzek Jeziorki i Małej, uporządkowano drzewostan, wymieniono chodniki i ławki, wybudowano nowe place zabaw dla dzieci. Przebudowano także główną aleję parku i Trakt Spacerowy im. H. Sienkiewicza.
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się pałac magnacki – jeden z nielicznych i najpiękniejszych
na Mazowszu przykładów zachowania architektury dworskiej. Wyjątkowość miejsca podkreśla rozległy, przepiękny
stary park z unikatowym drzewostanem i stawy okalające
pałac. To wszystko tworzy magiczną atmosferę, pozwalającą oderwać się na chwilę od zgiełku dużego miasta.
Fot .: U M iG Ko n stanc i n - Je z i o rn a
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Lecznictwo i rehabilitacja
Okoliczne lasy wpływają na czystość powietrza, wzbogacając je olejkami eterycznymi, co ma duże znaczenie w procesie leczenia i regeneracji sił. Klimat Konstancina-Jeziorny
sprzyja profilaktyce wielu schorzeń, m.in. kardiologicznych i laryngologicznych. To tutaj swoją siedzibę mają
słynne w całej Polsce wysoko wyspecjalizowane zakłady
rehabilitacyjne dla osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z naWilla Pallas Athene – położona przy ul. Piasta 32. Reprezentacyjna willa
wzniesiona w 1906 r. według projektu Mariana Lalewicza. Otoczona jest dekoracyjnym ogrodzeniem z charakterystyczną żelazną bramą umieszczoną
w półkolistej wnęce. W przestronnym ogrodzie były dawniej stajnie, wozownia
oraz boisko do krykieta.

Tężnia solankowa została otwarta w 1978 r., w kilkanaście lat po odkryciu
tutejszych źródeł. Solanka pobierana jest z odwiertu z głębokości 1600 m
i rozpylana z inhalatora - „grzybka”. Jest to druga po ciechocińskiej najstarsza
tężnia w Polsce. Pobyt w tężni ma korzystny wpływ m.in. w leczeniu przewlekłych
stanów zapalnych układu oddechowego i nadciśnienia tętniczego.

Raj dla aktywnych
Okolice Konstancina-Jeziorny to malownicze lasy i urocze
tereny nadwiślańskie. Miłośnicy aktywnego wypoczynku na
pewno znajdą tutaj coś dla siebie. Piękne i dziewicze zakątki, można podziwiać, pływając kajakiem po rzece Jeziorce
lub przemierzając rowerem liczne szlaki turystyczne. Bogatą
bazę noclegową stanowią hotele, pensjonaty i kwatery prywatne, co w połączeniu z dobrze rozwiniętą bazą usługowo-handlowo-gastronomiczną daje doskonałe warunki do
wypoczynku w Konstancinie-Jeziornie przez cały rok. Na terenie gminy odbywają się liczne imprezy kulturalno-sportowe. Są to m.in.: Flis Festiwal w Gassach (maj), Dni Konstancina (czerwiec), YouthFestival (czerwiec), Wianki w Gassach
(czerwiec), Letni Sezon Muzyczny w Parku Zdrojowym (lipiec i sierpień), Jazz Zdrój Festiwal (lipiec), Festiwal „Otwarte
ogrody” (wrzesień) oraz Jarmark Bożonarodzeniowy (grudzień). Szczegółowy kalendarz imprez i aktualne informacje można znaleźć również na stronie internetowej gminy:
www.konstancinjeziorna.pl.
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 48 10
faks: 22 756 48 85
urzad@konstancinjeziorna.pl
www.konstancinjeziorna.pl

Wille i zabytki
Konstancin-Jeziorna to także przepiękne ogrody i kryjące się
w nich przedwojenne wille i pałace. Na trasie każdej wycieczki powinny się znaleźć m.in.: Willa „Świt” (róg ul. Żeromskiego 4 i Sienkiewicza), w której mieszkał pisarz Stefan
Żeromski, a obecnie znajduje się tu dom jego pamięci. Z kolei w Willi Le Fleur (ul. Szpitalna 14) czeka na zwiedzających
wystawa obejmująca m.in. malarstwo, rzeźbę oraz grafikę
artystów polskich i żydowskich, działających w pierwszej połowie XX w. we Francji. Będąc w Konstancinie-Jeziornie, nie
można pominąć pięknie odrestaurowanej Starej Papierni,
w której obecnie mieści się centrum handlowe. Podobno
w tym miejscu już w 1730 r. stał młyn, gdzie nie tylko
mielono zboże, ale i czerpano papier. Półtora kilometra dalej, na os. Mirków, znajduje się nieczynna już Fabryka Papieru. Warto w tym miejscu wspomnieć, że król Stanisław
August Poniatowski do sporządzania dokumentów królewskich używał tylko papieru z Jeziorny, posługiwano się nim
podczas Sejmu Czteroletniego i na nim napisano też Konstytucję 3 Maja. Zarówno dorosłych, jak i dzieci na niezwykłą podróż w świat magii zaprasza Muzeum Bajek, Baśni
i Opowieści w Czarnowie. Na dłuższą chwilę warto też zatrzymać się w podkonstancińskich Oborach, gdzie znajduje

stępstwami uszkodzenia układu nerwowego. Należą do
nich m.in.: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji i Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”.

Dni Konstancina organizowane są co roku w czerwcu. Odbywają się wtedy
liczne występy, spektakle, wystawy, warsztaty oraz imprezy sportowe. Ich ukoronowaniem jest tradycyjna już parada w strojach w stylu belle époque.

Pałac w Oborach - został wybudowany w latach 1681-1688 w stylu barokowym.
Mieszkała w nim Maria Anna D’Arquien, siostra królowej Marysieńki. Pod koniec XIX w.
pałac został przebudowany pod kierunkiem Władysława Marconiego. Obecnie mieści
się tu Dom Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich.
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Paweł Wroński

Zima 2014-2015

FUNtastyczne tygodnie w Maso Corto
We włoskim Tyrolu, w malowniczej górskiej kotlinie, na wysokości
2 tys. metrów. Tutejszy teren narciarski obejmuje lodowiec Hochjoch
(3212 m), dzięki czemu białemu szaleństwu można się oddawać przez większą
część roku – na 40 km przygotowanych trasach zjazdowych, na 2 widokowych
trasach biegowych oraz w Snowparku.

F ot.: a rch Maso-Cor to
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Na teren narciarski wydostajemy się kolejką linową, która przewyższenie 1200 m pokonuje w 6 minut. „Top***
Residence Kurz” dzieli od jej dolnej stacji zaledwie
200 metrowa odległość. Do rezydencji należy także Centrum SPA, w którym korzystanie z basenu, sauny, łaźni tureckiej i kabiny na podczerwień wliczone jest zawsze w cenę
pobytu. Na miejscu mamy także wypożyczalnię sprzę-
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Top***Residence Kurz
www.masocorto.it
e-mail: info@topresidencekurz.it
tel. 0039 473 66 25 02
Ski Rent & Test Center
www.skirent-masocorto.com
info@skirent-masocorto.com

Zapraszamy na nasze strony internetowe, gdzie znajdą Państwo
więcej informacji: www.masocorto.it
tu narciarskiego oraz centrum testowe z profesjonalnym
serwisem. Testcenter & Skirent Maso Corto, zlokalizowane
w Top***Residence Kurz oferuje najnowszą kolekcję nart
marki BLIZZARD i K2, FREERIDE oraz profesjonalny serwis
sprzętu. Dla naszych gości rabat 15%, a dla dzieci specjalne
ceny za wypożyczenie na 6 dni kompletu (narty, buty, kije,
kask). Do lat 9 – 23 €, do lat 14 – 49,00 €.
www.skirent-masocorto.com.
W każdym tygodniu podejmujemy gości powitalnym koktajlem. Prezentujemy slajdy z Doliny Senales, w której zamknięciu leży Maso Corto. Natomiast na lodowcu częstujemy Prosecco. Organizujemy także wycieczki oraz tradycyjną kolację ze zjazdem saneczkami. Nie zapominamy o najmłodszych, którzy mogą bawić się w Mini-Clubie z polskojęzyczną opiekunką. Proponujemy także usługi polskiej
szkółki narciarskiej.
W długim szeregu zimowych tygodni zwracamy Państwa
uwagę na te, w których ceny będą szczególnie przyjazne,
a oferta jeszcze bogatsza. W wybranych Tygodniach Familijnych i Białych Tygodniach proponujemy promocję 7=6.
Wykupujesz 7 noclegów – płacisz za 6!

Odkryj bogactwo smaków!
Zapraszamy na podróże kulinarne
oraz wyjazdy winiarskie
po Chorwacji i państwach regionu.
Szczegóły na www.ilijada.eu

TYGODNIE FAMILIJNE
Dla rodzin z dziećmi do lat 12!
1 listopada – 20 grudnia 2014.
Wynajęcie apartamentu już od 399 €; 6-dniowy Skipass – 148,50 € dla osoby dorosłej, 91 € dla dzieci do lat 14, 10 € dla dzieci do lat 9.

BIAŁE TYGODNIE
Terminy: od 8 listopada do 20 grudnia 2014; 10-24 stycznia 2015 oraz od 11 kwietnia
do 3 maja 2015). Cena za apartament 4-osobowy za 7 noclegów: od 497 €.
W Białych Tygodniach oferujemy Skipassy w promocji 6=5, czyli wykupujesz na
6 dni – płacisz tak, jak za 5 dni jazdy! 1
65 € – Skipass dla osoby dorosłej,
132 € – dla młodzieży,
99 € – dla dzieci do lat 14 lat,
10 € – dla dzieci do lat 9.

Biuro Podróży ILIJADA, 21000 Split, Kralja Zvonimira 14/IV, tel: +385 21 656 006, e-mail: info@ilijada.eu
obsługa Gości w języku polskim

Klinika Narciarska NTN
(od 29 listopada do 6 grudnia 2014)

Testy nart marki BLIZZARD
(6-13 grudnia 2014, 18-25 kwietnia 2015)

FUN Lady Week
oraz testy nart marki K2
(11-18 kwietnia 2015)

Fot.: arch M aso-C orto
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Robert Szewczyk

Morawy Południowe

Winnice w regionie Palavy

Morawy Południowe, potocznie zwane „Ogrodami Europy”, to bajecznie piękny

Na dwóch kółkach
przez winnice

o 2,5 godz. jazdy od polskiej granicy, jest starożytną kolebką winiarstwa,
a obficie zaopatrzone biskupie piwnice, degustacje w winnicach i hucznie
obchodzone palavskie winobranie zadowoli nawet wybrednych enoturystów.

Fot . : Dav i d M a r van

zakątek Starego Kontynentu. Region, położony przy granicy z Austrią, zaledwie
Fot . : L ad i sl av Ren n er
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82-kilometrową pętlę Mikulovskiego Szlaku Winiarskiego najwygodniej jest przemierzyć rowerem. Widokowy szlak wiedzie w głąb krainy
wapiennych wzgórz, jezior i jaskiń,
do winnic w: Sedlcach, Valticach,
Lednicach, Pavlovie i wielu innych.
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Panorama Mikulova

Nie ma sensu się spieszyć. Puls południowych Moraw bije powoli. Cieszmy się krajobrazami, rozkoszujmy dobrym winem, spacerami od piwniczki do
piwniczki i wesołymi wieczorami spędzonymi w winiarenkach. Powolne podróżowanie pozwoli rozsmakować się w południowych Morawach i morawskich winach.

Ile wina mieści beczka?
Mikulov znany jest wielu Polakom przelotnie. Mijają go w drodze do Wiednia i dalej do Chorwacji.
A warto tu się zatrzymać na dzień lub dwa. W urokliwym miasteczku, nadzianym zabytkami jak dobre ciasto rodzynkami, zaczyna się arcyciekawy
szlak winny. Przygodę z morawskimi winami najlepiej zacząć w monumentalnym zamku, gdzie mieści
się Muzeum Regionalne. Warto je zwiedzić, chcąc
wzbogacić swoją wiedzę o ponadtysiącletniej tradycji upraw winorośli w tym regionie. Spośród licznych
eksponatów najciekawsza jest z pewnością olbrzy-

Sklepy winne

mia beczka w podziemiach zamczyska. Zbudowana
w 1643 r. „beczułka” ma pojemność 135 tysięcy butelek wina!

Winiarskie rarytasy
W upalny dzień wyprawa do chłodnych podziemi barokowego zamku w Valticach, rodowej siedziby Lichtensteinów, sprawia ogromną przyjemność, zwłaszcza że kryją się tam skarby… winiarskie. Przewodniczka prowadzi mnie w głąb omszałych piwnic, po
brzegi wypełnionych beczkami. Puentą opowieści
o uprawie winorośli, jej lokalnych odmianach i historii valtickiego winiarstwa jest degustacja. Dostaję gustowną koštovackę, pamiątkową szklaneczkę – i smakuję białych, różowych i czerwonych
win Chateâu Valtice. Pełny ich wybór można nabyć
w Narodowym Centrum Winiarskim, które mieści
się w zamku. Każdego roku w maju odbywają się tu
wielkie targi wina, najbardziej prestiżowa impreza
tego typu w Czechach.

Fot . : La d is l av Ren n er
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Pavlov jest spokojnym miasteczkiem położonym nad
brzegiem jeziora Nove Mlyny u stóp wzgórza zwieńczonego romantycznymi ruinami zamku Děvičky.
Tradycje winiarskie Pavlova sięgają XV w., o czym
świadczą barokowe sklepy winne przy ul. Czeskiej.
Na parterze mieszczą się tłokarnie, pod nimi piwniczki, a na piętrze mieszkania winiarzy i ich rodzin.
19 zabytkowych domów składa się na zabytkowy
krajobraz miejscowości. Skosztować w nich można
wyśmienitych, lokalnych odmian win: palavy o złotożółtym kolorze, bogatym różanym bukiecie i wyczuwalnej nucie wanilii oraz aureliusa, który ma charakter reńskiego rieslingu, ale jest bardziej intensywne. Mnie przypadło szczególnie do gustu – mocne,
korzenne, aromatyczne. Pysznie smakuje, zwłaszcza
w otoczeniu palavskiego krajobrazu i w towarzystwie… grzanek z kozim serem.
Szukajcie, a znajdziecie!

Info
Mikulovski Szlak Winiarski
www.vinarske.stezky.cz/uvod.aspx
Muzeum Regionalne w Mikulovie
www.rmm.cz
Narodowe Centrum Winiarskie
www.vinarskecentrum.cz
Palavskie Winobranie 2014
www.palavske-vinobrani.cz
Znojemskie Winobranie 2014
www.znojemskevinobrani.cz
Portal turystyczny Moraw Południowych
www.jizni-morava.cz
Informacje turystyczne o Czechach
www.czechtourism.com

77

78

rozmowa z ...

rozmowa z ...

Rozmowa z Tasią Athanasiou,
ambasador Grecji w Polsce

Zakochaj się w Grecji
Grecja należy do popularnych kierunków
letniego wypoczynku. Polacy lubią Wasze
plaże, pamiątki starożytnej kultury i smak
meze. Jak w ostatnich latach wypadamy
jako klienci greckich hoteli, pensjonatów,
plaż? Czy Grecja obserwuje wzrost czy
spadek zainteresowania ze strony polskich
turystów?
Rzeczywiście, goście z Polski coraz częściej odwiedzają
Grecję. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Operatorów
Turystyki Grecja znajduje się na pierwszym miejscu, jeśli
chodzi o liczbę rezerwacji dokonywanych na loty czarterowe.
Jednocześnie aż cztery greckie destynacje (Heraklion, Rodos,
Korfu oraz Zakintos) znalazły się na liście 10 kierunków
turystycznych najchętniej wybieranych przez Polaków.
W roku 2013 zanotowaliśmy w Grecji spektakularny, ponad
40-procentowy wzrost liczby polskich turystów w stosunku
do roku 2012. Jak wynika ze wszystkich dostępnych na
chwilę obecną danych, rok 2014 przyniesie kolejny duży
wzrost, a liczba gości z Polski przekroczy poziom z roku 2013,
w którym to odwiedziło nas 385 tys. osób.
Greckie wakacje oferuje większość polskich
touroperatorów. Wyspy – Santorini, Kos,
Kreta i Rodos – są symbolami udanych
wakacji dla wielu Polaków. Ateny, klasztory
Meteory należą do wycieczkowego kanonu.
Co Pani zdaniem pomijamy podczas
wycieczek i urlopów w Grecji? Gdzie Polacy
nie docierają, czego jeszcze nie odkryli?
Grecja jest kierunkiem turystycznym o bardzo zróżnicowanym
charakterze. Nasz kraj to nie tylko morze i słońce. Grecja oferuje
swym gościom znacznie więcej. owo wyjątkowe, harmonijne
połączenie śródziemnomorskiego klimatu, wyśmienitej
kuchni, dziewiczych plaż, unikalnych zabytków, przepięknych

gór i uroczych zakątków z tradycją, kulturą, wartościami,
gościnnością i pełną otwartością ich mieszkańców, stanowi
z pewnością nasz największy atut.
Wszystko to czyni Grecję wyjątkowo pociągającym
kierunkiem turystycznym, zarówno dla turystów z Polski,
jak i z całego świata, którzy odwiedzają nas przez cały rok,
pragnąc doświadczyć tej wspaniałej atmosfery.
Ksanti, Monemvasia, Olimpia, Lakonia, Epir, Delfy to jedynie
kilka z całej rzeszy tych pięknych i tajemniczych miejsc do
odkrycia i poznania, których chcielibyśmy zaprosić naszych
gości z Polski.
Osoby preferujące aktywny wypoczynek
uwielbiają meltemi – fenomen klimatyczny
Morza Egejskiego. Plażowicze może trochę
mniej, bo silne podmuchy tego wiatru
potrafią sypnąć im piaskiem w oczy. Egipt,
który nastawił się ostatnio na promocję
aktywnego wypoczynku, pozyskał nawet
ambasadora swoich warunków naturalnych
w osobie kitesurferki Karoliny Winkowskiej,
by się w Polsce intensywniej promować.
Czy Grecja ma w zanadrzu jakąś podobną
kampanię, czy też idziecie innym torem?
W ostatnich latach alternatywne formy turystyki cieszą
się w Grecji wielkim powodzeniem. Grecja oferuje swym
gościom szeroką gamę możliwości uprawiania aktywnego
wypoczynku – świetnie odnajdą się tu pasjonaci górskich
wędrówek, wspinaczki, trekkingu i kolarstwa górskiego,
grotołazi oraz entuzjaści sportów wodnych, którzy mają tu
do dyspozycji 20 tys. km linii brzegowej, kryształowo czystą
wodę i oczywiście meltemi, ten wspaniały grecki wiatr
niosący latem orzeźwienie wszystkim, którzy odpoczywają
nad Morzem Egejskim.
Jeśli chodzi o promocję alternatywnych form turystyki,
to trzeba najpierw powiedzieć, że strategia informacyjna

Grecji opiera się na działach tematycznych odpowiadających
głównym sektorom greckiej turystyki, takim jak: turystyka
plażowa (słońce i morze), turystyka kulturalna, nurkowanie,
turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa (Health and Wellness),
turystyka luksusowa i inne. W każdym z tych działów Grecja
stara się przedstawić możliwie jak najpełniejszą ofertę
obejmującą swym zasięgiem cały kraj, co daje odwiedzającym
ją turystom możliwość wybrania i łączenia różnego rodzaju
form aktywności.
W podobny sposób zamierzamy promować naszą ofertę
w zakresie alternatywnych form turystyki również tu,
w Polsce. Wykorzystując nasze dotychczasowe doświadczenia
będziemy starali się, w sposób jak najbardziej bezpośredni
i nowatorski, dotrzeć do poszczególnych środowisk
związanych z daną formą alternatywnego wypoczynku.
Niewykluczone, że w tym przedsięwzięciu szukać będziemy
również wsparcia ze strony polskich gwiazd sportu.
Jak będzie na co dzień funkcjonowało
otwierane właśnie w Polsce biuro promocji
greckiej turystyki? Czy będzie głównie
pośrednikiem między Waszymi regionami
i firmami z sektora usług turystycznych
a touroperatorami? Punktem narodowej
informacji turystycznej kolportującym
foldery, mapy i rozsyłającym prasowe
informacje do mediów? A może
czymś więcej – organizatorem imprez
prezentujących Grecję i jej kulturę
w naszym kraju?
Głównym zadaniem powstającego właśnie w Warszawie
Biura Greckiej Organizacji Turystycznej, obejmującego swym
działaniem Polskę, Czechy i Słowację, będzie promocja greckiej
oferty turystycznej oraz turystycznego wizerunku Grecji
w wyżej wymienionych krajach. Biuro zajmować się będzie
między innymi przygotowywaniem i realizacją konkretnych
działań promocyjnych w Polsce, takich jak np. uczestnictwo
w targach i wystawach branżowych, organizacja objazdowych
akcji reklamowych, opracowywanie internetowych strategii
promocyjnych czy promocji z wykorzystaniem tradycyjnych
środków masowego przekazu. Biuro współpracować
będzie również z touroperatorami i innymi podmiotami
w celu realizacji wspólnych projektów promujących Grecję.
Planowane jest również nawiązanie współpracy z podmiotami
prywatnymi i państwowymi w Grecji i organizowanie przy
ich pomocy podróży zapoznawczych (fam trips), dzięki
którym Polacy będą mieli okazję odkryć nowe wspaniałe
miejsca w naszym kraju. Kolejnym ważnym zadaniem będzie
badanie i obserwowanie polskiego rynku oraz panujących

na nim trendów. Przede wszystkim jednak chcemy
przedstawić Polakom Grecję „nieznaną”, poprowadzić ich
nowymi szlakami. Pragniemy, by Grecja wpisała się na stałe
w polską świadomość jako destynacja gwarantująca udany
wypoczynek i pełne zadowolenie i aby wszyscy nasi polscy
goście wracali do nas jak najczęściej. Chcemy, by stali się oni
naszymi ambasadorami w Polsce.
Coraz większe zainteresowanie – oprócz
wypoczynku na plaży, SPA i zwiedzania
zabytków budzą cele kulturalne – festiwale,
huczne obchody ugruntowanych w tradycji
świąt, bo są okazją do poznania kultury,
muzyki, upodobań odwiedzanego
kraju. Wielu Polaków interesuje się
więc kalendarzami imprez. O których
wydarzeniach nie wolno, Pani zdaniem,
zapomnieć, ze względu na rozmach,
atmosferę, oryginalność? Czy Pani
Ambasador ma jakieś osobiste preferencje,
i zechciałaby się tym podzielić z Polakami
planującymi urlop w słonecznej Helladzie?
Grecja to prawdziwy raj turystyki kulturalnej, a każda podróż
do naszego kraju jest równocześnie okazją do spotkania
z historią i sztuką. Wycieczki edukacyjne, przedstawienia
teatralne, festiwale, pielgrzymki, zabytki archeologiczne,
wystawy, muzea to tylko niewielka część bogatej oferty
kulturalnej, jaką może poszczycić się Grecja. W greckim
kalendarzu kulturalnym poczesne miejsce zajmuje odbywający
się co roku latem Athens & Epidaurus Festival. To jedno
z największych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych,
prawdziwe święto dla miłośników teatru. Przedstawienia
odbywają się w położonym u stóp Akropolu Odeonie Heroda
Attyka oraz w antycznym teatrze w Epidavros. Równie
godnymi polecenia są Międzynarodowy Festiwal Filmowy
w Salonikach oraz Festiwal Filmów Krótkometrażowych
w Dramie. Oba festiwale odbywają się w listopadzie. Warto się
na nie wybrać i przy okazji poznać Saloniki oraz region Macedonii
i Tracji, które wyjątkowo pięknie prezentują się w jesiennej
szacie. Ateńska Opera Narodowa, centrum sztuki „Onassis
Cultural Center” czy sala koncertowa Megaron Athens Concert
Hall to tylko część miejsc, które powinni odwiedzić miłośnicy
sztuki podczas swego pobytu w stolicy Grecji.
Kończąc, chciałabym jeszcze raz powtórzyć to, o czym
mówiłam wcześniej. Jestem przekonana, że Grecja jest
krajem, który posiada wszelkie cechy, by stać się na stałe
ukochanym kierunkiem turystycznym dla naszych polskich
przyjaciół. Coraz więcej polskich turystów odwiedza Grecę
i zakochuje się w niej, co jest dla nas źródłem wielkiej radości.
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Z dziećmi
w Stambule
Anna i Krzysztof Kobusowie

tylko godzina rejsu promem oddziela was od Wysp Książęcych. Niegdyś było to miejsce zsyłania niewygodnych
pretendentów do tronu, dziś jest ulubionym celem wycieczek mieszkańców, bo na miejscu nie ma samochodów (za to kursują konne dorożki) i jest piękny sosnowy
las – idealny do odpoczynku.

Oceanarium z górą lodową
Spotkanie z naturą (choć zupełnie innego rodzaju) czeka was w Akwarium, które jest jednym z największych
na świecie oceanariów tematycznych. Można zobaczyć
tu zarówno ryby mieszkające w Cieśninie Bosforskiej, jak
i pływające w ogromnych akwariach wielkie żółwie i rekiny. Spacerując między ścianami wody, ma się wrażenie,
jakby się wędrowało po dnie morza. Jest tu nawet prawdziwy las tropikalny i strefa polarna z górą lodową, której można dotknąć!

Bite lody nie tylko dla dzieci

Jak Guliwer w Krainie Liliputów

Stambuł zwykle nie kojarzy się jako miejsce rodzinnego wyjazdu, tymczasem miasto
to ma wiele do zaoferowania także najmłodszym podróżnikom.
Konny tramwaj i latający samochód
Przede wszystkim znajdziemy tu niezwykłe muzea, w których dorośli bawią się jak dzieci, a dzieci są w siódmym
niebie. Koniecznie warto odwiedzić Rahmi Koç Muzeum,
czyli połączenie muzeum transportu i techniki. Choć brzmi
to bardzo poważnie, to wewnątrz czekają takie atrakcje,
jak prawdziwa łódź podwodna, konny tramwaj, latający samochód z filmu o Harrym Potterze, czy też... pralka,

której działanie zobaczymy przez przezroczystą obudowę. Innym miejscem wartym odwiedzin jest Muzeum Zabawek, gdzie na kilku piętrach czekają zabawki z różnych
stron świata przedstawione w pomysłowych aranżacjach.
Ale Stambuł to też wielka historia – jej poznanie dobrze
jest zacząć w Muzeum Wojskowym, gdzie regularnie odbywają się koncerty wojskowej orkiestry Mehter grającej
bojowe marsze w stylowych strojach.

Fot . : A n n a i K r z ys zto f Kob u s ow i e
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Zwiedzanie cudów architektury warto natomiast rozpocząć od Turcji w Miniaturze. Tutaj zabytki w przyjaznej
dzieciom skali pozwalają im lepiej zobaczyć Błękitny Meczet czy świątynię Hagia Sophia, a przebiegnięcie się po
moście Bosforskim pozwoli im poczuć się jak Guliwer
w Krainie Liliputów. Warto spędzić tu cały dzień, zwłaszcza że jest tutaj plac zabaw z wielkim koniem trojańskim,
do którego można wejść!

Promem na Wyspy Książęce
A jeśli zapragniecie odetchnąć od wielkiego miasta, to

A skoro o lodach mowa – w Stambule koniecznie trzeba
skosztować „bitych lodów” (dövme dondurma) nazywanych tak, gdyż sprzedawca co chwila wyjmuje na szpikulcu ich wielką bryłę, rozciągając i ugniatając ją w powietrzu. Są naprawdę pyszne, a sprzedawcy z ich podawania
stworzyli istne widowisko, tak manewrując podczas podawania lodów, że klient co chwila zostaje a to z samym
wafelkiem, a to z pustką w dłoni. Oczywiście na koniec
wytrwałość zostaje nagrodzona!

Jeszcze jeden Dzień Dziecka
W Turcji z wyżywieniem niejadka nie będzie problemu, bo
na miejscu czeka pide (czyli miejscowa zapiekanka), ayran
(orzeźwiający jogurt pitny) oraz słodycze: chałwy, baklawy i suszone owoce w miodzie – niebo w gębie (i kalorie w biodrach!). A jeśli chcecie, by wasza pociecha miała
dodatkowy Dzień Dziecka – przyjedźcie do Stambułu 23
kwietnia, bo to właśnie wtedy Turcja – jako jeden z pierwszych krajów świata – wprowadziła obchody honorujące
najmłodszych!
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PAWEŁ WROŃSKI

Z Polonusem na trasie *
z Warszawy na Suwalszczyznę

Historia Polski drzemie w zaułkach warszawskiego Starego Miasta, w salach Zamku Królewskiego, gmachach
Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk
i Sejmu przy Trakcie Królewskim, prowadzącym do pałacu w Wilanowie. Do spacerów zachęcają parkowe alejki zabytkowych Łazienek, Ogrodu Saskiego, parku Skaryszewskiego. W Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Żydów Polskich
multimedia urozmaicają ekspozycje, zamieniając zwiedzanie w przygodę z nauką i kulturą. Na murawie Stadionu Narodowego odbywają się nie tylko mecze, ale rów-

Wyszków (67 km)
Miasteczko, którego historia sięga średniowiecza, leży na
malowniczym wysokim brzegu Bugu. Jest przyjemnym
miejscem weekendowego wypoczynku nad wodą i do-

Fot . : © a rchi w um U. M . Wysz ków, Ł om ż a

* Gwiazdką oznaczone są główne miejscowości z sieci połączeń Polonusa (zobacz na mapce).

nież targi, festiwale i koncerty gwiazd. W stale poszerzającej się ofercie gastronomicznej stolicy znajdziemy smaki wszystkich kuchni świata z coraz bardziej wyrafinowaną ofertą rodzimych potraw. Z wieży kościoła św. Anny
przy Krakowskim Przedmieściu, z balonu na uwięzi koło
mostu Syreny oraz z najwyższej kondygnacji Pałacu Kultury ogarniemy wzrokiem całe miasto.

Łomża – carskie forty

godnym punktem wypadów w lasy Puszczy Białej rozciągającej się na prawym brzegu rzeki oraz Kamienieckiej
– na lewym. W Wyszkowie zachowały się klasycystyczny kościół i pałac. A w pobliskim Kamieńczyku, u ujścia
Liwca do Bugu, wznosi się potężna neogotycka świątynia projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, architekta, który u progu XX stulecia ozdobił Mazowsze blisko 70 takimi sakralnymi budowlami. Ciekawostkę współczesną stanowi fakt, że umieścili tu swoje centrale tacy handlowi
potentaci, jak Biedronka, Lidl i Tesco.

serce Starego Miasta, najciekawszej i najstarszej dzielnicy. Łomżę otaczają czyste ekologicznie tereny Zielonych
Płuc Polski. Z racji usytuowania miasto jest dobrą bazą
wycieczek na szlaki Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego
Doliny Narwi (rozciąga się po wschodniej stronie), Biebrzańskiego Parku Narodowego, którego granice odległe są o 25 km w kierunku północno-wschodnim, i Puszczy Kurpiowskiej oddalonej niespełna 20 km na północny zachód.

Posiada prawa miejskie od XV w., a od połowy XVI w. należy do Mazowsza. Mimo to nazwę Ostrów z przymiotnikiem Mazowiecka zatwierdzono dopiero w okresie międzywojennym XX w. Akt ten poprzedziła dyskusja związana z nazwą i jej pochodzeniem – Ostrów czy Ostrowia.
Nie wiadomo bowiem, czy wywodzi się ona od określenia grupy barci, czy drabinki, po której bartnik wspinał
się na drzewo, żeby wybrać urobek pszczół. W mieście
zniszczonym niemal w 80% podczas II wojny światowej
zachowało się niewiele obiektów zabytkowych. Wyróżniają się jednak pochodzące z okresu międzywojennego
gmachy ratusza i dawnego Banku Ludowego.

Podróże z Polonusem to pewny i wygodny dojazd do celu, a zarazem
doskonała okazja, by poznać ciekawe zakątki naszego kraju. Trasy ze stolicy
na położoną w północno-wschodniej Polsce Suwalszczyznę wiodą przez
Mazowsze, Podlasie i Mazury. Na odcinku Warszawa – Łomża – Grajewo
przebieg obu tras jest identyczny.

* Warszawa (0 km)

Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie

* Ostrów Mazowiecka (105 km)

Fot . : © a rchi w um U. M . Aug u stów
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Śniadowo (136 km)
Było niegdyś (do 1900 r.) miastem, ale pod zaborem rosyjskim podupadło i podczas regulacji, jaką przeprowadzono w Polsce po I wojnie światowej, praw miejskich
już nie przywrócono. Niemniej jednak miejscowość znajdziemy na łamach sienkiewiczowskiego „Potopu”.

* Łomża (151 km)
Leży nad Narwią i jej dopływem, niewielką Łomżyczką.
Jest stolicą historycznej ziemi łomżyńskiej. Na otoczonym niewielkimi kamienicami rynku wznosi się ratusz. To

* Stawiski (176 km)
Leżą nad Dzierzbią, dopływem Narwi. U progu XIX w.
słynęły z fabryk sukna i kapeluszy, garbarni i farbiarni.
Podupadły pod zaborem rosyjskim, dotknięte pożarami
i sankcjami popowstaniowymi, schodząc do rzędu wsi.
Status miasta odzyskały po I wojnie światowej. Lokalny
klimat tworzyli przez 250 lat (do II wojny światowej) Polacy i Żydzi. Wyznawcy judaizmu stanowili pod koniec
XIX w. blisko 90% mieszkańców. Urodził się tu Akiba Rubinstein, słynny w okresie międzywojennym szachista.
Wśród miejscowego ziemiaństwa malarz Wojciech Kossak znalazł swoją małżonkę.

Szczuczyn (199 km)
Znany był w przeszłości za sprawą kolegium pijarów, zajmującego budynki klasztoru ufundowanego po wiktorii
wiedeńskiej przez Jana Sobieskiego. Działał tu pierwszy
w Polsce instytut głuchoniemych, przeniesiony w 1816 r.
do Warszawy.

* Grajewo (215 km)
Miasto z pogranicza. Niegdyś – Polski i Prus Wschodnich. Współcześnie, województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, do którego formalnie należy, i geograficzno-historycznych krain: Mazowsza, Podlasia i Mazur.
Otoczone terenami Zielonych Płuc Polski jest dogodnym
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84

85

Olecko

Olecko – Zabytkowy park i pomnik ofiar wojny

punktem wypadów na wycieczki po pobliskim Biebrzańskim
Parku Narodowym. Nad dachami domów górują wieże neogotyckiego kościoła i nieużywana wieża ciśnień z 1896 r.

wanych pamiątek przeszłości największą atrakcję stanowi Ełcka Kolej Wąskotorowa, cenny zabytek kultury technicznej początków XX w. Nieopodal stacji kolejki urządzono skansen pszczelarski, w którym zgromadzono
przykryte słomianymi dachami barcie, ule i narzędzia służące do pozyskiwania miodu. Do ełckich ciekawostek należy także Muzeum Kropli Wody. Kto szuka wspomnień
dawnych czasów, znajdzie je na wyspie na Jeziorze Ełckim. Na rozkaz Ulricha von Jungingena Krzyżacy wznieśli tam zamek, z którego pozostały już tylko ruiny. Na
uwagę zasługuje przewieszony nad jeziorem w 1910 r.
most żelbetowy, interesujący zabytek techniki, a zarazem wciąż używany obiekt. Z gospodarczego punku widzenia to atrakcyjne miejsce dla inwestorów, ponieważ
leży w podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i obowiązują tu preferencyjne warunki prowadzenia
działalności gospodarczej

bruje Święto Mleka, podczas którego prezentowane są
wyroby mleczarskie i przygotowywane potrawy, w których mleko jest podstawą receptury. Zimą zaś odbywają się z każdym rokiem coraz bardziej szumne bożonarodzeniowe jarmarki.

oferuje 2 km narciarskich tras zjazdowych (najdłuższa
ma 750 m długości) oraz niemal kilometrowej długości
tor saneczkowy. Zainteresowanych historią skuszą do penetrowania pozostałości kwatery dowództwa Luftwaffe
z 1940 r. Około 4 km na północ od centrum znajduje się
przejście graniczne z Rosją Gołdap-Gusiew.

cd. trasy I: Warszawa-Grajewo-Gołdap

Prostki (222 km)

Przez tereny wsi przebiegała do 1941 roku granica Prus,
o czym świadczy ciekawy słup graniczny z 1545 r. Kazał
go wystawić Albrecht Hohenzollern w miejscu, w którym
zbiegały się granice Prus, Korony i Litwy. Do rozsławienia
Prostek przyczynił się w dużej mierze Henryk Sienkiewicz,
opisując barwnie na łamach „Potopu”, bitwę z 1655 r.,
w której wojska polskie wspierane przez Tatarów rozgromiły Szwedów, a do niewoli trafił ich poplecznik książę
Bogusław Radziwiłł. Każdego roku w pierwszy weekend
lipca odbywa się rekonstrukcja tych zmagań.

* Ełk (242 km)
Jaćwingowie, na których terenach miasto powstało, nazywali to miejsce Łek, wskazując położenie nad wodą.
Dziś to największe miasto Mazur, w przeszłości wielokrotnie trawione przez pożary, więc wygląda tak, jakby
powstało dopiero w XIX albo w XX w. Pośród zacho-

* Olecko (271 km)

Ełk

Gołdap – pijalnia wody

Otoczone lasami Puszczy Boreckiej miasteczko z dostępem do 15 mazurskich jezior jest jedną z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych w tej części Polski. Co roku wybiera się tutaj „Dziewczynę Lata” i cele-

Fot. : Ja dwi ga Ko ni ecko , A. P r z y b o rowsk i , A rch i w u m U r z ę d u M i ej sk i e g o w O l e cku .

Ostrów Mazowiecka
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Stawiski – panorama

Kowale Oleckie (286 km)
W 2014 r. wieś obchodzi swoje 450-lecie. Szczególnie
uroczysty przebieg miało więc celebrowane tu od kilku
lat Święto Chleba. Festiwal, podczas którego odbywają
się degustacje potraw regionalnych, konkursy wypieku
pieczywa i prezentacje dożynkowych wieńców przy ludowej muzyce i tańcach. Nie brakuje także atrakcji dla
dzieci.

* Gołdap (305 km)
Miejscowość wypoczynkowa i uzdrowisko, w którym
głównymi czynnikami leczniczymi są przede wszystkim
łagodny klimat i borowiny. Leczy się tu głównie schorzenia narządów ruchu, reumatyczne, niektóre choroby układu oddechowego i nerwowego, a także kobiece. Gdy spadnie śnieg, Gołdap nie zapada w sen zimowy,
bowiem Centrum Sportowo-rekreacyjne „Piękna Góra”
Augustów

cd. trasy Warszawa-Grajewo-Suwałki

Rajgród (235 km)

Miasteczko nad malowniczym, 18. pod względem wielkości w Polsce Jeziorem Rajgrodzkim. Zalana jego wodami polodowcowa rynna liczy ponad 12 km długości.
Z górującej nad Rajgrodem Góry Zamkowej roztacza się
wspaniała panorama. Kompozycja pól, łąk, lasów i jezior
tworzy tutaj wspaniałe warunki wypoczynku. Zważywszy na walory turystyczne okolicy i liczne gospodarstwa
agroturystyczne oferujące turystom kwatery, Polonus zatrzymuje się w należących do rajgrodzkiej gminy wsiach:
Bełda (227 km) i Woźnawieś (230 km) oraz w sąsiednich
Barszczach (239 km) i Bargłowie Kościelnym (245 km).

* Augustów (258 km)
Kurort wśród lasów i jezior, o którym piosenki śpiewano
Augustów – rynek

na trasie z Polonusem

MAPA POŁĄCZEŃ
KOMUNIKACJI DALEKOBIEŻNEJ
Suwałki – ul. Kościuszki

Regaty na jeziorze Wigry

już przed półwieczem. To także brama do ostępów Puszczy Augustowskiej, jednego z największych obszarów leśnych w Polsce, w którym są także bagna, torfowiska
i podmokłe łąki – słowem – ostoja zwierzyny, zwłaszcza
wielu gatunków ptaków. Augustów to także port i marina, z których można wyruszać na żeglarskie i kajakarskie
szlaki Suwalszczyzny oraz na wyprawy wędkarskie. Niebywałą atrakcją jest żeglowny Kanał Augustowski, wybitne dzieło inżynieryjne XIX i XX w. W Augustowie trudno się nudzić, ponieważ miasteczko jest sceną różnorodnych festiwali, koncertów i happeningów, imprez folklorystycznych i sportowych. Smakoszom zwracamy uwagę na certyfikat „Miejsca ze Smakiem”, który serwującym tradycyjne potrawy lokalom gastronomicznym władze miasta wydają w ramach wspólnego projektu „Kuchnia pachnąca tradycją”, prowadzonego z położonymi po
stronie litewskiej Druskiennikami.

* Suwałki (291 km)

Karwia Władysławowo
Łeba

Nowinka (271 km)
Przedostatni przystanek na trasie, nieco bardziej kameralne niż sąsiednie miasta Augustów i Suwałki miejsce
wypoczynku w sercu Puszczy Augustowskiej.

Wigry – klasztor Kamedułów

Cel podróży i popularna miejscowość wypoczynkowa nad
jedną z najatrakcyjniejszych, bo w dużej mierze dzikich
rzek w Polsce – Czarną Hańczą. Początki Suwałk wiążą się
z działalnością prowadzoną w XVII w. przez kamedułów
z klasztoru w pobliskich Wigrach. Suwałki są bramą Wigierskiego Parku Narodowego. W jego granicach są aż 42
akweny. Na piechurów i rowerzystów czeka 245 km znakowanych szlaków i ścieżek edukacyjnych przecinających
okoliczne lasy. Obserwacje przyrody ułatwia 18 platform
widokowych, a wypoczynkowi służą 72 wiaty z ławeczkami. Parkowym logo jest sylwetka bobra. Zimą też jest tutaj
interesująco i pięknie, co docenimy, zamieniając rower na
narty śladowe, a żaglówkę na bojer. Należy jednak pamiętać, że Suwałki leżą nieopodal krajowego bieguna zimna, za jaki przyjmuje się pobliskie Wiżajny. Rekordowo niską temperaturę odnotowano w tym rejonie w lutym 1929 r.
– minus 42,2°C (konkretnie w oddalonym o blisko 30 km
na zachód Olecku, które wówczas należało jeszcze do
Prus). W Suwałkach urodzili się Maria Konopnicka i Andrzej Wajda.
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