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Brandenburgia to zielony pierścień lasów, poprzecinany 
rzekami i kanałami, skrzący się słońcem na taflach jezior 
i tryskający obficie wodą z termalnych źródeł. Ścieżki dla 
rowerzystów i rolkarzy tworzą w nim gęstą sieć. Pensjonaty 
i hotele oferują bogate programy wellness, kluby golfowe – 
18-dołkowe pola przynoszące wyciszenie zabieganym biz-
nesmenom, stadniny – konne przejażdżki i rajdy, restaura-
cje – smaczną kuchnię, a zamki – romantyczną atmosferę.
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Paweł Wroński

Brandenburgia, bogata w za-
bytki i nowoczesne instalacje, 
stanowi rozległą strefę wypo-

czynku. Rozciąga się wokół 
Berlina, najbardziej dynamicz-
nie rozwijającego się miasta-

-państwa współczesnej Europy.

Brandenburg, which has a we-
alth of historic monuments and 
modern installations, constitutes 
a vast leisure area that stretches 
around Berlin, the most dyna-
mically developing city-state in 
contemporary Europe.

Kraina rekreacji 
i wypoczynku

A LAND OF PARADISE AROUND BERLIN

Branderburg is a green ring of forests, traversed by rivers 

and canals, with sunshine sparkling on the lakes’ waters 

and profusely squirting water from thermal springs. Bike 

and rollerblading tracks create a thick web. Pensions and 

hotels offer rich wellness programs, golf clubs provide 18 

hole courses giving respite to busy businessmen, studs of-

fer horseriding and rallies, restaurants have delicious cuisi-

ne, and castles inspire with romantic atmosphere.

Pałac Sanssouci /Palace Sanssouci

Urszula Gabryelska
redaktor naczelna

editor in chief

Jesień to czas, kiedy zaczynamy tęsknić za 
ciepłem. Jedni w jego poszukiwaniu udają 
się do egzotycznych krajów, inni – zwracają 
się ku najbliższym. Nic tak nie wzmaga uczu-
cia bliskości i ciepła jak wyjazd z ukochaną 
osobą do miejsc, które emanują atmosferą 
romantyzmu i niezwykłości. Na szczęście nie 
trzeba szukać daleko. Tuż za naszą południo-
wą granicą leży Praga – jedno z najpiękniej-
szych miast Europy. Okazałe zabytki, sympa-
tyczne knajpki i kawiarenki, rozległe parki 
i punkty widokowe, kręte uliczki, za którymi 
zawsze kryje się coś ciekawego, zachęcają 
do wędrówek we dwoje. Niepowtarzalna 
atmosfera humoru i dystans do świata spra-
wiają, że wizyta w tym mieście to najlepsze 
antidotum na jesienną chandrę. W dobry 
nastrój wprawi nas też pobyt w niemieckich 
parkach rozrywki oferujących wyśmienitą za-
bawę dla całej rodziny oraz w Brandenburgii 
– rozciągającej się wokół Berlina rozległej 
strefie rekreacji i wypoczynku. W drodze po-
wrotnej do kraju warto wpaść do Kwidzyna, 
gdzie niedawno dokonano niezwykłego od-
krycia, oraz do Puław na festiwal muzyczny 
„Wszystkie Strony Świata”.

Autumn is a time when we start to long 
for warmth. Some go to exotic countries 
to find it, while others turn to the closets 
things. Nothing gives one the feeling of 
warmth and closeness more than a trip 
with a loved one to places that emanate a 
romantic atmosphere and uniqueness. Luc-
kily one doesn’t need to look far. Prague is 
just beyond our southern border, one of the 
most beautiful European cities. Impressive 
monuments, pleasant little bars and cafes, 
vast parks and viewing points, winding lit-
tle streets and behind them there is always 
something interesting, entice couples to 
go for a wonder. A unique atmosphere of 
humour and a distance towards the world 
mean that a visit to this city is the best 
antidote for autumn blues. We’ll also get 
into a good mood by visiting the German 
amusement parks offering lots of fun for the 
whole family and Brandenburg stretching 
around Berlin’s vast recreational and leisu-
re zone. On the way back home it’s worth 
dropping into Kwidzyń, where a discovery 
has recently been made and to Puławy for 
the “All Parts of the World” music festival. 
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Wyspa 
gorących marzeń

MARZENIE O MIŁOŚCI
Symbolem pożądanej przez wszystkich miłości, a zarazem Cy-
pru, jest Skała Afrodyty. W zasadzie to szereg skał, zdobiących 
ten szczególny odcinek wybrzeża, przy którym wedle greckich 
mitów wyłoniła się z morskiej piany bogini piękna. Ponoć na lą-
dzie czekały już na nią trzy Gracje: Eufrosyne, Aglaja i Talia, któ-
re odtąd zawsze jej towarzyszyły i służyły, uosabiając związa-
ne z wielką urodą cechy: wdzięk, swobodę zachowania i ra-
dość życia. Podczas podróży na Cypr trzeba tu koniecznie zawi-
tać, by oddać hołd bogini i otrzymać w darze obietnicę spełnio-
nych uczuć. Malowniczy odcinek wybrzeża jest łatwo dostępny 
z drogi łączącej Limassol z Pafos. Z klifu rozpościerają się wspa-
niałe widoki na morze, a ciągnące się u podnóża plaże zaścieła-

ją barwne, gładkie kamyki. Jeśli tylko Posejdon się nie gniewa, 
fale pieszczą delikatnie brzeg, a ich ruchom towarzyszy leciutki, 
kojący emocje grzechot. Z kamyków zakochani układają chęt-
nie serduszka i inicjały. Najlepiej nie za blisko wody, by pozo-
stały nietknięte. Jeśli bowiem nie zachowają ostrożności, woda 
zniszczy wzory, przypominając bezlitośnie o nietrwałości uczuć. 
Kamyki uchodzą też za skuteczne afrodyzjaki, więc niemal każ-
dy przybysz zabiera kilka z nich z plaży jako rękojmię szczęścia. 
Kto w kamyki nie wierzy, zawiesza karteczkę na „krzaczku ży-
czeń”. Natomiast najbardziej wytrwali opływają skały o zacho-
dzie słońca. Która z recept na miłość jest najlepsza, trudno po-
wiedzieć. Jedno jest pewne – najbardziej romantycznie jest tu-
taj o zachodzie słońca.

Cypr pachnie wiatrem znad morza i słońcem. Smakuje jak słodka Commandaria
 i przystawki mezedes. Zachwyca krajobrazem, starożytnymi pamiątkami

 i rękodzielniczymi wyrobami. Poza tym zawsze jest tam tak ciepło, że czas zdaje 
się płynąć wolniej, sprzyjając wypoczynkowi i marzeniom.
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DREAM ABOUT LOVE
The symbol of love that we all desire, and also that of Cyprus, is 

the Aphrodite’s Rock. Actually, it is several rocks, decorating this 

special part of the coast, where according to Greek mythology a 

beautiful goddess emerged from the sea foam. Apparently on land 

there awaited for her three Graces: Euphrosyne, Aglaja and Thalia, 

who from then on always accompanied her and served her, embo-

dying the features associated with great beauty: grace, pleasure 

and joy. During a trip to Cyprus one definitely has to come here to 

pay respects to the goddess and receive as a gift the promise of 

fulfilled love. The picturesque part of the coast is easily accessible 

from the road joining Limassol and Paphos. Fantastic views of the 

sea spread from the cliff and the beaches stretching at the foot 

of the cliff are covered with colourful and smooth pebbles. If only 

Poseidon is not angry waves delicately caress the beach and their 

movement is accompanied by a light rattle soothing the emotions. 

Lovers readily compose hearts and initials out of the pebbles. It’s 

best done not too close to the edge so that they will remain unto-

uched. But if they’re not careful, the water will destroy the patterns, 

a merciless reminder about the instability of feelings. The pebbles 

are also considered to be aphrodisiacs, so nearly every visitor takes 

a few from the beach as a guarantee of happiness. Who doesn’t 

believe in the pebbles, hangs a piece of paper on a “wish bush”. 

But the most persistent ones swim around the rock at sunset. It is 

hard to say which recipe for love is best. One thing is certain, it is 

the most romantic place at sunset.   

Cyprus smells of the sun 
and the wind from the sea. 
It tastes like a sweet Commandaria 
and mezedes appetizers. 
Its landscape, ancient mementos 
and handicrafts delight all. 
Moreover, it is always so warm 
there that time seems to flow 
slower, making it more congenial 
to relax and dream.

AN ISLAND OF HOT DREAMS
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MARZENIE O SŁAWIE
Na krawędzi nadmorskich klifów, na zachód od Limassol, 
wznoszą się ruiny antycznego Kourionu. Wizytówką odnale-
zionego przez archeologów starożytnego miasta jest amfiteatr. 
Wytyczoną na kształt koła scenę otaczają półkoliście wznoszą-
ce się kamienne siedziska. Z każdego miejsca doskonale widać 
scenę. A jeśli podniesiemy oczy, sięgniemy wzrokiem po hory-
zont – tam, gdzie lazurowa toń morza spotyka się z błękitem 
nieba. Po dziś dzień w teatrze odbywają się przedstawienia, 
taneczne pokazy, koncerty. Jednak na co dzień to miejsce ema-
nuje spokojem. 
Od II w., kiedy teatr powstał, przez scenę przewinęły się ty-

siące postaci – tancerzy, śpiewaków i aktorów, wcielających 
się w bohaterów tragedii, dramatów, komedii. Wzruszali bądź 
bawili do łez, schodząc w chwale wśród oklasków i wiwa-
tów bądź w niesławie – wygwizdani i obrzuceni wyzwiskami. 
Tylko kamienie były świadkiem wszystkich spektakli, które 
tutaj odegrano. Ale kamienie milczą, pozwalając i nam ma-
rzyć o wiecznej sławie. Teatr w Kourion jest jednym z najlepiej 
zachowanych na wyspie antycznych zabytków. Nieopodal 
znajdują się pozostałości stadionu, akweduktu i łaźni. Dzia-
łaniu czasu i natury oparły się rozrzucone wśród ruin mozaiki. 
Najpiękniejsze przedstawiają zmagania gladiatorów oraz spo-
tkanie Odyseusza z Achillesem. fo
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DREAM ABOUT FAME
At the edge of the coastal cliffs, west of Limassol there are the 

ruins of ancient Kourion. The amphitheatre is a showpiece of the 

ancient city discovered by archeologists. The round shaped stage 

is surrounded by stone seating arranged in semicircular form. The-

re is a great view of the stage from every seat. And if we look up, 

we will see the horizon, where the azure depths of the sea meet 

with the blue of the sky. Performances, dance shows and concerts 

are held in the theatre to this day. However, peace emanates here 

on most days. 

From when the theatre was built in the 2nd century, thousands 

of characters have been through the place, including dancers, 

singers and actors, playing the role of heroes in tragedies, drama 

and comedies. They were either moved, or enjoyed themselves 

thoroughly, going down in glory among applause and cheers, or 

in disgrace with insults thrown at them. Only the rocks witnessed 

all the shows, which took place here. But the stones are silent, 

also letting us dream of everlasting fame. The theatre in Kourion 

is one of the best preserved ancient monuments on the island. 

Nearby there are remains of a stadium, an aqueduct and baths. 

With the passing of time and with nature’s help only some mosa-

ics scattered among the ruins have remained. The most beautiful 

represent the tribulations of gladiators and a meeting of Odys-

seus with Achilles.
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MARZENIE O PRZYGODZIE 
Cape Greco rozciąga się pomiędzy znanymi kurortami Ayia 
Napa i Protaras. Zdobi go kolejny na Cyprze fragment kli-
fowego wybrzeża, ze względu na walory przyrody objęty 
ochroną. Z krawędzi urwisk rozciągają się wspaniałe widoki 
na morze, a klimat miejsca podkreśla wzniesiony tutaj nie-
wielki kościół o białych ścianach z prowadzącymi do wnę-
trza niebieskimi drzwiami. I chociaż nieopodal są tłumnie 
odwiedzane, popularne plaże, tutaj ciszę zakłóca jedynie 
czasem ptasi krzyk. Ludzie przybywający na przylądek ma-
rzą o spotkaniu Potwora Morskiego z Aya Napa. Chęć po-
szukiwań, atmosferę tajemniczości i grozy podsycają co pe-
wien czas lokalne gazety, donosząc o pojawieniu się gigan-
tycznych trudnych do zidentyfikowania stworów. Swoje trzy 

grosze dorzucają rybacy, szepcąc o monstrum z głębin, tar-
gającym czasem ich sieci. Sami jednak przyznają, że więk-
szych szkód jak dotąd nie poczyniło, i nazywają je Aby Fi-
lio Teras – przyjaznym potworem. Te legendy mają histo-
rię tak długą jak sam Cypr. Monstrum z Aya Napa utożsa-
mia się bowiem z mityczną Scyllą, którą napotkał podczas 
tułaczki dzielny Odyseusz. Scylla, córka Hekate i ukochana 
Posejdona, była niegdyś piękną kobietą, którą jedna z bo-
skich rywalek, zazdrosna o władcę mórz i oceanów, zamie-
niła w przerażającego potwora, podobnego do psa o sze-
ściu głowach i dwunastu nogach. Tak oto cypryjski kalejdo-
skop marzeń znowu ociera się o miłosny wątek. Jednak losy 
Scylli każą pamiętać, że tak pożądane uczucie wiąże się za-
równo z rozkoszą, jak i z niebezpieczeństwem.

Cypryjska Organizacja Turystyczna CTO Polska
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

tel.: (+48 22) 827 90 36, faks (+48 22) 827 90 34
e-mail: cto@cypr.pl, www.visitcyprus.com

DREAM ABOUT ADVENTURE
Cape Greco lies between the well known Ayia Napa and Pro-

taras resorts. It is decorated with another fragment of the cliffy 

coast in Cyprus, that is protected due to its nature attributes. 

There are beautiful views of the sea on the edge of the cliffs, 

and the climate of the place is emphasised by a small church 

with white walls leading to the interior through blue doors. And 

even though the popular beaches nearby are crowded with 

tourists, here the only noise that breaks the silence is a bird’s 

cry. People coming here dream of meeting the Sea Monster 

from Aya Napa. The desire to look for and the atmosphere of 

mystery and terror are fanned from time to time by the local pa-

pers about the appearance of gigantic and difficult to identify 

creatures. The fishermen add their two bits worth, whispering 

about a monster from the depths sometimes pulling on their 

nets. They do admit that they haven’t encountered much da-

mage so far and they call it Aby Filio Teras, the friendly mon-

ster. These legends have a history as long a Cyprus itself. The 

monster from Aya Napa is identified with the mythical Scylla, 

which the brave Odysseus encountered during his wonde-

rings. Scylla, the daughter of Hekate and Poseidon’s beloved, 

at one time was a beautiful woman, who was turned into a terri-

fying monster resembling a dog with six heads and twelve legs 

by one of her rivals jealous of the ruler of the seas and oceans. 

And that is how the Cyprian kaleidoscope of dreams again to-

uches on a love note. However, the fate of Scylla teaches us 

that such desirable feelings are associated with pleasure as 

well as with danger. 

1-15_w zasiegu.indd   10-111-15_w zasiegu.indd   10-11 11-09-19   10:0311-09-19   10:03



Robert Szewczyk

12 f r o m  t h e  b l o g . . .

Fo
t.

: 
R

. 
Sz

e
w

c
zy

k

z bloga...

FASTPACKING CONTRA   
 SLOW TRAVELLING

Sierpniowe przedpołudnie. Podchodzę stromą ścieżką na Bo-

botov Kuk (2523 m n.p.m. – najwyższy szczyt czarnogórskie-

go pasma Durmitor). Piękne widoki, dzikie góry. Tuż przed 

wierzchołkiem mija mnie kilku fastpackerów. Właściwie wbie-

gają na szczyt, a zanim ja tam docieram, już mkną z powro-

tem. Ludzie ci są wyznawcami fastpackingu – filozofii podróż-

niczego minimalizmu. Hołdują zasadzie: „mniej dźwigasz, da-

lej zajdziesz”, która każe im zmniejszać wagę oraz ilość rze-

czy w plecaku. Idea ta jest bardzo popularna wśród biegaczy 

ultradługodystansowych, codziennie pokonujących dziesiątki 

kilometrów w trudnym terenie, właściwie bez żadnego ob-

ciążenia. Wyposażeni są jedynie w odpowiednie buty, lekką 

kurtkę i bidon na wodę. Zapaleni fastpackerzy mogą pokonać 

Główny Szlak Beskidzki o długości ponad 520 km zaledwie 

w kilka dni. Nie muszę chyba dodawać, że temu wyzwaniu 

sprostają jedynie osoby o dobrej kondycji fizycznej i obezna-

ne z górami. Jeśli bez odpowiedniego przygotowania wsta-

libyśmy zza biurka i spróbowali wbiec na Rysy w stylu fast, 

moglibyśmy najwyżej nabawić się kilku kontuzji. 

Na przeciwnym biegunie turystycznych preferencji znajduje 

się slow travelling, czyli podróżowanie  bez pośpiechu. Wy-

znawcy tej filozofii starają się pozostać jak najdłużej w jed-

nym miejscu. Pragną wczuć się w rytm życia mieszkańców, 

poznać ich kulturę, z należytą uwagą oglądać interesujące 

szczegóły egzotycznego świata. Potrzeba dużo czasu, aby 

naprawdę uświadomić sobie, gdzie się jest. Istotny jest też 

sposób przemieszczania się: najlepiej zrezygnować z samolo-

tu, zamiast samochodem –  przemierzać świat pieszo, na ro-

werze lub lokalnymi środkami lokomocji. Podróżując wolno,  

bardziej przeżywamy codzienność podróży. Doceńmy to, co 

zwyczajne, a może okaże się niezwykłe. 

Moim zdaniem, podróż smakuje najlepiej, jeśli zwiedzamy 

świat lekko i powoli.

An August afternoon. I walk up along a narrow path to Bobotov 

Kuk, which is 2,523 metres above sea level. It is the highest peak 

of Montenegro’s Durmitor mountain ranges. Beautiful views, pris-

tine mountains.  A few fastpackers pass me just before the sum-

mit. Actually they are running up onto the summit, and before I get 

there, they are already rushing back. These people are followers 

of fastpacking, a minimalist travel philosophy. They profess the prin-

ciple: “if you carry less, you’ll get further”, which requires them to re-

duce weight and the amount of things in their backpack. The idea is 

very popular among ultra long distance runners, who traverse dozens 

of kilometres in difficult terrain, almost with no load. They are outfit-

ted only in appropriate shoes, a light jacket and a water flask. Keen 

fastpackers can conquer the more than 520 km Main Beskidy Track 

in merely a few days. I guess I don’t have to add that such a challenge 

can only be met by people who are in good physical condition and 

who are familiar with mountains. If without proper preparation, you got 

up from your office desk and tried to run up the Rysy mountain in the 

High Tatry ranges you could end up with a few injuries.

At the opposite end of tourist preferences there is slow travelling, 

that is travel without rushing. The followers of that philosophy try to 

stay at the one place for as long as possible. They want to feel the 

rhythm of life of the inhabitants, learn their culture, and with appro-

priate attention look at interesting details of the exotic world. Quite 

a lot of time is needed to really realise where one is. The mode of 

transport is important too. It is best to give up the aeroplane, in-

stead of the car go on foot, by bike or use some local mode of trans-

port. While travelling slowly, we experience the daily travel much 

more. If you appreciate that which is ordinary, it may prove to be 

extraordinary. I feel that travel tastes best when we sightsee the 

world slowly and lightly.
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Europejska konwencja żonglerska, 
Monachium, Niemcy

Ogólnoeuropejskie spotkanie 
cyrkowych sztukmistrzów. 

European Juggling Convention,
Munich, Germany

European meeting of circus performers. 
www.ejc2011.org

Europejskie Dni Dziedzictwa, 
cała Polska
Zabytki i miejsca kultury otwierają pod-
woje dla zwiedzających. Ponadto festyny, 
jarmarki, turnieje rycerskie, wystawy.    
European Heritage Days, entire Poland 
Historic monuments and cultural places are 
opening their doors to visitors. Also, picnics, 
fetes, knights’ tournaments, exhibitions.
http://edd.com.pl 

Festiwal krzemienia, Sandomierz  
Impreza trwa dwa miesiące. 

W programie: wystawy, wycieczki 
szlakiem krzemienia pasiastego, 

pokazy fi lmów, warsztaty złotnicze.

Firestone Festival, Sandomierz
Program inc: trips along the striped 

fi restone route, fi lm screenings, 
gold workshops.

www.sandomierz.pl

Jarmark św. Michała, Żagań 
Koncerty, targ staroci, atrakcje 
dla miłośników wojska i militariów, 
piknik husarski, pokaz wyszkolenia 
żołnierzy PRT VIII zmiany PKW Afganistan.
St.Michael’s Fete, Żagań
Concerts, brick-a-brac market, 
attractions for lovers of the army 
and militaria inc. a hussars’ picnic, 
demonstrations of soldier training.
www.jarmark.zagan.pl

 XXVII Balonowe Mistrzostwa Polski 
i XX Balonowy Puchar Leszna

30 załóg balonów, startuje w siedmiu 
widowiskowych konkurencjach.

27th Polish Balloon Championships 
& 20th Leszno Balloon Cup

30 balloon crews perform in the air
 in seven show contests.

www.lotniczapolska.pl

XIV Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Przyrodniczych im. W. Puchalskiego, Łódź
Wielonurtowe wydarzenie z przyrodą 
w roli głównej. Na wszystkie imprezy 
i pokazy fi lmów wstęp bezpłatny.
14th Włodzimierz Puchalski Interna-
tional Nature Films Festival, Łódź
Multifaceted happening with nature 
at the main feature. Free entry 
to all events and fi lm screenings.
www.stopklatka.pl

Międzynarodowy Festiwal 
Wratislavia Cantans, Wrocław

Gratka dla melomanów, 
którzy w muzyce szukają 

czegoś więcej niż rozrywki. 

Vratislav International Festival
Cantans, Wrocław

Windfall for music lovers, who look 
for more than just entertainment.

www.wratislaviacantans.pl

Wyścig Motocykli Zabytkowych, 
Warszawa
Wspaniała parada pojazdów 
historycznych, wyścigi motocykli 
i samochodów zabytkowych, giełda, 
kiermasze i występy artystyczne.
Vintage bike Race, Warsaw
Fantastic parade of historic 
vehicles, motorcycle and vintage 
car races, market exchange, 
fairs and performances.  

Dni Zielonej Góry
Podczas winobrania w polskiej stolicy 
wina odbędą się degustacje, parady, 

koncerty, przedstawienia. 

Zielona Góra Days
There will be wine tastings, parades, 

concerts and performances during 
grape harvest in the Polish wine capital.

www.dnizielonejgory.pl

Tydzień designu, Stambuł
Projektanci z różnych stron świata 
prezentują artystyczne wizje 
przedmiotów codziennego użytku.
Design Week, Istanbul
Designers from all over the world 
present their artistic vision 
of objects of everyday use. 
www.istanbuldesignweek.com

..  To co mamy najładniejsze w Polsce 
To są nasze lny;
produkowane w Polsce
i sprzedawane w sklepie projektanta:
National Mode Conception – Lenpolska,
Marszałkowska 140 w Warszawie.
Stylowe lniane obrusy – Klasyka i prostota lnu:
subtelna linia mereżki, proporcje, jakość,
dodaje uroku każdemu wnętrzu.
Obrusy występują w opcjach: prostokąt , kwadrat, koło.
Obrusy na indywidualne zamówienie.
Możecie Państwo zaprojektować dowolnie wielkości 
i wybrać z bogatej oferty obrusów lnianych
z kolekcji Lenpolska: kolorowych
i naturalnych polskich lnów 
i sposobów wykończenia.

What we have most beautiful
Is our linen;
Made in Poland
And sold in the designer’s shop:
National Mode Conception - Lenpolska
Marszalkowska 140 in Warsaw.
Fashionable linen tablecloths 
– The classics and simplicity of linen;
The subtle drawn thread work, the size, the quality,
Adds on to any interior.
The tablecloths are available in a shape of: rectangle, 
square and circle
Custom-made tablecloths.
Our customers are welcome to design a desired size
And to choose from our wide offer of linen tablecloths
From Lenpolska selection of colourful
And natural Polish linen 
And their decorative finish.
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Brandenburgia to zielony pierścień lasów, poprzecinany 
rzekami i kanałami, skrzący się słońcem na taflach jezior 
i tryskający obficie wodą z termalnych źródeł. Ścieżki dla 
rowerzystów i rolkarzy tworzą w nim gęstą sieć. Pensjonaty 
i hotele oferują bogate programy wellness, kluby golfowe – 
18-dołkowe pola przynoszące wyciszenie zabieganym biz-
nesmenom, stadniny – konne przejażdżki i rajdy, restaura-
cje – smaczną kuchnię, a zamki – romantyczną atmosferę.

17w a l k i n g  a r o u n d . . .16 s p a c e r e m  p o . . .

Paweł Wroński

Brandenburgia, bogata w za-
bytki i nowoczesne instalacje, 
stanowi rozległą strefę wypo-

czynku. Rozciąga się wokół 
Berlina, najbardziej dynamicz-
nie rozwijającego się miasta-

-państwa współczesnej Europy.

Brandenburg, which has a we-
alth of historic monuments and 
modern installations, constitutes 
a vast leisure area that stretches 
around Berlin, the most dynami-
cally developing city-state 
in contemporary Europe.

Kraina rekreacji 

i wypoczynku
A LAND OF PARADISE AROUND BERLIN

Branderburg is a green ring of forests, traversed by rivers 

and canals, with sunshine sparkling on the lakes’ waters 

and profusely squirting water from thermal springs. Bike 

and rollerblading tracks create a thick web. Pensions and 

hotels offer rich wellness programs, golf clubs provide 18 

hole courses giving respite to busy businessmen, studs of-

fer horseriding and rallies, restaurants have delicious cuisi-

ne, and castles inspire with romantic atmosphere.

Pałac Sanssouci /Palace Sanssouci
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NICZYM FRYDERYK >> Wypoczynkowe walory 
Brandenburgii docenili w pełni Hohenzollernowie. To 
właśnie temu królewskiemu rodowi land zawdzięcza 
najwspanialsze pałace i założenia ogrodowe. Wśród nich 
szczególną uwagę zwraca Sanssouci 
– poczdamska rezydencja Fryderyka II 
Wielkiego – wzniesiona w połowie 
XVIII w. „Królewska samotnia” jest 
perełką pośród 20, nierzadko impo-
nujących przepychem i rozmachem, 
rezydencji rozrzuconych na terenie 
landów Berlina i Brandenburgii. O za-
chowanie ich świetności dba dzisiaj 
Fundacja Pruskie Pałace i Ogrody 
Berlina-Brandenburgii (niem. Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten Ber-
lin-Brandenburg; www.spsg.de). 
Pałace i ogrody, podobnie jak starsze 
od nich zamki i potężne klasztory, 
są dzisiaj nie tylko obiektami muze-
alnymi, ale żywymi centrami kultury, sceną międzynaro-
dowych festiwali artystycznych, koncertów i plenerowych 
spektakli (kalendarz: www.reiseland-brandenburg.de).
Historia Sanssouci rozpoczęła się od wycięcia starych 
dębów. Ich potężne pnie posłużyły do wzmocnienia fun-
damentów wznoszonego wówczas na podmokłych grun-
tach Poczdamu. Na Łysej Górze (Wüsten Berg) Fryderyk II 
Wielki kazał założyć ogrody w stylu francuskim. W efekcie 
na stoku powstało sześć potężnych tarasów, które obsa-
dzono winoroślą i ograniczono szpalerami owocowych 
drzew. Fryderyk zwykł mawiać o wzgórzu Mein Wein- 
berghäuschen (moja mała winnica) i na najwyższym 
z tarasów kazał wznieść niewielki pałac, zapewniający 
mu wygodę i intymność. Tak bowiem wyobrażał sobie 
wypoczynek od monarszych obowiązków. Roślinność oraz 
architektura zostały skomponowane w dzieło niezwykłe, 
którego rekreacyjne funkcje podkreśla wystrój i przezna-
czenie wnętrz. Oprócz sali audiencyjnej jest tam sala kon-
certowa, mieszkanie króla z gabinetem i biblioteką oraz 
kilka pokoi gościnnych. Westybul zdobią wątki odwołują-
ce się do mitów Bachusa (boga wina i uciech) oraz Flory 

(bogini kwiatów, opiekunki natury). Rezydencja Fryderyka 
wytyczyła kierunek rozwoju Brandenburgii jako strefy re-
kreacji i wypoczynku.
Współcześni poszli w ślady wielkiego monarchy, tworząc 
w pełnym jezior i lasów landzie liczne spa, wytyczając ty-
siące kilometrów wodnych szlaków i rowerowych ścieżek, 
aranżując tory crossowe dla miłośników quadów i moto-
cykli oraz zakładając golfowe kluby (jest ich 18; www.
sporting-club-berlin.de) i końskie stadniny, których dzia-
ła już około 600 (Reiterland Brandenburg prezentuje swo-
je oferty na stronach: www.kulturreisen-brandenburg.
de oraz www.urlaub-mit-pferd.de w zakładce <Bran-
denburg>). Ba, obok pamiątek przeszłości, cudów natury 
oraz parków aktywnego wypoczynku powstały wielkie, 
nowoczesne instalacje. Wspomnieć wypada przynajmniej 
dwie z nich – kryjącą park rozrywki i wypoczynku halę Tro-
pical Islands (www.tropical-islands.de) oraz kryty stok 
narciarski Snowtropolis Lausitz (www.snowtropolis.de).

Friederisiko 2012 albo Friedrich 300
Na Rok 2012 przypada 300. rocznica urodzin Fryderyka II Wielkiego. 

Z tej okazji Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

-Brandenburg organizuje szereg przedsięwzięć ukazujących charak-

ter monarchy. Od 28 kwietnia do 28 października 2012 w Sanssouci 

czynna będzie wielka wystawa „Friederisiko”. (program: www.kul-

turland-brandenburg.de, www.reiseland-brandenburg.de).

RAJ DLA WODNIAKÓW >> Skarbem Brandenbur-
gii jest woda. Pojezierze sięga do sąsiedniej Meklemburgii-
-Pomeranii oraz Berlina. Tworzy je ponad 3 tysiące jezior 
oraz rzeki i kanały o łącznej długości 33 tys. km. Szlaki że-
glowne liczą 8 tys. km! Największe z jezior, Scharmützelsee, 
ma 1210 ha (12,1 km2) powierzchni. Dzięki wiatrom sprzy-
jającym żeglarzom i windsurferom cieszy się zasłużoną sła-
wą wśród miłośników tych sportów. Najbogatsza w wodę 
strefa Europy określana jest mianem Błękitnego Raju (Das 
Blaue Paradies), gdyż jest rzeczywiście rajem dla żeglarzy, 

LIKE FRIEDRICH >> Brandenburg’s recreational at-

tributes had been fully appreciated by the Hohenzollern 

dynasty. The region can be grateful to the royal dynasty for 

the most magnificent palaces and gardens together with 

the flagship object  - Sanssouci, the Friedrich II the Great 

Potsdam residence built in mid 18th century. It is intere-

sting that the “royal recluse” is a pearl among the 20 often 

luxurious and expansive residences scattered around Berlin 

and Brandenburg (German: Stiftung Preußische Schlösser 

and Gärten Berlin-Brandenburg; www.spsg.de). Today, 

the Prussian Palaces and Gardens of Berlin and Branden-

burg Foundation ensures the splendour of these objects. 

Similarly to castles and huge monasteries, palaces and gar-

dens older than those ones, today they not only constitute 

museums, but are also lively cultural 

centres, a stage for international artistic 

festivals, concerts and outdoor shows 

(calendar: www.reiseland-bran-
denburg.de).
It is hard to believe that the history of 

Sanssouci, a fascinating place, started 

with the cutting down of old oak trees. 

Their trunks were used to reinforce 

Potsdam foundations being built on 

the wetlands. Friedrich II the Great or-

dered that gardens in the French style 

be established on the Bald Mountain 

(Wüsten Berg), inherited from Friedrich 

Wilhelm I. Six huge terraces were made 

on the slope which were filled with vines 

and surrounded by rows of fruit trees. 

Friedrich used to call the hill his small vineyard, and on the 

highest terrace had built a small palace, which gave him 

comfort and intimacy. That is how he imagined respite from 

royal duties. Plants and architecture were composed into 

a unique work, and their leisure functions were emphasi-

sed by the décor and interiors especially designed for that 

purpose. Apart from the audience room, there is a concert 

chamber, the king’s living quarters with a study and library 

and several guest rooms. The hall is decorated with referen-

ces to mythology and Bacchus, the God of wine and ecsta-

sy, and Flora, the Lady of flowers and guardian of nature. 

Friedrich’s residence set the example for Brandenburg’s 

development as a place for recreation and leisure.

His contemporaries followed the great monarch’s example 

and in the region full of lakes and forests created numero-

us SPA centres, marking thousands of kilometres of water 

routes and bike tracks, arranging motorcross tracks for lovers 

of quad and motorcycle racing and establishing 18 golf clubs 

(www.sporting-club-berlin.de), as well as horse studs, of 

which there are about 600 (Reiterland Brandenburg provides 

its offer on www.kulturreisen-brandenburg.de and www.
urlaub-mit-pferd.de in link <Brandenburg>). Huge modern 

installations have been built next to historical monuments, mi-

racles of nature and recreational parks. One should mention at 

least two of them: Tropical Islands complex with a leisure and 

recreation park (www.tropical-islands.de) and Snowtropo-

lis Lausitz, indoor ski slope (www.snowtropolis.de). 

Friederisiko 2012 or Friedrich 300
2011 marks the 300th anniversary of the birth of Frederick 1 the 

Great.  Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Branden-

burg is organsing many events that show the monarch’s personality.  

A huge “Frederisiko” exhibition is open in Sanssouci from 28 April to 

28 October, 2012. (program: www.kulturland-brandenburg.de, 

www.reiseland-brandenburg.de).

BRANDENBURG TREASURE >> Brandenburg’s 

treasure is water – the lake district that stretches as far as 

Meklemburgia-Pomerania which neighbours with Branden-

burg to the north and Berlin. In total there are more than 

3,000 lakes, rivers and canals with a combined length of 

Przystań promowa w Neuruppin / Harbour with a ferry in Neuruppin

 Zamek w Boitzenburg / Castle in Boitzenburg

Dzielnica Holenderska w Poczdamie / A Dutch suburb in Potsdam 
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kajakarzy, wędkarzy. Na tym rozległym obszarze znajduje 
się aż 11 obszarów chronionych, w tym Park Narodowy Do-
lina Dolnej Odry oraz 3 rezerwaty biosfery. Model ochrony 
przyrody jest znacznie mniej restrykcyjny niż w Polsce, zaś 
dobrze rozwinięta infrastruktura, przystanie i wytyczone 
precyzyjnie szlaki ułatwiają poznawanie cudów przyrody. 
Niemniej jednak w ustanowionej na Pojezierzu Meklem-
bursko-Brandenburskim strefie ciszy aż 950 km szlaków 
żeglownych jest zamkniętych dla łodzi z silnikami moto-
rowymi. Motorowodniacy nie są jednak dyskryminowani. 
570-kilometrowa pętla z Poczdamu umożliwia rejs przez 
pojezierze i z nurtem Haweli aż po Schwerin lub Mirow 
Fürstenberg oraz powrót przez Berlin do Poczdamu, zabyt-
kowej stolicy Brandenburgii. Eksperci oceniają, że to jedna 
z najciekawszych tras Europy.

Das Blaue Paradies (Błękitny Raj)
Aby ułatwić poruszanie się po wszystkich szlakach wodnych po-

jezierza, organizacje turystyczne obu landów (Tourismus-Marketing 

Brandenburg GmbH oraz Tourismusverband Mecklenburg Vorpom-

mern) wydają systematycznie uaktualnianą bezpłatną broszurę „Das 

Blaue Paradies” z adresami marin, pensjonatów i hoteli, restauracji, 

wypożyczalni sprzętu etc. W wydaniu 2010/2011 zgromadzono in-

formacje o 240 obiektach i zaprezentowano mapy 40 kluczowych 

szlaków regionu (broszurę można zamówić przez stronę 

www.das-blaue-paradies.de).

„BED & BIKE” >> Logo oznaczające zakwaterowa-
nie przyjazne dla rowerzystów zainteresuje tych, którzy 
wolą się trzymać stałego lądu. Znakiem tym legitymu-
je się już ponad 350 obiektów noclegowych, usytuowa-
nych wzdłuż szlaków rowerowych. Najdłuższy i najbar-
dziej zróżnicowany „Tour Brandenburg” liczy 1111 km dłu-
gości, prowadząc zarówno do centrum Berlina, jak do re-
zydencji Hohenzollernów, zamków i miasteczek rozrzuco-
nych malowniczo po całym landzie. W ofercie konkuru-

ją z nim krótsze szlaki tematyczne oraz szlaki stanowiące 
fragmenty długodystansowych transeuropejskich tras, ta-
kich jak na przykład Berlin–Kopenhaga. W sumie na tere-
nie landu wytyczono 13 tras długodystansowych oraz 16 
regionalnych. W Niemczech w odróżnieniu od Polski tra-
sy rowerowe mają zazwyczaj twardą i gładką nawierzch-
nię, dzięki czemu znakomicie nadają się również dla miło-
śników jazdy na rolkach. Korzystają z nich też fani zysku-
jącego na popularności nordic skatingu, czyli poruszania 
się na rolkach (względnie nartorolkach – nordic blading), 
ale z użyciem narciarskich kijków. O miłośnikach skatingu 
myślą też coraz częściej właściciele kwater. Jeden z hote-
li w Petkus zasłynął nawet specjalnie zaaranżowanymi dla 
nich pokojami. Szlaki dla rolkarzy ciągną się malowniczo nad 
brzegami jezior i wzdłuż głównych rzek: Haweli, Nysy, Spre-
wy. Najdłuższa i bodaj najsłynniejsza „Fläming Skate” znaj-
duje się nieopodal Berlina, na południe od granic miasta. Li-
czy aż 175 km długości. Na jej pokonanie potrzeba więc kil-
ku dni. Trasa jest częścią rozległej strefy zagospodarowanej 
specjalnie z myślą o miłośnikach rolek i BMX-ów. Ważnym 
elementem tej strefy jest znakomicie wyposażona Skate-
-Arena Jüterbog (www.flaeming-skate.de).

RadNavigator Brandenburg
Ciekawe narzędzie oddane do użytku rowerzystom i skaterom. 

Cyfrowy przewodnik oparty o system GPS, dostępny w internecie 

na stronach dla bikerów. Łatwo z nim zaplanować, a następnie 

wydrukować, trasę każdej wycieczki

(www.radeln-in-brandenburg.de).

1001 SPOSOBÓW NA WELLNESS >> Zgoła od-
mienną ofertą wypoczynku jest wellness. Fundamentalne 
znaczenie dla rozwoju brandenburskich spa mają, oprócz 
walorów przyrodniczych, obfite źródła termalne, solanki, 
lecznicze borowiny, błota i szlam. We Freienwalde już przed 
300 laty, na długo zanim pojawił się termin wellness, z do-
brodziejstw brandenburskich wód korzystali elektorzy, a wzo-
rem władców dworacy i przedstawiciele społecznych elit. 

33,000 km. There are 8,000 km of sailing routes on them! 

The biggest lake, Scharmützelsee has 1,210 ha or 12.1 

km2 in area; because they attract winds that are favoura-

ble to sailing and windsurfing, they are popular among lo-

vers of those sports. 

The European region that has the most water is called the 

Blue Paradise (Das Blaue Paradies), as it is really a para-

dise for sailors, canoeists and fishermen.On this vast area 

there are 11 protected areas, including Oder’s Lower Valley 

National Park and three biosphere reserves. The model for 

protection of nature is much less restrictive than in Poland, 

while well-developed infrastructure, marinas and specially 

designated routes make it easier to admire nature’s mirac-

les. However, 950 km of sailing routes are closed to motor-

boats in the Meklemburgia–Brandenburg lake district ‘s qu-

iet zone.  But motorboaters are not discriminated against. 

The 570 km loop from Potsdam makes it possible to cruise 

on the lakes, to go with the Havel River current through to 

Schwerin or Mirow Fürstenberg and return through Berlin 

to Potsdam, Brandenburg’s heritage capital. Experts judge 

it to be one of the most interesting European routes.
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TMDas Blaue Paradies

In order to make it easier to get around all the lakes’ waterways tour-

ist organisations of both areas  (Tourismus-Marketing Brandenburg 

GmbH and Tourismusverband Mecklenburg Vorpommern) regularly 

issue an updated free “Das Blaue Paradies” brochure with addresses 

of marinas, pensions and hotels, restaurants, equipment hire, etc.  

The 2010/2011 edition contains information about 240 places and 

40 maps with the region’s key routes 

(it can be ordered on www. das-blaue-paradies.de).

BED AND BIKE >> The logo that marks accommo-

dation friendly to cyclists will interest those who prefer to 

stick to land. That sign is used by more than 350 accom-

modation places located along the bike routes. The “Tour 

Brandenburg” route is the longest and most diverse and 

is 1,111 km in length, leading both to the centre of Ber-

lin, as well as to the Hohenzollern residence, castle and 

little towns picturesquely scattered around the whole re-

gion. Shorter thematic routes compete with it, as well as 

routes that are part of the long-distance trans-European 

routes, such as for example the Berlin-Copenhagen. In all, 

13 long-distance routes have been designated in the area 

and 16 regional ones.  

As a matter of interest, and also as an unprecedented solu-

tion in comparison to Poland, is the fact that the bike tracks 

usually have a hard and smooth surface, which is also suita-

ble for rollerblading. They are also used by fans of Nordic 

skating, that is rollerblading or inline staking (Nordic bla-

ding), but with the use of ski poles. Hotel owners are thin-

king about the needs of lovers of skating more often. One of 

the hotels in Petkus gained publicity with rooms especially 

arranged for them. Tracks for rollerbladers stretch along pic-

turesque edges of lakes and along main rivers - Havel, Ne-

isse and Spree. The longest and the most famous “Fläming 

Skate” is near Berlin, practically south of the city’s borders. 

It is 175 km in length and several days are needed to com-

plete it. The track is part of a vast zone and organised espe-

cially with rollerbladers and BMX riders in mind. A very well 

equipped Skate-Arena Jüterbog (www.flaeming-skate.de) 

is an important part of the zone. 

RadNavigator Brandenburg
An interesting tool available to cyclists and skaters. A digital guide 

based on the GPS system, available on the internet for bikers. It 

is easy to plan with it and then print out the route of every trip.   

(www.radeln-in-brandenburg.de).

1001 WELLNESS METHODS >> Although it is con-

trary to active recreation, in contemporary society Wellness 

complements the leisure package. Apart from qualities of 

nature, the prolific thermal springs, brine waters, therapeu-

tic mud and silt are fundamentally important for the develop-

Przejażdżka kajakiem i łodzią w Spreewald / A trip by canoe and boat on Spreewald

Rolkarze na ścieżce Fläming–Skate / Roller bladers on Fläming-Skate track

Żaglówki na Haweli /  Yachts on Lake Havel 

Wycieczka rowerowa / Bike trip

w a l k i n g  a r o u n d . . .
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Dziś renomą cieszy się kilka kurortów, łatwych do odnalezie-
nia na mapie, gdyż w nazwach zawierają zazwyczaj słowo 
„Bad” lub „Therme” – rzecz nieco upraszczając, odpowied-
niki polskiego określenia „Zdrój”. „Bad” poszerzyło nazwę 
elektorskich łazienek, przekształcając je w Bad Freienwalde. 
Sławę zyskało podberlińskie Bad Saarow, a konkurują z nim 
Bad Wilsnack, Bad Belzig i Bad Liebenwerda. Pozostałe słyną 
z wykorzystania przede wszystkim wód termalnych: Templin, 
Burg/Spreewald, Rheinsberg, Fläming-Therme Luckenwalde 
czy Buckow. Ostatnie z wymienionych miasteczek jest zna-
ne także z prowadzonych tam kuracji zimną wodą (metoda 
Kneippa). W każdym z nich program pobytów rekreacyjnych 
i zdrowotnych wypełnić można zabiegami wywodzącymi się 
z hinduskiej ayurvedy, litoterapią, inhalacjami w komorach 
solnych oraz masażami, do których używa się aromatycznych 
olejków i kosmetyków wytwarzanych z naturalnych substan-
cji. Uwadze panów poleciłbym kąpiel, jakiej sam zażyłem 
niegdyś w Bad Saarow. W miedzianej wannie wypełnionej 
wodą zmieszaną z porcją chmielowego trunku, w której przy 
relaksującej muzyce i przyćmionym świetle spędza się niemal 
godzinę, rozkoszując dodatkowo butelką wybranego wcze-
śniej piwa.

Wellness w Brandenburgii
Każdego roku Tourismus-Marketing Brandenburg prezentuje pełną 

ofertę hoteli i pensjonatów wellness w bezpłatnej broszurze „Ruher-

aum Marke Brandenburg”. Edycja 2010/2011 zawiera ofertę 32 spa, 

które oferują programy jednostkowe i cykle w cenie od 69 do 552 

Euro (www.brandenburg-entspannt.de).

Brandenburskie zdrojowiska mają oczywiście własne strony, 

takie jak: www.bad-saarow.de/de/bad-saarow-therme/

saarowtherme, www.naturthermetemplin.de, 

www.spreewaldtherme.de, www.spreewelten-bad.de, 

www.wonnemar.de/bad-liebenwerda/index.html.

ment of Brandenburg’s SPAs. Already 300 years ago, long 

before the term Wellness was coined, electors in Freienwal-

de, and following their example courtiers and representati-

ves of the social elites, enjoyed the benefits of the Branden-

burg waters.   Today, several resorts are renowned, they are 

easily found on the map, as usually they have in their name 

the word “Bad” or “Therme”, making it easier to recognise 

as it is the equivalent of “baths” in English. “Bad” extended 

the name of electors’ baths, changing them into Bad Freien-

walde. Bad Saarow, near Berlin has become very popular, 

and Bad Wilsnack, Bad Belzig and Bad Liebenbra compe-

te with it. The rest, Templin, Burg/Spreewald, Rheinsberg, 

Fläming-Therme Luckenwalde and Buckow are mainly fa-

mous for thermal waters. The latter little town is also known 

for its cold water treatments (Kneipp method). The recre-

ational and health program in all the centres can be supple-

mented with treatment using Indian Ayurveda treatments, 

lithotheraphy, inhalation in salt chambers, as well as Euro-

pean and Eastern massage, which use aromatic oils and co-

smetics made with natural substances. For men I would re-

commend a bath treatment, which I once had in Bad Sa-

arow. A beer bath, in a copper bath filled with water mixed 

with a portion of the brew from hops, in which to relaxing 

music and low lights one spends an hour enjoying a bottle 

of selected beer.

Wellness in Brandenburg
Every year Tourismus-Marketing Brandenburg presents a full Well-

ness hotel and pension off er in a free “Ruheraum Marke Branden-

burg” brochure.  The 2010/2011 edition contains 32 SPA centres, 

which off er individual and series programs from 69 to 552 Euro 

(www.brandenburg-entspannt.de). Of course, Brandengurg 

spas have their own websites, such as:

www.bad-saarow.de/de/bad-saarow-therme/

saarowtherme, www.naturthermetemplin.de, 

www.spreewaldtherme.de, www.spreewelten-bad.de 

www.wonnemar.de/bad-liebenwerda/index.html.

Wyczerpujące informacje turystyczne dotyczące Brandenburgii: 

www. brandenburgia-turystyka.pl

Full tourist information about Brandenburg: 

www.brandenburg-tourism.com

Rezerwacja podróży do Brandenburgii  w Polsce 

www.tsspolska.pl

EUROPEJSKIE HOLLYWOOD >> Kultura, oprócz 
przyrody, jest drugim filarem brandenburskiej oferty. Do naj-
bardziej oryginalnych jej elementów należą dokonania filmo-
we, przed 100 laty powstała bowiem w Poczdamie wytwór-
nia filmowa Babelsberg. Nakręcono w niej obrazy uznawane 
za kamienie milowe dla rozwoju sztuki filmowej na świecie 
– „Metropolis” i „Błękitny Anioł”. Tutaj powstało głośne, acz 
groteskowe rozliczenie z czasami komunizmu – „Good Bye Le-
nin”. Choć zakrawa to na anegdotę, dzięki temu właśnie fil-
mowi rozgłos zyskały spreewaldzkie ogórki kiszone. Jednym 
z ostatnich przedsięwzięć był „Ghost Writer” Romana Polań-
skiego. Jubileuszowy rok 2011 r. jest poświęcony w Poczda-
mie filmowi jako zjawisku kultury. Na rocznicowe obchody 
(od 1 maja do 3 października br.) składało się około 130 róż-
nych imprez: wystaw, seansów filmowych i koncertów w wy-
konaniu własnej orkiestry wytwórni. Otwarto dla publiczności 
miasteczko filmowe Filmpark Babelsberg. Jedną z kluczowych 
wystaw będzie „Historia Filmu” prezentowana od 3 listopa-
da 2011 r. w Muzeum Filmu w Poczdamie. Wydarzeniem bę-

dzie inscenizacja „Wesela Figara”, w reżyserii Andreasa Drese-

na, która odbędzie się 4 listopada 2011 w poczdamskiej Ope-

rze Zimowej. Melomani powinni zwrócić uwagę na cykl koncer-

tów muzyki filmowej w Nikolaisaal, które wypełnią również przy-

szły rok. Pełny program obchodów na stronach: www.film-
museum-potsdam.de, www.filmpark-babelsberg.de.

EUROPEAN HOLLYWOOD >> Apart from nature, 

culture is a second pillar of the Brandenburg package. Film 

making is among its most original achievements, where 

some 100 years ago the Bebelsberg film production com-

pany was established in Potsdam. Films, such as “Metropo-

lis” and “Blue Angel” were made there that are considered 

milestones in the development of film throughout the world. 

It is here that “Good Bye Lenin”, the much talked about gro-

tesque account of communist times, was made.  Although 

it seems like an anecdote, it is thanks to that film that pic-

kled cucumbers from Spreewald became famous. “Ghost 

Writer” by Roman Polański was one of its last ventures. The 

year 2011 is a jubilee year dedicated to film in Potsdam. 

The jubilee celebrations from 1 May to 3 October included 

about 130 different events, such as exhibitions, filmscre-

enings and concerts performed by the orchestra of the local 

production company. The Filmpark Babelsbrg film park was 

opened to the pubic. The “History of Film” will be one of 

the key exhibitions shown at the Film Museum in Potsdam 

from 3 November 2011. The production of  “The Wedding 

of Figaro”, directed by Andreas Dresen, will be performed 

on 4 November 2011 at the Potsdam Winter Opera. Mu-

sic lovers should note the series of film music concerts in 

Nikolaisaal, which will also be featured next year. The full 

program of events is on www.filmmuseum-potsdam.de, 
www.filmpark-babelsberg.de).

Muzeum Filmu, Poczdam / Film Museum, Potsdam 

w a l k i n g  a r o u n d . . .

Relaks podczas masażu w uzdrowisku Belzig / Relax with a massage in Belzig Spa

Aquapark Tropical-Islands Park Babelsberg
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Europa-Park
Gigant wśród parków rozrywki w Niemczech

Europa-Park jest największym na Starym Kontynencie tematycznym parkiem roz-
rywki. Usytuowany na terenie Niemiec, u zbiegu granic z Francją i Szwajcarią, 
kusi malowniczym położeniem i setką atrakcji rozrzuconych w 13 sektorach 

oraz różnorodnymi imprezami organizowanymi zgodnie z prorodzinną filozofią. 
Nie sposób się nudzić, biorąc udział w reżyserowanym osobiście horrorze, podzi-

wiając krainę baśni Jana Christiana Andersena, płynąc gondolą przez Wenecję, 
Pizę i Florencję, odkrywając Nowy Świat niczym wielcy podróżnicy sprzed 

wieków, obserwując dynamiczne popisy uczestników międzynarodowego festiwalu 
tańca lub podziwiając pretendentki do tytułu i korony Miss Niemiec.

NAJWIĘKSZA ZIMOWA KRAINA

NAJWIĘKSZA ZIMOWA KRAINA

CZARÓW W NIEMCZECH

CZARÓW W NIEMCZECH

Wyjątkowa sceneria: 2500 kolorowych choinek, 6000 świateł, 

1440 bombek bożonarodzeniowych, pokazy fajerwerków.

Specjalna oferta: superszybka jazda kolejką górską 

Euro-Mir, podróż do zimowego gwiezdnego nieba, 

sanna, skibob na skwierczącym od mrozu torze, 

lodowisko ze wspaniałą taflą lodu, dziecięce szkółki 

jazdy na nartach. W cyrku – program „Zimowa Kra-

ina Czarów”. „Las Bajkowy” z wyjątkową zimową 

dekoracją zaprasza do odkrywczej jazdy przez świat 

bajek braci Grimm. 

W sezonie zimowym park czynny: 

od 26.11.2011 do 8.01.2012 (oprócz 

24/25.12.2011) codziennie w godz.11_19..

Korzystne ceny w hotelach.
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HALLOWEEN – NAJWIĘKSZE MORZE
HALLOWEEN – NAJWIĘKSZE MORZEDYńDYń W NIEMCZECH W NIEMCZECH

Do stworzenia wyjątkowej mozaiki dekoracji zostanie użytych: 160 000 dyni w różnych 
kolorach i formach, 6000 kolb kukurydzy, 3000 snopków słomy, 4000 kg jabłek, 100 000 
jesiennych kwiatów, w tym 15 000 chryzantem. Całość oświetlą zjawiskowe iluminacje.Taka sceneria zamieni komfortowe pomieszczenia w jaskinie duchów i demonów. Specjalne nocne para-dy Halloween, w których weźmie udział 80 dziwacz-nych postaci płatających różne figle. Czy jesteście na tyle odważni, by spędzić noc pośród strasznych stwo-rów, pajęczyn i niespokojnych duchów?

Czy odważycie się pójść do łóżka po północy i za-mkniecie bez obaw oczy? Czy skosztujecie potraw z gęsiej skórki i dyni...

Pokoje Halloween i Halloween Brunch przygotowa-no w hotelach Colosseo i Castillo Alcazar. Tylko 90 euro za pokój, za przepełnioną emocjami noc!
Wyjątkowe Noce Horroru w wykonaniu Marca Terenzi –  od 23.09. Halloween od 1.10. do 6.11, kulminacją jest Tydzień Festiwalowy 29.10.–06.11.2011 r.

27t e k s t  p r o m o c y j ny j yyy

ROLLERCOASTER GIGANT
ROLLERCOASTER GIGANT

Tor długości 1050 m, prędkość do 100 km/godz., 35 m nad ziemią w kulminacyjnym punkcie

i zapierające dech w piersiach zjazdy z przyspieszeniem do 3,5G.

Widok gigantycznej konstrukcji 

rozpostartej na obszarze 85 ha 

budzi podziw. A wybór drewna 

jako materiału – szacunek. 

Ekologiczna konstrukcja wpisuje 

się we współczesne trendy spotkań 

tradycji z nowoczesnością. Tory 

giganta krzyżują się z trasami 

dwóch spośród dziesięciu kolejek 

działających wcześniej w Europa -Park. 

Bez zatrzymania! 

U ogarniętych euforią pasażerów 

emocje sięgają szczytu. Atrakcja 

dostępna dla dzieci, które prze-

kroczyły 1,20 m wzrostu.

Pierwszy kurs w 2012 roku. 

Wtedy też świat pozna okrytą 

tajemnicą nazwę giganta!

Nowość 2012
ROLLERCOASTER 

GIGANT
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Europa-Park mieści się w Rust koło Freiburga (land Badenia-

-Wirtembergia). Sezon letni trwa od 31 marca do 4 listopada 2012 r.,

Bilety: dla dorosłych – 37,50 euro, dla dzieci w wieku 4-11 lat 

i seniorów – 33 euro. Najmłodsi i dzieci w dniu urodzin – gratis.

Europa-Park GmbH & Co 

Freizeit- und Familienpark Mack KG

Europa-Park Strasse 2, 

77977 Rust bei Freiburg

www.europapark.de

28 t e k s t  p r o m o c y j n y

Europa Park mieści się w Rust koło Freiburga (land Badeniak Europa Park GmbH & Co

NOWA ANGLIA W BELL ROCK
NOWA ANGLIA W BELL ROCKCzterokondygnacyjny budynek główny, pięć trzykondygnacyjnych aneksów i marynistycznie 

urządzone wnętrza, a do tego 35-metrowa latarnia morska jako symbol hotelu.Nowy hotel Bell Rock oferuje 194 pokoje, 31 apar-tamentów zaaranżowanych w stylu epoki (XVIII--XIX w.), restauracje, kameralne jadalnie oraz sale konferencyjne i gabinety spotkań. Jego scenografię inspiruje okres kolonizacji Nowej Anglii oraz bohate-rowie tamtych czasów, tj. Sir Francis Drake i admirał Horacy Nelson. 
Baseny: otwarty (240 m2) i kryty (50 m2), strefa wodnych zabaw dla dzieci, gabinety Wellness oraz 

rozległe jezioro (ponad 2000 m2) doskonale współ-grają z klimatem obiektu.Klasa: 4-gwiazdkowy Superior. Oferta adresowana zarówno do firm, jak i rodzin szukających komforto-wego wypoczynku i przygody.

Tematyczny hotel Bell Rock otwiera podwoje latem 2012 r.Rezerwacja: +49 (0) 7822 8600
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Urzekająca i tajemnicza 
tysiącletnia historia. Niezrównany 

wśród środziemnomorskich, 
europejskich i światowych 
cywilizacji rozwój historii, 

który stworzył niepowtarzalną, 
jedyną w swoim rodzaju 

tożsamość. Unikalne połączenie 
klimatu, naturalnego piękna, 

jezyka, kultury, obyczajów 
i tradycję stwarza nieskończone 

wręcz możliwości 
ich odkrywania i zachęca 
do podziwiania Sardynii.

A millenary history steeped 
in charm and mystery. An historic 
evolution beyond comparison 
in the Mediterranean civilization, 
in Europe and in the world. 
This has created a highly typical 
identity. A unique mixture 
of climate, natural beauties, 
language, culture, usages and 
customs, tradition, make Sardinia 
a place to be discovered and loved, 
a place that makes deep, almost 
indissoluble bonds with its great 
deal of possibilities for its visitors.

Uważnemu i przychylnie nastawionemu gościowi wyspa, 
z jej urokliwą atmosferą, otworzy kuferek z prawdziwymi 
skarbami – morze, wybrzeże, góry, śródlądzie, wiejskie fe-
stiwale, artystyczne rękodzieło, wino i przysmaki. Krajobrazy 
i wydarzenia dzięki swojej niezwykłej, osobliwej specyfice 
budzą niezapomniane uczucia.
Kolory krajobrazu, ciepło i łagodność Sardynia zawdzięcza 
Morzu Śródziemnemu, które oblewa ją swoimi wodami. Ta 
prastara wyspa wspiera się na niezwykłych formacjach skal-
nych – białych wapieniach, czerwonych porfirach i granitach 
o poszarpanych krawędziach. Granitowe wzniesienia, starsze 
od Alp i Apeninów, mają fantazyjne kształty. Strzeliste góry 
zdają się wskazywać drogę do tajemniczych miejsc czekają-
cych na odkrywcę. Jeszcze i dzisiaj można tu przeżyć przygo-

For the respectful and considerate visitor the island, in a 

charming atmosphere, will disclose a casket of treasures, 

made of sea, coasts, mountains, inland, landscapes, villages 

festivals, artistic handicraft, wine and food products. Land-

scapes and events that thanks to their extraordinary pecu-

liarities, are able to stir up unique emotions.

Sardinia owes its picturesque landscape, warmth and gen-

tleness to the Mediterranean Sea, which surrounds it with its 

waters. This ancient island rests on extraordinary rock for-

mations: white lime, red porphyry and granites with ragged 

edges. The granite slopes, older than the Alps and Apenni-

nes, have fantastic shapes. Soaring mountains seem to di-

rect the way to mysterious places waiting for an explorer. 

Even today one can experience exciting adventure. Tracks 

winding among the forests will lead to colourful nature rese-

rves and villages hidden among the rocks.

BY THE WATER AND ON THE BEACH >> The 

route is always shorter from the mountains that rise up from 

the land to the sea. The nearly 2,000 km coastline is full of 

little beaches hidden among rocky hills, little streams and 

caves. The rocks enter the sea creating high inaccessible 

cliffs contrasting colourfully with the golden beach sand. 

Cliffs smoothed over by the wind look like huge sculptures. 

The water washing them glitters in a variety of colours from 

azure blue, turquoise through to sapphire green. Wetlands, 

ponds and lagoons inhabited by numerous animal species 

are shielded from the sea by a wide beach belt. The biggest 

lagoon on the island, has been transformed into a reserve. 

200 bird species live here, among them the red flamingos 

which delight tourists the most. Cascading rivers and stre-

ams create ponds and lakes on which one can sail and en-

joy Sardinia’s charm.

AT PEACE WITH NATURE >> Tourists coming to 

Sardinia by sea are enveloped by fragrances – pistachio, 

everlastings, thyme and lavender which are a calling card 

of the beautiful and uncontaminated nature. The most 

beautiful spots protected by numerous nature parks and 

UNDISCOVERED PARADISEUNDISCOVERED PARADISE

Raj nieodkryty

s p a c e r e m  p o . . .

Marco Salis
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voy buildings. Those who love active leisure will find fan-

tastic conditions on Sardinia to realise their sporting pas-

sions, and all year round at that. One can wonder around 

the island on bike or on horseback, sail on the sea, go crazy 

windsurfing, diving and fishing. Mountain climbers and gol-

fers will also be happy. 

TASTES OF SARDINIA >> We will find authentic Sar-

dinian hospitality in exclusive hotels, camping sites, Bed & 

Breakfast places and pensions. We will be warmly received 

everywhere where we stop for the night. Restaurants serve 

traditional Sardinian dishes. It is worth trying pork offal with 

peas (la cordula), grilled lamb or veal offal, and boiled mut-

ton. Sausages made according to traditional recipe are a 

speciality of centrally located regions. Coastal eateries and 

bars serve fish cooked in a variety of ways, i.e. grey mullet, 

sea bass, sea bream and eel. Connoisseurs will also enjoy 
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dę. Ścieżki wijące się wśród lasów zaprowadzą nas do ma-
lowniczych rezerwatów przyrody i wiosek od wielu wieków 
ukrytych wśród skał. 

NAD WODĄ I NA PLAŻY >> Z gór piętrzących się 
wewnątrz lądu do morza droga jest zawsze krótka. Mierzące 
prawie dwa tysiące kilometrów wybrzeże jest pełne kameral-
nych plaż ukrytych między skalistymi wzniesieniami, zatoczek 
i jaskiń. Skały wchodzą do morza, tworząc wysokie, niedo-
stępne urwiska malowniczo kontrastujące z żółtym piaskiem 
plaż. Wygładzone przez wiatr klify wyglądają jak ogromne 
rzeźby. Obmywająca je woda mieni się różnymi barwami od 
lazuru przez turkus po szmaragdową zieleń. Szeroki pas plaż 
osłania od morza obszary podmokłe, stawy i laguny, zamiesz-
kane przez liczne gatunki zwierząt. Największą lagunę na wy-
spie zamieniono w rezerwat. Zamieszkuje go 200 gatunków 
ptaków, wśród których największy zachwyt wzbudzają fla-
mingi różowe. Rzeki i potoki, spływając kaskadami, tworzą 
stawy i jeziora, którymi można żeglować i cieszyć się uroka-
mi Sardynii. 

W ZGODZIE Z NATURĄ >>Turystów przybywających 
do Sardynii drogą morską spowijają intensywne zapachy: 
pistacji, nieśmiertelnika, tymianku, lawendy – to wizytówki 
pięknej nieskażonej natury. Najpiękniejsze zakątki chronione 
przez liczne parki przyrody i rezerwaty oplatają malownicze 
ścieżki rowerowe oraz trekkingowe. Wyjątkowy klimat, czyste 
środowisko, zdrowy styl życia i bliski kontakt z naturą spra-
wiają, że setne urodziny obchodziło już 230 Sardyńczyków 
(wyspa ma 1 650 000 mieszkańców). Fenomen długowiecz-
ności wyspiarzy jest przedmiotem badań naukowców i podzi-
wu mieszkańców innych części świata.

ZABYTKI I SPORT >> Świadectwem liczącej wiele ty-
sięcy lat historii wyspy są liczne zabytki – od datowanych na 
XV w. p.n.e. wież obronnych, zwanych nuragami, zaczyna-

jąc, a na XX-wiecznej architekturze miejskiej i pozostałościach 
przemysłu kopalnianego kończąc. Podczas zwiedzania wyspy 
zobaczymy punickie porty i nekropolie, rzymskie termy, bizan-
tyjskie i romańskie kościoły, domy gotycko-aragońskie oraz 
wielkie gmachy sabaudzkie. Amatorzy aktywnego wypoczyn-
ku znajdą na Sardynii doskonałe warunki do realizacji spor-
towych pasji, i to przez cały rok. Wyspę można przemierzać 
rowerem lub konno, pływać po morzu żaglówką, szaleć na 
desce windsurfingowej, nurkować lub łowić ryby. Zadowole-
ni będą też miłośnicy golfa i wspinaczki. 

SMAKI SARDYNII >> Autentyczną sardyńską gościn-
ność odnajdziemy w ekskluzywnych hotelach, kempingach, 
kwaterach bed & breakfast, pensjonatach. Wszędzie tam, 
gdzie się zatrzymamy na nocleg, spotkamy się z życzliwym 
przyjęciem. Restauracje podejmują gości tradycyjnymi sar-
dyńskimi daniami. Warto skosztować pieczonych podrobów 

reserves are covered with picturesque bike and walking 

tracks. Unique climate, clean environment, healthy life sty-

le and close contact with nature means that the island’s 

hundredth anniversary has already been celebrated by 

230 Sardinians. The island has 1,650,000 inhabitants. 

The phenomenon of the island’s longevity is being studied 

by scientists and admired by people from other parts of 

the world.

HISTORIC SITES AND SPORT >> The numerous 

historical sites are proof of the island’s many thousands of 

years of history, starting from the defense towers, called nu-

raghe, dating back to the 15th century BC through to the 

20th century AD city architecture and remnants of the mi-

ning industry. While sightseeing the island we will see Pu-

nic ports and necropolises, Roman baths, Byzantine and 

Roman churches, Gothic-Aragonian houses and huge Sa-
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wieprzowych z groszkiem (la cordula), podrobów jagnięcych 
i cielęcych z rusztu, i gotowanego owczego mięsa. Specjalno-
ścią centralnie położonych regionów są kiełbasy wyrabiane 
według tradycyjnej receptury. Nadmorskie knajpki i bary ofe-
rują przyrządzane na wiele sposobów ryby, tj. łobany (z rodzi-
ny cefalowatych), labraksy (okoniokształtne), złotniki (czyli do-
rady), węgorze. Dużym uznaniem smakoszy cieszy się także 
bottarga (suszona w soli ikra cefala morskiego) –  nazywana 
kawiorem biedaków –  i oczywiście tuńczyk. 
Gospodynie wyczarowują z ciasta prawdziwe arcydzieła 
sztuki kulinarnej. Spod ich ręki wychodzą takie rarytasy, jak: 
coccoi – koronkowej roboty chlebek o wymyślnych kształtach, 
pane carasau zwany chlebem pasterzy, cienki niczym opłatek, 
chrupki i długo utrzymujący świeżość, faszerowane pierogi cu-

bottarga, the sea mullet roe dried in salt and called the poor 

man’s caviar, and of course, tuna.

Local women make absolute culinary masterpieces from 

dough. They make such rarities as coccoi, a little bread in 

imaginative shapes, pane carasau known as the shepherd’s 

bread, culurgionis stuffed dumplings, baked small fregola 

pasta and corrugated malloreddus shells. The entrée and 

main course always includes pecorino sardo, a sheep’s 

cheese. After a lavish meal it is time for dessert. Out come 

desserts from almonds and honey and sebada, a delicate 

cake coated with honey or sprinkled with sugar. High quali-

ty wines, such as cannonau, vermentino and carignano, top 

off the meal. Sardinia gives tourists an exceptionally varied 

experience. Sardinia opens its casket full of its treasures to 

lurgionis, małe kluseczki fregola podpiekane w piekarniku lub 
karbowane muszelki malloreddus. Pierwszym i drugim daniom 
towarzyszy ser owczy pecorino sardo. Po sutym obiedzie przy-
chodzi pora na słodkości. Na stół wkraczają desery z migdałów 
i miodu oraz sebada, delikatny placek polany miodem bądź 
posypany cukrem. Zwieńczeniem posiłku są pierwszej jakości 
wina, np. cannonau, vermentino, carignano. 
Sardynia składa turystom niezwykle różnorodną ofertę. Każ-
demu, kto przyjeżdża na wyspę, odkrywa szkatułkę pełną 
swoich skarbów: malowniczych plaż, turkusowych lagun, 
fantastycznych gór, wodospadów, jaskiń, wiekowych winnic, 
gajów oliwnych, rezerwatów przyrody, imponujących zabyt-
ków, świąt, festynów i wyśmienitej kuchni. Zechcesz wybrać 
coś dla siebie?

everyone who comes to the island – picturesque beaches, 

turquoise lagoons, fantastic mountains, waterfalls, caves, 

ancient vineyards, olive groves, nature reserves, impressive 

historic sites, fetes and delicious cuisine. Would you like to 

choose something for yourself? 

www.sardegnaturismo.it

30-35 Sardynka tekstkopia.indd   34-3530-35 Sardynka tekstkopia.indd   34-35 11-09-19   10:0911-09-19   10:09



3736

Fo
t.

: 
a

rc
h

. 
ŚO

T

Przyjeżdżającym do Katowic pewnie trudno będzie uwierzyć, 
że przemysłowa stolica regionu jest najbardziej zielonym mia-
stem w Polsce, zaraz po Zielonej Górze! Znajdziemy tu dwa 
rezerwaty przyrody i 12 parków oferujących chwile wytchnie-
nia w zielonym zaciszu nawet w samym sercu miasta. Ide-
alnym miejscem do aktywnego wypoczynku na łonie natu-
ry jest położony na granicy Chorzowa i Katowic 600-hektaro-
wy Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Jeden z najwięk-
szych parków miejskich w Europie (większy od Central Par-
ku) obfituje w liczne atrakcje. Jest tu m.in.: stadion, planeta-
rium, ogród zoologiczny, wesołe miasteczko, kolejka wąsko-
torowa, rosarium, korty tenisowe, park linowy, ścieżki rowe-
rowe oraz nordic walking. 
W zasięgu ręki mieszkańców regionu znajdują się zabytkowe 
enklawy zieleni, tj. parki w Pszczynie, Rudach i Świerklańcu, 
zieleńce w uzdrowiskach w Goczałkowicach i Jastrzębiu Zdro-
ju. Pomimo znacznego zurbanizowania Śląskie wyróżnia się 
bogactwem przyrody i walorami krajobrazowymi. Płuca re-
gionu stają się coraz bardziej zielone. By się o tym przeko-
nać, wystarczy zagubić się w leśnych i górskich ustroniach 
ośmiu parków krajobrazowych.

ŻYWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY >> Najstarszy 
park krajobrazowy w polskich Karpatach (powstał w 1986 r.) 
rozciąga się od Zwardonia do Korbielowa. Obejmuje najpięk-
niejsze pasma górskie Beskidu Żywieckiego – Wielkiej Raczy 

Those coming to Katowice will find it difficult to believe that next to 

Zielona Góra, the region’s industrial capital is the greenest city in 

Poland! We will find here two nature reserves and 12 parks provi-

ding respite in green tranquillity even in the very heart of the city. 

The 600 hectare Provincial Cultural and Recreation Park, located 

on the border of Chorzów and Katowice, is an ideal place for ac-

tive outdoor recreation. One of the biggest city parks in Europe 

and bigger than Central Park, it has many attractions. It includes 

a stadium, a planetarium, a zoo, an amusement park, a narrow-

gauge rail, a rose garden, tennis courts, a rope park, bike paths 

and Nordic walking.

There are historical green enclaves within arm’s reach of the regio-

n’s residents, such as parks in Pszczyna, Ruda and Świerklaniec, 

green squares in health resorts in Goczałkowice and Jastrzębie 

Zdrój. Despite considerable urbanisation the Silesian region 

stands out with its rich nature and landscape attributes. The re-

gion’s lungs are becoming greener. To believe that, all one needs 

to do is to lose oneself in the forest and mountain retreats of the 

eight landscape parks. 

ŻYWIECKI LANDSCAPE PARK >>The oldest land-

scape park in Polish Carpathians established in 1986 stretches 

from Zwardoń to Korbielów. It includes the most beautiful Beskid 

Żywiecki mountain ranges - Wielka Racza and Pilsk. During the 

hike one can admire caves, rivers and streams effectively cre-

ating waterfall thresholds. The mountain landscape overgrown 

GREEN LUNGS OF SILESIA

h o l i d a y  w i t h  i m a g i n a t i o n

Jaga Kolawa

Region z wciąż niedocenianym przez 
turystów przyrodniczym potencjałem 
zaskakuje scenerią malowniczych zakątków. 
Zapraszamy na wędrówkę po najpiękniejszych
parkach krajobrazowych Śląskiego.

Tourists still do not appreciate the region’s 
nature potential and yet its picturesque 

places are surprising. We invite you 
for a wonder around the most beautiful 
landscape parks of the Silesian region.

w y p o c z y n e k  z  p o m y s ł e m

Krajobraz Beskidu Żywieckiego, czyli góry porośnięte świerkami i rozległe polany / Beskid Żywiecki landscape, or mountains overgrown with spruces and vast plains

GREEN LUNGS OF SILESIA

Zielone płucaZielone płuca
ŚląskiegoŚląskiego  
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i Pilska. Podczas wędrówki można podziwiać jaskinie, rzeki 
oraz potoki tworzące efektowne progi wodospadowe. Kra-
jobraz gór porośniętych lasami świerkowymi i rozległych po-
lan zapiera dech w piersiach. Najcenniejsze obszary leśne są 
objęte ochroną dziewięciu rezerwatów przyrody. Jednym z nich 
jest rezerwat Pilsko sięgający do wysokości 1557 m n.p.m., 
gdzie występuje piętro kosodrzewiny – trzeci po Tatrach i Ba-
biej Górze obszar wysokogórskiej flory w Karpatach. Bogactwo 
fauny reprezentuje m.in. 40 gatunków ssaków, 100 ptaków lę-
gowych, 20 gatunków ryb. W całym parku pospolicie wystę-
pują: lisy, kuny leśne, łasice, tchórze i gronostaje. W żywieckich 
lasach spotkamy również duże drapieżniki: wilki, rysie, borsu-
ki oraz niedźwiedzie. 

PARK KRAJOBRAZOWY ORLICH GNIAZD >> 
Ten najbardziej zjawiskowy park krajobrazowy w woje-
wództwie śląskim oraz małopolskim obejmuje teren Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej i rozciąga się od Częstochowy 
po Olkusz i Dąbrowę Górniczą. Występujące tutaj jaskinie 
i schroniska skalne należą do najbardziej interesujących i naj-
piękniejszych obiektów tego typu. Przez wapienne ostańce, 
wzgórza, lasy, malownicze doliny wiedzie 163-kilometrowy 
szlak turystyczny. Walory przyrodnicze tych ziem wzbogacają 
zabytki – ruiny średniowiecznych zamków i warowni, tzw. 
Orle Gniazda (m.in. Olsztyn, Bobolice, Morsko), dwory, młyny 
wodne, kościoły i klasztory. W skład parku wchodzi 10 rezer-
watów przyrody. Występują tutaj bardzo rzadkie zbiorowiska 
roślinne, flora liczy aż 1300 gatunków. Jurę upodobały sobie 
nietoperze, w skalnych wyrobiskach i jaskiniach zamieszkuje 
kilkanaście gatunków tych objętych ochroną ssaków. 
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PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU ŚLĄSKIEGO  
Obejmuje pasma Stożka, Czantorii i Baraniej Góry, na stokach 
której źródła ma Wisła. Cały obszar źródliskowy aż do połą-
czenia Białej i Czarnej Wisełki z potokiem Malinka uzyskał sta-
tus rezerwatu „Wisła”. Pstrągi żyjące w krystalicznych wodach 
są pod ochroną. Skały i jaskinie, w tym największe w Pol-
sce jaskinie niekrasowe (Jaskinia w Trzech Kopcach o długo-
ści 1200 m), są pomnikami przyrody nieożywionej. Drzewo-
stan parku stanowią świerk, jodła i buk. W Nadleśnictwach 
Ustroń i Wisła rośnie świerk istebniański cechujący się najlep-
szymi w Europie parametrami wzrostowymi i odpornościo-
wymi. W granicach parku, na obszarach nieprzekształconych 
przez człowieka, znajduje się osiem rezerwatów, żyją w nich 
m.in. nietoperze, subalpejskie gatunki ptaków. Na obszarze 
Beskidu Śląskiego występuje 13 gatunków płazów, np.: sala-
mandra plamista, kumak górski i rzekotka drzewna.

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku – idealne miejsce do biernego i aktywnego wypoczynku

Provincial Cultural and Recreation Park an ideal place for passive and active recreation 

Ostańce w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd są wyzwaniem dla alpinistów / Limestone inselbergs in Orlich Gniazd Landscape Park are a challenge to climbers

with spruces and vast glades are breathtaking. The most valu-

able forest areas are protected by nine nature reserves. One of 

them is the Pilsko reserve reaching a height of 1,557 m. above 

sea level where there is a forest of dwarf pine; after Tatry and 

Babia Góra, it is the third largest area with Alpine flora in the Car-

pathians. The wealth of fauna includes 40 species of mammals, 

100 breeding birds and 20 species of fish. Foxes, martens, we-

asels, polecats and ermines can be found throughout the park. In 

the Żywiecki forests we will also find predators, such as wolves, 

lynx, badgers and bears.

ORLICH GNIAZD LANDSCAPE PARK >> It is the 

most phenomenal landscape park in the Silesian and Malopol-

skie Provinces and covers the regions of Krakow and Często-

chowa Highlands. It stretches from Częstochowa to Olkusz and 

Dąbrowa Górnicza. The caves and rock shelters here are one of 

the most interesting and most beautiful objects of their kind. A 

163 km tourist route leads through limestone inselbergs, hills, 

forests and picturesque valleys. The natural attributes are enhan-

ced by monuments such as medieval castles and fortresses, the 

so-called Eagles’ Nests (Orle Gniazda), which are also found in 

Olsztyn, Bobolice and Morsko. There are also manor houses, wa-

ter mills, churches and monasteries. The park includes 10 natu-

re reserves. There are very rare collections of plants, with 1,300 

species of flora. The Jura is liked by bats, in the rock passages 

and caves there are over a dozen species of protected mammals.

SILESIAN BESKID LANDSCAPE PARK >> It covers 

the Strożek, Czantoria and Barania Góra ranges, and sources 

of the Vistula River are located on the slopes. The entire spring 

area through to where the little Biała and Czarna Wisełka rivers 

join the Malinka stream has been given the status of the “Vistu-

la” reserve. The trout living in crystal clear waters is protected. 

Rocks and caves, as well as the biggest non-karst caves in Po-

land, including the 1,200 m long cave in Trzy Kopce, are monu-

ments of inanimate nature. The trees in the park include Istebna 

spruce which has the best height and resistance parameters in 

Europe. There are 8 reserves within the park’s borders, unchan-

ged by man, which are inhabited by bats and sub-alpine birds. 

There are 13 species of reptiles in the Silesian Beskid, for exam-

ple, spotted salamander, mountain toad and the tree frog. 

SMALL BESKID LANDSCAPE PARK >> It is remini-

scent of a mountain island divided by the Soła River with three 

dam reservoirs on the west side with Magurki Wilkowickie and 

Czupla Ranges 933 m above sea level and the eastern group 
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PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU MAŁEGO >> 
Przypomina górską wyspę rozdzieloną przez rzekę Sołę 
z trzema zbiornikami zaporowymi na zachodnią część z Pa-
smem Magurki Wilkowickiej z Czuplem (933 m n.p.m.) 
i wschodnią grupę Łamanej Skały. Góry zbudowane z pia-
skowców i wapieni przybierają fantazyjne kształty i są dużą 
atrakcją turystyczną parku. Najciekawsze z nich to baszta 
skalna w Kocierzu Rychwałdzkim, grupa skałek w Krzeszo-
wie oraz skałka fliszowa na zboczach Żaru. 
Pomnikami przyrody nieożywionej jest także sześć jaskiń. 
Najbardziej znana Jaskinia Komonieckiego szczególnie pięk-
nie wygląda wczesną wiosną, kiedy strop jest pokryty so-
plami lodowymi. Przez park płyną rzeki: Biała, Soła, Ska-
wa i Wieprzówka. Góry są porośnięte gęstym lasem. W par-
tiach grzbietowych występują skarłowaciałe buczyny kwa-
śne. Najcenniejsze fragmenty drzewostanów chronią trzy 
rezerwaty: Buczyna na Zasolnicy, Madahora, Szeroka. Wy-
stępuje tutaj aż 840 gatunków flory, m.in. zagrożeni wygi-
nięciem przedstawiciele rodzin storczykowatych i wapienio-
lubnych. W Beskidzie Małym żyją bobry, dziki, jelenie, nie-
toperze i rzadkie gatunki ptactwa.  

PARK KRAJOBRAZOWY „CYSTERSKIE KOM-
POZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH” 
>> Położony na terenie Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu 
Rybnickiego park wyróżnia bogate środowisko wodne. Dar 
natury doskonale wykorzystali cystersi, którzy pojawili się 
na tym obszarze w połowie XIII w. W Rudach Wielkich za-
chował się zespół klasztorno-pałacowy wraz z otaczającym 

Śląska Organizacja Turystyczna

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

e-mail: info@silesia-sot.pl; www.silesia-sot.pl 

                              www.slaskie.travel

Park Krajobrazowy Beskidu Małego w jesiennej scenerii / Small Beskid Landscape Park in autumn

Cysterski zespół pałacowo-klasztorny w Rudach Wielkich / Cistercian monastery and palace complex in Rudy Wielkie

go parkiem i bogatym zbiorem dendrologicznym. Do najbo-
gatszych przyrodniczo śladów działalności cystersów należy 
kompleks lasów łęgowych i stawów w Łężczoku (jedyny 
rezerwat w granicy parku). Lasy pełnią funkcję korytarza 
ekologicznego łączącego doliny górnej Wisły i Odry oraz 
podgórskie strefy Karpatów i Sudetów. Park jest domem 
dla wielu gatunków ptaków (236), ssaków (50), płazów 
i gadów. Spotkać tu można także zagrożone wyginięciem 
kręgowce, np.: traszkę grzebieniastą, bielika, podróżniczka 
oraz gniewosza plamistego. 

Bez wątpienia Śląskie ma „zielony” potencjał zupełnie nie-
odpowiadający stereotypowi przemysłowego krajobrazu. 
Warto zwrócić uwagę, że już w 1968 r. na terenach nie-
użytków i w miejscu zniszczonych drzewostanów na Gór-
nym Śląsku powstał Leśny Pas Ochronny Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego. Dzisiaj bujny i wciąż rosnący las 
jest miejscem wypoczynku dla wielu mieszkańców metro-
polii i nie tylko. O tym, że nie jesteśmy jednak w leśnej 
głuszy, przypominają jedynie widoczne w pobliżu osiedla 
mieszkaniowe.

of Łamana Skała. The mountains made of sandstone and lime-

stone have fancy shapes and are the park’s big tourist attraction. 

The most interesting one is the rock tower in Kocierz Rychwałdzki, 

a group of smaller rocks in Krzeszów and a small flysch rock on the 

Żar slope. Six caves are also monuments of inanimate nature. The 

Komonieckiego Cave is the most well known and is exceptionally 

beautiful in early spring, when it is covered in icicles. The Biała, 

Soła, Skawa and Wieprzówka Rivers flow through the park. The 

mountains are overgrown with a thick forest. In the ridge sections 

there are stunted sour beech trees. The most valuable tree stands 

are protected by three reserves – Buczyna at Zasolnica, Madahora 

and Szeroka. There are 840 flora species here, including threate-

ned with extinction representatives of orchidaceous and calciphile 

families. Small Beskid is inhabited by beavers, boars, deer, bats 

and rare species of birds.

“CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE 
RUD WIELKICH” LANDSCAPE PARK >> Situated in 

the Kotlina Raciborska and Płaskowyż Rybnicki area, the park is 

unique for its rich water environment. The nature’s gift was well 

utilised by the Cistercians, who appeared in the area in the mid 

13th century. A monastery and palace complex together with a 

park surrounding it and a rich dendrological collection has been 

preserved in Ruda Wielka. A group of wetland forests and ponds 

in Łężczok, which is the only reserve within the park, are among 

the richest traces of nature of the Cistercians’ activities. The 

forests serve as an ecological corridor joining the valley of the 

upper Vistula and Oder rivers and the piedmont zone of Karpaty 

and Sudety. The park is home to many species of birds (236), 

mammals (50) and reptiles. One can find here vertebrates en-

dangered with extinction, such as great crested newt, white-ta-

iled eagle, blue throat and smooth snake. 

Undoubtedly, the Silesian region has a “green” potential not 

commensurate with the stereotype of an industrial landscape. 

It is worth noting that already in 1968 in wasteland areas and 

in places where woodlands had been destroyed in Upper Sile-

sia the Upper Silesian Industrial District Protected Forest Belt 

had been created. Today, a lush and continually growing forest 

is a place for recreation for many residents of the metropolis and 

others. However, the residential estates nearby remind us that 

we are not in the forest wilderness.

36-41 slask.indd   40-4136-41 slask.indd   40-41 11-09-19   10:1111-09-19   10:11



43h o l i d a y  w i t h  i m a g i n a t i o n

Paweł Wroński

42 w y p o c z y n e k  z  p o m y s ł e m

Fo
t.

: 
ja

n
n

yj
u

s 
- 

Fo
to

lia
.c

o
m

Fo
t.

: 
ja

n
n

yj
u

s 
- 

Fo
to

lia
.c

o
m

Masz ochotę na weekend we dwoje 
w malowniczym i zabytkowym mieście

Europy? Polecamy stolicę naszych 
południowych sąsiadów, która jest 

wymarzonym miejscem 
do sentymentalnych eskapad.

Pragę odwiedzają rzesze gości z całego świata. Równie moc-
no co tysiącletnie zabytki kusi ich romantyczna aura otaczają-
ca miasto nad Wełtawą.
Przychylni temu trendowi gospodarze otwierają jeszcze sze-
rzej bramy, szczególnie w romantycznych okresach: w syl-
westra, w walentynki, podczas karnawału. Do Pragi bo-
wiem przyjeżdża się także po to, aby oświadczyć się ukocha-

Would you like a weekend 
for two in a picturesque and historic 
corner of the world? We recommend 
the capital of our southern 
neighbours, which is a dream place
for sentimental escapades.

Crowds of visitors from around the world visit Prague. The 

romantic aura surrounding the city by the Vltava River 

is equally tempting as the thousand-year old monuments. 

The hosts who are happy with this trend are opening their 

gates even wider, especially during romantic periods, such 

as for New Year’s Eve, St. Valentine’s Day and during the 

carnival. People come to Prague to propose to their belo-

nej albo wziąć ślub. Ceremonie są organizowane w zabytko-
wych i nowoczesnych obiektach, a nawet na płycie lotniska. 
Pragi nie omija się podczas poślubnych podróży, a weekend 
we dwoje stał się już niemal standardem. O masowości tego 
zjawiska świadczą niezliczone relacje internautów z małżeń-
skich i narzeczeńskich eskapad. Wszystkie są pełne „achów” 
i „ochów” oraz całkiem rzeczowych rekomendacji dla przytul-
nych pensjonatów i niedrogich knajpek, oświetlonych latar-
niami zaułków, parkowych ławeczek i dogodnych punktów 
widokowych. 

POD UROKIEM MIASTA >> Kompozytorzy, filmow-
cy, architekci nie oparli się powabowi miasta nad Wełtawą. 
Nurt rzeki inspirował Bedrzicha Smetanę, który piękno jej do-

Praga 
w romantycznych     
           odsłonach

Kłódki zakochanych

Wiszą na stalowej balustradzie mostka obok starego młyna nad Čertovką. 

Zostawiają je ci, którzy w romantycznym uniesieniu wyznali sobie miłość, wy-

pisali markerem imiona na żelaznym korpusie kłódeczki, a kluczyk... wyrzucili 

do wody.

Lovers’ padlocks

They hang on the metal railing next to the old mill on the Certovka. They are 

left by those who in a romantic rapture confessed their love, wrote their names 

on the padlock with a marker, and threw away the key into the water.

ved or to get married. The ceremony is held in historic and 

modern buildings and even at the airport. Neither is Prague 

avoided during honeymoon trips, and a weekend for two 

has become standard practice. This mass phenomenon is 

reported through the numerous recollections of bloggers 

from their wedding and engagement escapades. All are full 

of “wows” and quite practical recommendations for cosy 

pensions and inexpensive restaurants, little corners lit by 

lamps, park benches and convenient lookout points.

CHARMED BY THE CITY >> Composers, filmma-

kers and architects could not resist the lure of the city by the 

Vltava River. The river’s current inspired Bedrich Smetana 

to describe the beauty of its valley and the city situated on 

its banks in his music compositions. Miloš Forman filmed 

“Amadeus” in Prague, when Mozart’s hometown refused 

to cooperate. American architect, Frank Gehry built here 

the famous Dancing House. The architect, remembering 

his Polish ancestry, first offered the project to the Warsaw 

authorities. Unfortunately, the hosts of the Vistula city were 

not excited about it. Today, Ginger and Fred, as the building 

is called because of the association with Ginger Rogers and 

Fred Astaire, is one of Prague’s icons. And even though in 

the main it is an office building, its romantic connotations 

do not raise any doubts. Proof? Lovers visiting Prague take 

photos with the building in the background. 

WITHIN EYE’S REACH >> The city is proud of its fan-

tastic landscape, which with its stretches of greenery inter-

mingle with the red roofs of tenement houses. Nature really 

blends in very well here with the infrastructure developing 

over a thousand years. Prague stretches over hills, among 

Romantic Prague
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liny i położone nad brzegach miasto opisywał nutami. Miloš 
Forman nakręcił w Pradze „Amadeusza”, gdy rodzinne miasto 
Mozarta – Salzburg, odmówiło współpracy. Amerykański ar-
chitekt, Frank Gehry – wzniósł tutaj słynny Tańczący Dom. 
Architekt, ze względu na pamięć o swych polskich przodkach, 
najpierw zaprezentował swój projekt władzom Warszawy. 
Niestety, gospodarze nadwiślańskiego grodu odnieśli się do 
niego bez aplauzu. Dziś Ginger i Fred, bo tak nazwano bu-
dynek ze względu na skojarzenie z Ginger Rogers i Fredem 
Astaire’em, jest wizytówką Pragi. I chociaż mieści przede 
wszystkim biura, jego romantyczne konotacje nie budzą wąt-
pliwości. Dowód?! Na tle jego ścian chętnie fotografują się 
odwiedzające Pragę zakochane pary.

W ZASIĘGU WZROKU >> Miasto szczyci się wspa-
niałym krajobrazem, w którym połacie zieleni przeplatają się 
z czerwonymi dachówkami kamienic. Rzeczywiście, natura 
znakomicie komponuje się tutaj z rozbudowywaną przez ty-
siąc lat infrastrukturą. Praga rozpościera się na wzgórzach, 
między którymi meandruje malowniczo Wełtawa. Jedno ze 
wzniesień zajmują Hradczany – największa na świecie kró-
lewska rezydencja. U stóp praskiego zamku rozpościera się 
Mala Strana – jeden z najpotężniejszych kompleksów muze-
alnych. I chociaż przewodniki podkreślają majestatyczność 
tego miejsca, nie odwiedza się ich jedynie z powodu cen-
nych zabytków. Z wieży górującej nad zespołem katedry św. 
Wita rozciąga się bodaj najsłynniejsza panorama Pragi. Nader 
chętnie podziwiają ją zakochani. I chociaż turystów tu nigdy 
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nie brakuje, objęci czule i rozmarzeni, zdają się nikogo nie do-
strzegać. Konkurencyjny widok na Pragę oferuje taras wieży 
telewizyjnej w dzielnicy Žižkov. Roztacza się z niej panorama 
w promieniu 100 km.
Nieco na południe od Hradczan, również na lewym brzegu 
Wełtawy, wznosi się wzgórze Petřín. Wiosną za sprawą ty-
siąca kwitnących drzewek owocowych jego stoki przybiera-
ją delikatną biało-różową barwę. Latem toną w zieleni. Jesie-
nią zachwycają ciepłymi barwami, bo liście mienią się niezli-
czonymi odcieniami żółci, czerwieni i brązów. Dopóty, dopó-
ki nie ustąpią miejsca białemu zimowemu całunowi. Nic więc 
dziwnego, że aby dostać się do kolejki, której wagoniki suną 
na szczyt, zawsze trzeba trochę poczekać. Kto nie chce, może 
wejść na szczyt pieszo – najlepiej od strony Strahovskiego 
Klasztoru.Wagoniki kursują często, a pokonanie półkilome-
trowej trasy zajmuje zaledwie kilka minut. Za oknami prze-
suwają się interesujące krajobrazy. Wagoniki kursują od 1891 
r., a wznosząca się na szczycie wieża jest kopią wieży Eiffla, 
znacznie wprawdzie mniejszą, ale tylko dwa lata młodszą od 
oryginału. Ma 60 m wysokości, i żeby na nią wejść, trzeba 

which the Vltava River meanders picturesquely. One of the 

hills is occupied by Hradcany, the biggest royal residence 

in the world. The Mala Strana, which is one of the greatest 

museum complexes, stretches at the foot of the Prussian 

castle. And even though guidebooks stress the grandeur of 

this place, it is visited not for its valuable monuments. The 

most famous panorama of Prague can been seen from the 

tower above the St. Vitus Cathedral.  Lovers very willingly 

admire it. And even though there are always a lot of tourists 

here, embraced fondly and dreamily, they don’t seem to no-

tice anyone.  A competing view of Prague can be enjoyed on 

the television tower terrace in the Žižkov district. The pano-

rama from it stretches within a 100 km radius.

A little to the south of Hradcany there is the Petřín hill; it 

is also on Vltava’s left bank. In spring with a thousand fru-

it trees in bloom the hillside acquires a delicate white and 

pink hue. In summer it is drowned under all the greenery. 

In autumn it delights with warm colours, as the leaves glitter 

in countless shades of yellows, reds and browns. That is, 

until they make room for the white wintery shroud. So, it’s 

not surprising that there is a queue for the little rail, which 

carriages glide to the top. Those who would prefer can walk 

up to the top, it’s best to go from the Strahovski Monastery. 

However, the carriages run often, and the 500 m track ta-

kes merely several minutes. Interesting landscapes pass by 

the windows. The little carriages have been running since 

1891 and the tower at the top is a copy of the Eiffel Tower; 

while markedly smaller, yet it is only two years younger than 

the original. It is 60 m tall, and in order to reach its top you 

have to negotiate 299 steps. It’s a bit windy along the way 

as the tower, similar to the original, is of openwork construc-

tion. Despite that, it is most romantic here at dusk. When 

shadows start to cover the roofs of the tenement houses 

and towers of the Prague churches, all you need to do is 

turn around for a few moments to still look into the face of 

the slowly fading sun.  

BOUQUETS AND KISSES >> There are also other 

attractions on Petřín. A hundred-year old astronomical ob-

servatory with a huge telescope, a mirror room just as old, 

Widok na Małą Stranę, Most Karola (drugi) i Stare Miasto / View on Mala Strana, Carol’s Bridge (second) and Old Town

w y p o c z y n e k  z  p o m y s ł e m

Tańczący Dom Franka Gery’ego / Krank Gerys’ Dancing House
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pokonać 299 stopni. Po drodze trochę wieje, bo konstrukcja 
wieży, podobnie jak pierwowzoru, jest ażurowa. Mimo to bo-
daj najbardziej romantycznie jest tutaj o zmierzchu. Gdy da-
chy kamienic i wieże praskich kościołów zaczyna zakrywać 
cień, wystarczy się odwrócić, by jeszcze przez jakiś czas pa-
trzeć w twarz gasnącego powoli słońca. 

BUKIETY I POCAŁUNKI >> Na Petřínie są jeszcze 
inne atrakcje. Stuletnie obserwatorium astronomiczne z po-
tężnym teleskopem, równie stary gabinet luster, które znie-
kształcając twarze, zapewniają znakomitą zabawę dorosłym 
i dzieciom, oraz ogród różany zachwycający barwami i zapa-
chem – oczywiście tylko latem. Na wzgórzu znajduje się także, 
uchodzący za symbol wiecznej miłości, pomnik Karela Machy. 
XIX-wieczny poeta zmarł bardzo młodo – zgodnie z legendą 
– dlatego, że był nieszczęśliwie zakochany. Utarł się zwyczaj 
składania pod pomnikiem kwiatów w dniu pierwszego maja. 
Hołdują mu młode pary, całując się przy tym ochoczo.
Tak zwany Mur Głodowy, wzniesiony przez biedotę i głodują-
cych w XIV w., oddziela zabytkowe zabudowania na Petřínie 
od Ogrodów Kińskich. Zapuszczając się ścieżkami w ostępy 
tego rozległego XIX-wiecznego parku angielskiego, trafimy 
na kaskady i jeziorka. Przy ścieżkach nie brak ławeczek usy-
tuowanych tak, że parawany z drzew i krzewów zapewniają 
każdemu, kto z nich korzysta, trochę intymności.

Z PERSPEKTYWY WODY >> Jest wreszcie inna 
recepta na romantyczne doświadczanie Pragi. Oglądanie jej 
z perspektywy wody. Po Wełtawie regularnie kursują space-
rowe statki. Do Wyszehradu i z powrotem. Bardziej kame-
ralna będzie przejażdżka rowerem wodnym. Na modelach 

which while distorting faces, provides lots of fun for adults 

and children, and a rose garden also delights with a variety 

of colours and fragrances – of course only in summer. On 

the hill there is also a statue of Karel Macha, considered to 

be the symbol of everlasting love. According to legend, the 

19th century poet died very young, because he was unhap-

pily in love.  It has become a tradition to lay flowers at the 

foot of the statue on the first day of May. Lovers pay tribute 

to him and kiss willingly at the same time.

The so-called Hunger Wall, built by the poor and hungry 

people in the 14th century separates historic buildings on 

Petřín from the Kinski Gardens. We reach cascades and 

little lakes by going on the paths into the backwoods of the 

vast 19th century English park. There are many little ben-

ches along the paths, placed so that screens from trees and 

shrubs ensure a little intimacy for everyone who uses them. 

FROM A WATER’S PERSPECTIVE >> Here is yet 

another recipe for a romantic experience of Prague. Seeing 

it from the water’s perspective. Excursion boats regularly 

cruise along the Vltava. To Vyšehrad and back. A ride on 

the water bike will be more cosy. One can easily bask in the 

sun on the models with deck chairs instead of those with 

the plastic seats. Children like those in the shape of swans 

or little cars the best. Maybe a bit lunapark-like, but they are 

pleasant, fun and safe, because the race is lazy and an opti-

mal route is marked by visible buoys. From the water bike it 

is good to admire Prague’s flagship monuments, Hradcany, 

buildings in the Old Town and the Charles Bridge that has 

joined them since 1357, as well as Kampa, that is an island 

separated from Mala Strana by the Certovka stream. Cer-
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z leżakami zamiast plastikowych siedzeń można się z po-
wodzeniem wygrzewać na słoneczku. Te w kształcie łabędzi 
albo samochodzików podobają się przede wszystkim dzie-
ciom. Może to trochę lunaparkowe, ale przyjemne, zabawne 
i bezpieczne, bo nurt leniwy, a optymalną trasę wyznaczono 
dobrze widocznymi bojami. Z wodnego roweru dobrze podzi-
wiać sztandarowe praskie zabytki (Hradczany, budowle Sta-
rego Miasta i łączący je od 1357 r. most Karola) oraz Kampę, 
czyli wyspę oddzieloną od Malej Strany Czarcim Potokiem. 
Čertovka, wąskie ramię Wełtawy, napędzała koła licznych 
młynów, które wprawdzie od dawna już się nie kręcą, ale 
pozostawione na miejscu stanowią 
jedną z praskich atrakcji. 
Ściany kamienic wystawionych na 
brzegach Čertovki opadają wprost 
do wody, rejon ten zwykło się więc 
nazywać Praską Wenecją. Na Kam-
pie znajduje się najkrótsza miejska 
ulica. Ma tylko 27 metrów. Podobnie 
jak patron – humorysta Jiří Červený 
– nie dorównuje sławą Franzowi 
Kafce, tak i ona nie dorównuje po-
pularnością Złotej Uliczce na Hradczanach. W odróżnieniu 
jednak od tamtej nie jest obiektem muzealnym. Toczy się przy 
niej zwykłe życie i za spacer nie trzeba płacić. Południowy 
skraj wyspy zajmuje Kampa Park, w którym są organizowane 
wielkie imprezy – festyny i koncerty. Tam też znalazły miejsce 
„Bobasy” – instalacja autorstwa kontrowersyjnego rzeźbiarza 
Davida Černego. Stanowiąc swoiste memento dla młodych 
i zakochanych, „Bobasy” przyciągają uwagę. Nie budzą jednak 
takich emocji jak „Zygmunt Freud” trzymający się jedną ręką da-

tovka, the narrow arm of Vltava, provided power to several 

mills, though no longer working, they have been left in place 

and are one of Prague’s attractions.  

Walls of tenement houses built on the Certovka banks drop 

straight into the water, and so the region has often been cal-

led the Prague’s Venice. The shortest city street is to be fo-

und on Kampa. It is only 27 m long. Similarly as its patron, 

the humourist Jiří Červený is not as famous as Franz Kafka, 

nor is he as popular and so the street also is not as popular 

as the Gold Street in Hradcany. However, unlike the other it 

is not a museum object. Ordinary life goes on here and you 

don’t have to pay to go for a walk on it. 

The Kampa Park is on the southern 

edge of the island, huge events are 

organised here, such as concerts and 

picnics. The “Bobasy” installation by 

David Černý, the controversial sculp-

tor, have been placed here. Howe-

ver, it doesn’t arouse such emotions 

as “Sigmund Freud” with one hand 

holding onto the roof of the tenement 

house in the Old Town, the “horse” 

hanging upside down in the Lucerna 

Passage or the bronze men peeing into a lake in the shape 

of the Czech Republic on 2b Cihelná Street.

WITH LIGHT AND MUSIC >> There are countless 

restaurants, pubs and cafes in Prague. There are also many 

concert halls. You only have to choose the repertoire, be-

tween classical music, popular music, DJ’s performances, 

jazz, metal, techno … Various concerts are held every day in 

Panorama miasta od strony Wełtawy. W tle najsłynniejsze zabytki z praskim zamkiem na czele 

Panorama of the city from Vltava. The most famous monuments together with the castle are in the background  

Zabytkowy kompleks Strahovskiego klasztoru / Strahovski Monastery

„Bobas” z Kampa Park, rzeźba Davida Černego  

“Bobasy” in Kampa Park, sculpture by David Černý
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chu kamienicy na Starym Mieście, zwisający głową w dół „Koń” 
w Pasażu Lucerna lub mężczyźni z brązu sikający do jeziorka 
w kształcie Republiki Czeskiej (instalacja przy Cihelnej 2b).

PRZY ŚWIETLE I MUZYCE >> W Pradze jest bez liku 
knajpek, pubów i kawiarni. Sal koncertowych również wiele. 
Tylko wybierać w repertuarze, między klasyką, muzyką roz-
rywkową, występami didżejów, jazzem, metalem, techno... 
Różnorodne koncerty odbywają się codziennie – we wnę-
trzach zabytkowych świątyń, na pałacowych dziedzińcach, 
w operowych salach i w klubach, pod gołym niebem w T-Mo-
bile Park i pod dachami hal sportowo-widowiskowych. Swo-
isty muzyczny spektakl towarzyszy iluminacjom Fontanny 
Křižíkovej. Wodotrysk pochodzi z 1891 r., ale współcześnie 
wyposażono go w 1248 podwodnych reflektorów, 3000 
dysz i 50 pomp zasilających różne obiegi wody. Cała insta-
lacja liczy 2 km długości. Z 55 głośników płyną sterowane 
komputerowo dźwięki. Scenariusze zależą od wyobraźni 
programujących show. Pokazy rozpoczynają się po zacho-
dzie słońca, ale najbardziej spektakularne odbywają się, gdy 
jest już naprawdę ciemno. Nawet w gęstym tłumie widzów 
można się przytulić, poddać rytmowi muzyki i grze świateł. 
Doprawdy – nietrudno zapomnieć wówczas o całym świecie. 
A czy może być coś bardziej romantycznego?!

historic temples, in palace courtyards, in opera houses and 

in clubs, in the open-air at the T-Mobile Park and under the 

roofs of sports and recreation halls. The illumination of the 

Křižík’s Fountain is combined with a special musical show. 

The jet comes from 1891 and in contemporary times it has 

been equipped with 1,248 underwater reflectors, 3,000 

nozzles and 50 pumps supplying different water circuits. 

The whole installation is 2 km long.  Computer controlled 

sounds flow from 55 speakers. The scenarios depend on 

those programming the show. Shows start after sunset, 

but the most spectacular ones are put on when it is really 

dark. Even in a thick crowd of people one can cuddle up, 

succumb to the rhythm of the music and to the play of the 

lights. Really, it is not hard to forget about the whole world 

then. And can there be anything more romantic?

Warto wiedzieć: wstęp na wieżę widokową na Petřínie – 150 CZK (wjazd win-

dą), 100 CZK (na piechotę);  wynajęcie roweru wodnego – 200–250 CZK za go-

dzinę; spektakl światło i dźwięk przy Fontannie Křižíkovej – 200 CZK; Prague City 

Card upoważnia do zwiedzania muzeów i korzystania z komunikacji miejskiej 

bez dodatkowych opłat lub ze znaczącymi zniżkami; ważna jest 2, 3 lub 4 dni; 

cena – od 34 EUR; www.praguecitycard.com

Noclegi: romantyczne oferty praskich hoteli znajdziemy na (www.hotelsprague.cz):

* Malostranski hotel Mandarin Oriental urządzony w XIV-wiecznych zabu-

dowaniach dawnego klasztoru dominikanów oferuje spa w starej kaplicy rene-

sansowej ze szklaną podłogą, www.mandarinoriental.com/prague

* „Romantyczny Pakiet” oferuje 2 noclegi w hotelu przy polu golfowym 

na peryferiach Pragi – od 129 EUR dla 2 osób; www.hotel-golf.cz

* Romantyczne noclegi w zabytkowych wnętrzach oferują między innymi hotele: 

U Páva, U Krále Karla, Dum U Zlateho konicka. 

Worth knowing: entry to the lookout tower on Petřín – 150 CZK (by lift), 100 

CZK (on foot); hire of water bike – 200-250 CZK per hour; light and sound show 

at the Křižík’s Fountain – 200 CZK; Prague City Card entitles to visit museums 

and use local transport without additional charges or with considerable disco-

unts; valid for 2, 3 or 4 days; price – from 34 EUR: www.praguecitycard.com

Accommodation: romantic off ers to Prague hotels will be found on 

www.hotelsprague.cz 

*Malostranske Mandarin Oriental Hotel set up in 14th century buildings of an old 

Dominican monastery off ers spa in an old Renaissance chapel with a glass fl oor, 

www.mandarinoriental.com/prague

* “Romantic Package” off ers two kinds of accommodation in the hotel near the golf 

course on the outskirts of Prague – from 129 EUR for 2 people; www.hotel-golf.cz

* Romantic accommodation in historic interiors are also off ered by hotels: U Páva, 

U Krále Karla, Dum U Zlateho konicka.

www.czechtourism.com; www.praguewelcome.cz 

Wieża widokowa na Petřínie / Lookout tower on Petřín
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Krym jest jak bombonierka: zawiera w sobie konglomerat 
kultur, wyznań, krajobrazów, barw i smaków. Półwysep za-
mieszkiwali Taurowie, Scytowie, Grecy, Hunowie, Chazaro-
wie, Mongołowie, Genueńczycy, Ormianie, Tatarzy, Żydzi, 
Rosjanie, Ukraińcy oraz… legendarne Amazonki. Spuścizna 
dawnych mieszkańców Krymu tworzy niezwykłą cywiliza-
cyjną wieżę Babel, stanowi o jego wyjątkowości i przyciąga 
rzesze turystów.
Po Krymie można podróżować wieloma środkami transportu: 
własnym autem, koleją (choć jedzie bardzo wolno), marszrut-
kami (minibusami, które w sezonie są zatłoczone) lub trolej-
busami. Ten ostatni sposób jest godny szczególnej uwagi. 
Z Jałty do Symferopola kursują trolejbusy nr 52. Škoda 9Tr 

Crimea is like a treasure box. It is a conglomerate of cultures, faiths, 

landscapes, colours and tastes. The peninsula had been inhabited 

by Tauri, Scythians, Greeks, Huns, Khazars, Mongols, Genuens, 

Armenians, Tatars, Jews, Russians, Ukrainians and even the le-

gendary Amazon women. The heritage of the previous inhabitants 

of Crimea makes up an incredible civilizational Tower of Babel, it is 

proof of its uniqueness and attracts throngs of tourists.

One can use various forms of transport to travel around Crimea – 

your own vehicle, by rail – although it is very slow, minibuses called 

Marshrutka that in summer are very crowded, or trolleybuses. The 

latter is worth giving special attention. There is a No. 52 trolleybus 

from Yalta to Symferopol. The Škoda 9Tr from the 1960s does 

nearly 90 km, it is the longest line and the only one of its kind in 

the world. It joins the coastal resorts, historic places and crosses 

the Crimean Mountains. The trip starts at the bust terminal in Yalta 

and finishes in the capital of the Autonomous Republic of Crimea. 

The three-hour journey, with about 30 stops on the way is very 

cheap. Even though the trolleybuses are old and very dilapidated 

they have exceptional charm. 

LEGENDARY COAST >> Yalta is the unwritten capital of the 

Crimean coast. The resort spreads picturesquely along the Black 

Sea. From the north they are enveloped in grassy plateaus – Ni-

kitskaja Yalta, Mount Mogabi and Yaltan’s Jajla. Yalta, in Greek ja-

los, means coast and is the centre of the coastal SPA region and 

together with paces in the area make up the Great Yalta. Annual-

ly hundreds of thousands of SPA clients and millions of tourists 

come here and it is busiest during the summer months. It is rather 

hard to find quiet and cheap relaxation then. However, a walk aro-

und town is highly recommended. The early 20th century Bucha-

ra Emil palace is worth looking at, and also the St. Joanna the 
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BY TROLLEYBUS TO FIND THE GOLDEN RAM

TrolejbusemTrolejbusem
     po złote runo     po złote runo

50

Krym – fascynujący i tajemni-
czy zakątek Europy – skrywa 
piękne plaże, góry z licznymi 

jaskiniami i wąwozami, 
dzikie stepy oraz zabytki 

będące świadkami burzliwej 
historii regionu. Mityczni 

Argonauci w drodze do Kol-
chidy przybyli tu statkiem. 

My proponujemy zwiedzanie 
półwyspu pojazdem, który 

powoli odchodzi do lamusa.

Crimea, a fascinating and my-
sterious corner of Europe, 
hides beautiful beaches, mo-
untains with numerous caves 
and ravines, wild steppes and 
historic sites that witnessed 
the region’s stormy history. 
Mystical Argonauts on their 
way to Colchida came 
here by ship. We suggest 
seeing the peninsula using 
a vehicle, which is slowly 
going to the junk yard.

Symferopol, stolica Autonomicznej Republiki Krymu

Symferopol, capital of the Autonomous Republic of Crimea 

Zamek Jaskółcze Gniazdo / Swallow Nest Castle
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z lat 60. ubiegłego wieku pokonuje niemal 90 km, jest to 
najdłuższa i jedyna taka linia na świecie. Łączy nadmorskie 
kurorty, historyczne miejscowości, przekracza Góry Krymskie. 
Wycieczka rozpoczyna się przy dworcu autobusowym w Jał-
cie i kończy w stolicy Autonomicznej Republiki Krymu. Trzy-
godzinna podróż (po drodze ok. 30 przystanków) jest bardzo 
tania. Mimo że trolejbusy są wiekowe i mocno zdezelowane, 
mają niezwykły urok. 

LEGENDARNY BRZEG >> Niepisaną stolicą krymskiego 
wybrzeża jest Jałta. Kurort rozpościera się malowniczo nad Mo-
rzem Czarnym. Od północy otaczają ją trawiaste płaskowyże: Ni-
kitskaja Jajła, Góra Mogabi i Jałtańska Jajła. Jałta, po grecku jałos 
znaczy brzeg, jest centrum nadmorskiego regionu uzdrowisko-
wego i wraz z okolicznymi miejscowościami tworzy Wielką Jał-
tę. Rocznie przybywają tu setki tysięcy kuracjuszy i miliony tury-
stów, a największy ruch panuje w miesiącach letnich. Wówczas 
o spokojny i tani wypoczynek raczej tu trudno. Natomiast spa-
cer po mieście jest godny polecenia. Na uwagę zasługują przede 
wszystkim pałac emira Buchary z początku  XX w., sobory św. Jo-
anny Złotoustej i Aleksandra Newskiego oraz Muzeum Czecho-
wa. Placówka gromadząca pamiątki po słynnym pisarzu mie-
ści się w „Białym Dworku”, w którym autor „Wiśniowego Sadu” 
i „Trzech sióstr” mieszkał w latach 1899–1904.
Sercem kurortu jest nadmorski deptak – Nabiereżnaja im. Le-
nina. Latem na odcinku między pomnikami Lenina i Gogola 
przypomina wesołe miasteczko. Uliczni sprzedawcy pamią-
tek, kramy z fastfoodami i najnowszy hit: małe sceny, na któ-
rych turyści przebrani w stroje z epoki mogą zrobić sobie ory-
ginalne zdjęcie. Obok cumują luksusowe jachty, a wieczorem 
tłumy okupują kafejki i knajpki z karaoke. Widoczna z dale-
ka restauracja Złote Runo stylizowana na statek Argonautów 
oferuje piękny widok na morze. 
Zaledwie trzy kilometry na zachód od Jałty leży Liwadia, 
do której dostaniemy się stateczkiem, autobusem lub pieszo 
– idąc wzdłuż wybrzeża i posilając się sprzedawanymi wszę-
dzie cziburiakami, czyli plackami nadziewanymi mieloną woło-
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winą lub serem. Jako pierwszy naszym oczom ukaże się Biały 
Pałac należący niegdyś do carskiej rodziny Romanowów. W lu-
tym 1945 r. jego mury gościły uczestników konferencji jałtań-
skiej, którzy ustalili m.in. granice Polski. Dziś do zwiedzania 
udostępniono kompleks pałacowy, na czele z Białą Salą – miej-
scem obrad Churchilla, Roosevelta i Stalina. Niezwykłe wraże-
nie robi także ekspozycja poświęcona ostatnim carom Rosji. 
Z Jałty można popłynąć statkiem w stronę Gaspry, gdzie na 
przylądku Aj-Todor wznosi się Jaskółcze Gniazdo, symbol Kry-
mu. Zbudowany w 1912 r. strzelisty zameczek zawieszony 
na krawędzi urwistego cypla jest z pewnością najczęściej 
fotografowanym obiektem na półwyspie. Wyglądając przez 
okna fortecy, łatwo można sobie wyobrazić łodzie żeglowne 
mitologicznych Argonautów, którzy dotarli tutaj w poszuki-
waniu złotego runa… 
Ponieważ w dalszą podróż ruszamy trolejbusem, z czystym 
sumieniem udajemy się do Massandry na degustację słyn-
nych krymskich win. W chłodnej piwnicy wytwórni win zało-

Goldenmouth and Alexander Nevsky Orthodox Churches and the 

Chekhov Museum. The collection of the famous author’s memen-

tos is housed in the “Little White Manor House” where the author 

of the “Cherry Orchard” and “The Three Sisters” lived between 

1899 and 1904. 

The coastal promenade – Lenin Nabierieznaja Street is the heart 

of the resort. In summer on the stretch between the statues of Le-

nin and Gogol it is reminiscent of an amusement park. Souvenir 

street vendors, stalls with fast food and the newest hit – small sta-

ges on which tourists dressed in the epoch’s costumes can have 

original photos taken. Luxurious yachts are moored nearby, and in 

the evening crowds occupy cafes and karaoke bars. “The Golden 

Ram” restaurant in the shape of the Argonaut’s ship offering a be-

autiful sea view can be seen in the distance. 

Livadiya lies merely three kilometres west of Yalta and can be re-

ached by boat, bus or on foot, while traversing along the coast you 

nourish yourself with pancakes filled with mince beef or cheese 

that are sold everywhere. We will first notice the White Palace at 

one time belonging to the Romanov family. In February 1945 its 

interiors were host to the participants of the Yalta conference, who 

among other things determined the Polish borders. Today, one 

can view the whole palace complex, together with the White Hall, 

the place where Churchill, Roosevelt and Stalin deliberated.  The 

exposition devoted to the last Russian tsars also makes an incre-

dible impression.

From Yalta one can go by boat in the direction of Gaspra, where 

on Cape Aj-Todor you will find the Swallow’s Nest, the symbol of 

Crimea. A little slender castle built in 1912 hanging on the edge 

of a steep tip is definitely the most photographed object on the 

peninsula. Looking through the fortress windows, it is easy to ima-

gine mythical yachts of the Argonauts, who came here in search 

of the golden ram…

Taking advantage of the fact that we are taking the trolleybus to 

continue our journey, with a clear conscience we can go to Mas-

sandra to taste the famous Crimean wines. In a cool wine cellar es-

tablished by Prince Golicyn, a half-Pole, one can taste nine wines, 

starting with dry cabernet sauvignon through to Crimean madeira, 

and finishing with ultra sweet “Black Doctor”. Every beverage 

produced here has its own rich history which we can learn about 

during tasting. Lovers of this noble beverage will not deny them-

selves the pleasure to visit the wine museum, learn the production 

technology and buy of few bottles as mementos. 

A SONNET ABOUT A BEAR >> The trolleybus goes from 

Yalta along a route designated by traction cables. The blue and 

green seascapes accompany us on theright. The next stop is Niki-

ta. The place at one time called Botaniczeskoje prides itself on ha-

R E K L A M A

Jałta,  największy kurort krymskiego wybrzeża 

Yalta, the biggest resort on the Crimean coast

Cerkiew Aleksandra Newskiego w Jałcie / Aleksaner Newsky Orthodox Churche 

Biały Pałac w Liwadii / White Palace in Livadia Restauracja Złote Runo w  Jałcie / Goldem Ram restaurant in yalta
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http://crimea.ovh.org, www.massandra.crimea.com
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żonej przez księcia Golicyna, notabene półkrwi Polaka, można 
skosztować dziewięciu różnych win, począwszy od wytrawnego 
caberneta sortowoje przez krymską maderę, a skończywszy na ul-
trasłodkim „Czarnym Doktorze”. Każde produkowane tu wino ma 
swoją bogatą historię, którą poznajemy podczas degustacji. Ama-
torzy tego szlachetnego trunku nie odmówią sobie przyjemności 
zwiedzania muzeum wina, poznania technologii produkcji i zaku-
pu kilku butelek na pamiątkę.

SONET O NIEDŹWIEDZIU >> Z Jałty trolejbus rusza szla-
kiem wytyczonym przez przewody trakcyjne. Po prawej stronie 
towarzyszą nam błękitno-zielone morskie pejzaże. Następny 
przystanek – Nikita. Miejscowość zwana niegdyś Botanicziesko-
je chlubi się ogromnym ogrodem botanicznym. Na tysiącu hek-
tarach rośnie kilkanaście tysięcy gatunków flory. Ogród tarasami 
schodzi ku morzu, a kolekcje orchidei, bananowców, platanów, 
pistacji i dębów korkowych przenoszą nas w odmienne strefy 
geograficzne. 
Niedaleko stąd u stóp góry Ajudah (570 m n.p.m.) leży uroczy 
Gurzuf z drewnianymi domkami, kamiennymi daczami i małymi 
zatoczkami, które uwielbiał Czechow. Warto tu zajrzeć z trzech 
powodów: legendy socjalistycznych pionierów – międzynarodo-
wego obozu Artek, orientalnego klimatu ulubionego przez arty-
stów (bywali tu m.in. Mickiewicz, Puszkin, Czechow, Gorki) oraz 
parku Gurzufskiego – uznanego za pomnik sztuki ogrodowej. 
Nasz wieszcz opiewał Ajudaha (zwanego także Niedźwie-
dziem, ze względu na kształt) w jednym z „Sonetów Krym-
skich”. Wsparty o Judaha skałę oglądał „Jak spienione bałwany 
to w czarne szeregi/ Ścisnąwszy się buchają, to jak srebrne śnie-
gi…”. Od północnej strony górę oplata szlak (start z miejscowo-
ści Partient, podejście zajmuje ok. 5 godz.). Mniej wytrwali tury-
ści nasycą się wspaniałym widokiem Ajudaha ze skały na przy-
lądku Płaka w letnisku Uties. Goszcząc tu, warto zwiedzić rezy-
dencję księżnej Gagarin z początku XX w. i skosztować wybor-
nego kagora z fabryki wina Tawrida. 

U STÓP CZATYRDAHU >> Podążając śladami Adama 
Mickiewicza, dotrzemy do Ałuszty – małej nadmorskiej miej-
scowości pamiętającej czasy Bizancjum. Współczesna Ałusz-
ta jest portem i gwarnym ośrodkiem turystyczno-wypoczyn-
kowym. Latem tłumy przelewają się po ulicach, oblegają kra-
my z arbuzami i melonami. Tysiące ciał smaży się w słońcu na 
ogrodzonych plażach. Brzeg zabudowany jest nowoczesnymi 
hotelami i pensjonatami, przed którymi parkują „wypasione” 
samochody „Nowych Ruskich”. Spacer po gorącym i głośnym 
mieście umili szklanka chłodnego i pysznego kwasu chlebo-
wego sprzedawanego z beczkowozów. 
Z Ałuszty trasa trolejbusu wiedzie w głąb półwyspu. Maszy-
na wolno wspina się na Przełęcz Angarską (752 m n.p.m.) 
rozdzielającą dwa monumentalne masywy górskie: Demer-
dży i Czatyrdahu, który Mickiewicz nazywał „masztem krym-
skiego statku” i „minaretem świata”. Przełęcz jest dobrym 
punktem wypadowym na kilkugodzinne wycieczki w oko-
liczne góry. Dotrzemy stąd do kolorowych jaskiń – Czerwo-
nej i Marmurowej – oraz Doliny Przywidzeń wyróżniającej się 
ostańcami o fantazyjnych kształtach i nad wodospad Dżurła. 
Regionalne produkty spożywcze i owoce wystawione na stra-
ganach przy drodze kuszą wyglądem i zapachem. Warto się 
w nie zaopatrzyć przed wyruszeniem na wycieczkę. 

W SERCU KRYMU >> Z przełęczy trolejbus zjeżdża przez 
Góry Krymskie wzdłuż doliny rzeki Sałgir do Symferopola, naj-
większego z krymskich miast i stolicy Autonomicznej Repu-
bliki Krymu. Wielu przybyszów zaczyna i kończy podróż po 
Krymie na tutejszym ogromnym dworcu kolejowym lub lotni-
sku. Ponad trzystutysięczne miasto ma ciekawą historię (moż-
na o niej poczytać, popijając kawę w jednej z cichych kafejek 
przy ul. Puszkina), ale zabytki nie są zbyt liczne. Koniecznie 
należy zobaczyć XVI-wieczny meczet Kebir-Dżami oraz „Ne-
apol Scytyjski” – rezerwat historyczno-archeologiczny obej-
mujący najstarszą część miasta. 
Podróż trolejbusem kończy się w Symferopolu na pl. Przy-
dworcowym.

ving huge botanical gardens. Several thousand plant species grow 

here. The terraced garden reaches the sea, and the collection of 

orchids, banana, plane, pistachio and cork oak trees take us to 

different time zones. 

Not far from here at the foot of Mount Ajudah, 570 m above sea 

level, there is the charming Gurzuf with little wooden houses, sto-

ne dachas with little bays which Chekhov loved. There are three 

reasons why it is worth having a look: for the legends of the socia-

list pioneers at the international Artek camp, oriental atmosphere 

loved by artists such as Mickiewicz, Pushkin, Chekhov and Gorki, 

and the Gurzuf park, considered to be a garden art monument. 

Our bard Mickiewicz wrote about Ajudah, also called Bear due 

to its shape, in one of his “Crimean Sonnets”. Supported by the 

Judah rock he watched “Like frothing waves then into black  

ranks/ bursting from being squeezed, like silver snow…”. A 

track wraps around the mountain from the north side; the ap-

proach takes about 5 hours and starts at Partient.  The less 

persistent tourists will be satisfied with the fantastic view of 

Ajudah from the rock on Cape Plaka in the Uties summer re-

sort. While being here it is worth visiting the Prince Gagarin re-

sidence from the early 20th century and try the delicious kagor 

from the Tavrid wine factory. 

AT THE  FOOT OF CHATYRDAH >> Following in Adam 

Mickiewicz’s footsteps, we will reach Alushta, a small coastal place 

that still remembers Byzantine times. Contemporary Alushta is a 

port and a noisy tourist and recreation centre. In summer crowds 

pour out onto the streets, hand around street stalls with melons 

and watermelons. Thousands of bodies fry in the sun on fenced in 

beaches. The shore is built up with modern hotels and pensions, 

in front of which are parked extravagant cars of the nouveau riche 

Russians. A walk along the hot and noisy town will be more pleasu-

rable when we have a glass of chilled and delicious kvass sold from 

dozens of barrel vehicles.

From Alushta the trolleybus route goes into the peninsula interior. 

The machine slowly climbs the Angara Pass, 752 m above sea le-

vel, dividing two monumental mountain massifs, the Demerdżi and 

Chatyrdah, which Mickiewicz called “the sail of a Crimean ship” 

and “the world’s minaret”. The pass is a good point from which to 

go on trips in the nearby mountains that take a several hours. We 

will reach colourful caves from here, called the Red and Marble 

caves and the Delusionary Valley with inselbergs with fantastic 

shapes and the Dziurla waterfall.  The street stalls with fruit and re-

gional produce tempt with their appearance and smells. It’s worth 

buying some before going on an excursion.

IN THE HEART OF CRIMEA >> from the pass the trolley-

bus goes down through the Crimean mountains along the Valley 

of the Salgir River to Symferopol, the biggest Crimean city and the 

capital of the Autonomic Republic of Crimea. Many visitors start 

and finish the trip around Crimea on the local huge railways sta-

tion or airport. The city with more than 13,000 residents has an 

interesting history, which one can read while having coffee in one 

of the quiet cafes on Puszkina Street, although there aren’t many 

historic monuments. A must see is a 16th century Kebir-Dziami 

mosque and “Scythian Naples”, an historic and archeological rese-

rve covering the oldest part of the city. The trolleybus trip finishes 

in Symferopol on the square in front of the main railways station.

Dojazd: samoloty LOT-u dowiozą nas do Odessy, Aerosvitu – do Symferopola 

przez Kijów; pociągiem dotrzemy do Symferopola przez Kijów lub Lwów, można 

też samochodem (konieczna zielona karta).

Warto wiedzieć: dworzec trolejbusowy w Jałcie – ul. Moskowskaja 8. Trolejbus 

nr 52 jeździ z Jałty do Symferopola, nr 51 – z Ałuszty do Symferopola, nr 53 – z 

Jałty do Ałuszty. Miejsca są numerowane, kursy co kilkanaście minut. 

Getting there: LOT airlines will take us to Odessa, Aerosvitu to Symferopol or 

Kiev; By train we will get to Symferopol through Kiev or Lviv, you will defi nitely 

need a green card if going by car. 

Worth knowing: Trolleybus terminal in Yalta – 8 Moskowskaja Street, No. 52 trol-

leybus goes from Yalta to Symferopol, No. 51 – from Alushta to Symferopol, No. 

53 – from Yalta to Alushta. Seats are numbered, buses come every few minutes.

Massarda, wytwórnia najlepszych win na Krymie 

 Massarda, producer of the best wines in Crimea

Pomnik Puszkina w Symferopolu / Pushkin’s statue in Symferopol

Południowe wybrzeże Krymu / Southern coast of Crimea
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MUSICAL MEETINGS IN PUŁAWY

e v e n t s

Gabriela Kloch

w y d a r z e n i a

Festiwal  „Wszystkie Strony Świata” 2010. Koncert Leticii Muñoz Moreno

2010 “All Parts of the World” Festival. Leticii Muñoz Moreno concert

Pałac Czartoryskich podczas festiwalu „Wszystkie Strony Świata” 2010

The Czartoryski Palace during the “All Parts of the World” Festival

Muzyczne spotkania 
w Puławach

Festiwal „Wszystkie Strony Świata” przybliża kulturę narodów 
położonych na wschód i zachód od Wisły. 

Zapraszamy w muzyczną podróż po Europie.

W dobie oświecenia Puławy uchodziły za drugą stolicę Polski. 
Były bowiem siedzibą Czartoryskich, jednego z najznamie-
nitszych domów ówczesnej Europy. O rezydencję szczegól-
nie dbała Izabela Czartoryska – pisarka, wybitna znawczyni 
i mecenaska sztuki, kolekcjonerka pamiątek historycznych. To 
z jej inicjatywy w rozległym angielskim parku obok klasycy-
stycznego pałacu wzniesiono Światynię Sybilli i Dom Gotycki. 
Budowle te od 1801 r. mieściły zbiory pierwszego muzeum 
w Polsce. Księżna w myśl sentencji umieszczonej nad wej-
ściem „Przeszłość – Przyszłości” gromadziła pamiątki narodo-
we świadczące o wielkości dawnej Rzeczpospolitej. Pragnęła, 
aby siedziba jej rodu, nazywana „polskimi Atenami” dorów-

nywała dworowi królewskiemu w Warszawie. Zapraszała 
więc do Puław literatów, architektów, malarzy i działaczy 
oświeceniowych. W urządzonych ze smakiem pałacowych 
wnętrzach, podobnie jak w największych salonach Europy, 
często rozbrzmiewała muzyka. 

OD MOZARTA PO JAZZ >> Dziś muzyczne tradycje 
zapoczątkowane przez Izabelę Czartoryską kontynuują or-
ganizatorzy Puławskiego Festiwalu Muzycznego „Wszystkie 
Strony Świata”.
Tegoroczna, druga edycja imprezy, zaprasza melomanów 
w podróż po muzycznej Europie czterech stuleci. Od Vivaldie-

“All Parts of the World” Fe-
stival showcases the culture 
of nations that lie to the east 
and to the west of the Vistula. 
Welcome to a musical journey 
around Europe.

During the Age of Enlightenment Puławy were regar-

ded as the Polish capital. They were the seat of the 

Czartoryski family, one of the most illustrious houses of 

the then Europe. Izabela Czartoryska looked after the 

residence with exceptional care. She was a writer, emi-

nent expert and patron of the arts, collector of historical 

mementos. It was her initiative to build Sybilla’s Temple 

and the Gothic House in the vast English park next to 

the classical style palace. Since 1801 these buildings 

house the collections of the first museum in Poland. 

In keeping with the sentence “The Past –The Future” 

placed above the entrance, the princess collected na-

tional mementos testifying to the greatness of the old 

Republic. She wished for the seat of her ancestry, cal-

led the “Polish Athens”, to match the royal court in War-

saw. Hence, she invited writers, architects, painters and 

enlightened activists. Similarly as in European salons, 

music resounded in the tastefully decorated palace 

interiors.  

FROM MOZART TO JAZZ >> Today, the musical 

traditions started by Izabela Czartoryska are continued 

by the organisers of the “All Parts of the World” Puła-

wy Music Festival. This year, the second edition of the 

event, invites music loves on a journey around four cen-

turies of musical Europe. From Vivaldi to Rachmaninoff 

through to Mozart and Liszt and then Zbigniew Pre-

isner and international artists of Gregoire Maret calibre. 

The following works will be performed at the inaugural 

concert on 2 October: Z. Preisner, A. Vivaldi, S.D. Dit-
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go i Rachmaninowa poprzez Mozarta i Liszta aż po Zbigniewa 
Preisnera i międzynarodowych artystów tej rangi co Gregoire 
Maret. Na koncert inauguracyjny (2 października) złożą się 
utwory Z. Preisnera, A. Vivaldiego, C.D. Dittersdorfa, S. Rach-
maninowa oraz W.A. Mozarta w wykonaniu Młodej Polskiej 
Filharmonii pod batutą Adama Klocka. Filharmonikom to-
warzyszyć będą soliści. Na skrzypcach zagra Dimitry Vasiliev 
(utytuowany artysta z Rosji), na kontrabasie Wenezuelczyk 
Edicson Ruiz, na oboju Dudu Carmel z Izraela. 
Podczas muzycznej podróży po Europie nie może zabraknąć 
polskich akcentów. 6 października we wnętrzach kościoła pw. 
św. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu będzie rozbrzmie-
wać muzyka polskiego baroku. Oprócz Divertimenta Macieja 
Radziwiłła usłyszymy symfonię D-dur Adama Haczewskiego. 
Utworom polskich twórców będą towarzyszyć dzieła najwy-
bitniejszych niemieckich kompozytorów epoki baroku – G.Ph. 
Telemanna oraz J.S. Bacha. Dwa ostatnie dni festiwalu upły-
ną pod znakiem jazzu. W piątek na harmonijce ustnej zagra 
mistrz tego instrumentu – Gregoire Maret, będący objawie-
niem światowej sceny jazzowej. W sobotę przed publiczno-
ścią zgromadzoną w sali widowiskowej Puławskiego ośrodka 
Kultury „Dom Chemika” wystąpi krakowska grupa Laborato-
rium wykonująca jazz i jazz-rock. Kto lubi słuchać Chopina 
w jazzowej aranżacji, powinien zarezerwować sobie wtorko-
wy wieczór na spotkanie z sekstetem jazzowym Marcina Ma-
seckiego, który zagra utwory z płyty „Chopin Chopin Chopin”.

tersdorf, S. Rachmaninoff and W.A. Mozart performed 

by the Young Polish Philharmonic under the direction 

of Adam Klocek. Soloists will accompany the orchestra. 

Dimitry Vasiliev, award-winning artist from Russia, will 

play the violin, Venezuelan Edicson Ruiz on contrabass 

and Dudu Carmel from Israel on oboe.

There will also be many Polish accents during the mu-

sical travels around Europe.  Polish baroque music will 

resound in the interiors of the St. Stanisława i Małgorza-

ty on 6 October. Apart from Michal Radziwiłł’s Diverti-

mento, we will hear Adam Haczewski’s symphony in D 

major. The works by Polish composers will be accompa-

nied by works of the most eminent German composers 

of the baroque period – G.Ph. Telemann and J.S. Bach. 

The last two days will be taken over by jazz. On Friday, 

there will be a performance on a mouth organ by the 

master of that instrument, Gregoire Maret , who is a re-

velation on the world jazz scene. On Saturday, the Kra-

kow Laboratorium group, playing jazz and jazz-rock, will 

perform in front of the audience in the Chemist’s House 

auditorium. Those who like to listen to Chopin jazz –sty-

le should reserve a Tuesday evening for a meeting with 

Marcin Masecki’s jazz sextet, which plays works from 

the “Chopin, Chopin, Chopin” album.

Więcej informacji na www.festiwalwss.pl

Puławy City Offi  ces

24-100 Puławy

ul. Lubelska 5

tel. 81 880 45 34

promocja@um.pulawy.pl

More informations on www.festiwalwss.pl

Festiwal „Wszystkie Strony Świata” 2010 / 2010 “All Parts of the World” Festival

Pokaz iluminacji pałacu Czartoryskich

Illumination display of the Czartoryski Palace

Urząd Miasta Puławy

24-100 Puławy

ul. Lubelska 5

tel. 81 880 45 34

promocja@um.pulawy.pl
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Zaułki starych ulic, zapach wilgot-
nej ziemi wąwozów lessowych. 

Żółte mimozy na wiślanej skarpie, 
chłód gotyckich kościołów i piwnic 

na wino. Czy można wymarzyć 
sobie lepszy scenariusz 

na wrześniowy weekend?

Lubię klimat małych miasteczek, gdzie czas ma jakby inny wy-
miar, a uliczny bruk pamięta kroki sprzed tysiąca lat. Dlatego 
gdy zobaczyłam książkę „Najpiękniejsze zakątki świata” Gian-
niego Biondillo i Paolo Paciego, z ciekawością po nią sięgnę-
łam. Autorzy sportretowali 80 małych miast perełek. Obok 
włoskich i prowansalskich skarbów znajduję tam… Sando-
mierz. Kilka dni później wysiadam z autobusu na sandomier-
skim dworcu. 

OD KORZENI >> To jedno z najstarszych polskich miast, 
założone w 1286 r. (Sandomierz posiada oryginalny doku-
ment lokacyjny). Trzeba koniecznie zanurzyć się w jego hi-
storię, idąc podziemną trasą turystyczną. Łączy ona koryta-
rze i piwnice (niektóre nawet 12 m pod ziemią), które kiedyś 
należały do bogatych mieszczan. Podziwiam dawną świet-

Babie lato Babie lato 
w Sandomierzuw Sandomierzu

ność miasta: wysokie sklepienia sal, w których przechowy-
wano wino, przyprawy, sól, złoto. Miały one także znacze-
nie militarne. Do dziś opowiada się historię o bohaterskiej 
mieszczce, która przechytrzyła Tatarów oblegających Sando-
mierz. Używając podstępu, wprowadziła ich do podziemnych 
korytarzy. Gdy już się tam znaleźli, mieszczanie zasypali wej-
ścia, grzebiąc żywcem tatarskie wojska i bohaterską dziew-
czynę. Brr… Wychodzę na powierzchnię, na środek zalanego 
słońcem Rynku, tuż pod Ratuszem.

Z LOTU PTAKA >> Ratusz to najbardziej charaktery-
styczna budowla Sandomierza, wzniesiona w XIV w. Dziś na 
parterze budynku mieści się Dział Historyczny Muzeum Okrę-
gowego. Warto tam zajrzeć choć na chwilę, a potem obo-
wiązkowo pospacerować po rynku. Jest niezwykły, bo pochy-
ły, i wydaje się dobrze znany. Tutaj kręcono wiele scen seria-
lu „Ojciec Mateusz”. Skręcam w jedną z ulic, która prowadzi 
do Bramy Opatowskiej, jedynej zachowanej z czterech bram 
miejskich. Wspinam się na taras widokowy, 30 m w górę. 
Stąd widać całe miasto, otulone lasami, położone malow-
niczo na wzgórzach, ze wstęgą Wisły. Nad czerwonymi da-
chami kamienic wyrastają wieże bazyliki katedralnej i kościo-
ła św. Jakuba.

W ŚRODKU HISTORII >> W gotyckiej bazylice, gdy 
już wzrok przyzwyczai się do lekkiego mroku, przyglądam 
się ołtarzom: głównemu, z czarnego i różowego marmuru, 
oraz bocznym, w stylu rokokowym. Obrazy na ścianach naw 
przedstawiają sceny z historii Sandomierza, m.in. rzezi san-
domierzan przez Tatarów. Najstarszy i najcenniejszy zaby-
tek Sandomierza to kościół św. Jakuba – jeden z pierwszych 
w Polsce kościołów z cegły. Ale nie można zapomnieć o zam-
ku – dawnej siedzibie książąt, o Collegium Gostomianum 
– jednej z najstarszych szkół średnich w Polsce lub Domu Dłu-
gosza – gotyckim domu mieszkalnym, w którym dziś znajdu-
ją się zbiory Muzeum Diecezjalnego. 

Gotycki ratusz / Gothic Town Hall

Podziemna trasa turystyczna / Underground tourist route

Jedna z malowniczych kamienic na rynku

One of picturesque tenement houses in the market square

INDIAN SUMMER IN SANDOMIERZ

Little side streets, the smell 
of damp ground of loess ravines. 
Yellow mimosa on a Vistula em-
bankment, the coolness of gothic 
churches and wine cellars. 
Can you imagine a better scenario 
for a September weekend? 

I like the atmosphere of little towns, where time seems to 

have a different dimension, and the street pavement re-

members steps from thousands of years ago. That’s why 

when I saw “The most beautiful corners in the world” pu-

blication by Gianni Biondillo and Paolo Paci, I had to get 

it. The authors provided portraits of 80 little town pearls. 

Next to Italian and Provence treasures there is Sando-

mierz. A few days later I got off the bus at the Sandomierz 

bus station.

FROM THE ROOTS >> Established in 1286, it is one 

of Polish oldest cities. Sandomierz has the original founda-

tion document. It is a must to delve into its history, by go-

ing on an underground tourist route. It joins corridors and 

cellars – some are even 12 m under ground, which at one 

time belonged to wealthy townspeople. I admire the old city 

splendor – the high vaults in rooms where they kept wine, 

spices, salt and gold. They also had military significance. To 

this day a story is told about a heroic bourgeois woman who 

outsmarted the Tartars besieging Sandomierz. By tricking 

them she led them into the underground corridors. Once 

there, the townspeople covered the entries with sand, thus 

burying the Tartar army and the heroic woman alive. Mmm… 

I reach the surface, in the middle of the Market Square ba-

thed in the sun, just under the Town Hall. 

BIRD’S EYE VIEW >> The Town Hall is the most cha-

racteristic Sandomierz building built in the 14th century. 

Today, it houses a Division of the Regional Historic Mu-

seum. It is worth a look even for a minute, and then walk 

round the market square is a must. It is remarkable, as it is 

sloped and seems to be well known.  It is here that many 

scenes to the “Father Mathew” movie were filmed. I turn 

onto one street, which leads to the Opatowska Gate, the 

only one of the four city gates that has remained. I climb 

30 m to the top of the lookout terrace. The city can be 

seen from here, wrapped by forests, located picturesquely 

on hills, with a strip of the Vistula River. White towers of the 
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W PLENERZE >> Piękne położenie miasta na wiślanej 
skarpie, na skraju Gór Świętokrzyskich, zachęca do spacerów. 
Trasy turystyczne wiodą malowniczymi, głębokimi wąwoza-
mi lessowymi, oplatają Góry Pieprzowe. Amatorzy aktyw-
ności na świeżym powietrzu w „Parku Piszczele” jeżdżą na 
rowerach, niektórzy próbują swoich sił w parku linowym. Ja 
wypożyczam rower na sandomierskiej starówce i wybieram 
się nieco dalej: szlakiem rowerowym w kierunku ruin zamku 
w Międzygórzu i Tudorowie, urokliwą doliną Opatówki.

62 m i e j s c e

Dojazd: samochodem drogą nr 79 z Warszawy, z Przemyśla drogą nr 77, autobusem PKS

Podziemna Trasa Turystyczna – otwarta jest codziennie w godz. 10–18 (poza sezonem do 17) Muzeum Diecezjalne, ul. Długosza 9, 

www.domdlugosza.sandomierz.org, Muzeum Okręgowe, ul. Zamkowa 12 (zamek), Rynek 1 (ratusz),  www.zamek-sandomierz.pl; 

wypożyczalnia rowerów, www.sport-rowery.pl. Rowery można rezerwować  pod nr. telefonu: 790 747 888

Getting there: by car Route No. 79 from Warsaw, from Przymyśl Route No. 77; by PKS bus

Underground Tourist Route – open daily 10 am – 6 pm (outside summer season till 5 pm) Diocese Museum, 9 Długosza Street, 

www.domdlugosza.sandomierz.org, Regional Museum, castle – 12 Zamkowa Street, Town Hall – 1 Rynek, www.zamek-sandomierz.pl; 

Bike hire www.sport-rowery.pl. Bike hire reservation tel. +48 790 747 888.

www.sandomierz.pl

Miasto rozpościera się na wiślanej skarpie 

The town stretches along Vistula embankment

Wielokrotnie przebudowywany zamek / Castle rebuilt several times

cathedral basilica and St Jacob’s church rise above the red 

roofs of tenement houses. 

IN THE MIDST OF HISTORY >> When the eye gets 

used to the slight darkness in the Gothic basilica, I look at 

the alter. The main one is made of black and pink marble, 

and the side one in rococo style. Paintings on the nave 

walls depict scenes from Sandomierz history, inc. the mas-

sacre of the Sandomierz population by the Tartars. One of 

the first brick churches in Poland, the St. Jacob’s church 

is the town’s oldest and most valuable historic object. But 

one can’t forget about the castle, which in the past was 

the seat of princes, and Collegium Gostomianum one of 

the oldest high schools in Poland, and the Długosz House, 

a gothic house which today holds the Diocese Museum 

collection.  

OUTDOORS >> The town’s beautiful location on the Vi-

stula embankment, on the edge of Świętokrzyskie Mounta-

ins, is ideal for walks. Tourist routs lead along picturesque 

loess ravines and entwine the Pepper Mountains. Those 

who like activities in fresh air ride bikes in the “Piszczele 

Park”, some try their strength in the rope park. I hire a bicyc-

le in the Sandomierz Old Town and go a little further – on a 

bike track in the direction of the castle’s ruins in Międzygó-

rze and Tudorów, via the charming Opatówek. 
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Nad pięknym Jeziorem Sławskim, 
którego zasnute mgłą brzegi 

wydają się nie mieć końca, chętnie 
wypoczywają wodniacy, wędkarze, 

miłośnicy natury i rowerzyści. 
Natomiast do rozpostartej 

nad jego brzegami malowniczej 
Sławy przybywają poszukiwacze 

wrażeń kulturalnych. 

Dawniej akwen ten (zbiornik ma 854 ha powierzchni) na-
zywany był śląskim morzem i nie ma w tym stwierdzeniu 
zbytniej przesady. Największe z jezior Pojezierza Sławskiego 
oferuje morze atrakcji, szczególnie latem. 

ŚLĄSKIE MORZE >> Windsurferzy i żeglarze odnaj-
dują tu wymarzone warunki do uprawiania sportu. Co roku 
odbywają się tu międzynarodowe zawody oraz regaty o pu-
char polski w klasie omega. Na Jeziorze Sławskim zaczyna się 
Lubuski Szlak Wodny – malownicza trasa kajakowa licząca 
ok. 200 km. Obrzycą, Kanałem Dźwińskim i rzeką Obrą moż-
na dotrzeć do Warty i dalej do piastowskiego grodu Santoka. 
Objęte strefą ciszy wody jeziora kuszą także wędkarzy, którzy 
okupują brzegi w nadziei złowienia taaakiej ryby. Pod koniec 
lata szczególnym zainteresowaniem turystów cieszą się szlaki 
rowerowe, ścieżki przyrodnicze i konne (Szlak Konny Dwóch 
Pętli w Lubiatowie) zachęcające do poznawania przyrodni-
czych atrakcji regionu na rowerze, pieszo lub konno. Jesień, 
podobnie jak wczesna wiosna, to najlepsza pora na obser-
wacje ptaków. 
W licznych zatoczkach i półwyspach przecinających urozma-
iconą linię brzegową żyje wiele gatunków ptaków wodno-
-błotnych, tj. gęgawa, kormoran, łabędź niemy, żuraw. Na-
tomiast okoliczne lasy zamieszkują ptaki drapieżne: bielik, 
rybołów, kania czarna i ruda, myszołów, jastrząb i błotniak. 

Boating enthusiasts, fishermen, 
cyclists and nature lovers readily 
come to enjoy the beautiful 
Sławskie Lake with its shore 
enveloped in fog that seems 
endless. While those in search 
of cultural thrills come to the pic-
turesque Sława (trans. Fame) 
outstretched on its shores. 

With a surface of 800 ha, in the past the reservoir was cal-

led the Silesian sea, which is not a great exaggeration. The 

biggest of the Sławskie Lakes provides a sea of attractions, 

especially in summer.  

SŁAWSKIE LAKE >> Windsurfers and yachtsmen find 

ideal conditions to enjoy their sport here. Every year internatio-

nal competitions and the Omega Classic Polish Cup regattas 

are held here. Sławskie Lake and Obrzyca mark the beginning 

of the Lubuski Water Trail, a 200 km long picturesque canoe 

route.  On the Oder River through the Kanał Dzwiński water-

course one can get to Warta River and further onto Santoka, 

a Piast township. The lakes with an obligatory silence zone 

also attract fishermen, who occupy the banks in the hope of 

catching ‘suuuch a fish’. At the end of summer particular at-

tractions for tourists include bike tracks, nature paths and the 

Two Loop Horse Route in Lubiatów encourage people to see 

the region’s nature attractions by bike, on foot or on horseback. 

Autumn, similarly as early spring, is the best time to enjoy bir-

dwatching. 

Many species of shorebirds live on the numerous little bays and 

peninsulas along the diverse coastline. For example, there are 

graylag geese, cormorants, mute swans and cranes. Where-

as in the forests there are birds of prey, such as the white-ta-

iled eagle, osprey, black and red kite, buzzard, hawk and har-

Z tego powodu Międzynarodowa Organiza-
cja Ornitologiczna uznała Pojezierze Sławskie 
za ostoję ptaków o randze europejskiej. 

MIASTO NAD JEZIOREM >> Ma-
lowniczy park miejski łączy plażę nad Jezio-
rem Sławskim ze Sławą, uroczym miastecz-
kiem, które w 2012 r. będzie świętowa-
ło 700-lecie nadania praw miejskich. 
Sławską starówkę tworzą: prostokątny ry-
nek i wąskie uliczki otoczone niewysokimi 
kamienicami. Pośrodku stoi poewangelicki 
klasycystyczny kościół pw. Miłosierdzia Bo-
żego. Z rynku widać XVIII-wieczną bramę 
barokowego pałacu, najcenniejszego zabyt-
ku Sławy. Nowoczesne oblicze miasta wy-
znacza Nowy Rynek wraz z pierwszą w Pol-
sce aleją Gwiazd Bluesa (powstała w związ-
ku z Ogólnopolskim Festiwalem Bluesowym 
„Las, Woda & Blues”). Wielu artystów, np. 
Magda Piskorczyk czy Sławek Wierzcholski 
z Nocnej Zmiany Bluesa, przybywa tu po sła-
wę (ich dłonie są odciśnięte na płytkach alei), 
natomiast turyści – po wypoczynek wśród 
urzekających krajobrazów. Niedaleko Sławy 
– w Lubogoszczy – znajduje się galeria Taj-
ga, którą tworzą: izba regionalna i dom sty-
lizowany na syberyjski. Można tu kupić pa-
miątki regionalne oraz wiele oryginalnych 
przedmiotów stworzonych przez artystów. 
Latem w Sławie aż roi się od gwiazd, szcze-
gólnie sceny kabaretowej i muzycznej.  
W lipcu podczas Summer Rock Festiwal 
grają najlepsze rockowe kapele, a pod-
czas Sławskiej Nocy Reggae miłośnicy tej 
muzyki mogą się spodziewać prawdziwej 
uczty. Ukoronowaniem letniego sezonu jest 
sierpniowa impreza Lato bez Granic – te-
goroczną uświetnił występ zespołu FEEL. 
Za dwa lata w sierpniu oprócz tradycyjnych 
obchodów święta miasta odbędzie się także 
Światowy Zlot Caravaningowy.

rier. That is why the International Ornithologi-

cal Organisation has listed the Sławskie La-

kes as a bird sanctuary on a European scale. 

CITY BY THE LAKE >> A picturesque 

park joins the Sławskie Lake beach with 

Sława, which is a charming little town which 

will celebrate the 700th anniversary of 
acquiring city rights in 2012. The Sła-

wa old town comprises a rectangular market 

and narrow little streets surrounded by low 

tenement houses.   The Mercy of God post-

evangelical classical church is situated in the 

middle. An 18th century gate of a baroque 

palace, Sława’s greatest treasure, can be seen 

from the market.  The modern face of the city 

is marked by the New Market together with 

the first in Poland Stars of the Blues Avenue. It 

started with the “Forest, Water and Blues” Po-

lish Blues Festival. Many artists, such as Mag-

da Piskorczyk and Sławek Wierzcholski from 

Nocna Zmiana Blues (Nightshift Blues) band 

come here to gain fame, where their palms are 

imprinted on the avenue’s ground tiles. Whe-

reas, tourists come here to relax among the 

captivating landscapes. In Lubogoszcz, not far 

from Sława, there is a Taiga gallery with a re-

gional chamber and a house in Siberian style. 

Regional souvenirs can be bought here as well 

as many original objects made by artists. 

In summer in Sława there are swarms of 

stars, particularly those from the cabaret and 

music fields. In July during the Sumer Rock 

Festival the best rock groups entertain here 

and during the Reggae Sława Night those 

who love this music can expect a real feast. 

Summer Without Borders is the crow-

ning of the summer season in August, of 

which the FEEL group was the major featu-

re this year. Apart from the traditional town 

celebrations, the World Caravan Rally
will be held here in August in two years’ time. 

Dojazd: ze Wschowy, Leszna, Głogowa i Zielonej Góry 

Informacja turystyczna: w Urzędzie Miejskim, ul. H. Pobożnego 10, tel. (68) 355 83 23/24

Getting there:  from Wschowa, Leszno, Głogów and Zielona Góra

Tourist information: in the City Offi  ces, 10 H. Pobożnego Street, tel. (48 -68) 355 83 23/24

www.slawa.pl

A ROAD TO FAME

Droga do Sławy
64
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According to the scientists
It is on everyone’s mind to beg the question: why was Kwidzyn chosen as the 

burial place. Why not Malbork? Why not Chełmno? Kwidzyn was only the seat of 

the commander. Malbork on the other hand was the key fortress and seat of the

great masters, Chełmno was a town quickly gaining in signifi cance and whose es-

tablishment and development was initiated by the Order. There could have been 

two reasons. The fi rst, rather prosaic – when they were being buried the Malbork 

St.Anne’s Church did not exist, a worthy necropolis of the Order for the highest 

dignitaries. Secondly and more intriguing, that the masters in the Kwidzyn crypt 

did not die of natural causes. One was murdered, one left this world gripped by 

madness and the third rotted in the dungeon accused of treason. By hiding the 

bodies in the Kwidzyn crypt, excommunicated when alive, also pushed them into 

the shadows after death. 
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 Plac Tęczowy / Rainbow Square

Paweł WrońskiPaweł WrońsKrypta Trzech Krypta Trzech 

Wielkich Mistrzow
.

W sklepionej ceglanej krypcie katedry 
w Kwidzynie odkryto niedawno trumny, 

w których spoczywali trzej wielcy mi-
strzowie zakonu krzyżackiego. Rok temu 
znalezisko udostępniono do zwiedzania. 
Chętnych do spotkania w cztery oczy ze 
średniowiecznymi rycerzami nie brakuje.

Zakon krzyżacki istnieje ponad 800 lat. Na czele zgromadze-
nia stoi dziś 78. wielki mistrz. Jego dawnych poprzedników 
znamy przede wszystkim z kronikarskich przekazów i ścien-
nych malowideł. Odkrycie w Kwidzynie miejsca pochówku aż 
trzech najwyższych dostojników zakonu z okresu średniowie-
cza stało się światową sensacją. Zaś udostępniona do zwie-
dzania krypta jest kolejną, obok zamku i katedry, turystycz-
ną atrakcją miasta.  

RYCERZE ZAMIAST NIEWIASTY >> Odkrycia do-
konano niejako przypadkowo. Owszem, archeologowie po-
szukiwali miejsca pochówku – tyle że nie średniowiecznych 
rycerzy, ale błogosławionej Doroty z Mątowów, niewiasty, 
która w XIV w. dokonała ascetycznego życia właśnie tutaj, 
w Kwidzynie. Kiedy w 2006 r. skanowano georadarem ka-
tedralne podziemia, natrafiono na sklepione, ceglane kryp-
ty. Ich wnętrza kryły jednak nie jedną, ale trzy trumny, i to 
z męskimi szczątkami. Zapinki z brązu, strzępki drogocennych 
jedwabnych szat oraz skórzanego obuwia wskazywały, że to 
wysocy dostojnicy. Wyniki przeprowadzonych badań DNA 
i drobiazgowa analiza znaleziska umocniły przekonanie, że 
w krypcie pochowani są wielcy mistrzowie Zakonu Szpitala 
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie: 
Werner von Orseln, Ludolf König von Wattzau oraz Henryk 
von Plauen.
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THE CRYPT OF THREE GREAT MASTERS

Coffins have recently been discovered 
in the cathedral’s vaulted brick crypt in 
Kwidzyn. In them lie three great masters of 
the Teutonic Order. The archaeological find 
was opened to the public a year ago. There 
are many eager people who want to meet 
face to face with the medieval knights. 

The Teutonic Order exists more than 800 years. The 78th 

great master stands at the head of the congregation today. 

We know his old predecessors from chronicles and wall pa-

intings. The discovery of the burial place in Kwidzyn of as 

many as three dignitaries of the Order from the medieval 

times became a world sensation, while making the crypt 

open to the public has become another tourist attraction 

next to the castle and cathedral.    

KNIGHTS INSTEAD OF A WOMAN >> The disco-
veries were made by chance. Of course, archaeologists were 
looking for the burial place, but not of the medieval knights, 
but of the blessed Dorothy from Mątowów. A woman who in 
the 14th century lived an ascetic life here in Kwidzyn. When 
in 2006 the cathedral underground vaults were being scan-
ned using a GPR, they came across vaulted brick crypts. Its 
interiors concealed not one, but three coffins, and with male 
remains at that. Bronze clasps, shreds of valuable silk robes 
and leather footwear indicated that they were high dignita-
ries. The DNA results and detailed analysis confirmed the be-
lief that the crypt contains great masters of the Hospital of the 
Order of the Brothers of the German House of the Virgin Mary 
in Jerusalem: Werner von Orsel, Ludolf Köning von Wattzau 
and Henryk von Plauen. 

RECONSTRUCTION IN THE CRYPT >> The crypt 
was made open to the public one year ago. Dr. Bruno Plan-
ner, for the last 12 years holding the title of the great master, 
took part in the opening ceremony. The contemporary head 
of the Order confirmed that that they are their only medieval 
predecessors found in the world. 
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Krypta znajduje się w podziemiach prezbiterium Katedry św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie przy ul. Katedralnej 1. 

Jest czynna codziennie w godz. 10-18. 

Bilety w usytuowanym przy wejściu do krypty Tabularium; tel. (55) 273 21 21; cena: 2,5 zł

The crypt is in the basement of the Chancel of St. John the Evangelist Cathedral in Kwidzyn at 1 Katedralnej Street.

It is open daily between 10 am–6 pm. 

Tickets may be bought at the entrance to the Tabularium crypt; tel. (55) 273 21 21; price: 2.50 PLN

www.tajemnica-krypt.kwidzyn.pl, www.bogumil.wisniewski.ckj.edu.pl

REKONSTRUKCJA W KRYPCIE >> Rok temu kryptę 
udostępniono do zwiedzania. W uroczystym otwarciu zabyt-
ku wziął udział dr Bruno Platter, od 12 lat piastujący godność 
wielkiego mistrza. Współczesna głowa zakonu potwierdziła, 
że są to jego jedyni średniowieczni poprzednicy odnalezieni 
na świecie.
Do krypty można zajrzeć od góry, przez szklaną taflę, zaś po 
zejściu do wnętrza przyjrzeć się z bliska interesująco wyko-
nanej rekonstrukcji. Przy jej aranżacji, podobnie zresztą jak 
w trakcie badań, pomocne były zachowane w górnym ko-
ściele katedry freski z przedstawieniami trzech mistrzów. Ma-
lowidła wykonano na początku XVI w. na polecenie biskupa 
Hioba von Dobenecka. Wiedząc, czyje szczątki kryje krypta, 
światły hierarcha zamiast nagrobnych tablic pozostawił po-
tomnym artystyczne przesłanie.
W nastrojowo oświetlonym wnętrzu krypty stoją dziś trzy re-
likwiarze, w których złożono doczesne szczątki wielkich mi-
strzów. Natomiast znalezione przy nich oryginalne przed-
mioty wypełniają przeszkloną gablotę. Zgromadzone w nich 
strzępy jedwabnych szat stanowią największą i najcenniejszą 
tego typu kolekcję w Polsce. Zidentyfikowano bowiem ponad 
30 rodzajów delikatnej materii, również malowane złotem. 
Udało się odtworzyć ich kolory, w tym szkarłat i błękit, które 
wskazują niezbicie na najwyższe pochodzenie społeczne po-
chowanych. W ówczesnym świecie Barwy takie mogli przy-
wdziewać jedynie władcy. Wiadomo też z kronik, że zakonni 
podskarbi kupowali jedwab jedynie na cele liturgiczne, pre-
zenty dla koronowanych głów oraz ubiór i wyposażenie kom-
nat wielkich mistrzów.

One can look into the crypt from the top, through a glass 
slab, and after getting down to the interiors one can also 
look from close-up at the interesting reconstruction. The fre-
scos preserved in the upper church of the cathedral depicting 
three masters were helpful both during research and in the 
reconstruction. The paintings were done in early 16th century 
at the request of Bishop Hiob von Dobeneck. Knowing whose 
remains are hidden in the crypt, the learned hierarch instead 
of grave plaques left the descendants an artistic message.
Today, in the crypt’s mood-lit interior there are three reliqu-
aries where the temporal remains of the great masters have 
been placed. The original objects found near them are in a 
glass cabinet. The strips of silk robes placed in the cabinet 
constitute the biggest and most valuable collection of its type 
in Poland. More than 30 types of delicate matter, also pain-
ted with gold, have been identified. It was possible to recon-
struct their colours, including scarlet and blue, which would 
indicate conclusively the highest social background of those 
buried. Such colours in those days could only be worn by ru-
lers. It is also known from chronicles that the Order’s treasu-
rers bought silk only for liturgical purposes, presents for crow-
ned heads and clothes and furnishings for chambers of gre-
at masters.

Nowo wybudowane kamienice przy ul. Braterstwa Narodów

Newly built tenement houses at Braterstwa Narodów Street

Plac Jana Pawła II, widok na katedrę

John Paul II Square, view of the cathedral
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W pokoju z widokiem na park budzi mnie rano śpiew ptaków i szum 
wody. Śniadanie na tarasie wśród kwitnących róż, delikatnego 
chłodu poranka i mgieł unoszących się znad świeżo skoszonego 
trawnika to najpiękniejsze wrażenia z pobytu w pałacu Staniszów. 
Zauroczony tą rezydencją – jedną z najbardziej autentycznych i ma-
gicznych w Kotlinie Jeleniogórskiej – wracam tu co roku. Patrząc na 
Śnieżkę, wychylającą się znad wiekowych dębów, i spacerując par-
kowymi alejami, mam wrażenie, że to miejsce przed chwilą opuścił 
książę von Reuss, choć od tego czasu  minęło dwieście lat.

Z pałacu wyruszam pieszo żółtym szlakiem w kierunku romantycz-
nych ruin powstałych za czasów księcia Henryka. Mijam dziewięt-
nastowieczny pensjonat z tajemniczym parkiem, malowniczy gotycki 
kościółek, Stary Browar z historyczną fabryką słynnego likieru Echt 
Stonsdorfer. Zza budynku wystaje charakterystyczna sylwetka góry 
Witoszy będącej w XVII w. celem pielgrzymki pragnących uzdrowienia 
kuracjuszy. Drogą ciągnącą się wśród rozległych pól i lasów docieram 

Podróż w czasie
Wtopione w bujne lasy Karkonoszy, 

Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich 
zabytkowe pałace i dwory wyróżniają się 
unikalną architekturą i atmosferą. Jedną 

z najpiękniejszych budowli w Kotlinie 
Jeleniogórskiej jest pałac w Wojanowie 

– ekskluzywny hotel i doskonała baza 
wypadowa do zwiedzania atrakcji regionu.

Jeszcze dwa lata temu Dolina Pałaców i Ogrodów nie była nikomu znana. 
Dziś jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na Dolnym Śląsku. Poło-
żona w Kotlinie Jeleniogórskiej i rozciągająca się na obszarze ok. 100 km² jest 
największym skupiskiem zabytkowych pałaców, zamków, dworków i parków 
krajobrazowych w Polsce. W historycznych wnętrzach pałaców i dworów 
można zamieszkać. Obiekty te oferują wysokiej jakości obsługę, finezyjną 
kuchnię oraz komfortowe i elegancko urządzone pokoje. Jeśli do tego do-
damy zapierające dech w piersiach widoki, nieskażoną przyrodę i szczyty 
pobliskich Karkonoszy, nie znajdziemy lepszego miejsca na wypoczynek na 
Dolnym Śląsku niż Dolina Pałaców i Ogrodów.

ATRAKCJE DOLINY >> Z grona tych unikatowych budowli 
doliny wyróżnia się pałac w Wojanowie przebudowany w stylu neogotyckim 
przez  księżnę Luizę, córkę króla pruskiego Fryderyka Wilhelma.
Po relaksującym noclegu w eleganckim dwukondygnacyjnym apartamencie  
udajemy się na iście królewskie śniadanie na kamiennym tarasie otoczonym 
wachlarzowymi schodami. Podczas posiłku podziwiamy Karkonosze, góru-
jącą nad nimi Śnieżkę i zabytkowy szesnastohektarowy park. Wyposażeni 
w mapy i informatory o Dolinie Pałaców i Ogrodów rozpoczynamy wędrówkę 
po tym unikatowym regionie.

Pierwszym przystankiem jest pałac w Mysłakowicach, którego właściciela-
mi byli królowie pruscy Fryderyk Wilhelm III oraz Fryderyk Wilhelm IV. Pałac 
zaczęto wówczas nazywać królewskim, a w jego okolicy sukcesywnie osie-
dlali się członkowie pruskiej rodziny panującej oraz przedstawiciele innych, 
znakomitych rodów.
Atrakcją, której nie możemy pominąć, będąc w Mysłakowicach, są domy 
tyrolskie. Zbudowane przez osadników tyrolskich stanowią unikatowe 
przykłady architektury drewnianej. W jednym z nich znajduje się stylowa 
restauracja, a na piętrze – niezwykle ciekawa ekspozycja prezentująca losy 
Tyrolczyków, sposoby budowy domów i życie codzienne.
Z Mysłakowic podążamy do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska  w Ko-
warach. Tutaj możemy zobaczyć w pomniejszeniu to, co stanowi bogactwo 
Doliny Pałaców i Ogrodów. Zachęceni widokiem miniatur udajemy się na 
dalsze zwiedzanie, by zobaczyć te zabytki w naturze. Atrakcją na skalę eu-
ropejską jest świątynia Wang w Karpaczu. Ten ewangelicki kościół parafial-
ny, przeniesiony w 1842 r. z miejscowości Vang w Norwegii wykonany jest 
bez użycia gwoździ. Wszystkie połączenia zrealizowano za pomocą drewnia-
nych złączy ciesielskich. 
Pełni wrażeń wracamy do Jeleniej Góry. Przy wjeździe do miasta kierujemy 
się do pałacu Paulinum. Zbudowany w XIX w. na szczycie wzgórza jako re-
zydencja myśliwska, dziś wznosi się niemal w centrum miasta. Majestatycz-
ne skały i wysokie drzewa ukrywają go przed wzrokiem przypadkowych ob-
serwatorów. Z tarasów pałacu roztacza się piekny widok na Śnieżkę. Następ-
nie zwiedzamy rynek jeleniogórski oraz słynny Kościół Garnizonowy pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego – barokową świątynię ewangelicką wybudowa-
ną na planie krzyża greckiego. 

do celu. Wspinam się po dawnych murach zamku Henryka.  Następnie 
schodzę sto metrów w dół, w kierunku Sosnówki i siadam na ław-
ce. Widok, który ukazuje się  moim oczom, zapiera dech w piersiach. 
Łagodnie pofalowane górskie pasma mieniące się czerwonozłotymi 
barwami jesieni, gdzieniegdzie tylko przesłoniętymi lekką mgiełką, 
urzekły nie tylko mnie. Fascynowały również C.D. Friedricha, Adolfa 
Dresslera i innych czołowych niemieckich pejzażystów.   

Zmierzcha się, więc czas wracać… Po wydeptanych tysiącem stóp 
schodach wkraczam do pałacu. Bukiety czerwonych róż, ułożone 
w eleganckich wazonach, ożywiają stare parkiety, posadzki, meble. 
Wyśmienita kaczka serwowana osobiście przez szefa kuchni, jed-
nego z najlepszych, jakich znam, smakuje dziś wyjątkowo. Wieczór 
w blasku ognia płonącego w barokowym kominku z kieliszkiem zio-
łowego stonsdorfera i sączącą się w tle muzyką sprawia, że przeno-
szę się do innej epoki. Tutaj, w pałacu Staniszów czas się dla mnie 
zatrzymał...

Arystokratyczny świat ożywa w każdym szczególe pięknie odrestaurowanego 
założenia pałacowo-ogrodowego w Staniszowie. Zabytkowe meble, zastawy, 

obrazy, posadzki, alejki parkowe przenoszą nas w XIX-wieczny świat. 

Hotel Pałac Staniszów, Staniszów 100, 58-500 Jelenia Góra

tel.(48) 75 755 84 45, faks (48) 75 755 85 34

hotel@palacstaniszow.pl

Pałac Paulinum

Pałac w Wojanowie

W Dolinie            
Pałaców i Ogrodów
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 Iwona Potęga

Otwarta na świat
OPEN TO THE WORLD

Mimo że Aleksandria straciła 
wiele ze swej starożytnej świet-
ności, nie przestaje fascynować. 
Ma bowiem to, czego brakuje 
Kairowi – niespieszną atmosferę
i śródziemnomorski, nieco
kosmopolityczny charakter.

Założona w 332 r. p.n.e. przez Aleksandra Macedońskiego za dynastii 
Ptolemeuszy cieszyła się sławą najważniejszego ośrodka handlowe-
go, kulturalnego i edukacyjnego świata antycznego. Ozdobą miasta 
była Biblioteka Aleksandryjska oraz uznana za jeden z siedmiu cudów 
starożytnego świata latarnia morska na wyspie Faros. Zabytki te, po-
dobnie jak grób założyciela miasta i pałac Kleopatry, legły w gruzach, 
odbudowano jedynie bibliotekę, instytucję nadającą ton ówczesnemu 
życiu intelektualnemu. To właśnie tutaj przed wiekami Euklides opra-
cował zasady geometrii, Herofilos określił podstawy anatomii i fizjolo-
gii, a Eratostenes obliczył obwód Ziemi. 
Współczesna Bibliotheca Alexandrina jest nowoczesna i ma charakte-
rystyczny kształt – przypomina szeroki cylinder ścięty skośnie w stro-
nę morza. Fasada budynku jest obramowana asuańskim szarym gra-
nitem, w którym wyżłobiono litery ze starożytnych i współczesnych al-
fabetów. Większą część wnętrza cylindra zajmuje otwarta, wielopozio-
mowa czytelnia, ponadto odnajdziemy tu sale konferencyjne, planeta-
rium, muzea, galerie oraz laboratorium badające manuskrypty. 

Cztery najniższe kondygnacje jedenastopiętrowej budowli znajdują się 
pod ziemią i skrywają osiem milionów woluminów. 

OD RZYMIAN PO ARABÓW >> Przeciwwagą dla nowoczesnej 
bryły biblioteki jest wzniesiony na drugim końcu zatoki, w miejscu, 
gdzie niegdyś stała słynna latarnia morska, fort Qaitbay. Forteca flan-
kowana czterema wieżami od XV w. stoi na straży tureckiego ducha 
miasta. Z jej szczytów roztacza się piękna panorama. Widać stąd strze-
liste wieże meczetów, w tym najbliżej położonego i najpiękniejszego 
alabastrowego meczetu Abu al-Abbas al-Mursi, oraz kopułę koptyj-
skiej katedry św. Marka. Z tego miejsca nadmorska promenada, która 
wieczorem zawsze tętni życiem, zaprowadzi na wschodni kraniec 
miasta do ogrodów i pałacu Montaza, letniej rezydencji zdetronizo-
wanego w 1952 r. króla Faruka. 
Najcenniejsze pamiątki dokumentujące tysiącletni okres świetności 
miasta (od założenia do podbojów przez Arabów) znajdują się w Mu-
zeum Grecko-Rzymskim. Wśród 40 tys. eksponatów uwagę zwracają 

odnalezione pod wodą fragmenty latarni morskiej, a także ubrania 
i przedmioty codziennego użytku. O silnych związkach z Rzymem 
świadczą także zachowany we fragmentach amfiteatr rzymski z II w. 
n.e., najstarszy jak dotąd antyczny uniwersytet (oba zabytki zostały 
odkryte przez Polaków), kolumna Pompejusza, hipodrom, termy. Nie 
mniej ciekawe są także niedawno odkryte katakumby Kom El-Shokafa. 
Misternie wykute w kamieniu grobowce z czasów rzymskich mają ok. 
30 m głębokości, prowadzą do nich spiralne schody. 
Goszcząc w Aleksandrii, grzechem byłoby nie wpaść do jednej z nad-
morskich knajpek serwujących wyśmienite ryby i owoce morza (naj-
lepsze w całym Egipcie) oraz nie obejrzeć pięknego zachodu słońca 
z mostu Stanley. Jeśli zaś najdzie nas ochota na słodkie lenistwo, cze-
kają na nas piękne plaże w pobliżu miasta. Złoty pas wybrzeża rozcią-
ga się na długości ponad 70 km, od Maamoura po Agamy.

Established in 332 BC by Alexander of Macedonia from the Ptolema-

ic dynasty it was famous for being the most important trade, cultural 

and educational centre of the ancient world. The Alexandrian Library 

was a decorative feature of the city and the lighthouse on the island of 

Faros is recognised as one of the seven wonders of the ancient world. 

These historic sites, similarly as the grave of the city’s founder and 

Cleopatra’s palace, lie in ruins, and only the library has been rebuilt, 

an institution providing form to the intellectual life of the time. It is here 

where centuries ago Euclid worked out the principles of geometry, 

Herophilus described the foundations of anatomy and physiology, 

and Eratosthenes calculated the world’s circumference.  Contempo-

rary Bibliotheca Alexandrina is modern with a characteristic shape, 

reminiscent of a wide cylinder cut slantwise and facing the sea. The 

building’s façade is framed in grey Aswan granite, in which the letters 

of ancient and modern alphabets have been engraved. Most of the 

cylinder’s interior is taken up by an open, multilevel reading room, and 

also conference rooms, planetarium, museums, galleries and a manu-

script research laboratory. The lowest four levels of the eleven-story 

structure are underground and hold eight million volumes.

FROM THE ROMANS TO THE ARABS >> As a counterbalance 

to the modern library building the Qaitbey fort had been built at the 

other end of the bay, where the famous lighthouse stood at one time.  

The fort flanked with four towers from the 15th century stands guard 

on the roof of the Turkish city. The city’s beautiful panorama spreads 

across from its heights. The soaring mosque towers can be seen from 

here, including the closet and most beautiful alabaster Abu al-Abbas 

al-Mursi mosque, and the dome of St.Mark’s Coptic cathedral. The co-

stal promenade which is always full of life in the evenings, will lead us 

from here to the city’s eastern outskirts to the gardens and Montazah 

palace, the summer residence of king Faruk dethroned in 1952.

The most valuable mementos documenting the 1,000–year period of 

the city’s splendor, from its establishment to the Arab conquests, are 

in the Graeco- Roman Museum. Among the 40,000 exhibits the frag-

ments of the lighthouse found under water are very interesting, as well 

as the clothes and objects of everyday use. The close ties to the Ro-

mans can be seen in the Roman ampitheatre built in 2nd century AD, 

the oldest to date ancient university (both monuments discovered by 

Poles), Pompey’s column, hippodrome and baths. The recently disco-

vered Kom el Shoqafa Catacombs are no less interesting. Spiral sta-

irs lead to the Roman tombs, which are about 30 m deep and are in-

tricately carved in stone. 

While visiting Alexandria it would be a sin not to drop into one of the 

seaside little restaurants serving delicious fish and seafood, the best 

in Egypt, and not to see the sunset from the Stanley bridge. If however, 

we get an urge to relax there are beautiful beaches in the city’s vicinity. 

70 km of golden coastline stretches from Maamoura to Agama.

Despite the fact that Alexandria 
has lost much of its ancient 

splendour it deserves a visit. 
In fact, it has an unhurried 

atmosphere and a Mediterranean 
and somewhat of a cosmopolitan cha-

racter, which Cairo does not have. 

t

o

T

o

a

a

s

f

T

tFort Qaitbay

72-73 aleksandria.indd   72-7372-73 aleksandria.indd   72-73 11-09-19   10:2511-09-19   10:25



75o n  t h e  s l o p e

 

Agnieszka Franke 

74 n a  s t o k u

Fo
t.

: 
a

rc
h

 M
a

so
-C

o
rt

o

Cały rok Cały rok 
    na deskach    na deskach

Wakacje dopiero się skończyły, tymczasem najbardziej za-
paleni  narciarze zaczynają już tęsknić za wypoczynkiem 
na stokach. Aby móc szusować na nartach, wcale nie trze-
ba czekać do zimy. W miejscowości Maso Corto w sercu 
Południowego Tyrolu działa jedna z nielicznych całorocz-
nych stacji narciarskich w Europie. Ten kameralny kom-
pleks wypoczynkowy leży w zamknięciu długiej i krętej Val 
Senales, w kotlinie otoczonej szczytami Alp Ötztalskich, 
u podnóża majestatycznego lodowca Hochjoch (3251 m 
n.p.m.). Tworzą go hotele, sklepy i restauracje. Jest dys-
koteka i basen. Górski klimat oraz infrastruktura sprzyjają 
wypoczynkowi rodzinnemu i sportowym zgrupowaniom. 

SKIING ALL YEAR LONG 

Włoska stacja narciarska w Maso Corto umożliwia 
szusowanie na nartach nie tylko zimą, ale także latem. 

Oferuje swojską atmosferę, komfortowe warunki 
wypoczynku i piękne trasy zjazdowe o różnym 

stopniu trudności.

NA STOKU >> W sezonie zimowym ośrodek Maso 
Corto/Val Senales gwarantuje 35 km doskonale przygo-
towanych tras zjazdowych, o różnym stopniu trudności,  
17 km tras biegowych oraz tor saneczkowy o długości 

Drodzy Czytelnicy, czekają na Was  dwa tygodniowe pobyty poza wysokim sezonem w Top***Residence Kurz w apartamencie 

4–5-osobowym (typ C-D). Aby wygrać jeden z nich, wystarczy poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania. 

1. Ile kilometrów tras zjazdowych czeka na narciarzy zimą w ośrodku Maso Corto/ Val Senales?

2. Jaki lodowiec znajduje się w pobliżu Maso Corto? 

3. Jak obecnie nazywa się trasa, którą kiedyś przemytnicy uciekali przed celnikami?

Na kartkach pocztowych  wyslanych na adres: Top***Residence Kurz, Kurzras 115 Maso Corto - I-39020 Schnalstal-Südtirol Val 

Senales-Alto Adige, oprócz odpowiedzi prosimy podać również adres mailowy lub numer telefonu. Na kartki czekamy do 30 września 

(decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi 15 października wylosujemy dwóch zwycięzców. 

Informacja na stronie www.magazynswiat.pl w zakładce konkursy.

K
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An Italian ski resort in Maso Corto 
makes skiing possible not only in win-

ter, but also in summer. It provides 
a homely atmosphere, comfortable 

relaxing conditions and beautiful ski 
slopes with various levels of difficulty. 

Vacations have just finished, meanwhile the most ardent 

skiers start to long for a holiday on the slopes. In order 

to ski one does not need to wait till winter. Maso Corto, a 

small village in the heart of South Tyrol, has one of the few 

ski resorts in Europe that is open all year long. This small 

resort complex is situated in the long and winding Val Se-

nales area, in a valley surrounded by the peaks of the Ötztal 

Alps, at the foot of the majestic Hochjoch glacier (3,251 m. 

above sea level). It includes hotels, shops and restaurants. 

There is a discotheque and a swimming pool. The moun-

tain climate and infrastructure are conducive to family and 

group holidays. 

ON THE SLOPES >> In the winter season the Maso 

Corto/Val Senales centre guarantees 35 km of excellen-

tly groomed ski slopes, with varying difficulty levels, 17 km 

of tracks for cross-country skiing and a 3.3 km sled track.
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3,3 km. Zimą ze szczytu lodowca do samej miejscowości 
prowadzi trasa Smugglerrinne, którą niegdyś przemytnicy 
uciekali przed celnikami. Trasa ma 8 km, a różnica pozio-
mów wynosi 1200 m. Narciarze biegowi mogą korzystać 
z całorocznej kilkukilometrowej pętli na szczycie lodowca. 
Wyciągi o dużej przepustowości umożliwiają czerpanie ra-
dości z jazdy bez uciążliwego stania w kolejkach.

TOPOWA REZYDENCJA >> Najlepszym miej-
scem na wypoczynek jest Top***Residence Kurz położo-
na w bezpośrednim sąsiedztwie tras narciarskich oraz wy-
ciągów (od dolnej stacji kolejki linowej, która prowadzi 
na lodowiec, dzieli nas zaledwie 200 m). Ten trzygwiazd-
kowy hotel oferuje komfortowe apartamenty (2–6-osobo-
we) z łazienką i aneksem kuchennym. W sąsiednim hotelu 
można wykupić śniadania lub śniadania i obiadokolacje. 
O dobre samopoczucie gości dba polska obsługa.
Ten nowoczesny kompleks hotelowy składa się z Testcen-
ter & Skirent Blizzard, gdzie można wypożyczyć najnowsze 
modele nart marki Blizzard i K2, oraz centrum wellness. 
Goście rezydencji bezpłatnie korzystają z basenu, sauny, 
łaźni tureckiej i siłowni. Odpłatnie dostępne są również 
inne usługi: masaże, kosmetyka, solarium, jaccuzzi. 

Superoferta dla rodzin z dziećmi do 12 roku życia. 
Tygodniowe wynajęcie apartamentu od 500 euro!

Top***Residence Kurz

www.masocorto.it 

e-mail: info@topresidencekurz.it

tel.: 0039 0473 66 22 20,

Ski Rent & Test Center

www.skirent-masocorto.com 

info@skirent-masocorto.com 

Na narty do Maso Corto zapraszają Sepp Platzgummer – dyrektor 

Top***Residence Kurz i Centrum Testowego Blizzard – oraz jego team.

“Come skiing to Maso Corto” – Sepp Platzgummer (Director of 

Top***Residence Kurz, Maso Corto Blizzard Test Centre) and his Team. 

 In winter from the summit of the glacier to the bottom of the 

village there is the Smuglerrinne track, which at one time 

was an escape route used by smugglers to flee from cu-

stoms officers. The track is 8 km long and the difference in 

height levels is 1,200 m. Cross-country skiers can use the 

year-round several kilometre loop at the glacier’s summit. 

The large lift capacity means that one can have more fun wi-

thout needing to stand in queues. 

TOP RESIDENCE >>The best place for leisure is the 

Top ***Residence Kurz located in the direct neighbourhood 

of ski slopes and ski lifts (we are only 200 m from the lower 

station cable car which goes to the glacier). This three star 

hotel provides comfortable 2–6 person apartments with 

a bathroom and a kitchen annex. In the neighbouring hotel 

one can buy breakfast and dinner. Polish staff make sure 

that guests are comfortable. 

This modern hotel complex includes Testcenter & Skirent 

Blizzard, where one can hire the newest model Blizzard and 

K2 skis, and a wellness centre. Hotel guests can use the 

pool, sauna, Turkish baths and fitness centre free of charge. 

There are also additional services at a fee, such as massa-

ge, beauty treatments, solarium and jacuzzi.  

Super offer for families with children up to 12 years 
old. Weekly apartment rental from €500.00!
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wadzono na nim blisko 20 km zjazdów w dziewiczym śniegu. 
Ratraki ich nie wyrównują, przez co są pełne niespodziewa-
nych zakrętów, przewężeń i muld, a gra słonecznych promieni 
i cieni sprawia, że zmieniające się rodzaje śniegu wpływają na 
tempo jazdy i wymuszają zmiany techniki. A to jest ogromna 
frajda. Szczytowych emocji dostarcza przejazd słynną Wilde 
Grub’n długości 10 km o różnicy poziomów niemal 1500 m. 
Kogo freeride nie pociąga, zadowoli się wspaniałymi widokami 
z jedynej w Alpach lodowcowej karuzeli. Tworzą ją wyciągi i 
trasy oplatające najwyższy wierzchołek stubaiskiego systemu – 
Schaufelspitze (3333 m n.p.m).

PO NARTACH >> Przytulona do jego skalistego wierz-
chołka, wspomniana gospoda jest legendarnym lokalem ga-
stronomicznym. Nowoczesna rotunda ze szkła i stali zastąpiła 
przed kilku laty stojące tu dawniej drewniane schronisko. Zmie-
niła się wprawdzie architektura, ale potrawy inspirowane kuch-
nią Tyrolu pozostały. Nigdzie chyba nie smakuje lepiej słodki, 
sycący Germknödel, wypełniony powidłami pampuch z ciasta 
zmieszanego z makiem i cukrem, polany aromatycznym wani-
liowym sosem i przyprószony czekoladą. Z dotarcia tutaj moż-
na być dumnym. Nic więc dziwnego, że na stubaiskim tronie 
co chwila ktoś zasiada, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z 
ośnieżonymi trzytysięcznikami w tle. Pośpiechu nie ma. Można 
jeździć do ostatniej kolejki, bo ze stacji w dolinie, dojazd do 
Innsbrucku zajmuje niespełna godzinę. I tak przez cały rok, bo 
Stubaier Gletscher czynny jest również latem, oferując nawet 
w okresie upałów około 30 km naturalnie zaśnieżonych tras.
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Stubaier Gletscher – tyrolski fawo-
ryt „zimowej Gry o Tron” – oferuje 

110 km tras zjazdowych, lodow-
cową karuzelę narciarską i bogaty 

w urządzenia snowpark, zaś zgłod-
niałym i spragnionym miłośnikom 
białego szaleństwa – bogate menu 

w Jochdohle, najwyżej usytuowanej 
w Austrii gospodzie.

Skojarzenie z popularnym serialem emitowanym przez HBO nie 
jest przypadkowe, bo właśnie tuż obok Jochdohle, na wysoko-
ści 3000 m ustawiony jest nadnaturalnych rozmiarów tron. A 
przecież ośrodki narciarskie konkurują ze sobą o palmę pierw-
szeństwa, mierzoną ilością gości korzystających z ich infrastruk-
tury, niczym ambitni filmowi władcy o władzę. Lodowiec doliny 
Stubai ma ogromne szanse na zwycięstwo w tym wyścigu, 
oferuje bowiem największy pośród tyrolskich lodowców teren 
zjazdowy. Oprócz 90 km zwykłych tras różnej trudności popro-

SKIING ON A GLACIER

Szusowanie Szusowanie 
      na lodowcu      na lodowcu

78

Polecamy wyjazdy do:
AUSTRII: Zillertal, Karyntia, Stubai, Zell am See, Kaprun, Innsbruck, Wschodni Tyrol, Pitztal, Ötztal, Ski Amade, Arlberg, Saalbach.
WŁOCH: Civetta, Adamello Ski - Passo Tonale, Montecampione, Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Val di Fiemme, Val di Fassa, Alta Valle 

Susa - Sauze d'Olux, Folgaria-Lavarone, Val Gardena, Alta Valtellina - Bormio i Livigno, Dolina Aosty, Val di Sole.
FRANCJI: Risoul Vars, Les 2 Alpes, Alpe d'Huez, Val Thorens - Trzy Doliny, Espace Killy - Val d'Isere + Tignes, Valloire - Valmeinier, 

Paradiski - La Plagne, Les Sybelles, Serre Chevalier.
SZWAJCARII: Jungfrau, 4 Vallees, Engelberg, Davos Klosters, Engadin - St. Moritz, Wallis - Brig, Wallis Saas-Fee.

Polecamy wyjazdy do:
AUSTRII: Zillertal, Karyntia, Stubai, Zell am See, Kaprun, Innsbruck, Wschodni Tyrol, Pitztal, Ötztal, Ski Amade, Arlberg, Saalbach.
WŁOCH: Civetta, Adamello Ski - Passo Tonale, Montecampione, Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Val di Fiemme, Val di Fassa, Alta Valle 

Susa - Sauze d'Olux, Folgaria-Lavarone, Val Gardena, Alta Valtellina - Bormio i Livigno, Dolina Aosty, Val di Sole.
FRANCJI: Risoul Vars, Les 2 Alpes, Alpe d'Huez, Val Thorens - Trzy Doliny, Espace Killy - Val d'Isere + Tignes, Valloire - Valmeinier, 

Paradiski - La Plagne, Les Sybelles, Serre Chevalier.
SZWAJCARII: Jungfrau, 4 Vallees, Engelberg, Davos Klosters, Engadin - St. Moritz, Wallis - Brig, Wallis Saas-Fee.

Stubaier Gletscher, a Tyrolean fa-
vourite of the “Winter games for 
the Throne”, offers 110 km of do-
wnhill runs, a glacial merry-go-ro-
und for skiers and a fully equipped 
snowpark, while for the hungry 
and thirsty skiers there is a rich 
menu in Jochdohle, a tavern loca-
ted in the highest area in Austria.

The association with the popular serial aired by HBO is not 

incidental, because an oversized throne is placed right next 

to Jochdohle at the height of 3,000 m. Ski resorts compete 

with each other for the priority palm, which is judged by the 

number of guests using their infrastructure, like the rulers in 

the movie fighting for power. The glacier of the Stubai valley 

has great chances of winning this race, as it offers the biggest 

skiing area among the Tyrolean glaciers. Apart from 90 km 

of ordinary runs of varying difficulty, there are close to 20 km 

of runs in virgin snow. Snowmobiles don’t level them so that 

is why they are full of unexpected turns, bottlenecks and mo-

guls, and the play of the sun’s rays and shadows make the 

changing snow conditions influence the speed of skiing and 

force a change of skiing techniques. And that is heaps of fun. 

A ski down the famous 10 km Wilde Grub’n with the differen-

ce in level of nearly 1,500 m provides peak emotions. Those 

who don’t like a freeride can enjoy the fantastic views from 

one of the Alpine glacial merry-go-rounds. It is made up of 

lifts and runs that wrap around the highest top of the Stubai 

system with Schaufelspitze, at 3,333 m above sea level,

APRES SKI >> The above mentioned tavern, cuddled to 

its rock top, is a legendary restaurant.  A modern glass and ste-

el rotunda several years ago replaced an earlier wooden lodge. 

Although the architecture has changed, the dishes inspired by 

Tyrolean cuisine have remained. I feel the sweet sizzling Ger-

mknöedel doesn’t taste so good anywhere else. It is a cake mi-

xed with poppy seed and sugar, filled with plum jam and coated 

with aromatic vanilla sauce and sprinkled with chocolate. One 

can be proud to have reached this place. Hence no wonder that 

there is always someone sitting on the Stubai throne in order 

to take a photo with snow covered peaks in the background. 

There is no hurray. One can ski up until the last ride, as it takes 

nearly an hour to get from the station in the valley to Innsbruck. 

And you can do this all year round, because the Stubaier Gle-

scher is also open in summer, even during the hot period it of-

fers about 30 km of runs with natural snow. 

R E K L A M A
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Rozmawiał: Paweł Wroński

Do słynnego alpejskiego kraju 
podążamy szlakiem szlachetnych 

trunków za radą Marka Kondrata, 
lubianego i cenionego aktora, 

a jednocześnie konesera 
oraz importera win.

ŚPK >> Szwajcaria – kraj ośnieżonych czterotysięcz-
ników, serów, czekolady, banków, w którym wszystko 
działa niczym w zegarku. Wino nie jest chyba częścią 
tego stereotypu?
Marek Kondrat >> Najbardziej uwodzicielskie 

klimaty Szwajcarii odnajduję właśnie w winie. W szla-

chetnych trunkach podawanych do miejscowych po-

traw. Tych cienko krojonych plasterków suszone-

go mięsa. Zwijających się jak brzozowa kora płatków 

długo sezonowanego sera. I do gorących, zasmaża-

nych ziemniaków zmieszanych z kawałeczkami mię-

sa i jajkiem... Szwajcaria nie jest dla mnie krajem ban-

kierów, to kraj chłopskiej kuchni. Kraj wiejskich po-

traw. Inna rzecz, że wyrafinowanych i przygotowanych 

z pietyzmem. Tak samo jest z winami, wytwarzany-

mi z ogromną pieczołowitością i solidnie. Z miłością, 

a przy tym niezwykle pracowicie. Bodaj najbardziej 

podziwiam szacunek, jakim Szwajcarzy darzą własne 

produkty, wynosząc je ponad wszystkie inne.

ŚPK >> Mimo to wina szwajcarskie nie są szeroko 
znane. A już na pewno nie są łatwo dostępne.
Marek Kondrat >> Winorośl jest uprawiana 

w zasadzie tylko w trzech kantonach, na wystawionych 

ku słońcu południowych stokach Alp i Jury. Głównie 

w dolinie Rodanu i nad Jeziorem Genewskim, gdzie 

winnice ciągną się  od Montreux-Vevey aż po Genewę. 

Najwięcej we francuskojęzycznej części szwajcarskiej 

federacji. Są także we włoskojęzycznym jej skrawku, 

w Ticino, ale niewiele. Ogółem winnice zajmują zale-

dwie 15 tys. ha. 

Proszę porównać ich obszar z jednym tylko francuskim regio-

nem – Bordeaux, gdzie winorośl zajmuje około 115 tys. ha. 

Produkcja szwajcarska sięga 160 milionów butelek rocznie, 

francuska 7–8 miliardów butelek. A że Szwajcarzy kochają 

swoje wino, można je znaleźć w każdej restauracji, w każdym 

sklepiku. I niemal wszystko jest wykorzystywane na miejscu. 

Co bardziej zapobiegliwi konsumenci zamawiają zawczasu por-

cję ulubionych trunków. Producenci nie martwią się więc o zbyt 

i nie są tak bardzo zainteresowani eksportem jak w innych kra-

jach. Ostatnio trochę się wprawdzie promują, a słynący winami 

region znad Jeziora Genewskiego – Lavaux – został w 2007 r. 

wpisany na listę UNESCO.

ŚPK >> Lavaux to przede wszystkim wina białe, wszech-
obecna Chasselas. Czegóż jeszcze możemy skosztować 
w Szwajcarii?
Marek Kondrat >> Chasselas występuje nie tylko tam, 

bo nawet w górskim kantonie Valais (niem. Wallis) ukryta 

pod nazwą Fendant zajmuje 1/3 upraw, a przecież stamtąd, 

znad Rodanu, pochodzi 40 proc. wszystkich produkowanych 

w Szwajcarii win. Z tej odmiany Szwajcarzy są dumni i na róż-

ne sposoby ją wykorzystują. To właśnie Chasselas najczęściej 

nadaje smaku słynnemu fondue. Z drugiej strony, tylko Chas-

selas daje w Szwajcarii wina określane jako grand cru. Powsta-

ją w winiarniach apelacji Calamin oraz Dézaley. 

Mówiąc o nich, znowu wracamy nad Jezioro Genewskie i do 

win białych. Nieprzypadkowo zresztą, bo wina białe są bardziej 

charakterystyczne dla Szwajcarii. W niemieckojęzycznej części 

Szwajcarskich 
       win kosztujmy 

w Szwajcarii

We follow the route of the noble wines 
to the famous Alpine country on the suggestion 
of Marek Kondrat, who is a liked and respected 
actor, and also a wine connoisseur and importer. 

ŚPK: Switzerland – the land of 4,000 m high mountains, che-
ese, chocolate, banks, where everything works like clockwork. 
Is wine part of this stereotype?
Marek Kondrat: In fact, it is in wine that I find the most allu-

ring Swiss atmosphere. In the noble drinks served with local di-

shes. Those thin slices of dry meat, the long maturing cheese 

curling up like birch tree bark flakes, through to hot, fried pota-

toes mixed with small meat pieces and an egg… For me Swit-

zerland is not a country of bankers. It’s a rural country with pe-

asant cuisine. A country with simple dishes. On the other hand, 

they’re refined and prepared with reverence. The same is with 

wines, made with great care and reliability, with love and very 

industriously. I have the greatest admiration for the respect 

with which the Swiss treat their own products and promote 

them above all others. 

ŚPK: Despite that, Swiss wines aren’t widely known. And they-
’re definitely not easily accessible.
Marek Kondrat: grapevines are grown only in three can-

tons, facing the sun on the southern Alp and Jura slopes. Ma-

inly in the Rodan valley and by the Geneva Lake, where viney-

ards stretch almost from Montreu-Vevey to Geneva, mostly in 

the French-speaking part of the federation. And a small qu-

antity in the Italian-speaking section, in Ticino. In total, viney-

ards only cover 15,000 ha. You can compare their size with 

only one French region, Bordeaux, with about 115,000 ha of 

vineyards. Swiss production reaches 160 million of bottles an-

nually, the French production 7-8 billion bottles. But because 

Marek Kondrat – koneser i importer win 

Marek Kondrad, wine connoisseur and importer

Winnice Lavaux rozpościerają się tarasowo nad brzegami Jeziora Genewskiego / Lavaux vineyards stretch along the banks of Geneva Lake terrace style

WE DRINK SWISS WINE IN SWITZERLAND
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nie mam ich na półkach w sklepie. A dlaczego są takie drogie? 

Mam przed oczami obraz winnic w dolinie Rodanu, na wschód 

od Sion. Rozciągają się na karkołomnie stromych stokach, 

pnąc się krótkimi rzędami winorośli wysoko ponad dno doliny. 

Tarasy, na których rośnie winorośl, podtrzymują wzniesione 

z kamieni kurtyny. Ileż to musiało kosztować pracy. Patrzę 

z oddali na zbieraczy z pojemnikami na plecach i nożycami 

w rękach. Z tej perspektywy przypominają uwijające się pra-

cowicie po stoku mrówki. Owszem, tam się próbuje zakładać 

różne urządzenia. Wyciągi towarowe, żeby dostarczać zebrane 

kiście na górę. Gros pracy jest jednak wykonywane ręcznie, 

i nie da się tego zmienić. Łatwo więc wyobrazić sobie, jak 

ciężka to praca. Do kantonu Valais należy też swoisty rekord. 

Pewna spółdzielnia winiarska koło Visp ma najwyżej położone 

na europejskim kontynencie winnice. Krzewy winorośli rosną 

na wysokości 1150 m n.p.m. Ponadto winnice w Szwajcarii są 

niewielkie. Trzy, cztery hektary to już dużo. Wspomniane grand 

cru pochodzą z apelacji obejmujących niewiele ponad 50 ha 

każda, a gospodaruje na nich po kilkudziesięciu winiarzy. Ani 

uprawy takich spłachetków, ani winobrania nie da się w żaden 

sposób zmechanizować. Maszyny nie zastąpią więc człowieka, 

a ludzka praca w Szwajcarii ceniona jest bardzo wysoko. 

Mówiłem już także, jak niewiele wina tam powstaje. Ale jego 

jakość jest bardzo wysoka. Z wytwarzania wina utrzymują się 

nieraz wielopokoleniowe chłopskie rodziny. A po sąsiedzku, 

winorośl uprawiają przedstawiciele klasy średniej – wzięci ad-

wokaci, lekarze, urzędnicy. Dla nich to oczywiście dodatkowe 

źródło dochodów, przede wszystkim jednak ogromnej satysfak-

cji. Ceniony sposób na oderwanie się od biznesu, na relaks. Ro-

zumiem ich, ponieważ w przygodzie z winem także znalazłem 

receptę na jesień swojego życia.

ŚPK >> Pańska przygoda z winami szwajcarskimi ma więc 
przede wszystkim koneserski, a nie profesjonalny charakter.
Marek Kondrat >> I tak zapewne zostanie. Od 15 lat 

jeżdżę do Szwajcarii na narty, kręciłem filmy. Często zagląda-

łem do winnic i gospód. Pamiętam mały lokal, który odwiedzał 
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kraju najznaczniejsze obszary zajmuje Müller Thurgau – rodzi-

ma odmiana wykreowana pod koniec XIX w. z krzyżówki Rie-

slinga oraz Madeleine Royale.

ŚPK >> Tradycje uprawy winorośli są w Szwajcarii bardzo 
stare. Sięgają czasów rzymskich, ale czyniąc ukłon w kierunku 
współczesnych upodobań, uprawia się także odmiany czerwone.
Marek Kondrat >> Wszystkim jednak trunkom nadaje 

się zazwyczaj swoiste, niepowtarzalne cechy, przez co mozai-

ka tego, co Szwajcaria ma do zaoferowania, jest przebogata. 

Są odmiany stare jak Gamay, szczep rozsławiony współcześnie 

produkcją francuskiego beaujolais. Komuż jednak smakuje 

beaujolais?! Jego kosztowanie to przede wszystkim rytuał, 

wykreowana przez Francuzów moda, jeden z licznych obycza-

jów jesiennego kwitowania kolejnego winiarskiego sezonu. 

Szwajcarskie Gamay ma bardziej tradycyjny, można nawet 

powiedzieć, staroświecki charakter. Spotkamy też wina no-

woczesne, nierzadko trudne, jak choćby ekskluzywne Pinot 

Noir. Docenią je smakosze o wyrobionych już gustach. Z kolei 

z kupażu Gamay i Pinot Noir powstają popularne wina Dôle. 

Jest też wśród nich interesujące Dôle Blanche. Wyrabia się 

je wprawdzie z czerwonych winogron, ale metodą bliższą wi-

nifikacji win białych, i stąd efekt – jasny trunek o subtelnym 

łososiowym zabarwieniu. 

Może najbardziej standardowo, co nawet zaskakujące, jawią 

mi się czerwone wina z Ticino. W tym małym, włoskojęzycz-

nym kantonie dominuje rozpowszechniony na świecie Merlot, 

a oni wlewają je jeszcze do świeżych beczek, i może dlatego, 

choć poprawne, wina tracą na fantazji.

ŚPK >> Szwajcarscy Włosi wydają się mało włoscy; są tacy... 
uporządkowani. Może znajduje to odbicie w ich winach?! Szwaj-
carskie wina uchodzą za drogie. Co tak podnosi ich ceny?
Marek Kondrat >> Są drogie! Miałem już propozycje, by 

sprowadzać je do Polski. Cena była jednak mocno wygórowa-

na, a nasz rynek dopiero się rozwija i statystyczny Polak pije 

zaledwie 2 litry wina rocznie, z czego 70 proc. stanowi czerwo-

ny trunek. Nie znalazłbym wystarczająco wielu klientów, więc 
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the Swiss love their wine, it can be found in every restaurant 

and in every little store. And nearly all is consumed locally. The 

more savvy consumers order their favourite beverages in ad-

vance. So producers don’t worry about sales, and they’re not 

particularly interested in exporting as in other countries. Altho-

ugh lately they have started to promote a little, and the famous 

wine region on the Geneva – Lavaux Lake was included on the 

UNESCO list in 2007.

ŚPK >> Lavaux are predominantly white wines, the omnipre-
sent Chasselas. What else can we try in Switzerland?
Marek Kondrat >> Chasselas can be found also in other 

places, even in the Valais mountain canton. Hidden under the 

name Fendant, it makes up one third of crops and 40% of all 

Swiss wines come from there in Rodan. It is a particularly im-

portant variety because the Swiss are proud of it and use it in a 

variety of ways. It is Chasselas that gives the famous fondue fla-

vour. On the other hand, only Chasselas gives Switzerland wi-

nes described as grand cru. They come from the Calamin and 

Dézaley vineyards. However, speaking of them, we are again 

returning to Lake Geneva and to white wines. In fact, not coin-

cidentally, because white wines are more characteristic to Swit-

zerland. But, in the German-speaking part of the country the 

most significant areas belong to Muller Thűrgau, a native varie-

ty created at the end of the 19th century from a cross between 

Riesling and Madeleine Royale.  

ŚPK >> The vine growing tradition in Switzerland is very old. 
They go back to the Roman times, but to pay respect to contem-
porary tastes, red varieties are also cultivated.
Marek Kondrat >> However, all the wines have exceptio-

nally specific and unique qualities, so the mosaic of that which 

Switzerland has to offer is very rich. There are old varieties 

such as Gamay, a graft made famous in contemporary times by 

the production of the French Beaujolais. But who likes Beau-

jolais? Tasting is mainly a ritual, a trend created by the French, 

one of the many autumn customs to note another wine season. 

The Swiss Gamay is more traditional, one could even say an 

old fashioned character. We’ll also come across modern wines, 

often difficult ones. They will be appreciated by fussy conno-

isseurs with refined tastes, such as the exclusive Pinot Noir. 

Whereas the popular Dôle wines come from the Gamay and 

Pinot Noir blends. There is an interesting Dôle Blanche among 

them. Although they’re made from red grapes but using a me-

thod closer to making white wines, hence the result is a light 

coloured wine with a subtle salmon tinge. Perhaps the most 

standard, which may be surprising, I feel are the red wines from 

Ticino. The commonly known Merlot dominates in this small Ita-

lian-speaking canton, they pour it into fresh barrels, and altho-

ugh rightly so, that maybe why they lack fantasy.

ŚPK >> Swiss Italians seem not to be very Italian; they’re so 
well ordered. Maybe that is mirrored in their wines? Swiss wines 
are considered expensive. What increases their price?
Marek Kondrat >> They are expensive! I had already 

been approached to import them to Poland. But the price 

was exorbitant, and our market is still developing.  The ave-

rage Pole drinks merely 2 litres of wine annually, of which 

70% is red wine. I wouldn’t find enough customers, so I do-

n’t have them on the shelves in the shop. And why are they so 

expensive? I have in front of my eyes a picture of the vineyards 

in the Rodan valley, south of Sion. They stretch on risky ste-

ep slopes, climbing in short rows high above the bottom of the 

valley. The terraces on which the vines grow are held up by ra-

ised rock curtains. How labour intensive would that be?  I can 

see from a distance the pickers with baskets on their backs 

and cutters in their hands. From that angle they are remini-

scent of hard working ants on the slope. Although steps are 

being taken to install various devices, e.g. freight lifts to deli-

ver grape bunches to the top. However, the bulk of the work is 

done by hand and that can’t be changed. So it’s easy to imagi-

ne that it is really hard work. The Valais canton has achieved 

a specific record. One wine cooperative near Visp has a viney-

ard that is situated in the highest place on the European conti-

nent. The vine shrubs grow at a height of 1,150m. Also, viney-

ards in Switzerland are rather small. Three or four hectares is 

quite a lot. The grand cru I mentioned earlier come from plots 

not much above 50 ha each, and they are run by several do-

zen winemakers. Neither cultivating such little areas nor the 

grape harvest can be mechanised. Machines will not repla-

ce people, and the cost of labour in Switzerland in very high.  

I also mentioned how little wine is made there, although its 

quality is very high. Sometimes many generations of peasant 

families make their living from winemaking. And nearby, the 

middle class, made up of lawyers, doctors and bureaucrats, is 

engaged in grape cultivation. While it’s an additional source of 

income for them, first of all, it’s a source of great satisfaction.  

It’s a valued way to break away from business and to relax. 

I understand them, as I too found a recipe for the “autumn” 

of my life in the adventure with wine. 

St-Saphorin, Dézaley, Epesses – to najbardziej znane wina z Lavaux

St. Saphorin, Desaley and Epessees are the most well-known wines from Lavaux

W Ticino wytwarza się głównie wina czerwone

 Red wines are mainly made in Ticino

Znad Rodanu pochodzi 40 proc. win szwajcarskich 

40 per cent of Swiss wines come from Rodan
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Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego informuje o zakończeniu II edycji konkursu

Pamiątka Regionu Warmii i Mazur
Zakończyła się II edycja konkursu na „Pamiątkę Regionu Warmii i Mazur”, realizowane-

go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z Osi priorytetowej  

– Przedsiębiorczość,  Działanie 1.3 – Wspieranie wytwarzania i promocji produktów re-

gionalnych.

Celem konkursu jest pozyskanie  pamiątki  regionalnej jednoznacznie kojarzonej z  Warmią 

i Mazurami, służącej  promocji  regionu  oraz  stanowiącej  atrakcyjną  pamiątkę turystyczną.

W konkursie uczestniczyło 35 twórców z 9 województw, którzy zaprezentowali 58 prac 

wykonanych z drewna, ceramiki, szkła i haftu.  

W dniu 23 sierpnia br. Zarząd  Województwa  zaakceptował  propozycję Komisji Konkur-

sowej, która podjęła decyzję o:

1) nie przyznaniu I miejsca, 2) przyznaniu dwóch II miejsc, 3) przyznaniu III miejsca

II miejsca i nagrody w wysokości 3.000,- zł otrzymali autorzy:

 Pani Jadwiga Antuszewicz  za pracę pt.:  „Mazury i Kropka” 

 Pani Anna Kicman za pracę pt.  „Warmia – gwizdawka 3- tonowa”

 

III miejsce i nagrodę w wysokości 2.000,- zł otrzymała Pani Izabela Gaweł-Kokorniak za 

pracę pt. „ Kubek z nadrukiem + podkładka fi lcowa”. 

Gratulujemy autorom nagrodzonych prac oraz serdecznie dziękujemy wszystkim twórcom za udział  w konkursie.

ZAPRASZAMY
do III edycji konkursu, w której nabór prac konkursowych będzie trwał do 30 czerwca 2012 roku.
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Charlie Chaplin, bawiąc w swojej rezydencji Le Manoir de Ban 

w Corsier koło Vevey nad Jeziorem Genewskim. Zawsze wni-

kliwie studiował kartę i kazał sobie drobiazgowo opowiadać 

o każdej potrawie. Na koniec zamawiał befsztyk!

ŚPK >> Widać nasyciwszy ciekawość, wolał wrócić na znany 
grunt. Iście amerykańska postawa.
Marek Kondrat >> Uważam, że nic lepiej nie smakuje 

niż miejscowe potrawy skomponowane z tamtejszym winem. 

Myślę więc, że dobrze się dzieje, że szwajcarskie wina są trud-

no dostępne za granicą. Przywiezione, wyrwane z kontekstu, po-

dane bez dań tamtejszej kuchni, mogłyby nawet rozczarować. 

A tam?! Jakżeż wspaniale smakują ze słynnym serem gruyére. 

W Szwajcarii produkowanych jest ok. 400 odmian serów. I trze-

ba od razu powiedzieć, że w większości nie są to wcale delikat-

ne, lekkie produkty. One są dojrzałe, ciężkie, tłuste. Większość 

z nich ma intensywny aromat i wyrazisty smak. Skomponować je 

z winem to sztuka, dla Szwajcara – chleb powszedni. Żeby w peł-

ni rozkoszować się szwajcarskim smakiem, trzeba pojechać do 

Szwajcarii. Tylko w ten sposób niczego nie uronimy z bogactwa 

oferowanych wrażeń.

ŚPK >> Cóż zatem doradziłby pan rodakom wybierającym się 
do Szwajcarii po raz pierwszy? Jaki jest klucz do poznania szwaj-
carskich win i szwajcarskich smaków w ogóle?
Marek Kondrat >> Po pierwsze – nie spieszyć się. Prze-

ciwnie, poddać się nieuniknionemu wprawdzie, ale powolnemu 

upływowi czasu. Rozkoszować się. I bukietem, i smakiem, i pej-

zażem. Zresztą wino jest takie z natury, że nie znosi pośpie-

chu. Ponadto w Szwajcarii wszystko jest rzeczywiście doskona-

le zorganizowane. Autobus nie przyjedzie przedwcześnie, a po-

ciąg nie ucieknie. 

Jeździłem tamtejszymi pociągami. Z Berna do Lozanny, przed 

siódmą rano. Ci ludzie w wagonach, w nienagannie skrojo-

nych garniturach... Wsiadają, rozkładają laptopy, pociąg rusza. 

Oni zaczynają pracować, a w powietrzu unosi się aromat kawy. 

Kawy z wózka z ekspresu – zawsze mnie zastanawia, jak to 

działa, przecież wózek nie ma żadnego podłączenia do prądu.

Po drugie – zaufać Szwajcarom. 

Uwielbiam te ich sklepiki, w których sprzedawca z aptekarską 

solidnością uciera i odważa sery na fondue. Zawsze doda tro-

chę kukurydzianej mąki. I wreszcie osobiście dobierze wino – 

najbardziej odpowiednie, by uzyskać ten specyficzny, niepowta-

rzalny smak potrawy. Podobnie jest w restauracjach, w których 

kelnerzy lub właściciel osobiście doradzą z pełnym profesjona-

lizmem, które wino będzie się najlepiej komponować z wybra-

nym daniem.

ŚPK >>So your adventure with Swiss wines is more as a con-
noisseur rather than professionally. 
Marek Kondrat >> And that’s how it will probably rema-

in. For the last 15 years I have been going to Switzerland to ski 

and I have made films there. I often visited vineyards and inns. 

I remember a little place which Charlie Chaplin visited, when 

he came to his Le Manoir de Ban residence in Corsier near 

Vevey by Lake Geneva. He always carefully studied the menu 

and asked to have each dish described in detail. In the end he 

ordered a steak! 

ŚPK >> It seems that when he satisfied his curiosity, he refer-
red to stay with the familiar. A typically American dish.
Marek Kondrat >> I feel, that nothing tastes better than lo-

cal dishes made with their wine. So I think that it’s a good thing that 

Swiss wines are hard to get abroad. Exported, taken out of context, 

served without the dishes from the local cuisine, could disappoint.  

And there? They taste great with the famous Gruyre cheese. The-

re are about 400 varieties of cheese made in Switzerland. And, in 

the main, they are not at all delicate light products. They are matu-

re, heavy, fatty and generally they have intensive aroma and distinct 

taste. To compose them with wine is an art, for the Swiss it is easy. 

To fully enjoy Swiss tastes one has to go to Switzerland. In this way 

we will not lose any of the rich experiences.

ŚPK >> What then would you suggest to those going to Swit-
zerland for the first time? What is the key to learn about Swiss 
wines and Swiss tastes in general?
Marek Kondrat >> First of all – take your time. Give in 

to the slow passing of time. Enjoy the bouquet, the taste and 

the landscape. In fact, that is the nature of wine, it doesn’t like 

haste. Also, everything is very well organised in Switzerland. 

A bus will not arrive earlier than scheduled, and you won’t miss 

a train. I travelled by train there, for example, from Bern to Lo-

zanne, before 7.00 am. These people in the carriages, in excel-

lent suits… they sit down, take out their laptops, the train starts. 

They start to work, and there is a smell of coffee in the air. Cof-

fee from an espresso on a trolley – I always wondered how 

it works, the trolley is not connected to power.

Secondly, trust the Swiss. I love their little shops where the 

shop assistant with immaculate precision grates and weighs 

cheese for a fondue. He will always add a bit of corn flour. And 

finally, he will personally select the wine – the most appro-

priate, to achieve that specific, unique taste of the dish. It is 

also similar in restaurants, where the waiter or the owner will 

personally, professionally advise which wine will best suit the 

chosen dish. 

Wiele ciekawych wyjazdów do Szwajcarii organizuje biuro podróży

Travel agency organises many interesting trips to Switzerland

Holiday Travel, ul. Nowowiejska 10,

00-653 Warszawa, tel. (22) 210 06 01, 210 06 12  

www.holidaytravel.pl   
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Dorota Olendzka, Barbara Jampolska-Wasiak
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Smaki Warmii      Smaki Warmii      
     i Mazur     i Mazur

Współcześni Warmiacy i Mazurzy tradycje kulinarne odzie-
dziczyli po Polakach i Niemcach – dawnych mieszkańcach 
Prus Wschodnich. Niemieccy osadnicy uwielbiali wszelkie-
go rodzaju kluski, mięsa i ryby, przyprawione na słodko-
-kwaśno. Polacy z kolei chętnie jadali tłuste potrawy z do-
datkiem kwaśnej śmietany. Wyśmienite wędliny, barszcze 
i flaczki obficie przyprawiali ziołami. Po wojnie na te te-
reny przesiedlono mieszkańców Bieszczadów, a kuchnia 
regionu nabrała ukraińskiej hardości. Spotkanie trzech tak 

People from contemporary Warmia and Masuria inherited culina-

ry traditions from Poles and Germans, the old inhabitants of what 

used to be East Prussia. The German settlers loved all kinds of 

noodles and dumplings, meats and fish prepared to a sweet and 

sour taste.  Poles on the other hand readily ate fatty dishes with 

the addition of sour cream. Delicious cold meats, borsch and tripe 

were heavily seasoned with herbs. After the war residents from 

Bieszczady region, south east of Poland, were resettled here, and 

the regional cuisine acquired Ukrainian pride. The meeting of 

FLAVOURS OF WARMIA AND MASURIA

From distant expeditions, apart 
from photographs, souvenirs 
and memories, I always bring 
back spices and regional 
food recipes. This summer 
I went on a very interesting 
culinary trip around Warmia 
and Masuria, a land that is 
a favourite among sailors and 
fishermen, as well as gourmets.

Z dalekich wypraw, oprócz 
zdjęć, pamiątek i wspomnień, 

przywożę przyprawy oraz prze-
pisy na regionalne potrawy. 
Tego lata odbyłam ciekawą 

podróż kulinarną po Warmii 
i Mazurach – krainie, którą  

upodobali sobie żeglarze 
i wędkarze oraz… smakosze

bogatych tradycji kulinarnych polskiej, niemieckiej i ukraiń-  
skiej – zaowocowało prostymi i jednocześnie pysznymi 
potrawami przygotowanymi ze świeżych produktów, po-
chodzących z czystych lasów, pól, rzek i jezior.

SMAK TRADYCJI >> Poznawanie smaków Warmii 
i Mazur rozpoczęłam od udziału w Biesiadzie Warmiń-
skiej organizowanej cyklicznie w Gietrzwałdzie. Karczmę 
Warmińską wypełnia kolekcja narzędzi rolniczych i przed-

three such rich culinary traditions – Polish, German and Ukrainian 

resulted in simple and at the same time delicious dishes made 

from fresh produce, from clean forests, fields, rivers and lakes.

THE TASTE OF TRADITION >> I started learning about 

Warmia and Masuria flavours by participating in a Warmia Feast 

organised periodically in Gietrzwałd. During the event the War-

mia Inn displayed a collection of farm tools and everyday objects 

from several decades ago. The dishes tasted exceptionally delicio-
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miotów codziennego użytku sprzed kilkudziesięciu lat. 
W takiej scenerii dania przygotowane przez szefa kuchni 
– Czecha Petra Uhlera – smakowały niezwykle oryginal-
nie. Każdy kęs degustowanej potrawy utwierdzał mnie 
w przekonaniu, że młody Czech jest zakochany nie tylko 
w jednej z tutejszych dziewcząt (tak wieść gminna niesie), 
ale także w warmińskiej kuchni. Najbardziej smakowała 
mi czernina z golcami, czyli zupa z gęsiej krwi z przecie-
rakami ziemniaczanymi, i znakomicie przyrządzone ryby 
– polecam sandacza, okonia, pstrąga i sielawę. Dużym 
powodzeniem na Warmii i Mazurach cieszą się potrawy 
z ziemniaków. Długą listę przysmaków sporządzonych 
na bazie tego warzywa otwiera babka ziemniaczana ze 
skwarkami, kiszka ziemniaczana z borówkami, fraszynki, 
czyli kotleciki z ziemniaków i mąki ziemniaczanej, oraz 
wspaniałe pyzy mięsne z okrasą. Dla mnie największym 
odkryciem były dzyndzałki, czyli warmińskie pierożki fa-
szerowane mięsem wołowym i czosnkiem podawane 
z dodatkiem cebuli smażonej na maśle. Nieodzownym 
dodatkiem do warmińskich potraw jest niepasteryzowane 
piwo „Warnijskie” z lokalnego browaru Kormoran – sma-
kuje wyśmienicie! 
W każdą niedzielę w porze obiadowej szef kuchni zapra-
sza do wspólnej biesiady z zespołem ludowym „Warmia” 
z Olsztyna, a w okresie wakacyjnym na Biesiady tematyczne. 
Możemy wziąć udział w Biesiadzie Warmińskiej, Wieczorach 
Żydowskich lub w Biesiadzie z Kapelą Jakubową. Dobra za-
bawa oraz jadło i napitki regionalne – gwarantowane!

BISKUP–SMAKOSZ >> W rozwój kuchni tego regio-
nu duży wkład wniósł biskup warmiński Ignacy Krasicki, 
XVIII-wieczny poeta, bajkopisarz i smakosz. Legenda gło-
si, że biskup do swojej rezydencji w Lidzbarku Warmiń-
skim sprowadził kucharzy z Berlina (słynącego wówczas 
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z doskonałej kuchni), a ich kunszt szybko znalazł uznanie 
daleko poza granicami Warmii. Krasicki prowadził kulinar-
ną wymianę z dworem królewskim w Warszawie – dostar-
czał karpia, a ze stolicy sprowadzał… kawior!
Miałam dużo szczęścia, bo trafiłam do Lidzbarka Warmiń-
skiego w lipcu. W dniu imienin Ignacego Krasickiego na 
zamku i dziedzińcu hotelu Krasicki odbywało się święto 
czekolady. Razem z innymi amatorami smakołyków przy-

Produkt zgłoszony na konkurs podczas święta czekolady

A product entered in a competition during the chocolate festival

Obraz malowany czekoladą / A work painted with chocolateZiemniaczane przysmaki z Warmii i Mazur / Potato delicacies from Warmia and Masuria

Chmielowy trunek z lokalnego browaru 

 A beverage from hops from a local brewery

Święto czekolady w Lidzbarku Warmińskim 

Chocolate festival in Warmia’s Lidzbark

Biesiada w Karczmie Warmińskiej / A feast in Warmia Inn
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us when prepared in such an environment by the Inn’s Czech chef, 

Petr Uhler. Every morsel of every dish I tasted convinced me that 

the young chef is not only in love with one of the local girls (so the 

gossip has it), but also in Warmia’s cuisine. I enjoyed the czernina 

soup made from goose blood with golce potato noodles, and excel-

lently prepared fish. I recommend the pikeperch, perch, trout and 

whitefish. Dishes made with potatoes are very popular in Warmia 

and Masuria. On top of the long list of delicacies that use potato as 

a base is the potato cake with crackle, a potato sausage with bil-

berry, fraszynki (rissoles from potato and potato flour) and fanta-

stic pyzy–potato meat dumplings with pork fat seasoning. The big-

gest discovery for me were the dzyndzalki, that is Warmian dum-

plings filled with beef and garlic served with onion fried in butter. 

An indispensable addition to Warmian dishes is “Warmijskie” beer 

from the Kormoran local brewery – it is delicious!

Every Sunday the chef invites guests to enjoy a feast together with 

the folk group “Warmia” from Olsztyn, and during the holidays to 

join in the thematic Feasts. We can participate in a Warmian Fe-

ast, a Jewish Evening and a Feast with Jakubowa Band. A lot of 

fun and regional food and drink is guaranteed! 

A GOURMET BISHOP >> The development of this regio-

n’s cuisine is attributed in a large measure to the Warmian bishop 

Ignacy Krasicki, an 18th century poet, writer of fables and a gou-

rmet. Legend has it that the bishop brought to his residence in 

Lidzbark Warmiski chefs from Berlin, which was then famous for 

excellent cuisine, and their craftsmanship was quickly appreciated 

far beyond the Warmian borders. Krasicki led a culinary exchange 

with the royal court in Warsaw – he provided carp and imported 

caviar from the capital! 

I was very lucky because I got to Lidzbark Warminski in July. On 

the day of Ignacy Krasicki’s nameday a chocolate fete was being 

held at the castle and at Krasicki hotel courtyard. Together with 

other amateurs of treats prepared from the coco bean, I tried de-

licious pralines, desserts, icecream and chocolates created by 

masters from Poland, France and Italy. I also learned the secrets 

of the sweet craft. I hope that this terrific fete will be a permanent 

annual feature of culinary events organised in Warma and Masuria.

A FEAST FOR THE SENSES >> I have visited Bartoszy-

ce many times on my travels around Poland. I was most fascina-

ted with the Prussian old women, medieval stone statues with a 
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Gospodarstwo ekologiczne Ranczo Frontiera specjalizuje się w produkcji 

serów owczych, które cieszą się dużym uznaniem smakoszy w całej Polsce. Z ko-

lei właściciele gospodarstwa agroturystycznego „Kalinówka” szczycą się 

tym, że ich rodzina od wielu pokoleń wytwarza szynkę dylewską dojrzewającą. 

Wędlina powstaje w rocznym procesie leżakowania w przyprawach i dojrzewa 

pod drewnianą wiatą. 

“Ranczo Frontiera” ecological farm specialises in the production of sheep 

cheeses, which are highly regarded among gourmets throughout Poland. On 

the other hand, owners of “Kaninówka” agrotourist farm pride themselves 

on the fact that their family over many generations has been making Dry Cured 

Dylewska ham. The ham is is left to cure in spices for 12 months under a wooden 

awning. 

rządzonych z ziaren kakaowca kosztowałam pysznych 
pralin, deserów, lodów i czekolad stworzonych przez 
mistrzów z Polski, Francji i Włoch. Poznałam też tajniki 
słodkiego rzemiosła. Mam nadzieję, że ta wspaniała feta 
wejdzie na stałe do harmonogramu imprez kulinarnych 
organizowanych na Warmii i Mazurach.

UCZTA DLA ZMYSŁÓW >> Bartoszyce wielokrot-
nie odwiedzałam podczas wędrówek po Polsce. Najbar-
dziej fascynowały mnie słynne baby pruskie, kamienne 
posągi o tajemniczym pochodzeniu. Tym razem jednak 
przyjechałam do Bartoszyc po to, by poznać arkana kuch-
ni ukraińskiej. Ósmy zmysł smakosza zaprowadził mnie do 
restauracji U Świętego Mikołaja. Jak się okazało, lepiej tra-
fić nie mogłam. Jedzenie, jakiego tu kosztowałam, smako-
wało dokładnie tak jak na Ukrainie. Spośród zup, zwanych 
polewkami i podawanych w glinianych saganach, do gu-
stu najbardziej przypadła mi solanka, zupa na bazie kwa-
su z kiszonych ogórków z dodatkiem mięsa i warzyw. Bar-
dzo oryginalnym smakiem wyróżniały się także ucha, zupa 
z ryb złowionych w pobliskich jeziorach, oraz barszcz czer-
wony z kołdunami. Moje podniebienie podbiły jednak pie-
rogi z nadzieniem rybnym podawane z sosem czosnko-
wym – naprawdę pyszne.

OBERŻA Z DUSZĄ >> Dawni mieszkańcy opowia-
dają z sentymentem o smakach dzieciństwa, prostych do-
mowych daniach, takich jak kluski ziemniaczane z twaro-
giem i z okrasą. Możemy je poznać, ucztując w Młynie 
pod Mariaszkiem, oberży położonej przy trasie E-7, blisko 
Ostródy... Łatwo trafić do zabytkowego młyna przeniesio-
nego z okolic Grudziądza. Malownicze położenie i klasy-
cystyczne wnętrze wzmagają apetyt na warmińskie przy-
smaki. Delektować się tu można wiejskimi kiełbasami, 
pieczeniami, roladami i salcesonem. Specjalnością restau-
racji są desery, a szczególnie naleśniki z owocami, bitą 
śmietaną i polewą czekoladową. 
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SKARBY REGIONU >> Podstawą diety mieszkańców 
Warmii i Mazur były dary natury. Jeziora dostarczały ryb, 
a lasy – grzybów, owoców leśnych i dziczyzny. W gospo-
darstwach hodowano bydło na mięso i nabiał, sadzono 
warzywa i owoce. Z łezką w oku mieszkańcy regionu wspo-
minają naleśniki z sielawą, a do dziś słynne są ryby ma-
rynowane w specjalnej zalewie, która po dłuższym czasie 
zamieniała się w delikatną galaretkę.
Aby chronić tradycje kulinarne regionu i promować lokalne 
sposoby produkcji żywności, wiele miast regionu przystąpi-
ło do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 
Wzorem włoskim hołduje się tu stylowi życia slow food.
Region Warmińsko-Mazurski należy do Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Sieć Dziedzictwa Ku-
linarnego Warmii, Mazur i Powiślan liczy 102 członków. Są 
wśród nich producenci zdrowej i ekologicznej żywności, ma-
zurskie tawerny i warmińskie zajazdy, pensjonaty, gospodar-
stwa rolne, rybne i agroturystyczne, hotele oraz restauracje.
Czy trzeba lepszej zachęty do rozkoszowania się regionalnym 
jedzeniem w gronie rodziny i przyjaciół w otoczeniu malow-
niczych mazurskich jezior i w cieniu warmińskich lasów.
Za pomoc w przygotowaniu tekstu dziękuję: Annie Jaku-
bek, Wiesławowi Paluchowi i Krzysztofowi Stobniakowi. 
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Mirosław Gworek z fi rmy Gościniec, producent ryb marynowanych w słoikach.

Nasze ryby są robione na bazie rosołu warzywnego, z  dodatkiem octu i  cukru 

– w  ten sposób osiągamy tradycyjny, słodko-kwaśny smak. Z  innych potraw 

naszego regionu polecam: węgorza na biało (rybę bez skóry gotuje się w słoiku), 

leszcza zapiekanego z warzywami i przysmak mojego dzieciństwa, czyli czerninę 

warmińską z kluskami. Zupę robi się na wywarze warzywnym z dodatkiem krwi 

kaczki i łapek kaczych, w które zawija się kawałek żołądka lub serca i zawiązuje 

fl aczkiem. Tego smaku nie da się zapomnieć – palce lizać!

Mirosław Gworek from Gościniec company, producer of marinated fi sh in 

jars. Our fi sh are made using a vegetable stock as base, with the addition of vi-

negar and sugar; in that way we obtain an original traditional sweet and sour 

taste. Other foods that I recommend from our region include white eel (the fi sh 

without skin is cooked in the jar), bream baked with vegetables, and a delicacy 

from childhood, that is a Warmian blood soup with dumplings. The soup is made 

using vegetable stock with the addition of duck’s blood and duck feet, in which in 

a piece of giblet or heart is wrapped and tied with entrails. That taste in unforget-

table – fi nger licking good!

Warto tu być / It’s worth being here: Najbliższe imprezy promujące tra-

dycyjną żywność województwa warmińsko-mazurskiego / Events promoting 

traditional food of Warmia and Masuria Province:

3–4 IX  – Festiwal Smaki Warmii, Mazur i Powiśla w Olsztynie 

      The Taste of Warmia, Masuria and Powiśle Flavours Festival in Olsztyn

3–4 IX – Regionalne IX Ekologiczne Targi Chłopskie w Olsztynku

     September – 9th Regional Ecological Farmers’ Fair in Olsztyn

3–4 IX – Regionalne Święto Chleba w Elblągu

     Regional Bread Fete in Elblag 

10 IX   – Regionalny Festiwal Runa Leśnego w Piszu

     Regional Forest Undergrowth Festival in Pisz

24 IX   – Regionalne Święto Miodu w Ełku / Regional Honey Fair in Elk

8 X   – Regionalny Dzień Placków Ziemniaczanych w Ostródzie 

     Regional Potato Pancake Day in Ostróda

18 XII  – Regionalny Jarmark Wigilijny w Olsztynku

     Regional Christmas Eve Fair in Olsztynek

U św. Mikołaja w Bartoszycach królują ukraińskie specjały 

At St.Nichals’ in Bartoszyce Ukrainian specialties are king

Obsługa restauracji U św. Mikołaja / St.Nicholas restaurant staff Oberża Młyn Pod Mariaszkiem niedaleko Ostródy 

Młyn Pod Mariaszkiem tavern not far from Ostróda

mysterious origin. This time I went to Bartoszyce to meet the guru 

of Ukranian cuisine. My gourmet’s eighth sense led me to the At 

St.Nicholas’ (U Swietego Mikolaja) restaurant. As it turned out I 

could not have chosen better. The food I ate here tasted exactly 

like in Ukraine. Among the soups, called polewka and served in 

saganaki two handled clay pots, I liked solanka the most. It is a 

soup made with a liquid from dilled cucumbers, meat and vegeta-

bles. Ucha, a soup made with fish caught in the nearby lakes and 

red borsch with kołduny, boiled meatballs, both were very original 

in taste. But my palate was won over with pierogi, dumplings with 

fish filling served in garlic sauce. Really delicious.

A TAVERN WITH A SOUL >> Former inhabitants speak 

with nostalgia about childhood flavours and simple home dishes, 

such as potato dumplings with cottage cheese and pork fat 

seasoning. We can taste them while feasting at Młyn pod Ma-

riaszkiem, a tavern situated on the E-7 route, close to Ostróda. 

It is easy to find the historic mill moved from the Grudziądz area. 

Picturesque location and classical style interior increase ones 

appetite for Warmian delicacies. Here, one can enjoy farm sau-

sages, roasts, roulades and brawn. Desserts are the restaurant’s 

specialty, and particularly pancakes with fruit, whipped cream 

and chocolate coating.

THE REGION’S TREASURES >> The gifts of nature were 

the basics of the diet of Warmia and Masuria inhabitants. Lakes 

provided fish, and forests gave mushrooms, forest fruit and veni-

son. Cattle was raised on farms for meat and dairy produce, and 

fruit and vegetables were grown on the land. The region’s resi-

dents with a tear in their eye recollect the pancakes with whitefish, 

and the fish marinated in a special liquid, which over time changed 

into a delicate aspic, is famous to this day.  Many towns in the re-

gion joined Cittaslow, International Association of Cities to protect 

the region’s culinary traditions and promote the food’s local pro-

duction methods. They follow the Italian philosophy of slow food 

life style. The Warmia and Masuria region is the first and only one 

in Poland to belong to the European Network of Regional Culinary 

Heritage. The Warmia, Masuria and Powiśle Culinary Heritage Ne-

twork has 102 members. Among them are producers of healthy 

and ecological good, Masurian taverns and Warmian Inns, pen-

sions, rural, fishing and agrotourist farms, hotels and restaurants. 

Does one need more encouragement to delight in regional food 

in the company of family and friends in the vicinity of picturesque 

Masurian lakes and in the shadow of Warmian forests? 

I would like to thank Anna Jakubek, Wiesław Paluch and Krzysztof 

Stobniak for their help in the preparation of this article.

Warmińsko–Mazurska 

Regionalna Organizacja Turystyczna

ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn

tel/fax +48 89 535 35 65 / 66

www.mazury.travel, www.3WymiarMazur.pl
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The Year of the Gourmet in Brussels

 Bruksela 
dla smakoszy

W nadchodzącym roku 
stolica zjednoczonej Europy 

zmieni się w stolicę 
wielbicieli dobrej kuchni.
Oprócz piwa i czekolady 

będzie można kosztować 
mniej znanych, 

a równie wybornych, 
belgijskich specjałów. 

W Belgii zawsze krzyżowały się europejskie nurty, 
kulinarne tradycje, modne trendy. Przed wiekami 
przez jej terytorium transportowano do Europy 
ziemniaki sprowadzane z Ameryki Południowej. 
Kilka stuleci później pomysłowi Belgowie zamienili 
szarego ziemniaka w złociste, chrupiące frytki, które 
podaje się  polane kremowym majonezem. Między-
narodowe uznanie zdobył belgijski gofr oraz cyko-
ria. Warzywo wyhodowane przez Belgów początko-
wo dodawano do kawy zbożowej, dziś jest cennym 
składnikiem sałatek i zup oraz dań tak wyrafinowa-
nych, jak bażant gotowany z cykorią po brabancku. 
Nawet najbardziej wybrednych smakoszy zachwycą 
popisy belgijskich kucharzy – zając w piwie, gulasz 
wołowy, krokiety krewetkowe oraz belgijskie danie 
narodowe, czyli mule z frytkami. 

BELGIJSKIE DELICJE >> Prawdziwą chlubą Bel-
gów jest piwo. Bogactwem smaków i gatunków tru-
nek ten podbił serca piwoszy na całym świecie. Naj-
więcej entuzjastów mają takie gatunki, jak: Chimay, 
Orval, Duvel, Maredsous, Chouffe,  Kriek, Cantillon. 
Wielbiciele słodkości z kolei nie są w stanie się 
oprzeć czekoladzie (Belgia jest pierwszym krajem 
w Europie, w którym zaczęto ją wyrabiać). Skrupu-
latnie dobrane składniki, najlepsze ziarna kakaowca 

i sprawne ręce cukierników sprawiają, że powstaje 
niezwykła symfonia smaków. A pralinki są prawdzi-
wymi dziełami sztuki. 
W Belgii rodzą się równie wielcy mistrzowie kuchni 
co we Francji. Dzięki nim Królestwo Belgii w opinii 
ekspertów zajmuje wysoką pozycję. Aby się o tym 
przekonać, najlepiej przyjechać do Brukseli podczas 
kulinarnych obchodów Roku Smakosza Brusselicio-
us 2012. Smakosze będą mieli okazję podpatrywać 
najlepszych kucharzy podczas przyrządzania potraw 
oraz oceniać efekty ich pracy. Pomidory nadziewane 
krewetkami, cykoria w sosie Mornay, małże w sosie 
curry, duszona pręga wołowa po flamandzku, po-
trawka z wołowiny w sosie piwnym po flamandzku, 
zupa z kawałkami kurczaka – specjały te czekają na 
wielbicieli kuchni w licznych restauracjach, barach  
i ulicznych stoiskach.

SMAKOWA ODYSEJA >> Kalendarz kulinarnych 
wydarzeń jest niezwykle bogaty. Przez cały rok uli-
cami stolicy Europy będzie jeździł tramwaj przero-
biony na restaurację. Od stycznia do grudnia nie 

Restauracje i puby czekają na smakoszy /Restaurants and pubs await gourmets

Czekoladowe dzieło sztuki wyczarowane przez belgijskich mistrzów

Chocolate works of art conjured up by Belgian masters

Rok Smakosza uświetnią imprezy kulturalne

The Year of the Gourmet adds splendour to cultural events

The Belgian waffles and endives gained international re-

cognition. The vegetable cultivated by the Belgians initially 

was added to cereal coffee and today it is a valued ingre-

dient in salads and soups, and dishes so refined as a Bra-

bant style pheasant cooked with endives. Even the most 

discerning foodies will love to watch Belgian chefs’ showing 

off their art of cooking a hare in beer, beef goulash or the 

culinary national symbol, mussels with fries. 

BELGIAN DELICACIES >> Beer is the Belgian’s cu-

linary pride and joy. It has a big and enthusiastic following aro-

und the world thanks to the unparalleled richness of tastes and 

types. The most popular are Chimay, Orval, Duvel, Maredsous, 

Chouffe,  Kriek, Cantillon. On the other hand, those who love 

sweets cannot resist chocolate. Belgium was the first country 

in Europe that started to produce it. Carefully selected ingre-

dients, the best coco beans and expert hands of confectioners 

means that an unparalleled symphony of tastes is created. And 

little Belgian pralines are real works of art.

Belgium also has as many excellent master chefs as Fran-

ce. Thanks to them the Belgium Kingdom has a high opi-

nion among experts. To find out for yourself, it is best to 

Next year the capital of United 
Europe will transform into a capital 
of lovers of good food. Apart from 
beer and chocolate there will 
be less known, but equally 
delicious, Belgian specialties.  

Belgium has always been the crossroads of culinary tradi-

tion and modern trends. Centuries ago potatoes were bro-

ught to Europe from South America through its territory. 

A few centuries later, the clever Belgians changed the grey 

potato into golden crispy fries, which are severed with a cre-

amy mayonnaise. 
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Urząd Promocji Turystyki  

Walonia-Bruksela

Przedstawicielstwo Dyplomatyczne

Wspólnoty Francuskiej Belgii 

i Regionu Walonii

ul. Skorupki 5 – VIe p.

tel. :  +48 22 / 583 70 06 / 01

faks:  +48 22/ 583 70 03

kom:  +48 604/ 733 953

e-mail: mjanow@poczta.onet.pl

zabraknie okazji do iście epikurejskiego ucztowania 
we wnętrzach zabytkowych budynków. Biesiadnicy 
spotkają się m.in.: w ratuszu, Grand Place, komna-
tach w stylu art deco Villi Empain. W końcu marca 
odbędzie się finał prestiżowego konkursu kulinar-
nego Bocuse d’Or. Z kolei Mondial du vin zgro-
madzi znawców i koneserów wina, do degustacji 
przygotowano sześć tysięcy gatunków. Kwiecień 
spędzimy w kinie, oddając się filmowej uczcie kuli-
narnej. Kolejna okazja do kosztowania potraw cze-
ka na nas w sierpniu podczas festiwalu gastrono-
micznego. O tym, że kuchnia jest blisko związana 
ze sztuką, przekonamy się, goszcząc w Królewskim 
Muzeum Sztuk Pięknych podczas trwania wystawy 
nawiązującej do tematyki kulinarnej (wrzesień-li-
stopad). Na uwagę zasługują także targi spożyw-
cze, zawody w piciu piwa (wrzesień), czekoladowy 
tydzień (listopad). Przez cały rok będzie można 
oglądać, smakować i kupować.

Lokale gastronomiczne przygotowują dla gości wiele niespodzianek

Gastronomic establishments prepare many surprises for guests

97k s i ą ż k i

Urszula Gabryelska

Nadbałtyckim szlakiem
Państwa nadbałtyckie mają odrębną tożsamość historyczną i kulturową. Litwa, Łotwa i Estonia tworzą 
złożony krajobraz, na który składają się zarówno zabytki i nowoczesna architektura, jak i dziewicza 
przyroda. Przewodnik Bezdroży ukazuje nam różnorodność atrakcji turystycznych tego regionu. Opisuje 
najciekawsze miasta, parki krajobrazowe, muzea – miejsca nie do pominięcia podczas wyjazdu. Liczne 
informacje praktyczne pozwalają zaplanować udany pobyt. Opisom krajoznawczym towarzyszą dokład-
ne mapy i plany oraz zdjęcia dające przedsmak prawdziwej podróży.

„Litwa, Łotwa i Estonia”, wyd. Bezdroża, cena 26,90 zł

Z dzieckiem w Polskę
Z tą książką niestraszny wam będzie żaden weekend – ani ten słoneczny, kiedy najlepiej wybrać się na 
łono natury, ani deszczowy, kiedy nie wiadomo, dokąd zabrać dzieci, aby się nie nudziły. Przewodnik 
zaprasza w miejsca ciekawe dla całej rodziny, opisuje parki rozrywki, aquaparki, żywe skanseny, zajęcia 
w muzeach, barwne fiesty, imprezy cykliczne. Trasy weekendowych lub wakacyjnych eskapad zostały 
opracowane z myślą o najmłodszych. Czas spędzony w podróży umilą im zabawnie zilustrowane polskie 
legendy, natomiast rodzicom przydadzą się informacje o noclegach i restauracjach, w których dzieci 
czują się najlepiej.

„Polska z dzieckiem”, wyd. Pascal, cena 39,90 zł 

Za kulisami akcji humanitarnych
Linda Polman jest niezależną holenderską dziennikarką, autorką wielu reportaży poświęconych między-
narodowym interwencjom oraz pomocy humanitarnej. Była korespondentką w Afganistanie, na Haiti, 
w Afryce. Swoje obserwacje i przemyślenia zamknęła na kartkach „Karawany kryzysu”. Książka obnaża 
patologie, do jakich dochodzi, gdy szlachetne chęci zmieniają się w pomocowo-medialny przemysł. 
Analizuje działalność międzynarodowej pomocy humanitarnej i ujawnia zagrożenia związane z jej ma-
sowością. Od Półwyspu Bałkańskiego po Farfur, od Somalii po Afganistan – pomocy udziela się nawet 
wtedy, gdy pieniądze i towary zasilają kasy wojenne walczących stron.

Linda Polman, „Karawana kryzysu”, wyd. Czarne, cena 36 zł

Polskie ścieżki Chopina 
Praktyczny, anglojęzyczny, ładnie wydany przewodnik, który poprowadzi czytelników śladami wielkie-
go kompozytora – po Warszawie, Mazowszu, a także miejscach rozrzuconych po Polsce. Historie o Fry-
deryku Chopinie są uzupełnione informacjami o obiektach, które odwiedził. Całość zaś uzupełniają frag-
menty listów, pamiętników, artykułów z ówczesnych gazet. Biografie ludzi współczesnych kompozytoro-
wi przybliżają czytelnikowi epokę, w której żył. Na końcu zamieszczono kompendium informacji o War-
szawie dla obcokrajowców. 

Jacek Weiss, „Polish Walks in Chopin’s Footsteps”, wyd. VEDA, cena ok. 25 zł

come to Brussels during Brusselicious 2012, the Year of 

the Gourmet. Gourmets will have an opportunity to watch the 

best chefs preparing dishes and to judge their results. To-

matoes stuffed with prawns, endives in Mornay sauce, curry 

mussels, stewed beef Flemish style, beef in a beer sauce Fle-

mish style (Carbonnade flamande), soup with chicken pieces 

(waterzooi) and mussels with fries.  All this can be tasted in 

the numerous restaurants, bars and street stalls.

DELICIOUS ODYSSEY >> The culinary calendar pro-

mises to be exceptionally rich. All year round there will be a 

tram converted into a restaurant travelling around the town. 

From January to December there will be many opportuni-

ties to have epicurean feasts in historic buildings. Feasts 

will take place in the town hall and the Villi Empain art deco 

chambers. At the end of March there will be finals of the pre-

stige Bocuse d’Or culinary competition. And the Mondial du 

vin will bring together wine experts and connoisseurs, who 

will taste 6,000 types of wines. April will be spent at the 

cinema watching movies about culinary delights. The fact 

that art is closely connected with art will be seen in Septem-

ber through to November at the Royal Museum of Fine Art 

during an exhibition with culinary themes. The next food ta-

sting opportunity will be in August during the gastronomic 

festival. The food trade fair will also be of interest, as well as 

a beer drinking competition in September and a chocolate 

week in November. You’ll be able to look, taste, buy and 

enjoy all year round. 
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