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edytorial

Lato to czas krótkich wypadów na koncerty, festiwale i wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne
czy sportowe.
Melomanów od lat przyciąga Śląsk – rozmaitych
wydarzeń muzycznych jest tu bez liku, zarówno
dla amatorów metalu czy bluesa, jak i miłośników muzyki klasycznej.
W ostatnich latach modne stały się rekonstrukcje
historyczne. W wielu miejscach Polski, w starych
zabytkowych murach, z pietyzmem przygotowywane są turnieje rycerskie, widowiska historyczne bądź inscenizacje bitew. Do prężnych ośrodków krzewienia tradycji średniowiecznej należy
Zamek Gniew. Przechadzając się po dawnej siedzibie Krzyżaków, spotkać można rycerzy, rzemieślników, a nawet komtura Zygmunta von Ramungen. Z kolei w Malborku wraz z rycerzami
króla Jagiełły można wziąć udział w oblężeniu
zamku krzyżackiego.
Ci natomiast, którzy mają ochotę spotkać czarownice albo leśne bóstwa, mogą wybrać się
w Góry Świętokrzyskie, do Bielin, położonych
u stóp Świętego Krzyża. Organizowane tam wyprawy w poszukiwaniu skarbów i terenowe gry
strategiczne w otoczeniu malowniczej dzikiej
przyrody na długo zostają w pamięci.

Punta Cana
Summer is the time for short trips and escapades to concerts, festivals and all kinds
of cultural and sports events. Music lovers
have been drawn by Silesia for years – it
offers innumerable musical events for fans
of metal and blues and lovers of classical
music.
Historical reconstructions have grown in
popularity in recent years. Knights’ tournaments, historical shows and staged battles
are prepared with reverence in old historical
walls in many places in Poland. The Gniew
Castle is an energetic centre promoting the
mediaeval tradition. Strolling in the former
seat of the Teutonic Order we may encounter knights, craftsmen and even the commandeer Sigmund von Ramungen himself.
And in Malbork (Marienburg) we may take
part in the siege of the Teutonic castle together with the knights of King Jagiełło.
And those willing to meet witches or deities
of the forest may go to the Świętokrzyskie
Mountains, to Bieliny at the foothill of
Święty Krzyż. Treasure quests and outdoor
strategy games held among the picturesque wild nature are long remembered.

magia w pełni

Poczuj magię tego miejsca. Na każdym kroku znajdziesz rajskie plaże,
tajemnicze dna morskie, prestiżowe pola golfowe oraz doskonałe
ośrodki, które oferują wszystko czego potrzebujesz aby cieszyć
najlepszymi wakacjami, zorganizować ślub lub spędzić niezapomniany
miesiąc miodowy...
Obudź się w krainie marzeń jakim jest Punta Cana.

Bożena Miller

redaktor wydania / editor of issue
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Przez tysiãc lat Polsk÷ i Niemcy dzieliğo wiele. Park Muőakowski ğãczy. Przeci÷te granicznã Nysã
Ğuőyckã XIX-wieczne ogrody sã
wspaniağym zağoőeniem przestrzennym, którego utrzymanie
wymaga stağej wspóğpracy.
Wpisujãc w 2004 r. Muskauer Park na list÷ Ĳwiatowego Dziedzictwa, UNESCO doceniğo nie tylko bezcennã wartoĳå zabytku, ale równieő realizowany z powodzeniem od blisko åwieråwiecza polsko-niemiecki projekt rewitalizacji. Gdy patrzymy
na te bezkresne ğãki, majestatyczne drzewa, wodne oczka
i meandrujãce strugi, trudno uwierzyå, őe nie sã one dzieğem
natury. A nie sã, bo Park Muőakowski jest ogrodem w stylu
angielskim, czyli skomponowanym tak, by sprawiaå wraőenie
naturalnego. Jest przy tym dzieğem imponujãcym. Jego zağoőenie wymagağo uksztağtowania terenu o powierzchni przekraczajãcej 7 km2, obsadzenia w przemyĳlany sposób roĳlinnoĳciã, a wreszcie poprowadzenia ĳcieőek i dróg tak finezyjnie, by nie szpecãc krajobrazu prowadziğy do najskrytszych
nawet parkowych zakãtków.

Park
Muİakowski

RAJ Z MAĞŐEĠSKIEGO KONTRAKTU >> Zachwycajãcy park zağoőyğ w pierwszej poğowie XIX w. ksiãő÷ Hermann
von Pückler-Muskau. Ğãczãc w harmonijnã cağoĳå natur÷, kultur÷ i technik÷ swoich czasów, stworzyğ jedno z najwybitniejszych w Europie zağoőeġ ogrodowych. Na jego őyczenie posadzono 800 tys. drzew i 42 tys. krzewów. Nad Nysã Ğuőyckã i mniejszymi parkowymi strugami przerzucono malownicze mostki. Park Muőakowski stağ si÷ istnym Rajem na Ziemi.
Urzeczywistnionym, odwiecznym ludzkim marzeniem. Przedsi÷wzi÷cie wymagağo jednak ĳrodków znacznie przekraczajãcych moőliwoĳci ksi÷cia. Zdeterminowany pojãğ za őon÷ star-

Paweé Wroǉski

Rajski ogród, który ãĈczy
MUSKAU PARK – GARDEN OF PARADISE, WHICH UNITES

Park Muzakowski.indd 2-3
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Świat
bawi
się
Paweł Wroński

THE WORLD IS HAVING A GREAT TIME

Regaty 100 żaglowców
100-Sailing Ship Regatta

Któż nie ulega magii i romantyzmowi widoku, jaki tworzy
na pełnym morzu jacht pod rozpiętymi żaglami? A cóż dopiero, gdy jest ich 100! Do tego najwspanialszych na świecie. Spotykają się, żeby zachwycać. Taka jest idea The Tall
Ships Races, międzynarodowych regat rozgrywanych od
1928 r. Już po raz drugi ich finałowym portem jest Szczecin (poprzednio w 2007 r.). Dwukrotnie także w etapach
sportowych triumfowały polskie jednostki: „Dar Pomorza”
w 1972 r. i „Fryderyk Chopin”, którego macierzystym portem jest Szczecin – w 2012 r.
SZCZECIN, 3-6. 08.2013

1-15+.indd 6-7
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Who does not fall for the magic and romance of the view
of a yacht with her sail spread in the high seas? And what
if there are 100 sailing boats there! The finest specimens
in the world. They gather to fascinate. This is the idea behind the Tall Ships Races, an international regatta hosted
since 1928. It is the second time that Szczecin has been
the final port (previously in 2007). Polish vessels have won
the sports races twice as well. The Dar Pomorza won in
1972 and the Fryderyk Chopin, whose home port is Szczecin, in 2012.
WWW.TALLSHIPS.SZCZECIN.EU
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Winobranie na Węgrzech
rozpoczęło się!
„Nie ma wina nad węgrzyna!” – słynne staropolskie
przysłowie jest ciągle aktualne. Węgierskie wina mają
długą tradycję. Historia niektórych regionów winiarskich, jak np. regionu Tokaju, sięga aż 290 r. naszej ery.
Na Węgrzech znajdują się 22 regiony winiarskie. Liczne węgierskie wina zdobywają nagrody na konkursach
międzynarodowych. Zarówno Węgrzy, jak i cudzoziemcy coraz częściej specjalnie wyruszają w podróż,
by osobiście poznać regiony produkcji wina i odwiedzić piwniczki winne. Jednym z najważniejszych wydarzeń w węgierskim kalendarzu jest wrześniowy Mię-

dzynarodowy Festiwal Wina i Szampana w Budapeszcie. Jest to największe spotkanie przedstawicieli branży winiarskiej, uatrakcyjnione dodatkowo licznymi imprezami kulturalnymi, koncertami i paradą wszystkich związanych z tą branżą. Na tarasie widokowym
Zamku Budańskiego odbędzie się Jarmark i Wystawa
Wina, na którym winiarze zaprezentują swoje wyroby publiczności. Wysłuchać będzie można wykładów
Akademii Wina połączonych z degustacją. Tradycyjna
już parada winiarzy przejdzie przez most Łańcuchowy
na Wzgórze Zamkowe.

NARODOWE PRZEDSTAWICIELSTWO TURYSTYKI WĘGIERSKIEJ / NATIONAL HUNGARIAN TOURISM REPRESENTATION

1-15+.indd 8-9

Fot.: Narod ow e Prz edstaw icielstwo Tur y styki Węgierskiej

Grape harvest
in Hungary has just started!
‘There is no wine but Hungarian’ – a famous Old
Polish proverb is still true. Hungarian wines have a
remarkably long tradition. Some wine regions, such
as Tokaj region, dates back to 290 AD. In Hungary there are twenty two wine regions and many of
the wines grown there are winning in international
competitions. More and more often, both locals and
foreigners, take a journey to discover wine regions
and visit wine cellars. One of the highlights in the
Hungarian calendars is the Budapest International
Wine and Champagne Festival in September. It is
WWW.WEGRY.INFO.PL

the largest gathering of wine industry representatives, featuring various cultural events and concerts.
On the terrace of Buda Castle the Fair and Wine
Exhibition will be held, where top Hungarian wine
makers will offer their best products. Everyone is
welcome at the Wine Academy that offers wine tasting classes as well as lectures. The traditional parade of wine makers and wine industry members
will follow a scenic route over the Chain Bridge up
to the Castle Hill.

WWW.FACEBOOK.COM/WEGIERSKATURYSTYKA
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Fiesta de San Fermines
Hiszpania, Pampeluna
Fiesta de Sanfermines, Spain, Pamplona
Patronem Pampeluny jest św. Firmianus. Uroczystości na jego cześć co roku trwają od 6 do 14 lipca.
Najbardziej emocjonującym ich punktem są codzienne corridy na arenie na Plaza de Toros. Jest ona celem porannych gonitw ulicami najstarszej części
miasta, w których uczestniczą byki i ludzie. Nikt już
nie pamięta, skąd się wziął ten obyczaj, ale tradycja obrzędów religijnych poświęconych patronowi
miasta sięga XII w. Dawniej w biegu uczestniczyły
również młode dziewczęta, ale zakazano im udziału. Wprawdzie śmiertelne wypadki zdarzają się rzadWWW.TOURSPAIN.ES

1-15+.indd 10-11

ko, ale krew leje się dość obficie. 800-metrową trasę
biegu wyznaczają wąskie, kręte uliczki. Łatwo się tu
poślizgnąć i upaść, a trudniej umknąć przed rogami
czy racicami pędzących w panice zwierząt. Wszystkie okna i balkony, z których można obserwować
gonitwę, są zajęte, choć za miejsce trzeba zapłacić
60-85 euro. 6 byków wypuszczanych jest codziennie o 8 rano z solidnej zagrody. Po południu zmierzą się na arenie z torreadorami. Tak bawią się Baskowie w swojej dawnej stolicy – Pampelunie, nazywanej przez nich Iruña.
WWW.PAMPLUNA.NET

The patron of Pamplona is St. Firmianus. Celebrations
in his honour are held every year from the 6th to 14th
of July. The most exciting part of them are daily corridas in the arena at the Plaza de Toros. It is the aim of
the morning races through the streets of the oldest
part of the city, with the participation of bulls and people. Nobody remembers where this custom originated, but the tradition of religious rites dedicated to the
patron of the city dates back to the 12th century. In the
past young girls also participated in the race, but they
were forbidden to take part in it. Although fatalities are
PAMPELUNA 6-14.07.2013

rare, blood is shed quite profusely. 800-meter route
of the race runs through narrow and winding streets
It’s easy to slip and fall here, and harder to escape
the horns and hooves of animals rushing in panic. All
windows and balconies from which one can watch the
race are occupied, even though it cost 60-85 for a place. 6 bulls are released every day at 8 AM from a solid pen. In the afternoon, they will face the bullfighters
in the arena. That is how the Basque people entertain themselves in their former capital - Pamplona, called by them Iruna.
WWW.SANFERMIN.COM
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Marta Miniewicz

z bloga...
KRASNOLUDKI Z WROCŁAWIA
THE DWARFS FROM WROCŁAW

Jeśli ktoś nie wierzy, że krasnoludki istnieją,
powinien przyjechać do Wrocławia.

If someone doesn’t believe the dwarves exist,

Tutaj zobaczy ich ponad 250. Krasnoludki opanowały Wrocław

then they should definitely visit Wroclaw.

w ciągu zaledwie 10 lat. Jako pierwszy ujawnił się Papa Krasnal,

There are more than 250 of them here. The dwarves have con-

czyli Krasnal Pomarańczowej Alternatywy. Stanął w miejscu, gdzie

quered Wroclaw in merely 10 years. The first one to appear was

w latach 80. odbywały się studenckie happeningi. Zaraz po tym,

the Papa Dwarf, associated with the Orange Alternative movement,

jak grzyby po deszczu, zaczęły się pokazywać na wrocławskich

a Wroclaw based opposition underground movement in the 1980s.

ulicach inne krasnale. Wnet pojawili się też Poszukiwacze Krasno-

On the site where he is located today, the student happenings took

ludków, czyli mali i duzi, turyści i tutejsi, którzy w pojedynkę lub

place. Soon other dwarves began to grow in the city like mush-

w grupach szukają, liczą i fotografują krasnale. A nie jest to takie

rooms after a rain show. With them the Dwarf Hunters came along;

proste, ponieważ krasnale (jak to krasnale) są małe, zamieszku-

big or small, locals or tourists, acting individually or in groups: what

ją różne części miasta (choć najwięcej jest ich na Starym Mieście),

they share is the passion to hunt, count and shoot the dwarves. And

potrafią wdrapać się na latarnię, skryć za węgłem, wleźć na para-

this is not a piece of cake, because the dwarves live up to stere-

pet czwartego piętra. Poszukiwaczom pomagają różne mapy, na

otypes: they are tiny, widely spread (most of them live near the Old

których zaznaczone są miejsca pobytu krasnali. Z nich dowiedzieć

Town though) and can happen to be just anywhere: on the top of

się można, że krasnala Rzeźnika Sadełko spotkamy na Jatkach

the streetlight, round the corner or at the window still. The hunters

(tam dawniej sprzedawano mięso), gdzie zobaczymy też krasna-

can make use of special maps, where the whereabouts of dwarves

lową mięsną jatkę, a Więźnia Nicpotka znajdziemy przy starym

are marked. From the maps you can learn that in Jatki Street, an

więzieniu, gdzie z ciężką kulą przytwierdzoną do nogi odsiaduje

old butchers’ alley, the Butcher Dwarf and a tiny butcher stall can

karę. Wszystkie wrocławskie krasnale mają imiona (czasami na-

be found. Close to the old prison, the Prisoner Dwarf is located,

wet kilka), jakieś atrybuty (np. młotek lub kwiatek) i krasnalowy

where he is doing his time with a heavy ball attached to his leg. All

charakterek (bywają życzliwe, ale też uparte, łakome i trochę zło-

dwarves in Wroclaw have their own names (sometimes even more

śliwe).

than one), their attributes (eg. A hammer or a flower) and their very

W czasie wakacji organizowane są przez Urząd Miasta bezpłat-

own nature. Most of them are kind, but there are also stubborn,

ne rodzinne wycieczki tropem wrocławskich krasnali. Wystarczy

gluttonous and a bit malicious individuals.

zapisać się na wycieczkę na stronie www.krasnale.pl, aby razem

In the summer season there are free family trips in quest for

z innymi zobaczyć, że we Wrocławiu krasnoludki naprawdę ist-

dwarves organized by the City Hall. All you have to do is to sign up

nieją i mają do opowiedzenia mnóstwo ciekawych historii.

for the trip at www.krasnale.pl” www.krasnale.pl and discover that
dwarves of Wroclaw truly exist and have lots of amazing stories to
share.
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Lipiec
23. Malta Festival, Poznań
Występy artystów z całego świata: muzyków, aktorów, cyrkowców, filmowców.
Hitem tegorocznej edycji jest zespół
Kraftwerk.
23. Malta Festival in Poznań
Performances of artists from around the
world: musicians, actors, circus performers, filmmakers.The hit of this year’s edition is Kraftwerk.
www.malta-festival.pl
Baltic Sail Gdańsk
Zlot żaglowców w Gdańsku
W programie parada żaglowców, Szanty
pod Żurawiem oraz kolejna edycja
regat Nord Cup.
Baltic Sail Gdansk
Yacht Rally in Gdansk
In the program: yacht parade, singing sea
shanties at the Crane Gate (Żuraw) and
another edition of the Nord Cup regatta
www.balticsail.pl
IV Giżycki Tydzień Żeglarski
W wodniackiej stolicy Polski odbędą się
różne regaty. Na lądzie
– dwudniowy Festiwal Piosenki
Żeglarskiej i Morskiej.
4th Giżycko Sailing Week
The water sports capital of Poland
will witness different boat races and a two
day Maritime Music Festival.
www.gizycko.turystyka.pl

Castle Party Festiwal
Wyjątkowa, jubileuszowa edycja festiwalu. Już od 20 lat w Bolkowie gromadzą się
fani szeroko pojętego gatunku dark independent.
Castle Party Festival
A special, commemorative edition of the
festival in Bolkow that has been gathering
amateurs of the broadly defined dark independent music for 20 years.
http://castleparty.com
„Dni Grunwaldu 2013”
Trzydniowe pokazy walk, turnieje
sportowe, wieczory muzyczne
oraz inscenizacja bitwy grunwaldzkiej
w wykonaniu ponad 1000 odtwórców.
“The Grundwald Days 2013”
Three days of fight shows, sports
tournaments, evenings with music andre-enactment of the battle itself
by more than 1000 people.
www.grunwald1410.pl
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MŚ Łodzi Wytrzymałościowych
„Necko Endurance” – Augustów
Światowa czołówka motorowodniaków
z udziałem pilotów Formuły 1. Bolidy
osiągające prędkość do 200 km/h
ścigają się na jeziorze Necko.
Necko Endurance
World Championship in Augustow
Crème de la Crème of motorboat drivers,
featuring Formula 1 pilots. The powerboats race on the Necko Lake, reaching up
to 200 km/ h.
www.sparta.augustow.pl
ETNOmania w Wygiełzowie
Wspaniała gratka dla wszystkich,
którzy chcą zobaczyć, jak tradycja odnajduje się we współczesności i w czym się
obecnie przejawia.
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ETNOmania in Wygiełzów
A great opportunity for everyone who enjoys the interplay of tradition and modern
spirit and how both interact in today’s world.
www.ETNOmania.pl
Piknik Country, Mrągowo
Kowbojskie stroje, motocykle, samochody
terenowe i muzyka country na trzy dni odmienią oblicze miasta.
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Piknik Country, Mrągowo
Cowboy outfits, motorcycles,
off-road vehicles and country music
will transform the city for three days.
www.ckit.mragowo.pl

69. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego
Uroczyste obchody będą odbywały się
przez cały dzień. W godzinie „W” (o 1700)
warszawiacy minutą ciszy uczczą pamięć
poległych powstańców.
69th anniversary of the Warsaw Uprising
The celebration to mark the 69th anniversary the Warsaw Uprising will run all day.
Fallen insurgents will be honoured with
a minute’s silence at 5pm, a time now
known by Poles as ‘W hour’.
Jarmark św. Dominika, Gdańsk
Najstarsza w Polsce impreza plenerowa.
Ponad 1000 stoisk ze starociami, wyrobami
artystycznymi i regionalnymi. Wydarzenia
kulturalne, artystyczne i koncerty.
St. Dominic’s Fair in Gdansk
The oldest trade outdoor event in Poland.
Over 1000 stands with antiquities, artistic
handcrafts and regional crafts. Featured by
concerts and diverse cultural events.
www.jarmarkdominika.pl
Heineken Open’er Festival, Gdynia
Jedno z najważniejszych letnich wydarzeń
kulturalnych w Polsce. W tym roku wystąpią m.in. Kings of Leon i Blur.
Heineken Open’er Festival, Gdynia
One of the major summer culture events
in Poland. This year edition will include
Kings of Leon, Blur.
www.opener.pl

XIX Festiwal Słowian i Wikingów
Jedna z największych, wczesnośredniowiecznych imprez w Europie. Warsztaty
dawnych rzemiosł, muzyka i taniec, inscenizacje wydarzeń historycznych i obrzędów.
XIX Slavs and Vikings Festival in Wolin
One of the biggest European events that
brings us back to the early Middle Ages.
Old crafts workshops, music and dances
performance, staging of historic events and
ceremonies.
www.jomsborg-vineta.com

Powrót Króla Eryka
Jarmark Eryka – Darłowo
Prezentacja wyrobów regionalnych artystystów i rzemieślników. Degustacja lokalnych
przysmaków.
Return of King Eric of Pomerania
Eric’s fair in Darlowo
Presentation of local artwork and handicrafts.
Tasting of local delicacies.
www.infodarlowo.pl

Święto Papieru, Duszniki-Zdrój
Interesujący festyn w równie interesującym
Muzeum Papiernictwa w sudeckim uzdrowisku. Idealna impreza dla rodzin na wakacjach.
Day of Paper, Duszniki Zdrój
An interesting festival in an equally interesting Museum of Papermaking in the Sudeten spa. An ideal event for families on
vacation.
www.muzpap.pl

Jarmark Jagielloński w Lublinie
Sztuka i rzemiosło tradycyjne twórców ludowych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji i Litwy. Koncerty i warsztaty dla dzieci i dorosłych.
Jagiellonian Fair in Lublin
Traditional art and handicrafts of folk artists from Poland, Ukraine, Belarus, Slovakia
and Lithuania. Concerts and workshops for
young and old.
www.jarmarkjagiellonski.pl
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Dni Konia Arabskiego,
Janów Podlaski
Pokaz koni arabskich czystej krwi, objęty
patronatem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Bronisława Komorowskiego.
Arabian Horse Days
in Janow Podlaski
Polish National Arabian Horse Show, under the honorary patronage of the President
of the Republic of Poland, Bronisław Komorowski.
www.prideofpoland.pl
Podlaskie Święto Chleba,
Ciechanowiec
Zobaczymy, jak dawniej odbywały się żniwa i wypiek chleba. Skosztujemy regionalnych przysmaków.
Podlasie Bread Holiday,
Ciechanowiec
We will see how harvest and bread baking
looked like in the past. We will taste regional delicacies.
www.muzeumrolnictwa.pl
Święto Ceramiki, Bolesławiec
Targi ceramiki, warsztaty garncarskie, parada glinoludów oraz próba
pobicia rekordu Guinnessa na najdłuższą zastawę ręcznie malowaną.
Festival of Ceramics, Bolesławiec
Earthenware fair, pottery workshops, pottery-people parade and a try
at beating the Guinness world record
in the longest hand painted tableware.
www.swietoceramiki.boleslawiec.pl
Festiwal Smaku w Grucznie
Impreza skierowana do miłośników dobrej
kuchni i zdrowej żywności z Polski i całego
świata. Rekomendowana przez Slow Food
Polska.
Festival of Taste in Gruczno
A must for the fans of gourmet cuisine and
organic food, presenting products from Poland and all over the world. Recommended
by Slow Food Poland.
http://festiwalsmaku.pl
La Tomatina
W tym dniu niewielkie hiszpańskie Buñol zamienia się w wielkie pomidorowe pole walki. Fani sosów pomidorowych i ketchupu
mile widziani!
La Tomatina
On this day the small Spanish Buñol changes into a huge tomato battlefield. Fans of
tomato sauce and ketchup are welcome!
www.tomatina.es
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ANTYCZNE SPA
Jak Egipcjanki dbały o urodę

Katarzyna Sołtyk

ANTIQUE SPA – OR HOW EGYPTIAN WOMEN TOOK CARE OF BEAUTY

Egipskie olejki eteryczne znane są na całym świecie już
od kilku tysięcy lat. Salony
piękności noszące imię Nefretete, najpiękniejszej kobiety antycznego świata,
rozsiane są po wszystkich
kontynentach. Wiele zabiegów spa nazywa się imieniem królowej Kleopatry.
To właśnie w kraju faraonów narodziła się profesjonalna kosmetyka i produkowano pierwsze wieloskładnikowe kosmetyki.

Egyptian essential oils
have been known far and
wide since thousands of
years. Beauty salons ‘Nefertiti’, named after the
most gorgeous woman of
the ancient world, are scattered all over the map. Many
of the spa treatments bear the
name of Queen Cleopatra. The reason for it is quite simple - land
of the Pharaohs was the cradle
of professional cosmetics and
the place where the first multi-ingredient beauty products
were produced.
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Powszechnie wiadomo, że Egipcjanie od tysiącleci wierzyli, że
życie pozagrobowe jest jedynie kontynuacją ziemskiego. Miało być do niego bardzo podobne, tylko doskonalsze. Dlatego
balsamowali zwłoki, zabezpieczając je przed rozpadem, i budowali grobowce-rezydencje. Wszystko po to, żeby po śmierci dusza mogła odnaleźć ciało i kontynuować ziemską podróż.
Pierwsze egipskie kosmetyki (maści i pachnidła) przetestowano więc na... nieboszczykach.
Egipcjanie obu płci również za życia nie szczędzili środków
i starań, żeby zachować wieczną młodość i podkreślić swoje
wdzięki, choć początkowo był to przywilej jedynie najbogatszych. W starożytnym Egipcie istniały kremy przeciwzmarszczkowe, odżywcze i nawilżające balsamy oraz maści przyspieszające leczenie ran i blizn. Do ich produkcji używano wyciągów z roślin i kwiatów, olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych, żywicy czy pszczelego wosku – zupełnie jak my dzisiaj.

Egyptians have believed that the afterlife is just a continuation
of our existence on the Earth. It was said to be very much alike
the earth life, only better. For this reason, the corpses were embalmed and in this way protected from the decay and the residence-like tombs were erected. Thanks to it, the soul was able
to find the body after death and continue the earthly journey.
The first Egyptian cosmetics, i.e. salves and perfumes, were
therefore tested on..the deceased.
Also in their earthly existence, Egyptians of both sexes were investing a lot of time and money to retain youth and emphasize
their charms, this being at first the privilege of the most well-off
people. The beauty market in the ancient Egypt offered ant-wrinkle creams, nutrition and moisturizing balms as well as wound and scar healing salves. Just as today, the cosmetics were
made of plant and flower extracts, plant oils, animal fats, resin
and beeswax.

STAROŻYTNA KOSMETYCZKA >> Kosmetyczka Egip-

ANCIENT TOILETRY BAG >> The toiletry bag of an Egyptian woman of upper-class background was beautiful, heavy, valuable and highly equipped. It contained powdered hair and lip
dyes as well as oils and special little palettes, on which the cosmetics were ground before applying them on the skin with a
tiny spoon. Other treasures found in there were: essential oils,

cjanki z wyższych sfer była piękna, ciężka, kosztowna i bogato wyposażona. Zawierała sproszkowane barwniki do oczu
i ust oraz tłuszcze i specjalne paletki, na których ucierano kosmetyk tuż przed nałożeniem miniaturową łyżeczką na skórę.
Znajdowały się w niej również wonne olejki, maści, pęsetki
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do depilacji, grzebienie, szpilki do włosów, zwierciadła i brzytwy z brązu oraz pachnidła i kremy przechowywane w szczelnych flakonach i słoiczkach. Jedną z takich starożytnych kosmetyczek w formie szkatułki z około 1400 r. p.n.e. można
dziś oglądać w British Museum.
Egipskie elity dbały o higienę, a piękności znad Nilu unikały
wystawiania się na wiatr i słońce. Blada skóra była znakiem
rozpoznawczym najbogatszych, opalona – oznaczała ciężką
pracę na powietrzu przypisywaną biedocie. Dlatego zamożne kobiety stosowały kremy ochronne i rozjaśniające z jasnej
ochry, przypominające swoim działaniem dzisiejsze podkłady
kryjące o właściwościach nawilżających. Miały one również
zapobiegać infekcjom. Starożytne Egipcjanki całe ciało nacierały dużą ilością olejków chroniących przed suchym i gorącym powietrzem, włącznie z włosami, które dzięki temu stawały się mocne i lśniące. W trosce o aksamitną skórę zażywały relaksujących kąpieli. Legendy głoszą, że słynąca z alabastrowej skóry Kleopatra kąpała się w mleku. Pewne jest natomiast, że zażywała kąpieli ziołowych, o czym świadczą zapisy
odnalezione w Dolinie Królów.
Do depilacji Egipcjanom służyły muszle i kamienie, a także
miód i żywica. Aby pozbyć się nieprzyjemnego oddechu, żuli
liście tamaryszku, a na ciało wylewali ogromne ilości niezwykle trwałych pachnideł. Gdy otwarto grób Tutanchamona,
niektóre z kamiennych naczyń po ponad 3 tys. lat wciąż wydzielały delikatną woń!

MIGDAŁOWE OCZY >> Makijaż stosowały zarówno kobiety, jak i mężczyźni, szczególną wagę przykładając do oczu,
które według tamtejszej mody powinny mieć kształt wydłużonego migdału. Makijaż służył równocześnie urodzie, pielęgnacji oraz zdrowiu. W czasach, kiedy nie było okularów
przeciwsłonecznych z filtrem, malowanie górnych i dolnych
powiek kohlem (z domieszką malachitu dawał barwę zieloną) chroniło przed silnym słońcem i zapaleniem spojówek,
a także przed pyłem czy piaskiem. Do malowania rzęs, brwi
i ozdabiania paznokci stosowano hennę. Do ust zaś – pastę
cynobrową.
Jak pokazały niedawne odkrycia archeologiczne, cena za nieskazitelną urodę bywała dosyć wysoka. Niektóre antyczne
kremy zawierały biel ołowiową, substancję toksyczną, która
przy dłuższym i regularnym stosowaniu zatruwała organizm.
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salves, epilation tweezers, combs, hair pins, mirrors and bronze
razors as well as perfumes and lotions stored in airtight bottles
and jars. One of such ancient toiletry bags in a form of a chest
from 1400 BC can now be admired in the British Museum.
Egyptian elites took great care of hygiene and the beauties of
the Nile protected their skin from the sun. Fair skin was a sign
of prestige and wealth whereas dark skin, a result of hard physical labor outdoors, was commonly associated with poverty.
That is why the women of the upper class applied protective
and lightening creams made out of fair ochre that served as
cover foundation with moisturizing properties. Their role was
also to prevent infections. Egyptian ladies would also rub essential oils to body and hair. Not only did they protect skin from
sun and dry air but also made hair thicker and more shiny. Relaxing baths were recommended to provide for silky smooth touch of skin. According to legends, Queen Cleopatra, famous
for her alabaster skin, bathed in milk. What we know for sure is
that she took herbal baths, as confirmed by the recipes found
in Valley of the Kings.
Egyptians used sea shells, little stones, honey and resin for epilation. To combat bad breath and other unpleasant smells they
chewed tamarix leaves and poured streams of very durable
perfumes all over body. When the tomb of Tutankhamun was
opened, some of the stone vessels found there gave out a delicate scent after over three thousand years!

ALMOND SHAPED EYES >> Make-up was worn by both
women and men. According to ancient trends, the eyes were
almond shaped. Make-up played an important role in preserving beauty and health. At this time sunglasses with filters did
not exist yet, applying kohl (mixed with malachite it gives green) on the upper and lower eyelids protected eyes from bright
sun, conjunctivitis, dust and sand. Henna was widely used as a
way of decorating eyebrows, eyelashes and fingernails, whereas lips were colored with cinnabar paste.
As recent archeological discoveries have shown, the price for
the flawless beauty was quite high. Some antique creams and
balms contained lead white, a toxic substance that could poison the human body when applied regularly for a longer time.
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Przez tysiąc lat Polskę i Niemcy dzieliło wiele. Park Mużakowski łączy. Przecięte graniczną Nysą
Łużycką XIX-wieczne ogrody są
wspaniałym założeniem przestrzennym, którego utrzymanie
wymaga stałej współpracy.
Wpisując w 2004 r. Muskauer Park na Listę Światowego Dziedzictwa, UNESCO doceniło nie tylko bezcenną wartość zabytku, ale również realizowany z powodzeniem od blisko ćwierćwiecza polsko-niemiecki projekt rewitalizacji. Gdy patrzymy
na te bezkresne łąki, majestatyczne drzewa, wodne oczka
i meandrujące strugi, trudno uwierzyć, że nie są one dziełem
natury. A nie są, bo Park Mużakowski jest ogrodem w stylu
angielskim, czyli skomponowanym tak, by sprawiać wrażenie
naturalnego. Jest przy tym dziełem imponującym. Jego założenie wymagało ukształtowania terenu o powierzchni przekraczającej 7 km2, obsadzenia w przemyślany sposób roślinnością, a wreszcie poprowadzenia ścieżek i dróg tak finezyjnie, by nie szpecąc krajobrazu, prowadziły do najskrytszych
nawet parkowych zakątków.

Park
Mużakowski

RAJ Z MAŁŻEŃSKIEGO KONTRAKTU >> Zachwycający park założył w pierwszej połowie XIX w. książę Hermann
von Pückler-Muskau. Łącząc w harmonijną całość naturę, kulturę i technikę swoich czasów, stworzył jedno z najwybitniejszych w Europie założeń ogrodowych. Na jego życzenie posadzono 800 tys. drzew i 42 tys. krzewów. Nad Nysą Łużycką i mniejszymi parkowymi strugami przerzucono malownicze mostki. Park Mużakowski stał się istnym Rajem na Ziemi.
Urzeczywistnionym, odwiecznym ludzkim marzeniem. Przedsięwzięcie wymagało jednak środków znacznie przekraczających możliwości księcia. Zdeterminowany pojął za żonę star-

Paweł Wroński

Rajski ogród, który łączy
MUSKAU PARK – GARDEN OF PARADISE, WHICH UNITES
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For a thousand years much divided Poland
and Germany. Muskau Park unites.
Crossed by the border Lusatian Neisse,
the nineteenth-century gardens are
a wonderful spatial complex whose
maintenance requires constant cooperation.

szą, ale bogatą kobietę. Dał jej nazwisko i tytuł. Wykorzystał
pieniądze. Małżeński kontrakt, jakich w historii ludzkości zawarto wiele. Gwarancji szczęścia nie dawał, ale zarysowane z rozmachem plany dało się zrealizować. Niestety, pieniądze łatwiej się wydaje, niż zdobywa. Utrzymanie ogrodu doprowadziło wkrótce księcia na skraj bankructwa i zmusiło do
sprzedaży majątku. Szczęśliwie, kolejni właściciele nie wprowadzili żadnych zmian i duch księcia triumfuje. Park jest idealnym miejscem romantycznych spacerów. Do dyspozycji zwiedzających są także stylowe powozy i łódki. Na polskim brzegu
Nysy Łużyckiej znajduje się około 2/3 założenia (około 5 km2),
sięgając granic miasta Łęknicy. Niemiecka część otacza książęcą rezydencję w Bad Muskau. Z poruszaniem się po całym
obszarze nie ma najmniejszego problemu, odkąd Polska dołączyła do strefy Schengen.

PERŁA KULTURY I CUD NATURY >> Co ciekawe, Muskauer Park rozpościera się w centralnej części Łuku Mużakowskiego, wybitnej moreny czołowej ukształtowanej przez
lodowiec 300-230 000 lat temu. Trudno powiedzieć, czy zakładając swój cudowny ogród, książę zdawał sobie sprawę,
że ozdabia na ludzką modłę fenomenalne dzieło natury. Zapewne nie miał o tym pojęcia, bo w jego czasach nikomu nie
śniło się nawet o zdjęciach satelitarnych. A właśnie na nich
widać najlepiej, z jak niezwykłym tworem mamy do czynienia. W porównaniu z analogicznymi formacjami geologicznymi na naszej planecie Łuk Mużakowski jest niewielki, bo
zajmuje powierzchnię zaledwie 170 km2. Jednak nie ma na
świecie drugiej moreny tak wyraźnie zarysowanej w terenie.
Tworzącej do tego niemal idealnie symetryczną podkowę.
Otwartą ku północy, o rozpiętości ramion nieco ponad 20 km.
Powierzchnia całego Łuku jest lekko pofałdowana, przy czym
różnice wysokości nie przekraczają nigdzie 100 m. Naturalny, polodowcowy krajobraz uległ na Łuku poważnym zmia-
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By entering the Muskau Park into the World Heritage List in 2004,
UNESCO appreciated not only the priceless value of this place but also
the Polish-German project of revitalization, which has been successfully
implemented for almost a quarter of a century. When we look at the broad
meadows, majestic trees, ponds and meandering streams, it is hard to
believe that they are not created by nature. In fact they are not because
the Muskau Park is a garden in the English style, composed so as to give
the impression of natural. It is also an impressive work. Its establishment
required shaping terrain of the area exceeding 7 km2. Planting vegetation
in a thoughtful way, and finally arranging the paths and roads with great
finesse so that they lead to even the innermost corners of the park without
disfiguring the landscape.

PARADISE FROM A MARRIAGE CONTRACT >> The amazing
park was founded in the first half of the 19th century by the Prince Hermann von Puckler-Muskau. Combining in a harmonious whole the nature,
culture and technology of his time, he created one of the Europe’s most
outstanding garden complexes. At his request 800 thousand trees and
43 thousand bushes were planted. Picturesque bridges were constructed
over the Lusatian Neisse and smaller park streams. Muskau Park has become a veritable paradise on Earth. The realization of the eternal human
dream. The venture, however, required resources well beyond the capabilities of the prince. Determined, he married an older but rich woman.
He gave her the family name and the title. He used the money. A marriage contract which are numerous in the history of mankind. It did not
guarantee the happiness, but the grand-scale plans could be realized. Unfortunately, money are more easily spent than gained. Maintenance of the
garden soon led the prince to the brink of bankruptcy and forced to sell his
properties. Luckily, the new owners did not introduce any changes, and the
spirit of the prince triumphs. The park is an ideal place for romantic walks.
The visitors can also use stylish carriages and boats. On the Polish bank of
the Lusatian Neisse River there is about 2/3 of the complex (about 5 km2),
reaching to the borders of the Łęknica City. The German part surrounds the
princely residence in Bad Muskau. There is no problem in moving around
the whole area since Poland joined the Schengen area.

A PEARL OF CULTURE AND WONDER OF NATURE >> Interestingly, The Muskau Park extends in the central part of the Muskau Bend.
An outstanding terminal moraine formed by a glacier 300-230000
years ago. It is difficult to say whether establishing his wonderful garden,
the prince realized that he was decorating after the human fashion the
phenomenal work of nature. Probably he had no idea about it, as in his
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nom, ponieważ przez blisko sto lat, poczynając od połowy XIX w. (a więc już po założeniu Parku Mużakowskiego), prowadzono na
nim intensywnie prace górnicze. Eksploatowano pokłady węgla brunatnego. Dopiero
gdy zaniechano wydobycia, przyroda zaczęła zabliźniać rany. Liczne, nieużywane wyrobiska podeszły wodą, zamieniając się w malownicze zbiorniki wodne. Cały teren zaczął
porastać roślinnością. Ze względu na niepowtarzalną budowę geologiczną Łuk objęto
ochroną. A że fenomen natury dzielimy podobnie jak książęcy ogród z Niemcami (Saksonią i Brandenburgią; polska część liczy 75 km2
powierzchni), działania ochronne wymagają
międzynarodowej współpracy. Z tego względu w 2011 r. Łukowi Mużakowskiemu nadano status Geoparku Europejskiego.

time no one even dreamed of satellite images. And it is best visible in them what
an unusual creation it is. In comparison with analogous geological formations on
our planet, the Muskau Bend is small, because the area it covers is only 170 km2.
However, there is no other moraine in the world with such clear outline in terrain.
Forming in addition almost perfectly symmetrical horseshoe. Open to the north,
with the span of arms slightly more than 20 km. The entire area of the Bend is
slightly undulating and the height differences do not exceed 100 m anywhere.
The natural, postglacial landscape has undergone significant changes on the
Bend because for nearly a hundred years from the mid-19th century (that is after
establishing the Muskau Park), intensive mining works were carried out in there.
Lignite deposits were being exploited. Only when the mining was abandoned, the
nature began to heal wounds. Numerous unused excavation filled with water, turning into picturesque water bodies. The whole area began to overgrow with vegetation. Due to the unique geological structure, the Bend is now under protection.
And given that we share the natural phenomenon, much like the princely garden,
with Germany (Saxony and Brandenburg; the Polish part is 75 km2), the conservation measures require international cooperation. For this reason, in 2011, the
Muskau Bend was given the European Geopark status.

Kurort Bad Muskau (w języku łużyckich Słowian: Mužakow albo Kupjel
Mužakow) z książęcym pałacem i idyllicznymi ogrodami: www.badmuskau.de
Na rynku w miasteczku znajduje się luksusowy godny polecenia hotel, nawiązujący komfortową ofertą i nazwą do Parku Mużakowskiego:
„Kulturhotel Fürst Pückler Park”, www.moorbad.de
Zdjęcia satelitarne Łuku Mużakowskiego: www.pgi.gov.pl
Na wycieczki po Łuku Mużakowskim zapraszają przewodnicy z Łęknicy:
www.lukmuzakowa.com.pl

www.muskauer-park.de

20-25 Park Muzakowski.indd 24-25

Bad Muskau Resort (in the language of Lusatian Slavs: Mużakow or Kupjel
Mużakow) with the princely palace and idyllic gardens: www.badmuskau.de
On the market square of the town there is a recommendable
luxury hotel referring with the comfortable offer and name to the Muskau Park:
„Kulturhotel Furst Puckler Park” www.moorbad.de
Satellite images of the Muskau Bend: www.pgi.gov.pl
Guides from Łęknica invite to tours over the Muskau Bend:
www.lukmuzakowa.com.pl

www.park-muzakowski.pl

Fot.: arch. Pracownia Terenowa “Park Mużakowski” w Łęknicy
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większą atrakcją jest tyrolka, czyli zjazd na linie z wysokości 16 me- is the zip-line from a height of 16 meters. In Koszalin and its vicinitrów. Na terenie Koszalina i w jego pobliżu jest wiele miejsc, w któ- ty, there are many places where you can spend your time in an interych można spędzić czas w ciekawy sposób, m.in. tor kartingowy,
resting way, including a go-kart track, skate park and squash
skatepark i klub squasha, a na pobliskim lotnisku w Zegrzu
club and at a nearby airport in Zegrze Pomorskie you
Pomorskim można polatać na paralotni lub balonem.
can try paragliding or ballooning.

ŚLADAMI HISTORII >> Koszalin został założony
na początku XIII wieku, a jego historia jest niezwykle
burzliwa, lecz równie ciekawa. Mimo dużych zniszczeń
wojennych Koszalin posiada wiele zabytków.
Najstarszą budowlą w mieście jest katedra gotycka
pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowana w latach 1300-1333. W jej wnętrzu można podziwiać m.in. chrzcielnice z XIII w., krucyfiks z końca
XIV w. oraz organy o barokowym brzemieniu pochodzące z końca XIX wieku, które co roku rozbrzmiewają podczas Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Obok kościoła znajduje się odbudowana kamienica gotycka z XIV wieku. Do naszych czasów
przetrwały też fragmenty dawnych murów obronnych. Niegdyś liczyły one ponad 1,6 tys. metrów długości, miały ok. 7 metrów wysokości i 1,3 metra grubości. Wzmocnione były 46 czatowniami. Po wielkim
pożarze miasta w roku 1718 mury były stopniowo
rozbierane, a uzyskany w ten sposób materiał
był wykorzystywany do obudowy miasta.
Do większych fragmentów murów dobudowywano domy, dzięki czemu zachowały się one do dziś.
Najważniejsze zabytki Koszalina połączone zostały Staromiejską Trasą Turystyczną, na której znajduje się 27 interesujących obiektów. Oprócz katedry na pewno warto zajrzeć do dawnego Pałacu Młynarza, gdzie niegdyś mieścił się młyn, a teraz znajduje się muzeum, oraz obejrzeć skansen kultury
jamneńskiej. W dziewiętnastowiecz-

Koszalin
Mirosław Mikulski

pełnia życia
It is a city where everyone can find something
for themselves. It captivates with its historic
atmosphere and fascinates with modernity.
Here you can find monuments from the Middle
Ages and rest actively in the bosom of nature.

Koszalin leży nad jeziorem Jamno, które bezpośrednio łączy się
z Morzem Bałtyckim. Prawie 40 proc. terenów miasta stanowią tereny zielone. Panoramę miasta najlepiej podziwiać z Góry Chełmskiej
(136 m n.p.m.), na szczycie której stoi zabytkowa, ponad 30-metrowa wieża widokowa zbudowana w roku 1888. Z jej szczytu rozciąga się widok nie tylko na całe miasto, ale też na Bałtyk i pobliskie jeziora. Schodząc z wieży, warto zajrzeć do znajdującego się
obok Sanktuarium Przymierza, niewielkiej kaplicy zbudowanej na
początku lat 90. ubiegłego wieku i wyświęconej przez Jana Pawła II.
W roku 2011, za sprawą kardynała Stanisława Dziwisza, w jej wnętrzu umieszczono relikwię – kroplę krwi błogosławionego Jana Pawła II zamkniętą w krzyżu papieskim.
Lasy wokół Góry Chełmskiej to głównie miejsce do uprawiania aktywnego wypoczynku. Na leśnych ścieżkach zawsze można spotkać
spacerowiczów, a także osoby uprawiające nordic walking, biegaczy i rowerzystów. U stóp góry znajduje się park linowy, którego naj-

Koszalin lies by the Jamno Lake, which is directly connected to
the Baltic Sea. Green spaces constitute nearly 40 per cent of
the city area. The panorama of the city is best admired from the
Chełmska Mountain (136 m above sea level), on top of which
stands a historic, over 30-meter tall tower built in 1888. From
its top spreads a view not only of the entire city but also the Baltic Sea and nearby lakes. Coming down from the tower, it is worth
visiting a located next to the Shrine of the Covenant small chapel
built in the early 90s of the last century, which was consecrated
by Pope John Paul II. In 2011, thanks to Cardinal Stanislaw Dziwisz, a relic was placed inside it- a drop of blood of Blessed John
Paul II enclosed in the papal cross.
Forests around the Chelmska Mountain are mainly a place for active holidays. On the forest paths, you can always meet walkers
and people practising Nordic walking, runners and cyclists. At the
foot of the mountain is a ropes course, whose biggest attraction
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To miasto, w którym każdy znajdzie coś dla
siebie. Urzeka swoją historyczną atmosferą
oraz fascynuje współczesnością. Można w nim
znaleźć zabytki z okresu średniowiecza i aktywnie wypocząć na łonie natury.

Fo t . : a rc h UM Ko s z a li n

KOSZALIN – FULLNESS OF LIFE

IN THE FOOTSTEPS OF HISTORY >> Koszalin was founded at the beginning of the 13th
century, and its history is very turbulent, but equally interesting. In spite of considerable war damage Koszalin has many historical sites. The
oldest building in the city is the Gothic Cathedral dedicated to The Immaculate Conception
of the Blessed Virgin Mary built in the years
1300-1333. Inside, one can see e.g. fonts of
the 13th century, a crucifix from the late 14th
century and the organ with the Baroque sound of the late 19th century, which resound once a year at the International Organ Festival. Next to the church is a rebuilt Gothic tenement of the 14th century.
Fragments of the historic fortifications preserved to our times. Once they were over 1.6 thousand. meters long, about 7 meters tall and 1.3
meters thick. They were reinforced with 46 lookouts. After the great fire of 1718, the walls
were gradually dismantled, and the material obtained in this way was used to rebuild the city. Houses were built on larger pieces of the wall, thanks to what they preserved to this day. The most important monuments of Koszalin are connected by the Old
Town Tourist Route (Staromiejska Trasa
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nej zagrodzie rybackiej przeniesionej do Koszalina z okolic Darłowa zgromadzono zabytki kultury związane z życiem dawnych
mieszkańców wsi Jamno i Łabusz, m.in. słynne jamneńskie krzesła, fotele i szafy.
Ciekawym punktem na trasie jest Domek Kata, gotycka kamienica
z XV wieku, w której mieszkali niegdyś miejscy kaci. Choć ostatnią
egzekucję w mieście wykonano w roku 1893, kat mieszkał w kamienicy aż do lat 30. XX wieku. Obecnie w budynku swoją siedzibę ma Teatr Propozycji „Dialog”.

NIEZWYKŁE ATRAKCJE >> Będąc w Koszalinie, nie można
pominąć amfiteatru, którego zadaszenie dzięki unikatowemu rozwiązaniu zdaje się unosić w powietrzu. To właśnie tu, pod koniec
lipca odbywa się najsłynniejszy w Polsce Kabareton. Na zaproszenie kabaretu Koń Polski bawią publiczność najbardziej znani polscy satyrycy. Miasto znane jest również z dwóch festiwali filmowych – „Młodzi i Film”, podczas którego prezentowana jest twórczość debiutujących filmowców, oraz „Integracja Ty i Ja”, na którym pokazywane są filmy związane z życiem i problemami osób
niepełnosprawnych. Koszalin jest też doskonale znany wśród miłośników legendarnego rosyjskiego barda, Włodzimierza Wysockiego, gdyż znajduje się tu muzeum, w którym zgromadzono największe na świecie zbiory i pamiątki po nim. Dla miłośników militariów niezwykłą gratką jest jedyne w Polsce Muzeum Obrony
Przeciwlotniczej, w zbiorach którego znajdują się m.in. autentyczne armaty i rakiety przeciwlotnicze.
W sezonie letnim dużą atrakcję turystyczną stanowią rejsy tramwajem wodnym „Koszałek” przez jezioro Jamno nad morze i nadbałtyckie plaże. Podróż trwa zaledwie dwadzieścia minut, a prom
jest skomunikowany z miejskimi autobusami i można się na niego dostać bezpośrednio z dworca kolejowego. Szybszym jeszcze
sposobem dotarcia z Koszalina nad morze jest szynobus, czyli połączenie kolejowe Koszalin – Mielno Koszalińskie. Corocznie uruchamiane w czasie sezonu wakacyjnego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów.

Turystyczna), on which 27 interesting objects are located. In addition to the cathedral, it is definitely worth visiting the former Miller’s
Palace, which once housed the mill, and is now a museum, and see
the museum of Jamno culture. In nineteenth-century fisherman’s
yard, moved to Koszalin from the surroundings of Darłowo, are gathered cultural relics associated with life of the former inhabitants of
the village Jamno and Łabusz including famous Jamno chairs, armchairs and wardrobes.
An interesting spot on the route is the Executioner House, a Gothic
building of the 15th century, in which once lived the city executioners. Even though the last execution was performed in 1893, the
executioner lived in the building until the 30s of the 20th century.
At present, the building houses a theatre Teatr Propozycji „Dialog”.

UNUSUAL ATTRACTIONS >> Being in Koszalin one can not
miss the amphitheatre, whose roof thanks to a unique solution seems to float in the air. Here, at the end of July takes place the most
famous in Poland cabaret marathon. At the invitation of cabaret Polish Horse (Koń Polski), here the audience is entertained by the
most famous Polish satirists. The city is famous also for two film
festivals - „Youth and Film”, presenting the work of debuting filmmakers and „Integration You and Me”, presenting films connected
with life and problems of the disabled. Koszalin is the also well known
among fans of the legendary Russian bard Vladimir Vysotsky, because here is the the museum with the world’s greatest collections and
memorabilia of him. An unusual treat for military enthusiasts is the
the only in Poland Air Defence Museum, whose collection includes
authentic cannons, anti-aircraft missiles and many more. In the summer, a major tourist attraction are the voyages by water bus „Koszałek” through the Jamno Lake. The trip takes only twenty minutes, and
the ferry is connected to the city buses, therefore there is a direct access from the train station. An even faster way to get from Koszalin to
the sea and Baltic beaches is the railcar - railway connection Koszalin - Mielno Koszalińskie. Started every year during the holiday season
is very popular with locals and tourists.

Urząd Miejski w Koszalinie / City Hall in Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
tel. (+48) 94 348 86 00, faks (+48) 94 348 86 25

www.koszalin.pl
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STARGARD

GWIAZDOZBIÓR GOTYKU
STARGARD. THE CONSTELLATION OF GOTHIC

Na niewielkiej przestrzeni urokliwego miasta znajduje się niebywała ilość osobliwych i niepowtarzalnych zabytków. Udając się na spacer wyznaczonym i oznakowanym szlakiem „Klejnot Pomorza”, można zobaczyć Rynek Staromiejski z Ratuszem oraz tzw. odwach w stylu barokowym, mieszczący dzisiaj miejskie muzeum.
Dalej można podziwiać hanzeatycką kolegiatę Najświętszej Marii Panny Królowej Świata,
która była wzorem dla innych powstających w Europie podobnych budowli (od 4 października
2010 r. zespół kościoła pod wezwaniem NMP Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne
Stargardu Rozporządzeniem Prezydenta RP uzyskały status pomnika historii).
Szlak utkany jest wieloma basztami, m.in. Basztą Tkaczy, Białogłówką, Basztą Jeńców czy
najokazalszą Basztą Morze Czerwone, na której znajduje się punkt widokowy. Na szlaku zobaczyć
można również bramy miejskie: Bramę Pyrzycką, Bramę Wałową oraz jedyną zachowaną
i niedawno odnowioną Bramę Młyńską.
Zapraszamy do poznania Stargardu – jednej z najbardziej spektakularnych i zadziwiających
atrakcji turystyki historycznej leżącej na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

In a small space of the charming city, there is an incredible amount of pecliar
and unique monuments. When going for a walk along the designated trail, which
is marked „The gem of Pomerania” (Klejnot Pomorza), you can see the Old Town
Square with the Town Hall and the so-called guardhouse in the Baroque style,
housing today the City Museum.
Next you can enjoy the Hanseatic collegiate church of the Blessed Virgin Mary, Queen of the
World, which was a model for other emerging in Europe similar buildings (from the 4th of October 2010, the complex of the church dedicated to the Blessed Virgin Mary, Queen of the World,
and the medieval defence walls of Stargard by the order of the President of Poland acquired the
status of an Object of Cultural Heritage in Poland).
The trail is laced with many towers, e.g.. Ice Tower, White Head Tower, Prisoners Tower or the
most impressive Red Sea Tower, on which there is a viewing point. We will also see the city gates:
The Pyrzycka Gate, Wałowa Gate and the only preserved and newly renovated Mill Gate.
We invite you to visit Stargard - one of the most spectacular and amazing attractions of the historical tourism located on the European Route of Brick Gothic.

Urząd Miejski, Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński

www.stargard.pl
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sta drewniany posąg. Kolejnym elementem krajobrazu,
który z pewnością przykuje uwagę każdego, kto postanowi spędzić chwilę w naszym małym miasteczku, jest
park. Choć rozmiarem daleko mu do Central Parku, to
śmiało może konkurować o tytuł najbardziej urzekającego, zwłaszcza że zdobi go sporych rozmiarów fontanna.
Dla wielu atrakcją jest też samolot podarowany miastu
przez Mirosława Hermaszewskiego.

GATEWAY TO THE NATURE

PRAWIE 700 LAT HISTORII >> Naturalnie

There is something out of the ordinary in those
little towns, in their amazing colours seeping
through the greyness of everyday life. Once
you walk into this world bordering on magic,
you will understand why it is worthwhile
visiting places like Miastko, my hometown.

POMORSKI ROBIN HOOD >> Jeśli przyjechałeś w te strony

ROBIN HOOD OF POMERANIA >> If you have arrived here

pociągiem, pierwsze, co ujrzysz, to dworzec, który choć zniszczony,
zachował coś niesłychanie urokliwego z czasów swej świetności.
Nie wiem, czy to dzięki neogotyckim rysom, jakie nadał mu architekt, stawiając ten piękny niegdyś budynek, czy też metaforze walki piękna z czasem, którą stał się teraz. W oddali dojrzeć można zabytkową wieżę ciśnień, która dodaje scenerii Miastka trochę bajkowości, choć na próżno szukać Roszpunki. Spacerując po dawnym
Rummelsburgu, na każdym niemal kroku można odczuć obecność
rozbójnika Rummela, któremu niegdyś miasto zawdzięczało nazwę. Ten pomorski Robin Hood dostał propozycję nie do odrzucenia – jeśli zaprzestanie okradania bogatych, otrzyma tyle ziemi od
rodu Massowów, ile uda mu się przemierzyć konno w ciągu jednego dnia. Tę niezwykłą postać upamiętnia stojący w centrum mia-

by train, the first thing you will see is the railway station. Although
destroyed, it has retained its charm from its best days. Maybe it is
due to the Neo-Gothic features bestowed on the once-beautiful
building by its architect or maybe it is due to the metaphor of timeand-beauty struggle it has became. From the distance you may see
the historical water-tower which makes the scenery of Miastko a bit
fairy-tale like, though you will not find Rapunzel there. Almost everywhere you go when strolling around the former Rummelsburg you
can feel the presence Rummel, a robber after whom the town used
to be called. This Robin Hood of Pomerania was made an offer he
could not refuse - if he stopped robbing the rich, he would receive as
much land from the von Massow family as much he could range on
horseback in a single day. He is commemorated by a wooden statue

Fo t . a rc h M ia s t ko

Jest coś niezwykłego w małych miasteczkach,
w ich niezwykłym kolorycie przebijającym się
przez szarość dnia codziennego. Kiedy wkroczysz w ten niemal magiczny świat,
zrozumiesz, dlaczego warto odwiedzać
miejsca takie jak moje rodzinne Miastko.

Fo t . a rc h M i a s t ko

Karol Tarasewicz

w mieście, którego historia sięga 1335 r., nie może zabraknąć paru perełek historycznych. Wystarczy wspomnieć budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który w dawnych czasach służył jako siedziba Królewskiej
Szkoły Tkackiej. Inną perełką jest kościół NMP, którego budowę datuje się już na rok 1700 i choć niestety większość wnętrza została odnowiona, to wciąż możemy podziwiać oryginalną strukturę budowli oraz zabytkowe organy. Co ciekawe, miejsce na tyłach budynku obecnie zajmowane przez figurę Jezusa niegdyś zajmował pomnik Bismarcka. Cóż, każde pokolenie ma
własnych bohaterów. Warto też wspomnieć o młynie,
który nadaje temu miejscu specyficzny charakter, oraz
o wzniesionym tuż przed I wojną światową neogotyckim budynku sądu, którego sroga czerwona cegła i złowieszcza atmosfera mogłaby zaintrygować samego Edgara Alana Poe. Kiedy znudzą nas mury tego wyrwanego z lynchowskiej wizji miasteczka, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać się na przechadzkę szlakiem Rummela, który zaprowadzi nas do kolejnej lokalnej atrakcji – wielkiego wigwamu.
Na zagubionych czekają urocze panie w lokalnym Centrum Informacji Turystycznej, gdzie można nie tylko zakupić souveniry, ale i podziwiać wystawy czy obejrzeć
film o naszym miasteczku.
Miastko nie jest z pewnością w stanie stanąć w szranki z innymi bogatszymi miastami Pomorza, jest jednak
w nim pewien niezaprzeczalny urok żywcem wyjęty
z serialu „Twin Peaks” czy filmów Burtona.
A więc do zobaczenia!

33

in the town centre. Another feature of the landscape which will surely attract the
attention of everybody who decides to spend a while in our little town is the park.
Though so much smaller than the Central Park, it can safely compete for the title
of the most charming park especially as it is adorned by a quite large fountain. An
airplane - gift from Mirosław Hermaszewski - is another draw for many tourists.

NEARLY 700 YEAR HISTORY >> Obviously the town which dates back
to 1335 boasts several historical gems. Suffice it to mention the building of
the Comprehensive Secondary School Complex which used to house the Royal
Weaving School. Another gem is the St. Mary’s Church whose construction
started in 1700 and though the interior of the church has been mostly renovated unfortunately, we may still admire the original structure of the edifice and
a monumental organ. As a curiosity, the spot at the back of the building where
a Jesus figure stands now used to be occupied by a statue of Bismarck. Well,
every generation has its own heroes. We should also mention the mill to which
the place owes its specific character and the Neo-Gothic building of the court
of law erected just before World War I: its stern red bricks and ominous atmosphere could arouse the interest of Edgar Allan Poe himself. When you grow bored
of the walls of the Lynch-like town, do not hesitate to take a walk along Rummel’s
route which will lead you to another local attraction - the big wigwam. The lost are
awaited by the lovely ladies at the local Tourist Information Centre where you may
buy souvenirs, admire exhibitions and watch a movie about our town.
Surely Miastko cannot vie with other richer towns or cities of Pomerania but it does
have an undeniable charm as if from the Twin Peaks series or Burton’s movies.

Miastko liczy 11 tys. mieszkańców. Gmina leży w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie bytowskim. Jest obszarowo jedną z największych gmin w kraju, a największą w Pomorskiem. Prawie 50% powierzchni gminy zajmują lasy. W gminie jest ponad 150 jezior, z czego 30 ma powierzchnię większą niż 10 ha. Znajduje
się tu największe w Polsce jezioro lobeliowe – Bobięcińskie Wielkie (prawie 525 ha).
The town has 11 thousand inhabitants. The borough is located in the south-western Pomerania
Voivodeship, in the Bytów County. It is one of the largest boroughs in the country, the largest
one in Pomerania Voivodeship. Forests take almost 50% of the area. The borough embraces over
150 lakes, 30 of which have an area exceeding 10 ha. The largest lobelia lake in Poland - Bobięcińskie Wielkie (almost 525 ha) - is located in the borough.
Urząd Miejski w Miastku
ul. Grunwaldzka 1; 77-200 Miastko; tel. 59 857 07 20
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Dworcowa 29; tel. 59 720 33 99 lub 59 857 33
cit.miastko@op.pl, promocja.miastko@op.pl

www.miastko.pl
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Miasto
z czarno-białą
lokomotywą

A CITY WITH THE BLACK AND WHITE LOCOMOTIVE

Is Tczew worth visiting? Absolutely. For what
occasion? Say, when you are on your way to
the Baltic Sea beaches or are in the middle of
exploring the Vistula River delta by canoe.

Prezydent miasta Mirosław Pobłocki zachęca do odwiedzin prostymi słowami: „Po latach nadwiślańskich inwestycji Tczew staje się jednym z ważniejszych centrów rekreacyjno-turystycznych na Kociewiu. W ciągu kilku ostatnich lat powstała przystań żeglarsko-pasażerska, pomost
wioślarski, nowe szlaki rowerowe i spacerowe, tereny rekreacyjne, a mieszkańcy i turyści coraz chętniej wybierają
nabrzeże i starówkę jako miejsce wypoczynku i rekreacji”.
Każda pliszka swój ogonek chwali, ale tczewskie atrakcje
rzeczywiście nabrały blasku, a wyeksponowano je przyjaźnie i pomysłowo.

With those simple words, the Mayor encourages to pay a visit
it Tczew: ‘After years of investments in the Vistula River area,
Tczew has become one of the most important recreation and
tourist centers in the Kociewie region. Many facilities have been
recently established: a marina for yachts and boating tours, a
rowing pier, recreation areas as well as new cycle and hiking
routes. The inhabitants themselves are increasingly choosing
the embankment and the Old Town as a place for leisure.’
These are pretty common things for mayors to say about the
towns they govern but indeed, the attractions in Tczew have
been restored and developed in a clever and creative way.

MIASTO NAD WISŁĄ >> Miasto przegląda się w wodach królowej polskich rzek, której zawdzięcza swój rozwój.
Od średniowiecza spławiano Wisłą towary z głębi ziem pol-

TOWN ON THE VISTULA RIVER >> The town reflects
in the Vistula. Thanks to the Queen of Polish rivers, Tczew
has been flourishing over the years. Since the Middle Ages
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Fot.: Małgor zata Mykowska

Czy warto odwiedzić Tczew?
Bez wątpienia. Kiedy? Choćby w drodze
na nadbałtyckie plaże albo gdy zwiedza
się kajakiem deltę Wisły.

Fot.: Małgor zata Mykowska

Paweł Wroński

skich do Bałtyku, a apogeum wiślanego handlu przypadło
na okres od XVI do XVIII stulecia. Dzieje śródlądowej żeglugi prezentuje Muzeum Wisły, urządzone w zabytkowym budynku fabrycznym, zmodernizowanym ze środków unijnych.
Centralne miejsce ekspozycji zajmuje XX-wieczny bat. Łódź
ma ponad 10 m długości. Służyła do transportu towarów i ludzi, a swoim kształtem i konstrukcją nawiązuje do statków,
jakie służyły dawniej żegludze po rzece i jej dopływach, najbardziej do trzykrotnie większej od niej szkuty. W muzealnej
ekspozycji zastosowano na szeroką skalę multimedia, dzięki
czemu każdy może wcielić się w rolę szypra i pokierować taką
jednostką. Można też obejrzeć skarby wydobyte z ładowni XV-wiecznego miedziowca, który zatonął przy wychodzeniu z gdańskiego portu. Muzeum daje niepowtarzalną okazję poznawania Wisły, jej topografii, piękna i wyzwań, jakie
stawiała transportującym towary flisakom (www.cmm.pl/muzeum-wisly). W plenerze, nad Wisłą, wytyczono w Tczewie
ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną. Liczy 2,5 km długości. Wystawiono przy niej tablice z opisem występujących tu ptaków
i ryb, urządzono punkty widokowe z zainstalowanymi lunetami, a zakończono ją placem piknikowym.
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the goods were floated down the river from the Polish midland
to the Baltic Sea, most intensively between 16th and 18th
century. The history of inland waterway shipping is presented
in Vistula River Museum. The museum is housed in an old factory building which was renovated with the EU funds. In the
middle of the exposition there is a 20th century bateau. This
over 10 meter long boat was used to ship goods and people.
Its shape and size resemble ships which were previously used
in the navigation on the river and its tributaries, mainly a three
times bigger punt. In the multimedia displays of the museum
everyone can take up a role of skipper and navigate the vessel.
Other highlights of the museum are treasures recovered from
the wreck of the 15th century copper ship which probably
sank shortly after leaving the port of Gdansk. The museum
gives its visitors a unique opportunity to discover the Vistula,
its topography, beauty and challenges it posed to raftsmen.
For more details please visit: www.cmm.pl/muzeum-wisly.
In the outdoor on the river bank an educational nature path
was created, with a length of 2.5 kilometers. The visitors can
get information on the birds and fish species living there, view
stunning landscapes through the telescopes installed at the
overlooks and have a picnic at the end of their trip.
The former factory building houses, apart from the Vistula
River Museum, the vivid council cultural facility Fabryka Sztuk
(Polish for Arts Factory). It organizes several dozen exhibitions
in the areas of painting, drawing, sculpture and photography
presenting both modern and folk art.
Additionally, the facility offers classes on history and
culture of the region, guided city tours and artistic workshops.
Every year Fabryka Sztuk organizes historical reenactments,
the European Museum Night as well as various concerts
and festivals. The centre was awarded with two prestigious
prizes: first prize in the category ‘revitalization’ in the competition ‘Poland More Beautiful – 7 Wonders of European Funds’
and a prize for the most interesting folk event in Poland,
a Folk Oscar, in 2010. For more information please visit:
www.fabrykasztuk.tczew.pl
Lokomotywa w kolorach zespołu Republika
jest atrakcją nie tylko dla fanów Grzegorza Ciechowskiego
Locomotive in the colours of Republika band
is an attraction not only for the fans of Grzegorz Ciechowski
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walking around...

spacerem po...

Ponad 150-letni most Tczewski do dziś fascynuje miłośników inżynierii budowlanej
Over 150 years old Tczew Bridge fascinates fans of construction engendering

Nadwiślańska przystań przyjmuje małe statki pasażerskie i jachty
The marina on the Vistula River for small passenger ships and yachts

W tym samym budynku co Muzeum Wisły mieści się prężna
samorządowa instytucja kulturalna – Fabryka Sztuk, która organizuje kilkadziesiąt wystaw rocznie. Są wśród nich ekspozycje, m.in.: malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii, prezentujące zarówno nurt sztuki współczesnej, jak i folklor regionalny. Atutem Fabryki Sztuk są wystawy historyczne oraz etnograficzne. Placówka proponuje także lekcje historii i wiedzy o
regionie, spacery po mieście pod opieką przewodnika, warsztaty artystyczne. Każdego roku Fabryka Sztuk zaprasza na
plenerowe inscenizacje historyczne, Europejską Noc Muzeów
oraz koncerty i festiwale.
Fabryka Sztuk jest laureatem dwóch prestiżowych nagród
– głównej nagrody w kategorii rewitalizacja w I Ogólnopolskim Konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” oraz Ludowego Oskara 2010.
Więcej na www.fabrykasztuk.tczew.pl

In the middle of the 19th century an extraordinary bridge
over the Vistula River was built in Tczew: neo-Gothic in style,
with richly decorated pillars and entrance gates. On the top of
that, it was the longest bridge in the Northern Europe (785
meters). At that time there were several large factories in the
town. The road traffic increased and the town has become an
important connection point of the road transport. Then the
railway boom started and only 30 years later another bridge
was erected, with railway tracks on it. The bridges in Tczew are
still considered a construction and architectural feat. The first
bridge was even listed by The American Society of Civil Engineers as an International Historic Civil Engineering Landmark.
The list features the most famous objects in the world, such
as the Eiffel Tower. Due to the bad technical condition, the
bridge was closed for traffic in 2011.

XIX stulecia przerzucono nad Wisłą efektowny most. Nadano
mu formę neogotycką, zdobiąc bogato filary i wjazdowe bramy. Odnotowano przy tym rekord, bo był to najdłuższy most
północnej Europy. Miał 785 m długości. W mieście prosperowało wówczas kilka dużych fabryk. Wzmógł się ruch na drogach i miasto stało się jednym z ważnych węzłów transportu
lądowego. Nastały czasy kolei i zaledwie trzy dekady później,
w odległości zaledwie 30 m wzniesiono kolejny most, prowadząc po nim kolejowe tory. Przeprawa przez Wisłę w Tczewie budzi wciąż podziw konstrukcją i architekturą. Zwłaszcza pierwszy most, który Amerykańskie Towarzystwo Inżynieryjne umieściło na liście najważniejszych na świecie zabytków inżynierii budowlanej. Figuruje tam w towarzystwie takich słynnych obiektów, jak wieża Eiffla. Z powodu złego stanu technicznego most zamknięto dla ruchu w 2011 r.

LOKOMOTYWA W BARWACH REPUBLIKI >>
Tczewskie stare miasto, nad którym górują wieże kościołów – strzelista XIII-wiecznej fary i ośmioboczna XIV-wiecz-
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A BRIDGE OF A FASCINATING CONSTRUCTION

BLACK AND WHITE LOCOMOTIVE >> The Old Town in
Tczew is marked by the towers of two churches: the slender
tower of the 13th century parish church and the eight-sided
tower of the 18th century church erected by Dominican friars. The great history and wealth of the town can be still be
traced here. Tczew was once surrounded by 1.3 km long
city walls with 12 towers and could be accessed by one
of five gates. The gate standing in today’s Dąbrowskiego
Street was equipped in a bascule bridge. Today, it is the
starting point of the Scenic Route which, as one of three
tourist paths in Tczew, leads the overlook on the Vistula
River. Nearby there is a marina for passenger ships, yachts
and smaller objects, such as kayaks, which are more and
more often chosen as a mean of transport to discover the
Vistula River delta. When following the Fortress Route you
can admire historic fortifications, dismantled by Prussians
in the first half of the 19th century. The third path – the
Walking Route – starts at the Chopina Street, goes up the
hill where the Dominican monastery was situated (nowadays a so called school church is located there), along the

Fot.: Małgor zata Mykowska

MOST FASCYNUJĄCEJ KONSTRUKCJI >>W połowie
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Na tczewskich osiedlach powstają nowe place zabaw i siłownie pod chmurką
The residential areas are populated with new playgrounds and outdoor gyms

Fot.: Małgor zata Mykowska
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nego kościoła wzniesionego przez dominikanów – świadczy o wspaniałej historii i czasach prosperity. Niegdyś otaczały je mury z 12 wieżami. Miały 1300 m długości, a dostać się za nie można było jedną z pięciu bram. Ta, która
istniała u wylotu dzisiejszej ul. Dąbrowskiego, wyposażona
była w most zwodzony. W tym miejscu zaczyna się dziś jedna z trzech miejskich tras turystycznych – Droga Widokowa, prowadząca do tarasu widokowego nad Wisłą. Nieopodal znajduje się przystań przystosowana do obsługi statków pasażerskich, jachtów oraz małych jednostek, w tym
kajaków, którymi coraz więcej osób zwiedza dziś deltę Wisły. Wzdłuż historycznych umocnień, rozebranych w większości przez Prusaków w I połowie XIX w., prowadzi Szlak
Forteczny. Trzecią trasą jest Droga Spacerowa. Zaczyna się
przy ulicy Chopina i przechodzi przez wzniesienie, na którym stał niegdyś klasztor Dominikanów (obecnie w budynku
mieści się tzw. kościół szkolny), do parku Tczewskiego Centrum Kultury i Sztuki (www.ckis.tczew.pl), a kończy się przy
placu Sambora. Trasę uatrakcyjnia urządzona przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Wodnej ekspozycja archeologiczna –
oświetlone i otoczone balustradą miejsce wykopalisk archeologicznych z fragmentem średniowiecznych murów obronnych. Zachowane pamiątki najdawniejszych dziejów Tczewa dowodzą ciągłości osadnictwa od kultury halsztackiej
przez czasy rzymskie i wczesne średniowiecze do pierwszej
lokacji miasta w 1260 r. Imię księcia Sambora II, który dokonał tej lokacji, nosi Bulwar Nadwiślański – miejsce plenerowych koncertów, festynów, happeningów i spacerów: rodzinnych, bo jest tam najlepszy w mieście plac zabaw dla
najmłodszych, i zakochanych, którzy na ławeczce z miniaturowym przęsłem 150-letniego mostu mogą zawiesić swoją kłódkę. Każdy, kto spaceruje po mieście, natknie się na
pomalowaną w czarno-białe pasy zabytkową lokomotywę.
Jest ona nowym symbolem Tczewa – przypomina o 160-letniej historii kolei w mieście, natomiast barwami nawiązuje do zespołu Republika, ponieważ jego lider Grzegorz Ciechowski był rodowitym tczewianinem.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zachęca
do odwiedzenia Tczewa i korzystania z licznych atrakcji.
Mayor Mirosław Pobłocki encourages to pay a visit
to Tczew and make use of its many attractions

park of the Centre for Culture and Art www.ckis.tczew.pl) to
the Sambora square.
The route is highlighted by an archeological exposition at the
crossroad of Chopina and Wodna Streets. This lit and surrounded by balustrade archeological site contains remains
of the medieval defensive walls. The preserved pieces prove
the continuous settlement in this region, starting from the
Hallstatt culture, through the Roman and medieval times until
the first foundation of the town in 1260. The name of Sambor
II, Duke of Pomerania who founded Tczew, was given to the
Vistula Boulevard. The boulevard is truly a heart of the town,
where open air concerts and happenings are held and everyone can enjoy a type of a walk they like most; families with
young kids can have fun in the most exciting playground in
Tczew and couples can affix a love padlock to the 150 year old
bridge. Also a new symbol of the town – a historic locomotive
painted in black and white stripes – cannot be missed there.
The object serves as a memorial to 160 years of railway history in Tczew and refers to the cult Polish rock band Republika,
which had black and white stripes in its logo. The charismatic
band founder and frontman, Grzegorz Ciechowski, was born
in Tczew.
Urząd Miejski w Tczewie / Town Hall in Tczew
pl. Piłsudskiego 1
83-110 Tczew
tel. 58 77 59 300, 58 77 59 309
e-mail: info@um.tczew.pl

www.wrotatczewa.pl
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PRZEDE WSZYSTKIM TANIE >> Skutery elektryczne

Jeżdżę
ekoskuterem

to moda, która zaczęła się wśród studentów. Poruszanie się
skuterem elektrycznym jest wygodne. Zwłaszcza w dużych
miastach łatwo omija się korki spowodowane coraz większą
liczbą samochodów. Jednak do jazdy skuterami elektrycznymi
skłania przede wszystkim ich niska cena i nieduży koszt eksploatacji. „W porównaniu z samochodem inwestycja w skuter elektryczny zwraca się już po czterech miesiącach” – mówi
Luiza Witkowska z E3SCOTTER
E3SCOTTER.

CICHY I BEZ SPALIN >> Coraz więcej mieszkańców

In the cities of Europe there are more and
more electric scooters. One of their biggest
advantages, next to environmental performance, is very low cost of operation, travelling a hundred kilometres on this type
of scooter will cost as little as three PLN,
the equivalent of two scoops of ice cream
in the nearest ice cream shop.

SKUTER CZY ROWER >> Tańszym niż skuter elektryczny

SCOOTER OR BIKE >> A cheaper option than an elec-

rozwiązaniem jest tylko rower, jeżeli nie własny, to miejski,
jednak jak mówi Michael Bell z E3SCOTTER
E3SCOTTER, światowego lidera sprzedaży i serwisu skuterów elektrycznych: „Skuter jest
znacznie bezpieczniejszy niż rower. Zbudowany jest na ramie motocyklowej, dzięki czemu ma wszelkie atrybuty bezpieczeństwa motocykla spalinowego oraz wzbudza większy
respekt na ulicach niż rower”. Na podstawie sondy przeprowadzonej wśród użytkowników skuterów wynika, że pozostali użytkownicy ruchu drogowego chętniej ustępują miejsca
skuterom niż rowerom. Dają więcej miejsca do swobodnego
wyminięcia lub przejazdu niż zwykłym rowerom. Skuter jest
również bardziej widoczny na drodze.

tric scooter is only a bike, if not your own, then a city one,
however, as says Michael Bell from E3SCOTTER
E3SCOTTER, the world
leader in sales and service of electric scooters: “A scooter
is much safer than a bicycle. It is built on the frame of a motorcycle, so it has all the safety attributes of a combustion
motorcycle and ensures more respect on the streets than a
bike. “ A survey conducted among users of scooters shows
that other road users are more likely to give way to scooters
than bicycles. They give scooters more space for free road
manoeuvres rather than bicycles. A scooter is also more visible on the road.
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miast kusi również aspekt ekologiczny skuterów elektrycznych. Dzięki napędowi elektrycznemu skuter jest cichy i nie
emituje spalin. Jak mówi Laura Paś, studentka czwartego roku
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z SGH: „Staram się prowadzić zdrowy tryb życia i dbać o środowisko na
tyle, na ile mogę. Jeżdżę obecnie EM07 z e3scooter.com. Skuterek jest stylowy, cichy i kobiecy. Do tego nie przyczyniam się
do ocieplenia klimatu jak wielu innych kierowców, ale rozumiem facetów w wypasionych brykach, mnie też nikt nie zatrzyma”.

SILENT AND WITHOUT EMISSIONS >> More and
more city dwellers are also tempted by the ecological aspect
of electric scooters. Thanks to the electric drive, the scooter
is quiet and does not emit fumes. As says Lauren Pas, fourth
year student of International Economic Relations in Warsaw
School of Economics: “I try to lead a healthy lifestyle and care
for the environment as much as I can. At present I’m driving
an EM07 from e3scooter.com. The small scooter is stylish,
quiet and feminine. Besides I do not contribute to the global
warming, as many other drivers, but I understand the guys in
the cool wheels, nobody will stop me either”.

Fot.: © Maridav - Fotolia.com

W miastach Europy pojawia się coraz
więcej skuterów elektrycznych. Jedną
z największych ich zalet, obok ekologiczności, jest bardzo niski koszt eksploatacji,
przejechanie stu kilometrów tego typu
skuterem to koszt zaledwie trzech złotych, czyli równowartość dwóch gałek lodów w najbliższej lodziarni.

Fot.: arch. producenta

I DRIVE AN ECO SCOOTER

FIRST OF ALL, INEXPENSIVE >> Electric scooters
is a fashion which began among students. Travelling by an
electric scooter is comfortable. Especially in big cities it is
easy to avoid traffic jams caused by the increasing number
of cars. But what primarily induces to drive electric scooters
is their low price and low cost of operation. “In comparison
with a car, the investment in an electric scooter pays for itself as soon as after four months” - says Luiza Witkowska
from E3SCOTTER
E3SCOTTER.
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tion does not lie solely in the walls and chambers but also in
the events held behind the castle’s gate: knights’ tournaments,
concerts of early music, demonstrations of the artistry and mediaeval crafts, numerous fairs and markets. As we travel along
the trail we may feel the true spirit of the mediaeval castle.

FROM TORUŃ TO THE SEAT OF BIERZGŁOWO KOMTURS
(COMMANDEERS) >> Let us start our travel along the trail
of the Teutonic castles in Toruń established by the Teutonic
Knights in 1230. The city has preserved a fine Old Town full of
monuments and the slightly younger New Town, inscribed on
the UNESCO World Heritage List. What used to be a tremendous castle was demolished at the beginning of the Thirteen
Years’ War and now it is no more than ruins which still reveal
the greatness of the former stronghold though. Around 15 km
to the northwest of Toruń there is Zamek Bierzgłowski – a
small village with a well-preserved stronghold. Built in 1270, it

Szlakiem

GOTYCKICH
ZAMKÓW

Ruiny zamku w Toruniu / Castle ruins in Toruń

Paweł Klimek

TRAIL OF THE GOTHIC CASTLES
Wielką atrakcją turystyczną Pomorza
są wznoszone tu przez prawie 300 lat
zamki krzyżackie. Budowle
te przypominają jednocześnie o trudnej
i skomplikowanej historii tego regionu.
Zakon krzyżacki władał terenami w pobliżu ujścia Wisły od XIII
do XV w. Wzniesione w tym czasie budowle należą do najbardziej wartościowych zespołów architektonicznych nie tylko
w Polsce, ale i w całej Europie. Łącznie na ziemiach Państwa
Zakonnego stało ponad 90 warowni, zamczysk i prawdziwych
twierdz. Znaczna ich część nie dotrwała do dziś – uległa zniszczeniu, spłonęła lub została rozebrana. Te jednak, które przetrwały, zachwycają gotycką architekturą, szczycą się bogatą historią, a niektóre są owiane tajemnicami i legendami. Wszystkie świadczą o wysokim kunszcie swoich budowniczych, a dziś
są bezcennymi zabytkami architektury i sztuki, chętnie odwiedzanymi przez turystów.
Wśród kilkunastu zamków leżących na szlaku, znajdują się zarówno obiekty zakonne, jak i zamki biskupie oraz kapitulne.
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A huge touristic attraction of Pomerania are the castles of the Teutonic Order
erected here for almost 300 years. The
edifices remind us of the difficult and
complex history of the region.
The Teutonic Order ruled the territory near the mouth of the
Vistula River from the 13th to the 15th c. The buildings of that
period belong to the most valuable architectural complexes
not only in Poland but also in the entire Europe. In total over
90 strongholds, castles and real fortresses stood in the lands
belonging to the State of the Teutonic Order. A considerable
number of them has not been preserved: they were destroyed,
burnt or demolished. Those which have survived though have
a fascinating Gothic architecture and boast a rich history and
some are shrouded in mystery and legends. All of them show the
high level of artistry of their constructors and today are priceless
monuments of architecture and art willingly visited by tourists.
The dozen or so castles located along the trail include monastic castles, bishop’s castles and chapter’s castles. The attrac-

Atrakcjami nie są tu jedynie mury i komnaty, ale także imprezy organizowane w zamkowych podwojach – turnieje rycerskie, koncerty muzyki dawnej, pokazy kunsztu i średniowiecznego rzemiosła, liczne kiermasze i jarmarki. To sprawia, że przemierzając szlak, możemy poczuć prawdziwą atmosferę zamkowego średniowiecza.

Zamek w Świeciu nad Wisłą / Castle in Świecie on the Vistula River

Z TORUNIA DO SIEDZIBY KOMTURÓW BIERZGŁOWSKICH >> Wyprawę szlakiem krzyżackich zamków można
rozpocząć w Toruniu, któremu początek dali Krzyżacy w 1230 r.
W mieście zachowało się wspaniałe, pełne zabytków Stare Miasto, oraz niewiele młodsze Nowe Miasto, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z potężnego zamku, zburzonego na początku wojny trzynastoletniej, zachowały się tylko ruiny,
świadczące o wielkości dawnej warowni. Około 15 km na północy-zachód od Torunia znajduje się Zamek Bierzgłowski – niewielka wioska z dobrze zachowaną warownią. Był to jeden z najstarszych zamków krzyżackich, powstały w 1270 r. i będący siedzibą
komtura. Zamek był kilkukrotnie niszczony, a w połowie XIX w.
odrestaurowany w stylu neogotyckim.
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Zamek w Bytowie / Bytów Castle

Ruiny zamku w Radzyniu Chełmińskim / Castle ruins in Radzyń Chełmiński

Zamek w Sztumie / Sztum Castle

Zamek w Człuchowie / Człuchów Castle

KOMTURIA W ŚWIECIU I ZAMEK GNIEW >> Przekraczamy teraz Wisłę i udajemy się na północ – do Świecia. Już
z daleka widoczne są potężne ruiny zamczyska, zbudowanego
na sztucznej wyspie, niedaleko ujścia Wdy do Wisły. Do dziś zachowała się część średniowiecznych murów, a także wysoka na
ponad 30 m. cylindryczna wieża, z której roztacza się wspaniała panorama. Podążając dalej na północ wzdłuż Wisły, po 50
km. dotrzemy do miasteczka Gniew, które wspaniale prezentuje
się zwłaszcza od wschodniej strony. Tutejszy zamek został zbudowany w drugiej połowie XIII w. w gotyckim stylu. Budowla zachwycała, kiedy gościła w swych murach wielkiego mistrza krzyżackiego Michała Kuchmesitera. Organizowane tu od
1992 r. spektakle i inscenizacje historyczne oraz turnieje rycerskie sprawiły, że Zamek Gniew uznawany jest za jeden z głównych ośrodków upowszechniania historii w Polsce.

was one of the oldest castles of the Teutonic order and served
as the seat of a komtur. The castle was destroyed twice and
renovated in the Neo-Gothic style.

by podziwiać wspaniałą gotycką architekturę, za przyczyną
której warownia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest obecnie największą gotycką budowlą
obronną na świecie.

entire trail: the Malbork Castle. The largest brick building in
the world, it was designed as the main capital of the State of
the Teutonic Order. Multitudes of tourists come here every
year to admire the magnificent Gothic architecture for which
the fortress was inscribed in the UNESCO World Heritage
List. At present it is the largest Gothic defence structure in
the world.

CZŁUCHÓW I KONRAD WALLENROD >> Daleko na
zachodzie, na dawnych rubieżach Państwa Zakonnego, znajduje się zamek krzyżacki w Człuchowie. Zamek do naszych czasów przetrwał tylko częściowo – zachował się fragment murów
obronnych oraz wieża wysoka na 46 m., z której można podziwiać rozległą panoramę Człuchowa i okolicy. Warto pamiętać,
że jednym z komturów na zamku był Konrad Wallenrod, znany
z dzieła naszego wieszcza, Adama Mickiewicza. Innym, wysuniętym daleko na zachód, cennym zabytkiem jest zamek krzyżacki w Bytowie. Jest to jedna z najwspanialszych i stosunkowo najlepiej zachowanych warowni, pochodząca z XIV i XV w.
Jego budowniczym był Mikołaj Fellenstein – ten sam, który budował również twierdzę w Malborku. Obecnie w zamku znajduje się muzeum i hotel.
STOLICA PAŃSTWA ZAKONNEGO >> Wracamy do
doliny Wisły, by skierować się wzdłuż jej wschodniego ramienia – Nogatu. Tutaj czeka na nas najbardziej znana atrakcja
całego szlaku – zamek w Malborku. Ta największa na świecie budowla ceglana zaplanowana była jako główna stolica
Państwa Zakonnego. Co roku przybywają tu rzesze turystów,
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KOMMENDE IN ŚWIECIE AND GNIEW CASTLE >>
Lets’ cross the Vistula now and go north – to Świecie. From
afar we can seen the tremendous walls of the castle built on an
artificial island, near the estuary of the Wda River flowing into
the Vistula. Some of the mediaeval walls and a cylindrical tower
of over 30 metres offering a wonderful panorama have been
preserved till the present times. %0 km further down the Vistula River, towards the north, we will reach the town of Gniew,
which looks amazing especially on its eastern side. The local
Gothic-style castle was built in the second half of the 13th c.
The edifice was enchanting when it received the Grand Master of the Teutonic Knights Michael Küchmeister. Held since
1992, shows and historical staged events as well as knights’
tournaments have made the Gniew Castle a major centre to
popularise history in Poland.

SZTUM I KWIDZYN >> Niedaleko Malborka koniecznie
trzeba zobaczyć zamek w Sztumie. Na przesmyku między dwoma jeziorami, w wybitnie obronnym miejscu, wznosi się budowla z I połowy XIV w. W dobrym stanie zachowały się tu
dolne kondygnacje wieży, mury obronne i fosa. W dawnych
czasach pełnił on funkcję letniej rezydencji głowy zakonnego
zgromadzenia. W zamku działa obecnie Stowarzyszenie Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej. 20 km dalej na południe, na wysokim brzegu doliny Wisły, wznosi się jedna z najbardziej imponujących krzyżackich warowni – zamek w Kwidzynie. Ceglany
zamek połączony jest tu w jeden kompleks z katedrą. Charakterystycznym elementem zamku jest daleko wychodzące poza
zwartą bryłę zamku gdanisko z prowadzącym do niego gankiem na wysokich arkadach.

CZŁUCHÓW AND KONRAD VON WALLENRODE >>

NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ >> Dalej na południe poło-

Far to the west, in the former frontier of the State of the Teutonic Order there is a Teutonic castle in Człuchów. The castle
has been preserved in part only; there is a fragment of the baileys and a 46-metre tower from which you may admire the vast
panorama of Człuchów and its surroundings. It is worth remembering that one of the komturs of the castle was Konrad von
Wallenrode known from a poem by our bard Adam Mickiewicz.
Another relic of the past, far to the west, is the castle of the
Teutonic Order in Bytów. It is one of the greatest and relatively
best preserved strongholds, from the 14th and 15th c. It was
built by Nicolaus Fellenstein, the same who built the Malbork
fortress. At present it hosts a museum and hotel.

żona jest historyczna ziemia chełmińska z kilkoma godnymi
uwagi zabytkami. Szczególnie malowniczo prezentuje się zamek w Radzyniu Chełmińskim, częściowo zrujnowany, zbudowany na rzucie kwadratu, z czterema narożnymi basztami. Ruiny zamku są udostępnione zwiedzającym – można wejść na
jedną z narożnych wież, z której roztacza się rozległy widok
na okolicę.
W ten sposób znaleźliśmy się ponownie w okolicach Torunia, po drodze obejrzawszy wszystkie najpiękniejsze pomorskie zamki gotyckie. Warto też wybrać się na osobną wyprawę, by zobaczyć zamki położone bardziej na wschód od doliny Wisły – na terenie Warmii i Mazur. Oglądając monumentalne
twierdze Olsztyna, Reszla czy Lidzbarka Warmińskiego, czekają
nas nie mniejsze emocje, a atrakcyjność podróżowania zwiększa jeszcze urokliwy krajobraz najpiękniejszych pojezierzy naszego kraju.

CAPITAL OF THE STATE OF THE TEUTONIC ORDER
>> We are back to the Vistula Valley now to head along its
eastern branch called Nogat. Here is the greatest gem of the

SZTUM AND KWIDZYN >> A must to see is the Sztum
castle in the vicinity of Malbork. On an isthmus between two
lakes, in a perfect defence spot, there is an edifice erected in
the first half of the 14th c. The lower storeys of the tower, the
baileys and the moat have been preserved in a good condition. It used to be a summer residence of the head of the Order. The castle is a seat of the Society of the Brotherhood of
the Knights of the Sztum Land. 20 km further to the south
on the high bank of the Vistula Valley towers one of the
most impressive strongholds of the Teutonic Order – the
Kwidzyn Castle. The brick castle forms a single complex
with a cathedral. A specific element of the castle was a dansker removed far from the compact castle with a walkway
on a high arcade.
IN THE CHEŁMNO LAND >> Still further to the south
there is a historical Chełmno land with several noteworthy
monuments. The partly-ruined, square-plan castle with four
corner towers in Radzyń Chełmiński looks especially picturesque. The ruins of the castle are accessible to tourists. It is
possible to climb one of the corner towers offering a panoramic view of the surroundings. And we are back to Toruń
now having seen all the most beautiful Gothic castles of Pomerania. It is worth having another trip to visit castles located
further to the east of the Vistula Valley, in the lands of Warmia
and Masuria. The monumental fortresses of Olsztyn, Reszel
and Lidzbark Warmiński shall ensure as much emotion and
the lovely landscape of the most beautiful lake districts of our
country will enhance the pleasure of travelling further.
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Located at the mouth of the Wierzyca River
into the Vistula River, Gniew resembles Kazimierz Dolny. They are both characterized
by picturesque Vistula landscapes, narrow
streets and charming nooks and crannies.
Whereas Kazimierz is most widely associated
with painters and men of letters, with their
accessories and exuberant way of life, Gniew
remains much more sheltered. Its medieval
walls create a unique sense of mystery.
FACE TO FACE WITH THE COMMANDER >> Gniew
is situated along the historic Amber Road. For eight hundred
years of its existence the city has been passed from Polish to
German hands back and forth. The Teutonic Knights have built
here, on the left bank on the Vistula River, the most splendid
fortress in their Order’s history. At the beginning it was home
to the Teutonic commanders and later on it served as a residence of the Polish district governors. The original castle was
devoured by a great fire in 1921. Nowadays, the reconstructed
Castle in Gniew has become a lively center for events and education about the Middle Ages in Poland. Knight tournaments,
historic shows and battle reenactments are held there on the
regular basis. Visitors to the castle can also enjoy a unique
multimedia show ‘Holidays with Ghosts’. Surrounded with walls
falling apart and burning roofs, they encounter the ghosts of the
past, to whom Polish famous actors lent their voice. The show
combines education with great entertainment. Another thrilling
experience is a tour around the castle, including workshops
of craftsmen, a mint, a shooting range and, last but not least,
a ‘relax lounge’ of the castle executioner. In the courtyard the
guests can meet face to face with the actors playing authentic

Nieodgadniony

Gniew

Alina Ert-Eberdt

MYSTERIOUS GNIEW

Ulokowany nad ujściem Wierzycy do Wisły Gniew przypomina Kazimierz nad Wisłą. Cechami wspólnymi są nadwiślański malowniczy krajobraz, urokliwe uliczki i zaułki. O ile
wyróżnikiem Kazimierza są malarze i ludzie pióra, których łatwo rozpoznać po akcesoriach i artystowskim sposobie bycia, Gniew jest bardziej nieodgadniony. Atmosferę tajemniczości potęgują średniowieczne mury emanujące „gniewną” przeszłością.
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murów i płonących stropów „spotykają się” z duchami przeszłości, którym głosów użyczają znani polscy aktorzy. Przedstawienie nie tylko zachwyca, ale i uczy. Nie mniej emocji dostarcza wędrówka obejmująca warsztaty dawnych rzemieślników, mennicę, strzelnicę zamkową oraz „gabinet relaksacyjny kata gniewskiego”… Przechadzając się po dziedzińcu,
spotyka się statystów wcielających się w autentyczne postacie historyczne. Można stanąć oko w oko z komturem Zygmuntem von Ramungen, Szwedami na usługach króla polskiego i husarzami.
Słysząc chorały gregoriańskie dochodzące z zamkowej kaplicy, łatwo pogrążyć się w błogiej kontemplacji.

Ale przeszłość chodzi tutaj pod rękę z teraźniejszością.
W 2013 r. tuż przy zamku, nad Wisłą, powstało lądowisko
dla śmigłowców.

Fo t . : St u d i o A

Szlak Bursztynowy. W ciągu ośmiowiekowej historii Gniew
wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Z polskich w niemieckie
i odwrotnie. Krzyżacy wznieśli tu najpotężniejszą na lewym
brzegu Wisły twierdzę zakonu. Najpierw była ona domem
komturów krzyżackich, a potem siedzibą starostów polskich.
Oryginalny zamek spłonął w wielkim pożarze w 1921 r. Zrekonstruowany dzisiejszy Zamek Gniew jest prężnym ośrodkiem krzewienia tradycji średniowiecznej. Odbywają się tu
turnieje rycerskie, widowiska historyczne, inscenizacje bitew.
Wyjątkowe w skali całej Polski jest multimedialne widowisko
„Wakacje z duchami”. Widzowie w otoczeniu walących się

Fo t . : Ro m a n H ud z ik

OKO W OKO Z KOMTUREM >> Kiedyś prowadził tędy

Pojedynek na kopie podczas Międzynarodowego Konnego Turnieju Rycerskiego
o Miecz Króla Jana III Sobieskiego
A lance duel during the International Knight Tournament
for the Sword of the King Jan III Sobieski

ŚREDNIOWIECZNY ENTOURAGE >> Spacer po starym
mieście to zanurzenie się w średniowiecznym entourage’u.
Szachownicowy układ ulic prędzej czy później doprowadzi do
kwadratowego, wybrukowanego rynku. Gotycki ratusz nieprzerwanie pełni swą funkcję od siedmiu stuleci. Atmosferę
minionych wieków łatwo poczuć też w trójnawowym, gotyckim kościele stojącym w narożniku rynku. Większość kamienic
rynkowych ma średniowieczną metrykę. W jednej z nich za-
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Gniew – panorama miasta / The city view

atrakcji miasta warto wybrać się na szlaki turystyczne w gminie Gniew. Jest ich aż pięć: Dolnej Wisły, Lasów Dębińskich,
Rzeki Wierzycy, Opaleński i Ziemi Tczewskiej. Widok na dziewiczą tutaj dolinę Wisły ze wzgórz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego zapiera dech w piersiach! Rozległe i bujne lasy kryją bogactwo gatunków fauny i flory, w tym mnóstwo grzybów.
Na turystów czekają przejażdżki bryczką i powozem wyjeżdżającym spod zamku, rekreacyjne rejsy gondolą i spływy kajakowe, wypożyczalnie rowerów i dobrze zagospodarowane
kąpieliska. A zimą – kuligi z pochodniami.
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MEDIEVAL ENTOURAGE >> Walking along the Old
Town is like taking a dive in the medieval entourage. The
streets, formed in a chessboard pattern, will finally take you to
the square-shaped, paved market square. The Gothic town hall
has been performing its function for over seven hundred years.
The atmosphere of the bygone days can still be felt in the threenave Gothic church situated at the market square corner. Most
of the tenement houses in the area date back to the medieval
era. One of them hosted Leon Wyczółkowski, a leading painter
of the Young Poland movement, during his stay in Gniew.
A fairytale Sambor Street, with its 19th century single storey
houses resembles the Golden Lane in Prague, Czech Republic.
The Sambor Street is home to a teddy bear called Miś Maciuś, a
city mascot. It enjoys dressing up as various characters, having
already staged as chimney sweeper, firefighter and even…Elvis
Presley. This charming area houses also the ‘History Gardens’
that reflect nine most important events in the history of the city.
For instance, a two-meter-high matchstick symbolizes the great
fire of the castle.
Another unique feature are houses that have once been built
onto the fortified walls by the poor. Their origin can still be traced

Fo t . : St u d io A , Ro m an H u dz ik

ROMANTYCZNA NOC >> Po poznaniu średniowiecznych

historic characters: the commander Segemunt von Ramungen,
Swedish citizens serving the Polish king and Polish Hussars.
Listening to the old Gregorian chants in the nearby chapel will
have a contemplative, soothing effect on the guests. But Gniew
is not entirely stuck in the Middle Ages; the past it is combined
with the modernity. In 2013 a helicopter landing zone has been
established near the castle, at the Vistula River.

Fo t . : St u d i o A

trzymał się podczas pobytu w Gniewie czołowy malarz Młodej Polski, Leon Wyczółkowski.
Urzekająca, wręcz bajkowa jest ulica Sambora z XIX-wiecznymi, parterowymi domkami. Jest ona porównywana do Złotej Uliczki w Pradze. Na ulicy Sambora mieszka Miś Maciuś
– maskotka miasta. Niedźwiadek lubi się przebierać za inne
postacie. Był kominiarzem, strażakiem, a nawet Elvisem Presleyem. Przy tej urokliwej ulicy mieści się także „Ogród Historii”, ukazujący dziewięć wydarzeń, które miały znaczący
wpływ na dzieje miasta, np. dwumetrowa zapałka przypomina o pożarze zamku.
Inną ciekawostką są domki, które niegdyś ubożsi mieszkańcy
dobudowywali wzdłuż murów obronnych (ulice, na których
stoją, noszą dziś nazwy, nomen omen, Górny i Dolny Podmur). Kiedy mury przestały już pełnić funkcję warowną, część
z nich rozebrano, ale te, które pozostały, wciąż stoją na straży
tajemnic i architektonicznych skarbów Gniewu.
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Gniew – ulica Sambora
The Sambor Street

Gniew – przystań zamkowa u stóp Pałacu Marysieńki
Castle harbor at the Marysienka Palace

W Gniewie jest gdzie spać i smacznie zjeść. Do wyboru są
pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się
w otoczeniu lasu i Pałac Marysieńki, zbudowany przez Jana
Sobieskiego dla ukochanej żony. Obecnie mieści się w nim
stylowy hotel, którego okna wychodzą na Zamek Gniew oraz
dolinę Wisły i Wierzycy.
Zatem do zobaczenia w Gniewie!

by their names – Górny Podmur and Dolny Podmur (Upper and
Lower Underwall). After the walls lost their defensive function,
a part of them has been deconstructed. The remains, however,
still encircle and guard architectonic treasures of Gniew.

Kalendarium wydarzeń Lato 2013
Event calendar Summer 2013
Lipiec / July
6–7, 13–14 i 27–28 lipca, wzgórze zamkowe / Castle hill
„Podróż w przeszłość do Zamku Gniew” (spektakle historyczne)
„Journey to the past in the Gniew Castle” (historic shows)
28 lipca – Festiwal Dziedzictwa Regionalnego
„Krzyżacy kontra Kociewiacy”, rynek starego miasta
Festival of the Regional Heritage „Teutonic Knights vs. the inhabitants
of Kociewice”, Market Square
Sierpień / August
3–4 sierpnia – Dorszowe Żniwa, wzgórze zamkowe
(X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w potrawach z ryb morskich)
Cod Harvest (X International Championship in Poland in Sea Fish Dishes)
10–11 sierpnia – „Podróż w przeszłość do Zamku Gniew”
(spektakle historyczne)
„Journey to the past in the Gniew Castle” (historic shows)
15–18 sierpnia – Festiwal Muzyki Gospel, wzgórze zamkowe
Gospel Music Festival
Wrzesień / September
21–22 września – Vivat Vasa!, wzgórze zamkowe
(inscenizacja batalistyczna bitwy dwóch Wazów pod Gniewem w 1626 r.)
Vivat Vasa! (The reenactment of the Battle of Gniew between
kings of the Vasa dynasty in 1626)

ROMANTIC NIGHTS >> Having enjoyed the medieval flair
of the city to the fullest, the visitors can try out the hiking trails
in the Gniew county. There are five of them, located in the following areas: Lower Vistula River, Debinski Forest, Wierzbica
River, Opalenie and Tczew. The view on the unspoiled valley of
the
t Vistula in the Vistula Landscape Park s is literally breathtaking.
Expansive, leafy woods support a good variety of flora
t
and
a fauna, especially edible mushrooms. The tourist can enjoy
chaise
and carriage rides that start at the castle, as well as
c
gondola
rides, canoe rafting, bike rental stations and well kept
g
swimming
areas. In the winter the greatest attraction is the tras
ditional
horse-drawn sleigh ride with torches.
d
There
are places where you can take good rest and dine well.
T
The
T guest can choose between guesthouses, tourist farms and
Marysienka Palace, a castle built by the Polish king Jan III Sobieski for his beloved wife. Nowadays, the castle houses a stylish hotel, from where you can enjoy the great view on the Gniew
Castle and the valleys of two rivers: Vistula and Wierzyca.
Hope to see you in Gniew!

Urząd Miasta i Gminy Gniew
plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
tel. +48 530 79 19

www.gniew.pl, www.zamek-gniew.pl
pl
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Kwidzyn
Robert Szewczyk

Most z Pomorza na pojezierze
KWIDZYN – A BRIDGE FROM POMERANIA TO LAKELAND

Kwidzyn położony nad rzeką Liwą, na wschodniej krawędzi Doliny Kwidzyńskiej,
jest stolicą Dolnego Powiśla –
wschodniej części województwa pomorskiego. Dawniej
była tu osada i gród na wiślanej wyspie, nazwany przez
pogańskich Prusów Quedin.
Krzyżacy, którzy w XIII w. przejęli miasto, nadali mu nazwę
Marienwerder (Wyspa Maryi).
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Z CEGŁY I ŻELBETONU >> Zakon krzyżacki władał tymi
ziemiami przez stulecia. Rycerze z krzyżami na płaszczach rozpowszechnili styl gotycki, charakteryzujący się potęgą ceglanej formy, wielością pionowych elementów architektonicznych, wąskimi i bardzo wysokimi oknami, pokrytymi kolorowymi witrażami, które oszczędnie sączyły światło do monumentalnych wnętrz. Pięknym przykładem gotyku jest obronno-sakralny zespół zamkowo-katedralny – wizytówka Kwidzyna i najbardziej znany zabytek w mieście. Budowany od
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Kwidzyn is located at the Liwa River, on
the eastern edge of the Kwidzyn Valley it
is the capital of the Lower Powiśle - the
eastern part of the Pomeranian Voivodeship. In the past, here was a settlement
and a fortified town on a Vistula island
called Quedin by pagan Prussians.
The Teutonic Knights, who in the 13th
century took the town, gave him the name
Marienwerder (Mary’s Island).
OF BRICK AND REINFORCED CONCRETE >> The
Order of the Teutonic Knights ruled these lands for centuries. The Knights with crosses on coats spread the Gothic
style characterized by the power of the brick form, plurality
of vertical architectural elements, narrow and very tall windows, covered with colourful stained glass, which sparingly
trickled light to monumental interiors. A beautiful example of
Gothic is the defensive-sacral castle and the cathedral complex - the pride of Kwidzyn and the most famous historical
building in the city. The castle, which construction started
the late 13th century, is preserved in good condition. The
impressive brick fortress is topped with corner towers. The
tallest of them served as a bell tower. Interesting is the largest among the preserved Teutonic buildings latrine, called
Dansker, added to the western part of the castle. It’s a tall
building, to which leads to a long five-span porch, supported by pillars.
By one span more has the modern bridge that connected the two banks of the Vistula River (GniewKwidzyn) and replaced the existing ferry crossing.
The first travellers will go over it in this summer.
The bridge is not only representative but also
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Nowo wybudowane kamienice przy ul. Braterstwa Narodów
Newly built tenement houses at Braterstwa Narodów Street

Plac Tęczowy / Rainbow Square

że inne zabytkowe budowle, jak choćby pałac Fermora z XVIII
w., gmach Sądu Ziemskiego, neogotyckie budynki poczty
i koszar czy dawny konsulat Polski w Prusach Wschodnich.
Zabytki można nie tylko zwiedzać, ale także dobrze się w nich
bawić. Poszukujący rozrywki mogą się wieczorem wybrać do
XVIII-wiecznego spichlerza, w którym mieści się dziś klub muzyczny. Organizowane są w nim energetyczne koncerty, imprezy taneczne i karaoke.

River fortified towns, Teutonic castles and Gothic. Landscapes
of Iława Lakeland, with undulating moraines, postglacial lakes
and winding valleys of rivers and streams are very picturesque.
The city is wrapped by the green of the forests: Ryjewski,
Gardejski and Miłosna. Places with the most valuable natural
beauty are protected. In the nature reserve „Kwidzyńskie Ostnice”, one can find a floristic rarity: northernmost location of
endangered with extinction thermophilic plant Stipa pennata.
The surroundings are ideal for walks, mushroom picking,
cycling or horse riding. It is also worth to paddle through the
section of the waterway on Liwa from Kwidzyn through Białki
to Mareza. A great idea for vacations are horse riding holidays
organized by Recreational Grounds „Miłosna” (st. Miłosna 18)
founded in 1788 by the Emperor Frederick II.
Through a ravined Kwidzyn Valley with 40 km of length and
7-9 km of width leads one of the branches of the Vistula River
bike path. It was led on a unwooded edge of the valley, which
relative height reaches up to 50 meters, and on the top the
flood embankment. Cyclists can therefore enjoy great scenes.
Lovers of the two wheels have a variety of other, longer and
shorter routes with different themes.

Plac Jana Pawła II, widok na katedrę/ John Paul II Square, view of the cathedral

końca XIII w. zamek zachował się w dobrym stanie. Imponującą ceglaną warownię zwieńczają narożne wieże. Najwyższa z nich pełniła funkcję dzwonnicy. Ciekawostką jest największa wśród zachowanych budowli krzyżackich latryna,
zwana gdaniskiem, dobudowana do zachodniej części zamku. To wysoki budynek, do którego wiedzie długi pięcioprzęsłowy ganek, wsparty na filarach. O jedno przęsło więcej ma
nowoczesny most, który połączył dwa brzegi Wisły (Gniew
– Kwidzyn) i zastąpił dotychczasową przeprawę promową.
Pierwsi podróżni pojadą nim latem bieżącego roku. Most nie
dość, że reprezentacyjny, to jeszcze rekordowy: jeden z najdłuższych (808,5 m) w Europie mostów typu extradosed, łączących cechy konstrukcji belkowych i wantowych. Prawdziwa gratka dla fanów techniki!

MELANŻ W SPICHLERZU >> W 2010 r. udostępniono
dla zwiedzających tajemniczą kryptę Wielkich Mistrzów Krzyżackich w podziemiach konkatedry św. Jana Ewangelisty. Archeolodzy poszukiwali tu szczątków błogosławionej Doroty, która według legendy miała objawić się we śnie obrońcy Malborka w 1410 r., Henrykowi von Plauen. W Tabularium otwartym przy Kwidzyńskim Centrum Kultury można nabyć oryginalną pamiątkę z Kwidzyna, na przykład koszulkę
z Wielkim Mistrzem. Miłośnicy historii powinni zobaczyć tak-
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record-breaking: one of the longest (808.5 m) in Europe extradosed bridges, combining the features of beam and cablestayed structures. A real treat for fans of technology!

PARTY IN A GRANARY >> In 2010, a mysterious crypt
of the Grand Masters of Teutonic Knights in the vault of cocathedral of St. John the Evangelist was opened for opened
to the public. Archaeologists searched here for the remains of
the blessed Dorothy, who according to legend, was to reveal
in a dream in 1410 to the defender of Malbork, Heinrich von
Plauen. In Tabularium, opened by the Kwidzyn Cultural Centre,
one can purchase an original souvenir from Kwidzyn, for example, a T-shirt with a Grand Master.
Lovers of history should also see other historic buildings, such
as Fermor’s palace of the 18th century, the Land Court building, neo-Gothic buildings of mail and barracks or the former
Polish consulate in East Prussia. One can not only explore the
historic buildings, but also have fun in them. Entertainmentseekers should go in the evening to the 18th century granary,
which houses today a music club. Events organized in it include
energetic concerts, dance parties and karaoke.
BY HORSE, KAYAK AND BICYCLE >> Kwidzyn is located
on several regional and national thematic routes: the Vistula
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KONNO, KAJAKIEM I NA ROWERZE >> Kwidzyn położony jest na kilku szlakach tematycznych o zasięgu regionalnym i krajowym: Nadwiślańskich Grodów, Zamków Krzyżackich i Gotyckim. Krajobrazy Pojezierza Iławskiego, z falistymi
morenami, polodowcowymi jeziorami oraz krętymi dolinami
rzek i strumieni są niezwykle malownicze. Miasto otula zieleń
lasów: Ryjewskiego, Gardejskiego i Miłosnej. Miejsca o najcenniejszych walorach przyrodniczych objęto ochroną. W rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” odnaleźć można florystyczny rarytas: najdalej na północ wysunięte stanowisko
zagrożonej wyginięciem ciepłolubnej roślinki, ostnicy Jana.
Okolice zachęcają do spacerów, grzybobrań, wycieczek rowerowych lub konnych. Warto też przepłynąć odcinek szlaku wodnego Liwą z Kwidzyna przez Białki do Marezy. Świetnym pomysłem na wakacje są wczasy w siodle organizowane
przez Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” (ul. Miłosna 18) w stadninie założonej w 1788 r. przez cesarza Fryderyka II Wielkiego.
Przełomową Doliną Kwidzyńską o długości 40 km i szerokości 7-9 km wiedzie jedna z odnóg Wiślanej Trasy Rowerowej.
Poprowadzono ją niezalesioną krawędzią doliny o wysokości
względnej sięgającej 50 m oraz koroną wału przeciwpowodziowego. Rowerzyści mogą zatem podziwiać rozległe krajobrazy. Amatorzy dwóch kółek mają do wyboru jeszcze wiele innych, dłuższych i krótszych tras o różnorodnej tematyce.

Krypta w podziemiach prezbiterium Katedry
św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie przy
ul. Katedralnej 1, jest czynna od wtorku
do niedzieli w godz. 900-1700
Bilety można kupić 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 tuesday-sunday 9 am–5 pm.
Tickets may be bought at the entrance to the Tabularium crypt;
tel. (55) 273 21 21; price: 2.50 PLN

www.tabularium.ckj.edu.pl
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Jak długo jeszcze będziemy mieli
możliwość podziwiać kultury
plemion Dassanech, Karo, Mursi,
Hamar, Nyangatom i Suri?

ETIOPIA

Miejsca się zmieniają...
ETHIOPIA– PLACES ARE CHANGING...
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How much longer we will have the
opportunity to enjoy the culture of
the tribes of Dassanech, Karo, Mursi,
Hamar, Nyangatom and Suri?

Dolina Omo w południowej Etiopii, w pobliżu granicy z Kenią
i Sudanem, jest ojczyzną plemion Dassanech, Karo, Mursi, Hamar, Nyangatom i Suri, które należą do najbardziej zagrożonych
kultur w Afryce. Zamieszkiwane przez nich od setek lat tereny teraz rozjeżdżają wywrotki.

Omo Valley in southern Ethiopia, near the border with Kenya
and Sudan, is home to the tribes of Dassanech, Karo, Mursi,
Hamar, Nyangatom and Suri, which belong to the most endangered cultures in Africa. Areas inhabited by them for
hundreds of years are now being damaged by tipper trucks.

DOLINA OMO >> Wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO dolina Omo, to obok starożytnego Aksum i skalnych
kościołów w Lalibeli, główna atrakcja turystyczna Etiopii. Władze państwa chcą, aby do 2020 r. Etiopia była w pierwszej piątce najchętniej odwiedzanych państw w Afryce. Problem w tym,
że do tego czasu piękna dolina Omo może stać się, w najlepszym wypadku, komercyjnym skansenem z kilkoma pokazowymi
chatami – mieszkające tu plemiona zostaną wysiedlone, prawdziwe wioski znikną, a ci, którzy zostaną, będą musieli pracować na plantacjach trzciny cukrowej. Taki jest plan etiopskiego
premiera Melesa Zenawi, który w 2011 r., odwiedzając Dżinkę
– miasteczko u wrót doliny Omo, mówił: „Obiecuję, że to miejsce uznawane za cywilizacyjnie zacofane, stanie się przykładem
szybkiego rozwoju”.

OMO VALLEY >> Entered in the register of UNESCO,
Omo Valley is, next to the ancient Aksum and rock churches
of Lalibela, a main tourist attraction of Ethiopia. The country’s authorities want Ethiopia to be in the top five most visited countries in Africa by the year of 2020. The problem is
that by that time the beautiful valley of Omo may become,
at best, a commercial outdoor museum with several demonstration huts - tribes living here will be displaced, the real
villages will disappear, and those who stay will have to work
in sugar cane plantations. This is the plan of the Ethiopian
Prime Minister Meles Zenawi, who in 2011, visiting Jinka- a
town at the entrance to the valley of Omo, said: „I promise
that this place, considered to be underdeveloped, will become an example of rapid development.”
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KOMPLEKS CUKROWY ZAMIAST WIOSKI? >> Rozpoczęto już budowę dróg do przyszłego kompleksu cukrowego. Zakłady będą przetwarzały trzcinę cukrową, która rosnąć będzie
na łącznej powierzchni 245 tys. hektarów na terytorium dwóch
parków narodowych – Omo i Mago. Aby jednak trzcina cukrowa obrodziła, potrzeba dużo wody, której w dolinie Omo nie ma
zbyt wiele. Ta, która jest, pochodzi z rzeki Omo, która karmi i poi
200 tys. mieszkańców doliny i ich stada.
W tym roku na rzece Omo ma powstać kontrowersyjna tama
Gibe III – najwyższa w Afryce. Powstający przy tamie wielki
zbiornik zatrzyma wodę, która nawadniała pola i sawannę. Omo
nie będzie już – jak co roku – wylewać i tym samym użyźniać pól.
Zmusi to lokalnych mieszkańców do szukania nowego miejsca,
które wyżywi ich i posiadane stada bydła. Bo bydło to dla mieszkańców doliny Omo największe bogactwo.
NIEZWYKŁE LUDY KARO I MURSI >> A przecież właśnie to „cywilizacyjne zacofanie” jest jednym z powodów, dla
którego jedziemy do Etiopii. Ludzie mieszkający w dolinie Omo
żyją tak jak przed setkami lat – półnadzy, wyznający swój system wartości, wierzący w swoje bóstwa. Wciąż malują i ozdabiają bliznami swoje ciała, wciąż prowadzą plemienne wojny
o swoje stada, a na zalewanych przez Omo ziemiach uprawiają sorgo i kukurydzę.
Lud Karo znany jest z ozdabiania ciała. Przygotowując się do
tanecznych ceremonii, jego członkowie malują się białą kredą,
ochrą, węglem drzewnym, rudą żelaza i żółtymi minerałami. Kobiety zwiększają swój seksapil, stosując skaryfikację. Robią nacięcia, po czym w otwarte rany wcierają popiół. Po zagojeniu się
ran na skórze zostają wypukłe szramy.
Z kolei Mursi słyną głównie z okrągłych płytek umieszczonych w wargach, wykonanych z gliny lub drewna. Nastoletniej
dziewczynce usuwa się siekacze, przebija dolną wargę i wtyka
w otwór mały drewniany kołek. Kiedy rana się goi, kołek zostaje
wymieniony na większy i tak stopniowo rozciąga się wargę. Im
większy krążek w wardze kobiety, tym bardziej jest ona atrakcyjna w oczach plemienia i tym więcej krów jest skłonny oddać jej
rodzinie mężczyzna, który chce się z nią ożenić.
Zapraszam, zanim będzie za późno...

A SUGAR COMPLEX INSTEAD OF A VILLAGE? >>
Construction of roads to the future sugar complex has already
begun. Plants will process sugar cane, which will grow in the
total area of 245 thousand. hectares in the territory of two
national parks - Orno and Mago. However, in order for sugar
cane to crop well, it requires a lot of water, which is scarce in
the valley of Orno. The required water supplies come from the
Omo River, which feeds and provides water to 200 thousand
inhabitants of the valley and their herds.
This year, the highest in Africa, controversial Gibe III dam is
supposed to be constructed on the Omo River... Arising by the
dam large reservoir will stop the water that waters the fields
and savannah. Omo will no longer, as every year, flood and thus
fertilize the fields. This will force the local residents to look for a
new place that will feed them and their herds of cattle. Because
for the inhabitants of Omo Valley cattle is the greatest wealth.

AMAZING KARO AND MURSI TRIBES >> And yet this
„underdevelopment” is one of the reasons why we go to Ethiopia. People living in the valley of Omo live just like hundreds of
years ago - half-naked, having their system of values, believing
in their deities. They still paint and decorate their bodies with
scars, still run tribal wars for their herds, and grow sorghum and
maize on lands flooded by Omo.
The people of Karo is known for decorating the body. Preparing to dancing ceremonies, its members paint themselves
with white chalk, ochre, charcoal, iron ore and yellow minerals.
Women increase their sex appeal by means of scarification.
They make cuts, and rub ash in the open wounds. After the
wounds are healed, convex scars are left on the skin.
Mursi, on the other hand, are known mainly for clay or wooden
circular plates, which are placed in the lips. A teenage girl has
her incisor teeth removed, lower lip pierced and a small wooden stake inserted in the wound. When the wound is healing,
the stake is replaced with a bigger one and in this way the lip is
gradually stretched. The bigger the disk in the woman’s lip is,
the more attractive she is in the eyes of the tribe and the more
cows will be given to her family by a man who wants to marry
her. I invite you, before it is too late...

Dojazd: samolotem. Z Polski nie ma bezpośrednich połączeń. Bilet w obie strony z przesiadką w jednym z europejskich miast, np. we Frankfurcie, kosztuje 3–4 tys. zł (w zależności od sezonu).
Wiza: jest wydawana na lotnisku, kosztuje 20 USD.
Waluta: Birr (ETB), 1 PLN = 4 ETB, 1 USD = 13,4 ETB.
Kiedy jechać: najlepiej wiosną lub jesienią.
Noclegi: w hotelu klasy turystycznej trzeba zapłacić ok. 20
USD za dobę. Luksusowy hotel w stolicy, np. Sheraton lub
Hilton, kosztuje powyżej 200 USD.
Transport: wewnętrzne przeloty liniami Ethiopian Airways do głównych miast w kraju – ok. 150 USD w jedną
stronę, wynajęcie samochodu terenowego: 100–150 USD
na dobę.

Getting there: by plane. There are no direct connections
from Poland. A return ticket with a transfer in a European city such as Frankfurt costs PLN 3-4 thousand (depending on the season).
Visa: it is issued at the airport, it costs USD 20.
Currency: Birr (ETB), PLN 1 = ETB 4, USD 1 = ETB 13.4
When to go: spring and autumn
Accommodation: at a medium-standard hotel you have
to pay about USD 20 per night. One night at a luxury hotel in the capital city such as Sheraton or Hilton costs over
USD 200.
Transportation: internal flights with Ethiopian Airways
to major cities in the country – one-way ticket costs approx. UDS 150, renting a SUV – USD 100-150 USD a day.

www.cyberethiopia.com; www.ethiopiadaily.com
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Wiadoma rzecz
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Włościańska run by Zofia and Witold Kalinowski is to be recommended. Mrs Zosia willingly initiates her guests into the
traditional cuisine of the region. She is a prize-winner of numerous regional and Voivodeship contests but the greatest
award is the satisfaction of her guests as she claims. Another
magical spot, within a couple of kilometres from the water reservoir is the ecological farm “Dąbrówka” in Hołowienki run by
Małgorzata Dąbrowska. Fresh air, peace, drives in a chaise and
wholesome, ecological cuisine with the Pearl-prizewinning juniper sausage and pierogi podglebiaki (dumplings) make it hard
to leave such a beautiful and picturesque spot.

Kamil Waszczuk

NIEWIADOMA

IN THE FOOTSTEPS OF PRINCESS CETYNIA
AND JULIUS CAESAR >>An unquestionable attraction of
the Sabnie borough is provided by a Yotvingian fortified settlement (Wały Jaćwingowskie) in Niewiadoma. Over 200 years
excavations were conducted there leading to the discovery of
Roman coins of Julius Caesar. Once on the trails of the Sabnie borough it is worth learning the etymology of the name of
the Cetynia River. As the legend wants, a Yotvingian princess
Cetynia, who wanted to avoid marriage to a Masovian prince,
flung herself from the walls of the settlement to the river and
drowned. The river was named after her.

ARCHAEOLOGICAL HEAVEN
OVER THE CETYNIA RIVER >>Achaeological excavations were conducted during the construction of the Niewiadoma lake. The excavation team was composed of Antoni

Mało kto słyszał o gminie Sabnie i należących do niej wioskach: Niecieczy Włościańskiej, Kupientynie, Kupientynie Kolonii i Niewiadomej. A właśnie tu, niespełna
100 km od Warszawy, bez medialnego szumu, powstaje dziś retencyjno-rekreacyjny
zbiornik na Cetyni, drugie po Zalewie Zegrzyńskim sztuczne jezioro na Mazowszu.

Hardly anyone has ever heard of the Sabnie
borough and its villages: Nieciecz Włościańska,
Kupientyn, Kupientyn Kolonia and Niewiadoma.
And it is here, less than 100 km from Warsaw,
that an impoundment and recreation lake
of Cetynia is being constructed as the second
largest artificial lake in Masovia after the
Zegrze Reservoir. No media attention drawn.

Pomysł powstania zbiornika na terenach wsi Nieciecz Włościańska, Niewiadoma, Kupientyn i Kupientyn Kolonia pojawił
się w latach 70. ubiegłego wieku, ale jego budowę rozpoczęto
dopiero w 2002 r. Oddanie akwenu do użytku nastąpi 3 sierpnia 2013 r. Okolony lasami zbiornik Niewiadoma budzi nadzieje na ożywienie gospodarcze oraz turystyczne zainteresowanie
tym malowniczym zakątkiem Podlasia. Czyste powietrze, piękne lasy i cisza stwarzają idealne miejsce do wypoczynku.

The idea to built the lagoon in the area of Nieciecz Włościańska,
Niewiadoma, Kupientyn and Kupientyn Kolonia was put forward in the 1970’s but work was commenced not earlier than
in 2002. The reservoir shall be commissioned on the 3rd of
August. Surrounded by forests, the Niewiadoma lake arouses
hope for economic recovery and touristic interest in this picturesque spot of Podlasie. Clean air, fabulous forests and silence
make it a perfect place to take a break.

KIEŁBASA JAŁOWCOWA I „PODGLEBIAKI” >>
Miejscem godnym polecenia jest położone pod samym lasem gospodarstwo agroturystyczne „Pod Czerwonym Dębem”

JUNIPER SAUSAGE AND PODGLEBIAKI >>Located
on the verge of the forest, an agritourism farm called “Pod
Czerwonym Dębem” (Under the Red Oak) in Tchórznica

Fo t . : a rc h i w u m f i r my A N W I T / A N TO N I S M O L I Ń S K I

WELL KNOWN - UNKNOWN* – NIEWIADOMA
w Tchórznicy Włościańskiej, prowadzone przez Zofię i Witolda Kalinowskich. Pani Zosia bardzo chętnie wtajemnicza gości w tradycyjną kuchnię regionalną. Jest laureatką wielu wyróżnień w konkursach regionalnych, nawet wojewódzkich, ale
jak twierdzi, największą nagrodą są dla niej zadowoleni goście.
Innym magicznym miejscem oddalonym o kilka kilometrów od
akwenu wodnego jest gospodarstwo ekologiczne „Dąbrówka”
w Hołowienkach, prowadzone przez Małgorzatę Dąbrowską.
Świeże powietrze, spokój, przejażdżki bryczką i zdrowa, ekologiczna kuchnia, w tym nagrodzona „Perłą” kiełbasa jałowcowa
i pierogi „podglebiaki”, sprawiają, że ciężko opuszczać tak piękne i malownicze miejsce.

ŚLADAMI KSIĘŻNICZKI CETYNI I JULIUSZA CEZARA
>>Niewątpliwą atrakcją gminy Sabnie są Wały Jaćwingowskie w Niewiadomej. Już przeszło 200 lat temu prowadzone
tam były wykopaliska, w czasie których odnaleziono monety
Juliusza Cezara. Wędrując szlakami gminy Sabnie, warto wiedzieć, skąd wzięła się nazwa rzeki Cetyni. Jak głosi legenda, jaćwieska księżniczka o imieniu Cetynia, chcąc uniknąć małżeństwa z księciem z Mazowsza, rzuciła się z wałów grodowych

* Niewiadoma means “unknown” (translator’s note).
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do rzeki i utonęła. To właśnie od jej imienia nadano nazwę
tej rzece.

ARCHEOLOGICZNE ZAGŁĘBIE NAD CETYNIĄ >>
Podczas budowy zbiornika Niewiadoma przeprowadzono badania archeologiczne. W skład zespołu badawczego wchodzili:
Antoni Smoliński, Małgorzata Kiełbasińska i Krzysztof Karasiewicz. W sumie znaleziono ponad 1300 obiektów związanych
z osadnictwem kumulującym się nad rzeką Cetynią oraz około 12 tys. ozdób, militariów oraz narzędzi wykonanych z krzemienia i kamienia.
KURHAN W NIECIECZY WŁOŚCIAŃSKIEJ >>Najważniejszym odkryciem był kurhan z wczesnej epoki brązu związany z ludnością tzw. kultury trzcinieckiej. Kurhan tworzył niewysoki piaszczysty nasyp, który krył dwa pochówki szkieletowe.
W pierwszym grobową komorę tworzyła konstrukcja z kamieni,
w drugim jedynie ułożone w narożnikach pojedyncze kamienie
wyznaczały jej zarys. Kości uległy prawie całkowitemu rozkładowi, ale w podłożu pozostały wyraźne przebarwienia. Oddawały kształt złożonych tu ludzkich szczątków. Dzięki nim wiadomo, że zwłoki ułożono na boku, z podkurczonymi nogami i rękoma złożonymi przy twarzy. W kurhanie znaleziono aż 21 artefaktów metalowych, są to ozdoby i militaria wykonane z brązu: bransolety, tarczki spiralne, grot włóczni itp.
Kurhan z Niecieczy Włościańskiej na terenie wschodniego Mazowsza jest jednym z pierwszych tego typu odkryć związanych
z ludnością kultury trzcinieckiej. Obecnie, pod kierunkiem Jakuba Affelskiego, trwają prace nad pozyskanym materiałem
archeologicznym. Do badań laboratoryjnych przekazano już
wszystkie metalowe artefakty z kurhanu oraz wyselekcjonowano próbki do określenia szczegółowego datowania kurhanu.
GRÓB HELENY MNISZKÓWNY >>Będąc w gminie Sabnie, koniecznie trzeba odwiedzić Zembrów, gdzie na przykościelnym cmentarzu pochowana jest powieściopisarka Helena
Mniszkówna, autorka „Trędowatej”. Warto też zajrzeć do Grodziska, by obejrzeć drewniany kościół w stylu bazyliki rzymskiej z 1778 r.
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Smoliński, Małgorzata Kiełbasińska and Krzysztof Karasiewicz.
The discovered in total over 1300 objects related to the settlements near the Cetynia River and around 12 thousand ornaments, militaria artefacts and stone tools.

BURIAL MOUND IN NIECIECZ WŁOŚCIAŃSKA
>>The most significant discovery was the burial mound from
the Early Bronze Age associated with the so-called Trzciniecculture population. The mound was a rather low sandy barrow
with two skeletal burials. The burial chamber of the first tomb
was built of stone. In the second tomb single stones placed in
the corners marked the contour of the chamber. Bones have
decomposed almost entirely but the substrate is clearly coloured. The patches revealed the shape of the human remains.
Due to the colour patches we know that the bodies were laid
on their side, with their legs bent and hands close to the face.
As many as 21 metal artefacts were found in the burial mound;
these are bronze ornaments and militaria: bracelets, spiral
plates, a spearhead etc.
The burial mound in Nieciecz Włościańska, in the eastern
Masovia, is the first discovery of this type associated with the
Trzciniec-culture population. At present, the archaeological
material is being examined under the supervision of Jakub
Affelski. All the metals artefacts from the burial mound have
already been sent for laboratory examination and samples selected for precise dating of the mound.

TOMB OF HELENA MNISZKÓWNA >>When in the
Sabnie borough, remember to visit Zembrów, where in the
churchyard is the tomb of a novelist Helena Mniszkówna,
author of Trędowata. It is worth to stop by Grodzisk to see a
wooden church of 1778 styled after Roman basilicas.

Gmina Sabnie: www.sabnie.pl
„Pod Czerwonym Dębem”: www.poddebem.info.pll
„Dąbrówka”: www.dabrowscy.agro.pl

Inne gospodarstwa sieci ekoturystycznej
między Bugiem a Narwią: www.bugnarew.pl
w.pl

Hotel*

** Restauracja

To miejsce magiczne i wyjątkowe, położone w centrum Cieplic, najstarszego uzdrowiska w Polsce, w sąsiedztwie Pałacu Schaffgotschów i Parku Zdrojowego,
które tworzą artystyczną scenerię dla odbywających
się tu plenerów i sesji zdjęciowych.
Eleganckie i stylowe wnętrza oraz wyśmienita kuchnia są doskonałą oprawą każdej uroczystości. Organizowane przez nas wesela oraz przyjęcia rodzinne długo pozostają w pamięci nie tylko za sprawą wyjątkowego klimatu architektonicznego wnętrz, ale również
za sprawą dyskretnej i profesjonalnej obsługi.
Uzupełnieniem oferty kulinarnej restauracji Caspar
jest oferta wypoczynkowa i kuracyjna hotelu Caspar,
oparta na leczniczych wodach termalnych i mineralnych uzdrowiska.
Pobyty kuracyjne to wspaniała alternatywa dla pobytów wypoczynkowych dająca możliwość zadbania
nie tylko o odpoczynek i relaks, ale przede wszystkim
o zdrowie i kondycję.

It is a magical and special place, located in the centre of the oldest spa town in Poland – Cieplice, in
the surrounding of the Schaffgotsch Palace and Park
Zdrojowy, which create artistic scenery for the outdoor
painting workshops and photo sessions held here.
The elegant and stylish interiors and the exquisite
cuisine are the perfect combination for any event. The
wedding receptions and family reunions organized
by us will long be remembered not only because of
unique architectural vibe created by the interiors but
also because of discreet and professional service.
The wide range of culinary services offered by the
Caspar restaurant is accompanied by the range of relaxation and health services provided by the Caspar
Hotel, based on medicinal thermal and mineral waters
of the spa.
Health stays are a great alternative to relaxation stays
and they give an opportunity to take care not only of
your rest and relaxation but also of your health and
shape.
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Podróże
po Sardynii
tekst: wydawnictwo Bezdroża

TRAVELS AROUND SARDINIA

Przemierzając Sardynię samochodem,
warto wybrać jedną z tras panoramicznych,
które wiodą lokalnymi drogami blisko morza i gór. Krajobrazy, które można podziwiać
podczas podróży, dosłownie zapierają
dech w piersiach.

When travelling across Sardinia by car, it
is worth to choose one of the panoramic
routes that lead through local roads near
the sea and mountains. Landscapes that
can be enjoyed during the trip are literally
breathtaking.

Z BOSY DO ALGHERO >> Wybudowana w 1879 r. dro-

FROM BOSA TO ALGHERO >> Built in 1879, road SP

ga SP 49, która łączy dwa z ciekawszych miast Sardynii –
Bosę i Alghero – wije się wzdłuż Riwiery Koralowej (Riviera del Corallo). Alghero od wieków słynie z biżuterii wyrabianej z wydobywanego tu korala. Już w 1384 r. król Piotr
IV Aragoński nadał miastu edykt, nakazujący wszystkim stat-

49 that connects two of the most interesting cities in Sardinia
- Bosa and Alghero - winds its way along the Coral Riviera
(Riviera del Corallo). Alghero has been well-known for years
of the jewellery made of coral collected here. As early as in
1384, King Peter IV of Aragon gave the city an edict ordering
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kom poławiającym koral wzdłuż zachodniego wybrzeża wyładunek w Alghero.
Podczas przejazdu tą trasą można podziwiać piękne wybrzeże klifowe porośnięte makią śródziemnomorską z trachitowymi formami skalnymi o niezwykłych kształtach. Na niedostępnych skałach klifów gniazduje niezwykle rzadki sęp płowy.
Wzrok przyciągają też pełne tajemniczego uroku szmaragdowe zatoczki, jak Porto Baosu, Cala Ittiri, Porto Tangone, Porto
Managu, Cala Griecas, Cala Burantinu czy Seno de sa Pazzosa. Z kolei XVI-wieczne wieże obronne – Torre Argentina i Torre Pòglina – strzegą wysuniętych w morze malowniczych przylądków.

all vessels collecting coral along the west coast to unload in
Alghero.
When travelling along this route you can admire beautiful
cliff coast overgrown with Mediterranean macchia with trachytic rock formations in bizarre shapes. The inaccessible
rock cliffs are the nesting place of the extremely rare griffon
vulture. Another eye-catching places are the full of mysterious charm emerald coves such as Porto Baosu, Cala Ittiri,
Porto Tangone, Porto Managu, Cala Griecas, Cala Burantinu
or Seno de sa Pazzosa. The 16th century defence towers
- Torre Argentina and Torre Pòglina, in turn, guard the picturesque seaward headlands.

STRADA DI MURAVERA >> Z Cagliari do Muravera w pobliżu granitowych skał Sette Fratelli (1023 m n.p.m.)

STRADA DI MURAVERA >> The picturesque Strada
di Muravera leads from Cagliari to Muravera near the granite

04.08.2013 20:55

62

walking around...

sto kilometrów przygody

wiedzie malownicza Strada di Muravera. Część trasy przebiega nad samym morzem, gdzie wznoszą się stare wieże strażnicze, m.in. Torre Mortorio i Torre Cala Regina. Wzdłuż wybrzeża położone są liczne miejscowości letniskowe. W głębi lądu
z kolei droga przebiega pośród granitowych masywów porośniętych makią.
Za Solanas droga wspina się na masyw, z którego wschodnich stoków roztacza się piękny widok na przylądek Carbonara. W pobliżu znajdują się pochodzące z XV-XVI w. ruiny wartowni Fortezza Vecchia i „domus de janas”, czyli domy czarodziejek. W 1999 r. na terenach położonych od Capo Boi do
Cala Pira utworzono morski rezerwat przyrody. Warto wybrać
się tu zwłaszcza w trzecią niedzielę lipca na święto Madonny
del Naufrago, kiedy niezwykła procesja łodzi płynie do posągu
Maryi, ustawionego w wodzie na głębokości 10 m.
Trudno uwierzyć, że pełne turystów w lecie miasteczko Villasimius było niegdyś cichą wioską rybacką. Dziś można tu obejrzeć fragmenty zatopionego u wybrzeży hiszpańskiego statku z XV w. oraz znalezione tu eksponaty z czasów fenickich
i rzymskich.
Na północ od Villasimius droga mija Costa Rei, w sezonie pełne turystów. Jednak są tu także mało uczęszczane okolice ruin
XVII-wiecznej wieży Torre Salinas, z których rozciąga się wspaniały widok na piękne białe plaże. Warto zajrzeć też do Muravera słynącej z wyrobu koszyków oraz pysznych słodkich wy-

rocks Sette Fratelli (1023 m a.s.l.). Part of the route passes
by the sea where there are old watchtowers, including Torre
Mortorio and Torre Cala Regina. Along the coast, there are
also many summer resorts. In the forests, in turn, the road
leads among granite massifs covered with macchia.
Past the Solanas, the road climbs to the massif whose eastern slopes offer a beautiful view of Cape Carbonara. Nearby
there are 15th-16th century ruins of the fortress Fortezza
Vecchia and “Domus de Janas”, that is “House of the Witches”. In 1999, a marine nature reserve was established on
lands from Capo Boi to Cala Pira. This place is especially
worth visiting on the third Sunday of July, for the feast of Madonna del Naufrago when unusual procession of boats sails
to the statue of Mary, set in water of a depth of 10m.
It’s hard to believe that the full of tourists in the summer town
Villasimius was once a peaceful fishing village. Today one
can see here remains of the sunken off the coast Spanish
ship of the 15th century and found here artefacts from the
Phoenician and Roman times.
To the north of Villasimius, the road passes Costa Rei, full of
tourists in the season. However, here is also a less busy area
of ruins of the 17th century Torre Salinas Tower, with a magnificent view of the beautiful white beaches. It is also worth
visiting Muravera famous for making baskets and delicious
sweet pastries, tasty honey and fine citruses. Every year, in

Hotel**** IS MORUS RELAIS

Hotel 4 * Is Morus Relais zlokalizowany jest na południowo-zachodnim wybrzeżu Sardynii, 40 km od Cagliari i zaledwie jedną godzinę lotu z Rzymu lub Mediolanu. Położony
w pięknym siedmiohektarowym parku ze śródziemnomorską roślinnością dysponuje 46 pokojami typu: Standard, Deluxe, Junior Suite i Prestige.
Gościom, którzy cenią kameralną atmosferę, oferuje 8 niezależnych obiektów i 8 domków, każdy z 2 mniejszymi apartamentami.
Śniadania i kolacje serwowane są w restauracji „La Terrazza”, a na życzenie klientów w małej restauracji „Grill” z widokiem na plażę serwowany jest lunch à la carte. Sardynia słynie ze
znakomitych świeżych ryb, smacznego mięsa od zwierząt hodowanych na naturalnych pastwiskach oraz świeżych warzyw. Szef kuchni wykorzystuje miejscowe produkty i receptury,
łącząc lokalne tradycje z kuchniami świata.
Goście hotelu mają do dyspozycji zbudowany z kamienia przestronny basen, a także
piękną prywatną plażę na urozmaiconym nabrzeżu – w miejscach, gdzie dno morza jest
piaszczyste, kryształowo czysta woda przybiera kolor turkusowy, a tam, gdzie dno pokrywają granitowe skały – niebieski. Leżaki i parasole na plaży są bezpłatne.
W pobliżu hotelu usytuowane jest prestiżowe pole golfowe.
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Hotel 4 * Is Morus Relais is located on the south-west coast of Sardinia, 40 km from
Cagliari and just one hour’s flight from Rome or Milan. Situated in a beautiful 7-hectare park with Mediterranean plants, has 46 rooms of types: Standard, Deluxe, Junior Suite and Prestige.
Guests who appreciate the intimate atmosphere are offered 8 independent villas and
8 small houses, each with two smaller apartments.
Breakfast and dinner are served in the restaurant „La Terrazza”, and on the request of customers in the small restaurant „Grill”, overlooking the beach, lunch a la carte is served. Sardinia is famous for its excellent fresh fish, tasty meat from animals raised on natural pastures and fresh vegetables. Our chef uses local products and recipes, combining local traditions
with the cuisines of the world.
Guests of the hotel can enjoy spacious stone-built pool and a beautiful private beach on
the varied waterfront - in places where the sea bottom is sandy, the crystal-clear water is turning turquoise, and where the bottom is covered with granite rocks - blue. Sunbeds and umbrellas on the beach are free.
Near the hotel there is a prestigious golf course.

Is Morus Relais, km 37,400 - 09010 S. Margherita di Pula - Cagliari - Sardynia - Włochy, tel. +39 070 921171, fax +39 070 921596 - p.iva 02298730926 - info@ismorus.it

pieków, smacznego miodu i znakomitych cytrusów. Co roku,
w marcu i kwietniu, obchodzone jest tu święto cytrusów „Sagra degli agrumi”.

L’ORIENTALE SARDA >> Wiodąca z Dorgali do Baunei
Droga Wschodnia, czyli L’Orientale Sarda, to 46 km jazdy po
zakrętach. Nie powinny się na nią decydować osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną. Jest ona najbardziej widokowym
odcinkiem drogi krajowej SS 125 przebiegającej przez całe
wschodnie wybrzeże Sardynii. Trasa wije się przez dzikie tereny
pomiędzy szczytami gór Supramonte nazywanych sardyńskimi
Dolomitami, głębokimi przepaściami oraz porośniętymi makią
śródziemnomorską i ostrokrzewami kanionami. Jedynym śladem działalności człowieka są tu opuszczone domy robotników, którzy zajmowali się utrzymaniem drogi, zanim pokryto
ją asfaltem. Na przełęczy Genna Silana (Passo di Genna Silana, 1017 m n.p.m.) stoi jedyny w okolicy hotel-schronisko, który może być bazą wypadową do wypraw w góry Supramonte.
Warto wybrać się do kanionu Su Gorropu, wyrzeźbionego między górami Oddeu i Cucuttos przez rzekę Flumineddu. Ściany
kanionu sięgające 200 m porastają kwitnące na różowo olean-
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March and April, the citrus festival „ Sagra degli agrumi”is
celebrated here.

L’ORIENTALE SARDA >> Leading from Dorgali to Baunei, East Road, namely L’Orientale Sarda, is a 46 km drive on
bends. Persons suffering from motion sickness should not
decide on it. It is the most panoramic section of the national
road SS 125 running through the entire east coast of Sardinia. The route winds its way through the wilderness between
the peaks of the Supramonte mountains called the Sardinian
Dolomites, deep ravines and canyons overgrown with Mediterranean macchia and hollies. The only sign of human activity here are abandoned houses of the workers who took care
of the maintenance of the road before it was covered with
asphalt. At the Genna Silana Pass (Passo di Genna Silana,
1017 m a.s.l.) there is the only in the area hotel-shelter, which
can be a base for excursions to the Supramonte mountains.
It is also worth to go on a trip to the Su Gorropu canyon,
carved between the mountains of Oddeu and Cucuttos by
the Flumineddu river. The walls of the canyon reaching 200
meters are covered with blooming in pink oleanders.
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dry. Z kolei w Arbatax, nieopodal Baunei, warto obejrzeć niezwykłe porfirowe Czerwone Skały (Rocce Rosse), które wypiętrzają się z morza w okolicy portu, a także przysadzistą wieżę
hiszpańską z XVI w.

BAJECZNE PLAŻE SARDYNII >> Wzdłuż całego wybrzeża wyspy mierzącego 2400 km ciągną się kurorty i nadmorskie kąpieliska. Są tu plaże kamieniste i piaszczyste, białe,
czerwone lub w kolorze karmelu. Wiele plaż jest otoczonych
klifami, często z jaskiniami, niektóre są dostępne jedynie od
strony morza. Kryształowo czysta woda morska nabiera u wybrzeży Sardynii różnych odcieni, od szmaragdowego, jak na
Costa Smeralda, po zielony jak na Costa Verde.
Włosi uważają sardyńskie plaże za najpiękniejsze w całym kraju, a niektórzy nawet za najpiękniejsze na świecie. W Sardynii jest jeszcze wiele plaż niezagospodarowanych turystycznie. Są to zwykle dzikie zakątki ukryte w małych zatoczkach,
a żeby dostać się na nie od strony lądu, trzeba zejść po stromych skałach. W malowniczy krajobraz wtapiają się małe latarnie morskie na wysuniętych w morze cyplach oraz usytuowane na przylądkach wieże strażnicze strzegące niegdyś wyspę przed atakami Saracenów.
Trudno byłoby wskazać najpiękniejszą plażę na Sardynii. Wymienić jednak warto co najmniej kilka, np. położoną niedaleko Buggerru Cala Domestica – jedną z piękniejszych odizolowanych zatok na wybrzeżu Iglesias, dzikie wybrzeże na wyspie
Asinara, Capo Caccia i Cala Porticciolo na zachód od Alghero.
Niezwykle prezentuje się Is Arenas z różowawym piaskiem
kwarcytowym, a na plaży Piscinas nieopodal Arbus lub

07100 Sassari, Via Marcello Lelli 55, tel. +39 079 271461, +39 079 280286, fax +39 079 2824639
email: booking@seatravelsardegna.it , amministrazione@seatravelsardegna.it

In Arbatax, in turn, near Baunei, it is worth seeing the unusual
red porphyry rocks (Rocce Rosse) that pile up from the sea in
the port area, and a squat Spanish tower of the 16th century.

Sea Travel z.o.o. jest firmą, która ma duże doświadczenie w zarządzaniu w sektorze turystycznym wyróżniającą się dużą profesjonalnością. Wybór obiektów wykonuje się z wielką
ostrożnością. Nasze motto to: uprzejmość i dyspozycyjność.
Zarządzanie obiektami hotelowymi to tylko jedno z licznych obowiązków, Sea Travel
zajmuje się też bezpośrednio promocją i organizacją kongresów i manifestacji.
Sea Travel jest liderem w sektorze turystycznym na Sardynii, dysponuje własnymi hotelami
i rezydencjami znajdującymi się głównie na Północy Sardynii. Atutem jest bogatą oferta
w głównych miejscowościach turystycznych takich jak: Costa Smeralda, Stintino i Alghero.
Oferta zwrócona jest do różnego typu klienta, w skład której wchodzą: Hotele 4*
(wyżywienie HB lub FB), Rezydencje 4* (zakwaterowanie gości w apartamentach kompletnie wyposażonych): Wille w Resortach (zakwaterowanie w willach znajdujących się
w prestiżowych kompleksach turystycznych).

FABULOUS BEACHES OF SARDINIA >> All along the
coast of the island, measuring 2400km, there are resorts
and seaside bathing beaches. Here are rocky and sandy
beaches, white, red or caramel-coloured. Many beaches are
surrounded by cliffs, often with caves, some are accessible
only from the sea. Crystal-clear sea water off the coast of Sardinia takes various shades - from emerald, as in the Costa
Smeralda, to green, as in the Costa Verde.
Italians consider Sardinian beaches the most beautiful in the
whole country, and some even the most beautiful in the world.
In Sardinia there are many touristically undeveloped beaches.
These are usually wild corners hidden in small coves, and
to get to them from the land, you have to go down the steep
rocks. The picturesque landscape includes small lighthouses
on the seaward tips and the located on headlands guard towers guarding once the island from Saracen attacks.
It would be difficult to determine the most beautiful beach in
Sardinia. Nonetheless, it is worth mentioning at least a few,
for example, located near Buggerru Cala Domestica - one of
the most beautiful isolated bays on the coast of Iglesias, the
wild coast of the island of Asinara, Capo Caccia and Cala Porticciolo west of Alghero.
Arenas with pink quartzite sand is very attractive, and on the
beach Piscinas near Arbus or in the Chia Village one can see
the sand dunes.

Sea Travel z.o.o. is a company that has extensive experience in management
in the tourism sector and is distinguished by remarkable professionalism. Facilities selection
is carried out with great care. Their motto is: kindness and availability.
Management of hotel facilities is just one of many duties, other services of Sea Travel
include direct promotion and organization of congresses and demonstrations. Sea travel is
the leader in the tourism sector in Sardinia, it proposes its own selection of hotels and residences. It operates mainly in the North of Sardinia and has a very rich offer in major tourist
destinations such as: Costa Smeralda, Stintino and Alghero.
The offer is addressed to different types of clients and includes: Hotels 4 * (HB or FB), Residences 4* (accommodation in fully furnished apartments), Villas in resorts (accommodation in villas in prestigious tourist complexes).

Hotele / Hotels
Hotel Li Graniti ****
Baia Sardinia - Arzachena

Hotel Alessandro****
Pittulongu – Olbia ****

Hotel Palau ****
Palau

Wille / Ville
Resort Vista Blu – Alghero

Sea Villas – Stintino

Hotel Li Ontani ****
Cala Liberotto - Orosei

Rezydencje / Residence
Green Village
miejscowość Vecchio Marino / Palau

Rezydencja Badus
w miejscowości Badesi
Rezydencja Palau Green Village
w miejscowości Palau
Rezydencja Il Borgo
w miejscowości Porto San Paolo / Olbia
Rezydencja Ea Bianca
w miejscowości Baja Sardinia/ Arzachena
Rezydencja Bouganvillage
w miejscowości Tanaunella / Budoni
Rezydencja Porto Quadro
w miejscowości Santa Teresa di Gallura

www.seatravelsardegna.it

Fo t . : Woj c i e c h Z d u n e k

w miejscowości Chia można obejrzeć wydmy. Niekłamany zachwyt wzbudza wybrzeże klifowe na półwyspie Sinis, a także
niepowtarzalne czerwone skały w Arbatax oraz skaliste wybrzeże w okolicach Golfo Aranci. Wielbiciele piaszczystych plaż
z pewnością docenią Capo Teulada, a także piekną długą plażę w Costa Rei. W zatoce Orosei położone są wspaniałe plaże: Cala Goloritze, Cala Ginepro oraz dostępna tylko od strony morza malutka Cala Fuili. Niesamowite wrażenie robi słynna „Plaża Księżycowa” – Cala Luna, a także Cala Cartoe, Cala
Sisine i Cala Mariolu, popularne kąpieliska północno-wschodniej Sardynii. W okolicy San Teodoro należy wspomnieć plażę
La Cinta, a trochę dalej – Cala Razza di Giunco. Porto Cervo
i Porto Rotondo z kolei oferują turystom urokliwe zatoczki i luksusowe porty Szmaragdowego Wybrzeża.
Dojazd na Sardynię: bezpośrednio samolotem z Krakowa do Cagliari z Ryanairem. Inni przewoźnicy z przesiadką w Mediolanie lub Rzymie to: Alitalia, Meridiana, AirOne, Airberlin, easyJet, Lufthansa. Na Olbia Costa Smeralda
Airport z przesiadką w Berlinie, Londynie, Genewie z easyJet lub z przesiadką
w Rzymie, Paryżu, Florencji z Meridianą. Promem z Livorno i Civitavecchia do
Golfo Aranci z Corsica Ferris i Sardinia Ferris.

Another admirable places are the cliff coast of the peninsula
of Sinis and the unique red rock formations in Arbatax and
the rocky coast near Golfo Aranci. Lovers of sandy beaches
will definitely appreciate Capo Teulada and the beautiful long
beach of Costa Rei. In the Gulf of Orosei there are beautiful
beaches: Cala Goloritze, Cala Ginepro and accessible only
from the sea tiny Cala Fuili. Very impressive is the famous
“Moon Beach” - Cala Luna, and also Cala Cartoe, Cala Sisine
and Cala Mariolu, popular bathing beaches of the north-eastern Sardinia. In the neighbourhood of San Teodoro it is worth
to mention the beautiful beach La Cinta, and a little further
- Cala Razza di Giunco. Porto Cervo and Porto Rotondo, in
turn, offer tourists charming coves and luxurious ports along
the Emerald Coast.
Getting to Sardinia: by plane from Cracow to Cagliari with Ryanair,
from Warsaw to Olbia, other air carriers with change in Milan or Rome
are: Alitalia, Meridiana, AirOne, Airberlin, Easyjet, Lufthansa, By ferry from Livorno and Civitavecchia to Golfo Aranci with Corsica Ferris
and Sardinia Ferris. From Livorno, Genova, Civitavecchia, Piombino
with Goinsardinia, Grandi Navi, Veloci, Moby Lines, Tirrenia, Soremar.

www.sardegna.it
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present, the castle holds cultural centre with Small Gallery
on Młyńszczok, presenting art works of local artists. Tourists tired with sightseeing can have a meal in a stylish castle
restaurant. In Zebrzydowice, it is also worth visiting a 18th
century parish church dedicated to the Assumption of Mary.
Particularly noteworthy is the tombstone of Jan Liszka
(which is presenting a figure of a standing knight) - one of
the most beautiful in Cieszyn Silesia examples of Renaissance tomb sculpture. Also, it is highly recommended to
visit the castle in Kończyce Małe. The remains of Kończyce
mansion hold a hotel with a knight tavern, as well as Regional Chamber of Rural Cieszyn with the exposition of folklore handicraft, historical costumes and unusual exhibits.
One can see here, for example, a child cradle which is 250
years old! In the immediate vicinity of the castle, there is a
baroque church with the famous for its wonders image of
Virgin Mary with Dandelion Flower. Lovers of wooden architecture also necessarily have to go to the picturesque
village of Kaczyce, where a small 17th century church was
moved and reconstructed.

Zebrzydowice

Jaga Kolawa

Moc atrakcji bez granic!

BY BIKE AND BY BOAT >> Tourists interested in the

Zebrzydowice – gmina leżąca w południowej części powiatu cieszyńskiego
w dolinie rzeki Piotrówka, znana przede wszystkim z największego w tej części
Polski kolejowego, a także drogowego przejścia granicznego z Republiką Czeską –
zaprasza do zwiedzania cennych zabytków i korzystania z krajobrazowych atutów
okolicy, zachęcających do rekreacji na łonie natury i uprawiania aktywnej turystyki.
ZEBRZYDOWICE – POWER OF ATTRACTIONS WITHOUT LIMITS!
SZLAKIEM ZAMKÓW I KOŚCIOŁÓW >> W skład gminy
wchodzą cztery miejscowości, których pierwsze historyczne
ślady sięgają XIV w. Tereny te, będące własnością wielu magnackich rodów, swoją świetność przeżywały w XVIII-XIX stuleciu za panowania Habsburgów, wchodząc w skład Księstwa
Cieszyńskiego. Ślady bogatej historii gminy można odnaleźć
podczas zwiedzania zamku w Zebrzydowicach. Rezydencja
zbudowana w XVI w. przez ród Liszków została dwa wieki
później odnowiona w stylu barokowym przez baronów Mattencloit. Obecnie zamek jest siedzibą ośrodka kultury z Małą
Galerią nad „Młyńszczokiem”, prezentującą twórczość lokalnych artystów. Turyści zmęczeni zwiedzaniem mogą posilić
się w stylowej zamkowej restauracji. W Zebrzydowicach warto również zajrzeć do XVIII-wiecznego kościoła parafialnego
Wniebowzięcia NMP. Na szczególną uwagę zasługuje płyta
nagrobna Jana Liszki (przedstawiająca postać stojącego rycerza) – jeden z najpiękniejszych na Śląsku Cieszyńskim przykładów renesansowej rzeźby nagrobnej. Godna polecenia jest
również wizyta w zamku w Kończycach Małych. W pozostałościach kończyckiej rezydencji mieści się hotel z karczmą ry-
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cerską, a także Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej z ekspozycją rękodzieła ludowego, dawnych strojów i niezwykłych eksponatów. Można tu np. obejrzeć kołyskę dziecięcą, która ma
250 lat! W bezpośrednim sąsiedztwie zamku znajduje się barokowy kościół ze słynącym cudami obrazem Matki Boskiej
z Kwiatem Mlecza.
Wielbiciele architektury drewnianej koniecznie muszą się także udać do malowniczej wioski Kaczyce, gdzie przeniesiono
i odtworzono kościółek z XVII w.

Zebrzydowice - a district situated in the
southern part of Cieszyn County in the valley of River Piotrówka, famous due to the
biggest in this part of Poland rail and road
border crossing with the Czech Republic
- invites to sightsee valuable monuments
and take pleasure from the beauty of the
landscape, which encourages to recreation
in nature and active tourism.

NA ROWERZE I NA ŁÓDCE >> Turyści ciekawi przeszłości,

ON THE TRAIL OF CASTLES AND CHURCHES >> The

którzy chcą zarazem aktywnie „smakować” piękno malowniczych krajobrazów gminy, mogą połączyć przyjemne z pożytecznym i skorzystać z przebiegających przez Zebrzydowice
transgranicznych tras pieszo-rowerowych – „Szlakiem Zamków nad Piotrówką” czy „Rowerem do sąsiadów”. Na swojej
drodze napotkają nie tylko piękne, zabytkowe kościoły, ale też
skłaniające do zadumy i refleksji przydrożne krzyże i kapliczki oraz liczne osobliwości przyrodnicze. Po przemierzeniu pagórkowato-leśnego krajobrazu można oddawać się relakso-

district comprises of four inhabited communities whose first
historic traces reach the 14th century. These lands, being
the property of many magnate clans, lived the splendour in
the 18th-19th centuries under the reign of The Habsburgs
being the part of the Duchy of Cieszyn. The traces of the
rich history of this district can be found when sightseeing the castle in Zebrzydowice. The mansion built in the
16th century by the Liszka family was two centuries later
renovated in the Baroque style by Mattencloit barons. At

past, who at the same time want to „taste” the beauty of
scenic landscapes of the district, can combine business
with pleasure and use the running through Zebrzydowice cross-border pedestrian and bicycle routes - by the
„Route of the castles on Piotrówka” (Szlakiem zamków nad
Piotrówką) or „By Bike to the Neighbours” (Rowerem do
sąsiadów). On their route, they will come across not only
beautiful, historic churches, but also inducing to reverie and
reflection roadside crosses, chapels and many natural curiosities. Having travelled across the hilly-forest landscape,
one can relax and take pleasure in district water resources.
On the near-castle Młyńszczok pond in Zebrzydowice in the
last few years, there was opened a water sports centre - a
watering place and a dock with a walking pier. In the sum-

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża – Kaczyce
Church dedicated to the Elevation of the Holy Cross – Kaczyce
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Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Marklowicach Dolnych – Czechy, Gmina Petrowice
Church of Ascension of the Lord in Marklowice Dolne - Czech Republic, Petrowice District

Kościół Nawiedzenia NMP w Kończycach Małych
Church of The Visitation of the Blessed Virgin Mary in Kończyce Małe

wi i korzystać z wodnych zasobów gminy. Na przyzamkowym
stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach utworzono w ostatnich
latach ośrodek sportów wodnych – kąpielisko oraz przystań
wodną ze spacerowym molo. W sezonie letnim można tam
skorzystać z żaglówek, rowerów wodnych oraz łodzi wiosłowych. Kąpielisko to prawdziwa gratka dla najmłodszych – ma
formę pływającego basenu z wydzieloną bezpieczną częścią
dla dzieci. Amatorzy marszów z kijkami mogą podążyć trasą
nordic walking o tajemniczej nazwie „Zebrzydowickie Lochness”. Również staw przy zamku w Kończycach Małych to
raj nie tylko dla wodniaków. Na turystów czeka przystań kajakowa, a wokół stawu szlak spacerowy z efektownym mostem łączącym jego przeciwległe brzegi. Oprócz wypożyczalni
sprzętu działa tutaj także boisko do uprawiania siatkówki plażowej i kort tenisowy. Turyści spragnieni doznań kulturalnych
również znajdą tu coś dla siebie. W sezonie letnim na dziedzińcu zamku odbywają się liczne imprezy. Wiodącą jest cykl
„Muzycznych Spotkań Zamkowych”, które w sierpniu goszczą
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Viva il Canto”. Muszla
koncertowa przed zamkiem w Zebrzydowicach również nie
świeci pustkami, stając się w maju miejscem cyklicznego międzynarodowego przeglądu kultury ludowej „Złoty Kłos”.
Dziedzictwo kulturowe Zebrzydowic, walory krajobrazu z malowniczymi lasami i stawami, a także położenie na ważnym
szlaku komunikacyjnym przy granicy z Czechami sprawiają,
że ta część cieszyńskiej krainy ma wiele do zaoferowania turystom ceniącym odkrywanie nowych, niebanalnych zakątków
województwa śląskiego.

mer, you can make use of sail boats, pedal boats and rowing
boats. The watering place is a real delight for the youngest
- it has a form of a swimming pool with a separate secure
area for children. Nordic walking enthusiasts can follow a
route of the mysterious name „Zebrzydowickie Lochness”.
Also, the pond by the castle in Kończyce Małe is a paradise not only for water sports enthusiasts. Tourists can use
a canoe dock and a walking trail around the pond with an
impressive bridge connecting the opposite shores. Apart
from equipment rental, the facilities include also a beach
volleyball court and a tennis court. Tourists hungry for cultural experiences will also find something for themselves. In
the summer, the courtyard of the castle hosts many events.
The most prominent is the series „Musical Castle Meetings”
(Muzyczne Spotkania Zamkowe), which in August hosts
International Music Festival „Viva il Canto”. The concert
shell in front of the castle in Zebrzydowice also is empty,
turning in May into place of international cyclical review of
folk culture „Golden Ear” (Złoty Kłos). Zebrzydowice cultural heritage, qualities of the landscape with picturesque
forests and ponds and also location on a major transportation route near the border with the Czech Republic make it
possible for this part of Cieszyn land to have much to offer
to tourists who enjoy discovering new and unusual parts of
Śląskie Voivodeship.

Informacja turystyczna/ Tourist information:
Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach
District Center of Information in Zebrzydowice
ul. Ks. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice
Tel./ faks: 32 469 34 25
e-mail: gci@gok.zebrzydowice.pl

Fot.: Arch. Cieszyńska Kraina
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Dojazd: autobusem z Cieszyna lub Jastrzębia-Zdroju, a także autobusem MZK liniii 120
z Jastrzębia-Zdroju, pociągiem z Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Krakowa, Warszawy, Pragi,
Wiednia, Budapesztu. Przez Zebrzydowice przebiegają drogi 937 i 938.
Driving directions: by bus from Cieszyn or Jastrzębie-Zdrój, by 120 route MZK bus from
Jastrzębie-Zdrój or by train from Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Cracow, Warsaw, Prague,
Vienna and Budapest. Zebrzydowice is crossed by roads No. 937 and 938.

www.zebrzydowice.pl
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Grzegorz Boksa – Horizont

Dekada zlotów

W PIGUŁCE
RALLY DECADE IN A NUTSHELL

www.orlegniazda.pl

Od blisko dziesięciu lat firma Subaru organizuje dla fanów
swojej marki imprezę plenerową „Zlot Plejad”.
Uczestnicy zlotów mają okazję nie tylko wypróbować
swoje maszyny i umiejętności, ale także poznać
najpiękniejsze zakątki naszego kraju.

RODZINNIE I EKSTREMALNIE >> Na pierwszy zlot
w 2004 r. posiadacze samochodów Subaru z wielu miast Polski wyruszyli do Morska, niewielkiej miejscowości położonej w malowniczej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Udział
w zlocie umożliwił im sprawdzenie własnych umiejętności oraz
możliwości swoich pojazdów w warunkach ekstremalnych,
a przede wszystkim przeżycie prawdziwej przygody. W imprezie uczestniczyły takie sławy, jak Maciej Wisławski, Krzysztof
Hołowczyc czy Leszek Kuzaj, którzy służyli wsparciem, radami
i fachowymi wskazówkami, a także wystąpili w roli „profesorów” podczas szkoleń dla kierowców i pilotów.
Brody, strome wzniesienia, trawersy, pustynia i inne przeszkody
naturalne stanowiły nieodzowne elementy trasy terenowej. Jej
pokonanie stanowiło zaciętą walkę z czasem i przyrodą, z której wszyscy wyszli zwycięsko. Atrakcji dostarczała też trasa krajoznawcza (a ściślej rzecz ujmując – zamkowa) Szlakiem Orlich Gniazd wraz z trzema próbami sportowymi dla chętnych
– slalomem, próbą zręcznościową na torze kartingowym i wyścigiem równoległym na 400 m. Bliższe poznanie się członków wielkiej plejadowej rodziny zapewniały zjazdy na linach,
wspinaczka, jazda quadami, wieczorny koncert czy biesiadowanie przy grillu. Urozmaicony charakter całego przedsięwzięcia, podczas którego zapewniono wspaniałą zabawę od świtu
do… świtu i to w potrójnej dawce, zdecydował o tym, że większość jego uczestników, wyjeżdżając z Morska, była już gotowa do kolejnego startu za rok. W następnym roku nie trzeba
już było nikogo zachęcać do przyjazdu w wybrane przez Subaru miejsce Polski i wzięcia udziału w zabawie – Zlot Plejad stał
się nową coroczną tradycją firmy.

POWRÓT DO JURY >> Zloty rozkręcały się z roku na rok
z coraz większym impetem i przybierały na sile, przyciągając coraz liczniejsze tłumy zainteresowanych. Za każdym razem przy-
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For nearly ten years the Subaru company
has held an outdoor event – the Rally of the
Pleiades – for the fans of its brand.
It is an opportunity for rally participants to
put their machines and abilities to test and
also to visit the most beautiful
spots of our country.
FOR THE FAMILY AND FOR EXTREME SPORTS ENTHUSIASTS >> For the first rally in 2004, Subaru owners
from many Polish cities and towns went to Morsko, a village in
the picturesque Polish Jura. The participation in the rally enabled them to verify their skills and the performances of their
cars in extreme conditions, but first of all it was a chance to
have a real adventure. The event was attended by such celebrities as Maciej Wisławski, Krzysztof Hołowczyc and Leszek
Kuzaj, who provided support, advice and professional tips.
They also acted as “professors” and trained drivers and co-drivers. Fords, steep hills, traverses, a desert and other natural
obstacles were indispensable elements of the off-road course. To cover it, the drivers needed to struggle against time
and nature and everybody won. No less attractive was the sightseeing course (castle course to be more precise) along
the Trail of the Eagles’ Nests with three sports trials for volunteers: a slalom, an ability trial on a karting course and a
400-m drag race. Fast roping, climbing, quad riding, an evening concert and barbecue party let members of the great
Pleiades family learn more about each other. Due to the varied character of the entire event, during which everybody had
a great time from dawn till... dawn, trebled at that, most participants were ready to start again next year as soon as they had
left Morsko. There was no need next year to encourage anybody to come to the location in Poland chosen by the Subaru
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gotowywaliśmy to wielkie rodzinne święto marki w innym
rejonie kraju i zawsze spotykaliśmy się z miłym przyjęciem
i wielkim wsparciem lokalnych władz i społeczności. Przez
10 lat promowaliśmy Polskę, zapraszając klientów do takich
baz, jak: Morsko, Wysowa, Gołuń, Białystok, Wałbrzych, Mikołajki, Kielce, Zielona Góra czy Bełchatów. Po 10 latach wróciliśmy do „źródeł”, tzn. do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Tegoroczna X edycja Zlotu Plejad była kolejnym świętem
miłośników marki Subaru i doskonałą okazją, aby napisać
nową kartę w historii zlotów. Okrągła rocznica Zlotu zbiegła się z ważnymi wydarzeniami dla firmy Subaru i regionu, do którego przyjechali zlotowicze. Świętowaliśmy więc
10-lecie Zlotu, wprowadzenie na rynek nowego modelu Forestera, a wszystko w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, która zdobyła złoty certyfikat POT na najlepszy produkt turystyczny w Polsce.
Tegoroczna baza to Podlesice – miejsce dobrze znane turystom, uważane za serce Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Wokół „skalnych miast” otaczających bazę Zlotu – hotel Ostaniec – powstało „miasto Subaru”. Nie sposób opisać wszystkich atrakcji, krajobrazów i prób, które zaoferowała Jura i jej
turystyczni gospodarze – ŚOT, ZGJ, JOT – organizacje turystyczne, partnerzy Zlotu. Uczestnicy Zlotu zobaczyli Orle Gniazda – zamki zbudowane na szczytach skał, świat podziemnych
jaskiń, niezwykłe skalne labirynty, jedyną w środkowej Europie
pustynię i najbardziej urokliwy park narodowy w Polsce. Jak co
roku przygotowaliśmy zróżnicowane trasy: turystyczną terenową, turystyczną szosową, terenową i szosową.

POKONYWANIE BRODÓW I LEPIENIE PIEROGÓW

company and attend the event; the Rally of the Pleiades became the company’s new annual tradition.

BACK TO JURA >> The rallies would gather momentum
year by year and attract more and more enthusiasts. Every time
we arranged the great family day of the brand in another region
of the country and were always welcome and received significant support from local authorities and communities. Over the
10 years we have promoted Poland inviting our clients to bases
in: Morsko, Wysowa, Gotuń, Białystok, Wałbrzych, Mikołajki, Kielce, Zielona Góra and Bełchatów. After 10 years we went back to
where we started: to the Polish Jura. This year’s 10th Rally of the
Pleiades was another holiday of the Subaru enthusiasts and a
perfect opportunity to write a new chapter in the rally history. The
round anniversary of the Rally coincided with important events
for the Subaru company and the region visited by Rally participants. We celebrated the tenth anniversary of the Rally and the
launch of the new Forester, all of that in the Polish Jura, which has
been awarded the golden certificate of the Polish Tourism Organisation (POT) for the best tourist product in Poland.
This year’s Rally was based in Podlesice, a village well known to
tourists and regarded as the heart of the Polish Jura. The Subaru
campus was erected around the rock towns surrounding the Rally base, that is the Ostaniec Hotel. There is no way to describe all
the attractions, landscapes and trials offered by the Polish Jura
and its tourism hosts – the Silesian Tourism Organisation (ŚOT),
Jurassic Communities Association (ZGJ) and Jura Tourism Organisation (JOT) – and partners to the Rally. Rally Participants
saw the Eagles’ Nests – castles built on top of rocks, the world of
underground caves, amazing rocky labyrinths, the only dessert in
Central Europe and the most charming national park in Poland.
As every year we prepared diversified courses: a sightseeing off-road and road courses and off-road and road courses.

Zamek w Bobolicach / Bobolice Castle

Nasi „jurajscy zlotowicze” dotarli do zamków w Ogrodzieńcu, Mirowie, Bobolicach, Olsztynie, Pieskowej Skale. Zwiedzanie zamków okraszone było zadaniami rycerskimi i zagadkami turystycznymi. Na Pustyni Siedleckiej czekał oryginalny motocykl z II wojny światowej (pozostałość oddziałów Afrika Korps), na zbiorniku Poraj – motorówki, w Jaskini Głębokiej „jadowity” pająk, a na kultowej skale Okiennik Wielki – okno skalne, do którego uczestnicy mieli okazje się wspiąć.
„Smaczków” dodało lepienie pierogów w zabytkowych stodołach w Żarkach, wyobraźnię rozwinął romański kościół
w Wysocicach, a zapachów dodała zielarka przy klasztorze w Imbramowicach. Zespoły trasy terenowej „walczyły”
na Pustyni Siedleckiej, w kamieniołomach w Ogrodzieńcu,
Niegowonicach, Wysokiej, na torze w Biskupicach. Najszybsze zespoły z trasy szosowej „paliły gumy” na ulicach w Zawierciu, placach targowych w Wolbromiu, Olkuszu, Żarkach
oraz na lotnisku w Rudnikach.
Warto wspomnieć o malowniczych trasach, którymi uczestnicy dojeżdżali do prób terenowych, sportowych i turystycznych. Jura Krakowsko-Częstochowska jest wyjątkowa pod
tym względem! X Zlot Plejad Subaru było prawdziwym rarytasem „mototurystyki” i świętem ludzi, którzy przybyli do
tej magicznej krainy.

OVER THE FORDS AND TO THE DUMPLINGS >> On
the road course the car rally enthusiasts could feel almost like
real rally drivers. Those who prefer to have a more peaceful time

fot. Tomasz Gębuś, fot Michał Szelest, arch. Subbaru

>> Miłośnicy rajdów samochodowych mogli poczuć się na
trasie szosowej niemal jak kierowcy rajdowi. Dla zwolenników spokojnego, rodzinnego spędzania czasu przeznaczone były dwie trasy turystyczne, pozwalające zwiedzić okoliczne zabytki i poznać piękno tego regionu. Zaś ci, dla których
wyzwaniem jest pokonanie leśnych duktów, brodów i innych
pozornie niedostępnych miejsc, pokonywali trasy terenowe.
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Zamek w Ogrodzieńcu / Ogrodzieniec Castle

with their families could opt for two sightseeing courses, see local
monuments and imbibe the beauty of the region. And those who
want the challenge of forest roads, fords and other seemingly inaccessible places, chose to drive along off-road courses. Our participants in the Jura Rally reached the castles of Ogrodzieniec,
Mirów, Bobolice, Olsztyn and Pieskowa Skała. Visits to the castles were accompanied with knights’ tasks and tourist riddles.
Rally participants found a genuine World-War-II motorcycle (a relic of the Africa Korps) awaiting them in the Siedlec Desert, motor boats on the Poraj Reservoir, a “venomous” spider in the Głęboka Cave and a rock window in the cult rock of Okiennik Wielki
where the participants could climb. As a relish they could make
dumplings in the old barns in Żarki, visit a Romanesque church in
Wysocice to expand their imagination and meet a herbalist at the
monastery in Imbramowice for smells and flavours.
The off-road teams raced in the Siedlec Desert, quarries in Ogrodzieniec, Niegowonice and Wysoka and on the course in Biskupice. The fastest road teams would lay rubber in the streets of Zawiercie, market squares in Wolbrom, Olkusz and Żarki and in the
Rudniki airport. It is worth mentioning the picturesque routes leading to the off-road, sports and tourist trials. In this respect the
Polish Jura is unique! The 10th Rally of the Pleiades of Subaru
was a real pick of mototourism and a holiday for people who came
to this magical land.

Związek Gmin Jurajskich / The Jurassic Communities Association
Do stowarzyszenia gmin z województw małopolskiego i śląskiego, leżących na
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, należy 37 gmin. Stowarzyszenie stawia sobie
za cel m.in. promocję turystyczną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, rozwój turystyki wiejskiej, ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych Jury, rozwój infrastruktury turystycznej. Związek ma siedzibę w Ogrodzieńcu.
37 municipalities belong to the association of municipalities from Lesser Poland and
Silesia Voivedeships, in the area of the Polish Jura Chain. The Association’s goals are,
among other things, tourist promotion of the Polish Jura Chain, development of agrotourism, protection of Jura’s natural and cultural resources and the development of
tourist infrastructure. The seat of the Association is the town of Ogrodzieniec.
www.jura.info.pl

Adresy / Address:
Biuro Związku Gmin Jurajskich
pl. Wolności 42, Ogrodzieniec
tel. (32) 673 33 64, www.jura.info.pl
Centrala Jurajskiej
Informacji Turystycznej
ul. Piastowska 1, Zawiercie
tel./faks (32) 672 43 31
www.jura-it.pl
www.orlegniazda.pl
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be an independent territorial unit (Muszyna State), owned
by the bishops and located on the Hungarian trade route.
Today the town is governed by a town council that takes
care of the city development and thereby of the physical
and mental well being of the health resort patients.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

NOT ONLY PROMENADES >> The term ‘health resort

na każdą pogodę

patients’ brings up images of visitors strolling slowly
along the promenades with the spa cups in their hands.
In Muszyna this term takes on a new meaning. The local
health resort park Baszta, located at the bottom of the
castle and along the Szczawnik brook is equipped with
fitness trails, mini-gyms and over 20 exercise stations with
instruction guides. How can you stick to the leisure walks
when challenged by the variety of outdoor fitness facilities?

MUSZYNA – AN ALL-WEATHER RESORT

GARDENS THAT AROUSE YOUR SENSES >> In Zapopradzie, on the other side of the town and behind the lovely
market square, the visitors can enjoy the sensory garden.
It provides experiences for multiple senses: the compositions of scents, colors, sounds and tastes are located in the
special zones. The feast for the senses is complemented by
stunning landscapes of Muszyna.
FUN FOR OLD AND YOUNG >> There is more fun to
be had in Zapopradzie. In the water park there are heated
pools with great attractions: slides, artificial wave caves,
needle baths, geyser and cascade jets. For those who
prefer the sports in different environment Muszyna has
got plenty to offer: cycling and nordic walking routes, tennis courts, football pitches and skateparks. The adrenaline
seekers should try out rafting on the Poprad River. The
mountain lovers can hike or ride a horse. With a cable car

Uzdrowisko Muszyna to więcej niż kurort – to kraj rekreacji i rozrywki, którego potęga zbudowana jest na wodzie. Wodzie mineralnej, z której można korzystać bezpłatnie w stylowych pijalniach, bogatej w składniki mineralne, z zawartością selenu i litu,
który wpływa stabilizująco na nastrój.

Ogrody sensoryczne w Muszynie / Sensory gardens in Muszyna
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As we can discover in the Regional Museum of Muszyna
State, where the tourist office is located, Muszyna used to

zamku, wzdłuż potoku Szczawnik, Miejski Park Zdrojowy Baszta, wyposażony w ścieżki zdrowia, minisiłownie oraz ponad 20
stanowisk do ćwiczeń z tablicami instruktażowymi. I jak tu myśleć o spokojnych spacerach wobec takiego wyzwania?

Fot.: A. Klimkowski

NIE TYLKO DEPTAKI >> Samo słowo „kuracjusz”, nieco staromodne, kojarzące się ze statycznym wypoczynkiem i spacerami po deptaku z „pijałką” w ręku, w Muszynie nabiera nowych
treści. Do codziennej aktywności zachęca położony u stóp ruin

Muszyna is more than a regular health
resort. It is the land of recreation and
entertainment, the might of which has
been built on water. Mineral water, drunk
free of charge in the stylish pump rooms,
is rich in minerals including selenium and
lithium, a well-known mood stabilizer.

Fot.: A. Klimkowski

O tym, że Muszyna była niegdyś samodzielnym biskupim
Państwem Muszyńskim położonym na węgierskim szlaku
handlowym, dowiadujemy się w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego, siedzibie informacji turystycznej. Dziś do
budowania dobrego samopoczucia kuracjuszy przyczyniają
się gospodarze gminy – rozwój miasteczka sprzyja kondycji
fizycznej i psychicznej gości.

OGRODY OŻYWIAJĄCE ZMYSŁY >> Z drugiej strony miasta, za uroczym muszyńskim rynkiem, na Zapopradziu, nasze zmysły ożywiają ogrody sensoryczne, gdzie pomyślano
o każdym z nich: kompozycje zapachów, kolorów, dźwięków
i smaków rozmieszczone w specjalnych strefach wzmacniają
nie tylko doznania wzrokowe wywołane pięknym krajobrazem otaczającym Muszynę.

13-08-09 13:47
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Siłownie na wolnym powietrzu w Muszynie
Outdoor mini-gyms in Muszyna

Najstarsza cerkiew w południowej Polsce – Powroźnik
The oldest orthodox church in the Southern Poland – Powroźnik

ATRAKCJE DLA CAŁEJ RODZINY >> Zapopradzie oferuje

you can easily get to the Two Valleys area (Dwie Doliny) and
to the neighborhood village Wierchomla. When climbing up
Jaworzyna Krynicka, make sure you don’t miss mysterious
mineral springs: Mofeta, Bulgotka and Dychawka. Historic
orthodox churches in Złockie and Szczawnik which are located on the Wooden Architecture Route (together with the
wooden building complex in Muszyna or the St. Jacob’s orthodox church in Powroźnik, which is about to be inscribed
on the World Heritage List) are definitely worth visiting as
well.

znacznie więcej: w centrum rekreacji wodnej znajdziemy baseny z podgrzewaną wodą i licznymi atrakcjami, jak: zjeżdżalnie, groty sztucznej fali, gejzery denne, bicze szkockie i jacuzzi. Oferta turystyczna Muszyny zapewni frajdę całym rodzinom, bo jak nie baseny, to rowery, dla których wytyczono
specjalne trasy, nordic walking, korty tenisowe, boiska, skatepark. Można wybrać się na rafting na rzece Poprad lub na wycieczkę konną czy wędrówkę górską. Kolejki linowe dzięki połączeniu dwóch stoków wożą turystów w Dwie Doliny do leżącej
za górą Wierchomli, ciekawy szlak prowadzi też na Jaworzynę
Krynicką. A idąc tam, nie można przeoczyć mijanych ciekawostek przyrody: to tajemnicze źródełka Mofeta, Bulgotka i Dychawka. Warto zatrzymać się przy zabytkowych cerkiewkach
w Złockiem i Szczawniku, leżących na Szlaku Architektury Drewnianej, podobnie jak drewniana zabudowa Muszyny czy czekająca na wpis na listę UNESCO cerkiew św. Jakuba w Powroźniku.

GDY AURA NIE SPRZYJA >> Muszyna jest przygotowana także na niepogodę – w hotelu Klimek funkcjonuje park
wodny, a sauny, baseny i ośrodki SPA znajdziemy w wielu hotelach i pensjonatach. Muszyna dysponuje dużą bazą noclegową o różnym standardzie, od kwater i domków turystycznych po czterogwiazdkowe hotele. W domach uzdrowiskowych można skorzystać z zabiegów leczniczych i upiększających, a Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przygotowuje wiele
zajęć dla starszych i młodszych.
LETNIE IMPREZY CYKLICZNE >> Pobyt w Muszynie
urozmaicają imprezy zlokalizowane głównie w imponującym Amfiteatrze na Zapopradziu. Największym hitem każdego lata jest – jakżeby inaczej? – Święto Wód Mineralnych odbywające się w połowie sierpnia. Jarmarki, koncerty, spektakle oraz konkursy okraszają degustacje wód mineralnych, jest
to też okazja do poznania produktów lokalnych, głównie ku-
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Źródełko Mofeta / Mofet’s Spring

Ruiny XIV-wiecznego zamku w Muszynie
Remains of the 14th century castle in Muszyna

linariów, z których słyną tutejsze gospodynie. Spośród wielu cyklicznych imprez największym powodzeniem cieszą się
w czerwcu Noc świętojańska i Galicyjskie Spotkania Jazzowe,
w lipcu Święto Dzieci Gór i Babie Lato oraz kończąca sezon
letni Jesień Popradzka we wrześniu.
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Centrum Informacji Turystycznej w Muszynie
ul. Krzywa 1, 33-370 Muszyna
tel. 18 534 91 61, fax 18 534 91 60
cit@muszyna.pl

www.muszyna.pl

WHEN THE WEATHER IS LOVELY FOR DUCKS >>
Muszyna is prepared for all types of weather. On the rainy
days the guests of the Klimek Hotel can enjoy the water
park and the saunas, pools and spa resorts can be found in
many hotels and guest houses. Muszyna offers its visitors a
wide range of the accommodation facilities, from tourist cabins to four stars hotels. In the sanatoriums the patients can
take advantage of medical and beauty treatments whereas
the Municipal Culture Centre organizes diverse activities for
people at any age.

ANNUAL SUMMER EVENTS >> The stay in Muszyna is
highlighted by various events that take place mainly in
the imposing Amphitheatre in Zapopradzie. The most
favourite one are, no surprise here, Mineral Water Days
in the middle of August. During this time there are
plenty of cultural events - concerts and performances
to attend and regional delicacies to taste. Out of many
annual events the most popular ones are: the Feast of
St. John the Baptist and jazz festival ‘Galicyjskie Spotkania Jazzowe’ in June; folk music festival ‘Święto Dzieci Gór’ and tourist song festival ‘Babie Lato’ in July and,
last but not least, the jazz festival ‘Jesień Popradzka’ in
September.

Fot.: Arch. UMiGU Muszyna
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Wszystkie drogi
prowadzą do.... Sławy

ALL ROADS LEAD TO... SLAWA

łabędzia niemego, kormorana, żurawia, perkoza dwuczubego. W okolicznych lasach gniazdują rybołów, kania, myszołów, jastrząb. Jezioro
w 2007 r. zostało włączone do programu Natura 2000 jako kontynentalny obszar specjalnej ochrony ptaków. Wiosna i jesień to okres, w którym
warto tu przyjechać na fotołowy.

ALEJA SŁAW BLUESA >> Pomiędzy jeziorem a miastem rozciąga
W sierpniu br. drogi światowych entuzjastów caravaningu prowadzą do niewielkiego miasteczka –
Sławy, położonego malowniczo nad Jeziorem
Sławskim, największym jeziorem Pojezierza Sławskiego. Tu odbędzie się 79. Światowy Zlot Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu
(FICC). To chyba najlepsza rekomendacja dla tych,
którzy chcieliby poznać uroki tej części województwa lubuskiego. Warto poznać też walory samej
Sławy, dzięki którym wybrano ją na miejsce zlotu.

In August 2013 the roads of the caravanning fans are
leading to Sława - a small town located on the picturesque Sławskie Lake, the biggest lake of the Sławskie
Lake District in Western Poland. The 79th International
Rally of the Federation of Camping and Caravanning
(FICC) will be held there. It is probably the best recommendation for those who would like to discover this part
of the Lubuskie province. Nonetheless, it is definitely
worth to find out on your own what are the advantages
for which Sława has been selected as a rally venue.

W ubiegłym roku minęło 700 lat od chwili nadania Sławie praw miejskich i nietrudno się domyślić, że był to powód do hucznych uroczystości.

Last year the town celebrated 700th anniversary of the granting of a
town charter, giving all inhabitants a great opportunity to celebrate.

AKTYWNY WYPOCZYNEK >> Od wielu lat ta niewielka miejscowość położona nad mającym 854 ha jeziorem przeżywa w okresie letnim najazd turystów. Przyciąga ich nie tylko możliwość aktywnego wypoczynku – uprawianie żeglarstwa czy windserfingu ale i strefa ciszy,
jaką jest objęte całe jezioro. Wędkarze mogą marzyć o złowieniu swojego największego okazu, a grzybiarze o wspaniałych grzybach kryjących się w leśnym poszyciu. Otaczające jezioro lasy to wspaniałe tereny
do uprawiania turystyki pieszej, konnej i rowerowej. Żyje w nich ok. 100
jeleni, 2000 saren i ponad 1000 dzików. Warto o tym pamiętać w czasie
wycieczek. Cicha wędrówka leśnymi ścieżkami daje bowiem szansę zobaczenia tych zwierząt.
Urozmaicona linia brzegowa jeziora z licznymi półwyspami i zatoczkami stwarza doskonałe warunki do bytowania wielu gatunków ptactwa wodno-błotnego. Wśród nich spotkać można bąka, gęś gęgawę,

ACTIVE REST >> Since many years this little town located at the 854
hectare large lake has been visited en masse by tourists from far and wide.
They have been drawn not only by a number of active rest activities, such
as sailing or windsurfing opportunities but also by the silent zone, obligatory for the whole area. The fisherman dream of catching the biggest trophy
and mushroom pickers are thrilled to search for mushrooms in the undergrowth. Woods surrounding the lake are perfect place for hiking, cycling
and riding. It is worth mentioning that approximately 100 deers, 2000 does
and over 1000 wild boars have found their home here. When walking quietly down the paths, you will have a chance to spot those animals.
A diversified shore line with its peninsulas and bays makes the
Sławskie Lake a paradise for multiple species of water
and marsh birds such as: bittern, graylag
goose, mute swan, cormo-
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się Park Miejski. Rośnie w nim m.in. najgrubsza w Polsce sosna czarna, a
porastający wiele drzew bluszcz pospolity tworzy największe jego skupisko na zachodzie Polski. Miasto zachowało średniowieczny układ przestrzenny. Kościół pw. św. Michała Archanioła pochodzi z XVII w. Na rynku wznosi się kościół pw. Miłosierdzia Bożego (dawny zbór ewangelicki)
z XIX w. Obok rynku w zabytkowym parku wznosi się zespół pałacowy.
Jego początki sięgają XV w., a obecny kształt uzyskał w XVIII w. Na Nowym Rynku możemy przejść się Aleją Sław Bluesa.
Sława to miasto, w którym w lecie aż kipi od różnego rodzaju imprez
sportowo-kulturalnych. Od lat odbywają się tu międzynarodowe zawody żeglarskie, Sławski Festiwal Triathlonu, Maraton Pływacki, Międzynarodowy Kongres Brydżowy. Można spotkać tu wielu znanych muzyków i artystów. Biorą oni udział m.in. w Summer Rock Festiwal, Sławskiej Nocy Reggae czy Lecie Bez Granic będącym świętem miasta.
Pragnący tu wypocząć mają do wyboru ponad 40 ośrodków wypoczynkowych, pola namiotowe i campingowe usytuowane nad brzegami jeziora. Sława zaprasza, a wielu z tych, którzy tu wpadli tylko na chwilę, wraca co roku.
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rant, crane and crested grebe. In the surrounding forest osprey, kite, buzzard and goshawk build their nests. In 2007 the lake was included into
the environmental program Natura 2000 as the Continental Important
Bird Area (IBA). Spring and autumn is the ideal time for a photo safari.

BLUES STARS ALLEY >> The City Park, situated between the lake
and the town centre, is famous for the thickest black pine in Poland and
the ivy that grows on the trees, forming the largest accumulation of this
plat in the Western Poland. The town has retaineds its medieval special
arrangement. The Saint Michael Archangel Church comes from 17th
century. In the market square there is a Devine Mercy Church (a former
Evangelical church) from 19th century. A stone’s throw from the market
square there is a palace complex within an historic park. It dates back to
15th century and arrived at its current form in 19th century. The New
Market Square offers a walk along the famous Blues Stars Alley. Sława
is a city full of various cultural and sports events. International sailing
race, Triathlon Festival, Swimming Marathon and International Bridge
Congress have been organized here for years. Famous musicians and artists taking part in e.g. Summer Rock Festival, Reggae Night or Summer
Without Limits (Town Days) can be encountered when strolling down
the town. For those who wish to take some rest, 40 holiday resorts,
camping and tenting sites on the lake are available. Sława is always very
welcoming and many, who measnt just to drop by, became regulars and
come back here every year.

l

Informacja turystyczna: w Urzędzie Miejskim,
ul. H. Pobożnego 10, tel. (68) 355 83 23/24
Tourist information: in the City Offices,
10 H. Pobożnego Street, tel. (48 -68) 355 83 23/24

www.slawa.pl
78-79 Slawa.indd 78-79
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Okolice Gniewina to jeden z najpiękniejszych zakątków Pomorza. Wysokie morenowe wzgórza, porośnięte bujnymi lasami i poprzecinane głębokimi jeziorami rynnowymi, razem z urokliwymi kaszubskimi wioskami i rozpościerającymi
się wokół nich polami, tworzą niezwykle
malowniczy krajobraz. Nic dziwnego, że
właśnie tę okolicę wybrali piłkarze Hiszpanii na swoją bazę w czasie Euro 2012.

Paweł Klimek

GNIEWINO – THE PERFECT PLACE TO RELAX
WIDOK Z „KASZUBSKIEGO OKA” >> Żeby poznać okolice Gniewina, najlepiej wybrać się na wieżę widokową w kompleksie turystyczno-rekreacyjnym „Kaszubskie Oko”. Wieża ma
41 m wysokości, a na 36 m zawieszony jest taras widokowy, na
który w kilka sekund można wjechać windą. Z wieży widać Morze
Bałtyckie, a przy dobrej widoczności – statki płynące po tafli wody.
W głębokiej rynnie okolonej zalesionymi wzgórzami rozciąga się
potężne Jezioro Żarnowieckie. Na północ od jeziora przyciąga uwagę mający 122 ha powierzchni zbiornik górny Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, który mieści 14 mln m3 wody.

NIE TYLKO GRZYBY I RYBY >> Okolice Gniewina to
przede wszystkim znakomite miejsce do wypoczynku aktywnego. Miłośników dzikiej natury przyciąga obfitość zwierzyny, jeziora pełne ryb, miejsca lęgowe wielu gatunków ptactwa wodnego oraz szlaki ich przelotów. Swoje miejsce znajdują tu zarówno
grzybiarze, jak i wędkarze, wielbiciele sportów wodnych, amatorzy wycieczek rowerowych czy spacerów. Wędkarze szczególnie
upodobali sobie Jezioro Żarnowieckie, uchodzące za jedno z najpiękniejszych i najbardziej obfitujących w ryby. Żeby lepiej poznać
jego uroki, warto wybrać się na przejażdżkę łodzią motorową „Parana” lub „Iguasu” albo w krótki rejs statkiem wycieczkowym. Na

The surroundings of Gniewino are one of the most
beautiful parts of Pomerania. High morainic hills covered with lush forests and crossed by deep ribbon
lakes together with charming Kashubian villages and
open fields around them form a very picturesque
landscape. Not surprisingly, the footballers of Spain
chose this area for their base during Euro 2012.

VIEW FROM THE „KASHUBIAN EYE” >> To see the surroundings of Gniewino it is best to go to the observation tower in tourist
and recreational complex „Kashubian Eye”. The tower is 41m high
and at the 36m there is a suspended observation terrace, to which
one can get in a few seconds by a lift. From the tower you can see the
Baltic Sea, and on a clear day - ships sailing on the surface of the water. The powerful Żarnowieckie Lake spreads in a deep postglacial
channel surrounded with forested hills. To the north of the lake, there
is an eye-catching 122-hectare upper reservoir of the pump-storage
power-station in Żarnowiec, holding 14mln m3 of water.
NOT ONLY MUSHROOMS AND FISH >> Surroundings of
Gniewino are primarily a great place for an active holiday. Lovers of
wildlife are attracted by the abundance of wildlife, lakes full of fish,
breeding grounds of many species of waterfowl and their air routes.

jeziorze nie ma strefy ciszy, co daje nieograniczone moż- This is a very good place for mushroom pickers, fishermen, lovers of water
liwości do uprawiania sportów wodnych
sports, and enthusiasts of cycling tours and walks. Fishermen are in particular fond of the Żarnowieckie Lake, widely regarded as one of the most beauZ WIZYTĄ U GBURA >> Przy brzegu jeziora warto tiful and richest in fish. To better understand its charms, you should go for a
zajrzeć do niewielkiego skansenu w Nadolu – w obrę- ride by speedboat „Parana” or „Iguasu” or on a short cruise. On the lake thebie zachowanej zagrody średnio zamożnego gospoda- re is no zone of silence, which gives unlimited possibilities for water sports.
rza, nazywanego na Kaszubach gburem, znajduje się
zespół bogato wyposażonych budynków odtwarzają- VISITING THE BOOR >> At the shore of the lake it is worth to visit the
cych warunki życia i pracy dawnej kaszubskiej rodziny. small open air museum in Nadole - within the preserved farm of a moderateObejrzeć tu można także kamienną piwnicę do prze- ly wealthy farmer, called a boor in Kashubia, there is a complex of well-equipchowywania płodów rolnych, studnię z wyciągiem ko- ped buildings recreating the conditions of life and work of an old Kashubian
łowrotowym, piec chlebowy, królikarnię oraz warzyw- family. Visitors can see a stone cellar for storage of agricultural products, a
nik. W skład zespołu wchodzi również stodoła, obo- windlass well, bread oven, rabbit hutch and a vegetable garden. The complex
ra i wozownia, a w położonej w pobliżu brzegu jezio- includes also a barn, a cowshed and a coach house, and another facility rera części skansenu zrekonstruowano lokalne gospodar- constructed in the part of the open air museum situated near the shore of the
stwo rybackie z krytym trzciną, ryglowym domem na- lake is a local fishing farm with a thatched, half-timbered house of the Nadole
dolskiej rodziny Kuhrów, a także wędzarnię i sieciarnię. Kuhr Family, and also a smoke-house and a fishing net house. In Nadole eveW Nadolu organizowane są co roku folklorystyczne im- ry year the following folk Kashubian events are held: Krancbal, the Parish Fair
prezy kaszubskie – Krancbal, Odpust św. Anny oraz of St. Anne and the Day of the Bread and Honey - during which you can not
Dzień Chleba i Miodu – podczas których można nie tyl- only familiarize with the old traditions such as making butter and bread but
ko zapoznać się z dawnymi tradycjami, jak wyrób ma- also buy local hand crafted products. Regional farm tourism facilities and horsła czy pieczenie chleba, ale też kupić wyroby lokalnych se riding centers in Gniewino and surroundings create a great accommodarękodzielników.
tion base. In the area there is peace and quiet, which will not be experienced
Regionalne obiekty agroturystyczne i stadniny koni in the busy resorts by the Baltic Sea, although Gniewino is just a few kilomew Gniewinie i okolicach tworzą znakomitą bazę tury- ters away from the sea, and form the Tricity - less than 50.
styczną. W okolicy panuje spokój i cisza, jakiej nie zaznamy w ruchliwych kurortach nadbałtyckich, mimo że
Informacja Turystyczna Gniewino
Gniewino od morza dzieli zaledwie kilkanaście kilometel. 58 670 66 44, e-mail: kaszubskie.oko@gniewino.pl
www.aktywne.gniewino.pl
trów, a od Trójmiasta – niecałe 50.

www.gniewino.pl
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Wszystkie drogi prowadzą

PIŁĘ

Marek Wołoszyński
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Staszica, krzyżuje się wiele szlaków drogowych i kolejowych. Warto się tu zatrzymać
na kilka dni w drodze na plaże środkowego
i zachodniego wybrzeża Bałtyku.
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of crossing of many roads and railways. It is
worth to stay here for a few days on the way
to the beaches of the central and western
coasts of the Baltic Sea.

Piła położona jest wśród pięknych lasów sosnowych na pograniczu Pojezierza Krajeńskiego i Wałeckiego. Ponad 60% jej
powierzchni zajmują lasy i tereny zielone – liczne parki, skwery oraz nadrzeczny bulwar nad Gwdą.

Piła is located among beautiful pinewoods on the border of
the Krajeńskie and Wałeckie Lakelands. Over 60% of its
area is covered by forests and green areas - numerous parks,
squares and riverside boulevard along the Gwda River.

PIESZO, KONNO, ROWEREM, KAJAKIEM >> Władze
miasta dzięki przemyślanym inwestycjom stworzyły miasto
ogród z rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych, szlaków
pieszych, konnych i kajakowych, wieloma ośrodkami sportowymi i rekreacyjnymi. Malownicza, płynąca zakolami Gwda
jest idealnym miejscem na dalekie wycieczki kajakowe.
Sercem ponad 500-letniego miasta jest Park na Wyspie, który pełni nie tylko funkcję centrum imprez kulturalno-rozrywkowych, lecz jest również miejscem wypoczynku na plaży lub na
kajaku. W parku jest wiele ścieżek spacerowych, a dla dzieci – piękny plac zabaw.

ON FOOT, HORSEBACK, BY BICYCLE OR CANOE >>

DLA MELOMANÓW >> W mieście organizowanych jest

FOR MUSIC LOVERS >> The city hosts many cultural
events, including: International Folk Festival „Bukovina
Meetings”, Blues Express Festival, Music Festival & Master Class and National Championship in Streetdance „Beat
Street”. In summer Sunday evenings in the 100-year-old
Stanisław Staszic City Park there are held outdoor concerts
„Park Meetings”.

wiele imprez kulturalnych, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, Festiwal Blues Express, Music Festival & Master Class czy Ogólnopolski Turniej Tańca „Rytm ulicy”. W letnie niedzielne wieczory
w 100-letnim Parku Miejskim im. Stanisława Staszica odbywają się koncerty plenerowe „Spotkania Parkowe”.
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Thanks to targeted investments, the city authorities created
a garden city with an extensive network of bicycle paths, hiking, horse riding and canoeing trails, and many sports and
recreational centers. The picturesque, flowing in meanders
Gwda is ideal for long canoe trips. The heart of the over
500-year-old city is the Park on the Island, which functions
not only as the center of cultural and entertainment events
but it is also a place of relax on the beach or in the canoe.
The park has many walking paths, and for children - a beautiful playground.

Fot.: R. Judycki, B. Chodera, K. Trawiński, T. Stadnik, arch. U.M. w Pile

przez

Dom Muzeum Stanisława Staszica
Museum in House of Stanisław Staszic

Spływ na rzece Gwdzie
Canoeing on the Gwda River

Podwodny Park Dinozaurów
Underwater Dinosaur Park

WIĘCEJ ADRENALINY >> Na miejscowym lotnisku ama-

MORE ADRENALINE >> At the local airport, enthusiasts

torzy sportów ekstremalnych mogą spróbować skoków spadochronowych, lotów szybowcem czy na paralotni. Wielu entuzjastów przyciągają organizowane tu pikniki lotnicze i zawody balonowe. Z kolei miłośnicy nurkowania powinni wybrać się nad jezioro Płocie – działająca tam baza nurkowa oferuje szkolenia, a w głębinach jeziora stworzono jedyny w Europie Podwodny Park Jurajski, gdzie można spotkać dinozaury
sprzed milionów lat.Po wyczynach sportowych lub trudach wycieczek warto skorzystać z atrakcji Aquaparku, relaksacyjnych
masaży lub odpocząć w jacuzzi. Kibice mogą obejrzeć zawody
żużlowe, motocrossowe, siatkówki plażowej, halowej czy zawody strzeleckie w nowoczesnym Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza”. W Pile co roku obywają się m.in.: Ćwiartki Muzyczne – biegi ulicami miasta przy dźwiękach muzyki, a także
Międzynarodowy Półmaraton Philipsa.

of extreme sports can try parachuting, gliding and paragliding. Many enthusiasts are attracted by organized here air
picnics and balloon competitions. Diving enthusiasts, in turn,
should go to the Płocie Lake - operating there diving base offers training and in the depths of the lake there has been created the Europe’s only underwater Jurassic Park, where you
can meet the dinosaurs of millions of years ago.
After the sport activities and hardships of trips it is worth to
enjoy the attractions of the aquapark, relaxing massages or to
relax in a jacuzzi. Fans can watch the speedway, motocross,
beach or indoor volleyball competitions or shooting competition in the modern Sports Shooting Centre „Tarcza”. Piła every
year hosts among others: Music Quarters (Ćwiartki Muzy
czne) - running through the streets to the
sounds of music, as well as Philips Interna-

Urząd Miasta Piły,
pl. Staszica 10, 64-920 Piła, tel. 67 212 62 10, um@um.pila.pl
Miejski Punkt Informacji Turystyczno-Kulturalnej
pl. Staszica 1, 64-920 Piła, tel.: 67 210 5000, sekretariat@rck.pila.pl
PTTK Oddział w Pile,
ul. Śródmiejska 12/1 , tel. 67 212 4430,
poczta@pila.pttk.pl, http://pila.pttk.pl

City Hall of Piła,
Sq. Staszica 10, 64-920 Piła,
Phone: +48 67 212 62 10, um@um.pila.pl
Municipal Tourist-Cultural Information Point
Sq. Staszica 1, 64-920 Piła, Phone: +48 67 210 5000, sekretariat@rck.pila.pl
.pila.pl
Polish Tourist and Sightseeing Society Branch in Piła,
St. Śródmiejska 12/1 , Phone: +48 67 212 4430, poczta@pila.pttk.pl, http://pila.pttk.pl

www.pila.pl
Pilskie lotnisko
Airport in Pila

Trasy dla quadów
Routes for Quads

Regaty nad Zalewem Koszyckim
Sailing Regatta on the Koszycki Reservoir
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Gmina Bukowina Tatrzańska

Robert Szewczyk

GÓRY MOŻLIWOŚCI

szych i najnowocześniejszych kompleksów w Europie Bukovina
Terma Hotel Spa to 20 basenów, woda o temp. do 30-36°C,
SPA i wellness oraz wartko ruła i bystry potok dla dzieci. W każdą sobotę sierpnia po 22 w termie odbywają się Międzynarodowe Noce Basenów. Także Terma Białka w Białce Tatrzańskiej
jest połączeniem parku wodnego, komfortowego SPA i leczniczych wód termalnych, 300 m zjeżdżalni, relaks w basenach
wypełnionych prozdrowotną wodą w strefie cichej i odbudowa sił witalnych w nowoczesnym i eleganckim SPA&Wellness.

BUKOWINA TATRZAŃSKA COMMUNITY - MOUNTAINS OF POSSIBILITIES

The summer in the Bukowina Tatrzańska
Community offers a whole lot of attractions
for everyone: the active and the lazy,
the enthusiasts of the mountains and highlander
culture, gourmets and sports fans.

WYPRAWY W TATRY >> Przed letnimi upałami najlepiej

EXPEDITIONS TO THE TATRA MOUNTAINS >> It is

uciec w góry lub do wody. Obie opcje są dostępne w Gminie
Bukowina Tatrzańska. Malownicze trasy wiodą do kultowych
miejsc, takich jak Morskie Oko (z Łysej Polany Doliną Białki i dalej czerwonym szlakiem Doliną Rybiego Potoku). W pięknie położonym schronisku można się posilić i odpocząć. Bardziej ambitni turyści mogą pokusić się o zdobycie najwyższego szczytu
w Polsce – Rysów. Nie mniej atrakcyjny jest szlak spod Wodogrzmotów Mickiewicza Doliną Roztoki do bajecznej Doliny Pięciu Stawów Polskich.

best to find repose from summer heat in the mountains or in
the water. You can have either in the Bukowina Tatrzańska
Community. Picturesque routes will take you to cult sites
such as Morskie Oko (from Łysa Polana, along the Białka
Valley and further along the red route in the Rybi Potok
Valley). The beautifully located shelter offers food and
relax. More ambitious tourists may attempt to climb the
highest peak in Poland called Rysy. No less attractive
is the trail stretching from Wodogrzomoty Mickiewicza
(Mickiewicz Waterfalls) along the Roztoka Valley to the
fabulous Dolina Pięciu Stawów Polskich (Valley of Five
Polish Ponds).
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DLA KIBICÓW I MIŁOŚNIKÓW FOLKLORU >>

Fot.: arch. U. G. Bukowina tatr zańska

Lato w Gminie Bukowina Tatrzańska oferuje
mnóstwo atrakcji dla każdego: dla aktywnych i leniwych, fanów gór i kultury góralskiej, dla smakoszów i sportowych kibiców.

PODHALAŃSKIE TERMY >> Po trudach górskich eskapad warto wybrać się do podhalańskich term. Jeden z najwięk-

85

1 i 2 sierpnia wypoczywający w Gminie Bukowina Tatrzańska
będą mogli dopingować kolarzy podczas dwóch etapów Tour
de Pologne: Nowy Targ – Zakopane oraz Bukovina Terma Hotel Spa – Bukowina Tatrzańska. Natomiast od 7 do 11 sierpnia
w Domu Ludowym w Bukowinie odbędą się 47. Sabałowe Bajania – Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów,
Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych.
y
Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. 18 20 772 02
gmina@bukowinatatrzanska.pl

www.gmina.bukowinatatrzanska.pl
a.pll

THERMAL SPRINGS IN PODHALE >> After the hardships of escapades to the mountains it is worth visiting the
thermal springs of Podhale. One of the largest and most
modern complexes in Europe, Bukovina Terma Hotel Spa
has 20 pools, with water of up to 30-36°C, SPA and wellness centres as well as a slide (wartko ruła) and a fast-flowing
brook for children. An International Swimming Pool Night
is organised every Saturday of August after 10 p.m. Terma
Białka in Białka Tatrzańska combines a water park, luxurious
SPA centre and medicinal thermal waters plus 300 metres
of slides. It offers relaxation in swimming pools filled with prohealth water in the silent zone as well as recovery of vitality in
the state-of-the-art, elegant SPA&Wellness centre.

FOR FOLKLORE FANS AND ENTHUSIASTS >> On
the 1st and 2nd of August, tourists in the Bukowina Tatrzańska
Community will have the chance to cheer on cyclists during
two stages of the Tour de Pologne: Nowy Targ - Zakopane
and Bukovina Terma Hotel Spa - Bukowina Tatrzańska.
And from the 7th to the 11th of August the community
centre (Dom Ludowy) in Bukowina Tatrzańska will hold
the 47th Sabałowe Bajania - a national contest for folk
storytellers, instrumentalists, singers, best men and
masters of (wedding) ceremony.
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Paweł Wroński

MALBORK
Rzeźby opanowały zamek
MALBORK – SCULPTURES CAPTURED THE CASTLE

„Żelazna armia” Zbigniewa Frąckiewicza, dalekowschodni
wojownicy Jerzego Kędziory, rycerze króla Artura: „Gawain, Parsifal, Lancelot, Wizard i Galahad” Magdaleny Abakanowicz, „Upadły Anioł” Jerzego Fobera, „Krzyknia” Jacka Kucaby, „Kaganiec” Jerzego Jarnuszkiewicza, „Akt” Marii Jaremy... Wymieniać można długo, bo rzeźby zajmują dziedzińce
i tarasy, kołyszą się na wietrze zawieszone nad fosami. Wystawiono je przede wszystkim w plenerze, choć te najbardziej kruche, pokryte delikatnymi polichromiami, a nawiązujące do religijnej ikonografii, znalazły miejsce w zamkowej kaplicy. Żeliwne i ceramiczne, epatują ekspresyjną formą i nadludzkimi rozmiarami, symbolizując kondycję człowieka ery industrialnej, w którego duszy siła ściera się nieustannie ze słabością. Zaproszenie do udziału we wspólnym przedsięwzięciu Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków przyjęło 12 wybitnych współczesnych twórców. A dzięki życzliwości Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz prywatnych kolekcjonerów,
państwa Doroty i Tomasza Tworków z Kielc, wystawy dopełniają dzieła 7 nieżyjących już artystów. Nigdy jeszcze w jednym miejscu nie stanęło obok siebie tak wiele, tak wspaniałych rzeźb, które łączy inspiracja średniowieczem, a zarazem
głęboka refleksja nad egzystencją współczesnego człowieka.

„Iron Men” by Zbigniew Frąckiewicz, Far East warriors of Jerzy
Kędziora, knights of King Arthur: „Gawain, Parsifal, Lancelot,
Wizard and Galahad” by Magdalena Abakanowicz, „The Fallen
Angel” by Jerzy Fober, „Krzyknia” by Jacek Kucaby, „The Muzzle” by Jerzy Jarnuszkiewicz, „Act” by Maria Jarema ... There are
many more to enumerate, as the sculptures occupy courtyards
and terraces, sway in the wind suspended over the moats. They
are exhibited mostly in the open air, but the most fragile, covered
with delicate polychromes, and alluding to religious iconography,
found a place in the castle chapel. Cast iron and ceramic. They
dazzle with expressive form and superhuman size, symbolizing
the condition of the human of the industrial age, in whose soul
the strength constantly clashes with weakness. The invitation to
participate in a joint undertaking of the Malbork Castle Museum
and the Main Board of the Association of Polish Artists was accepted by 12 prominent contemporary artists. And thanks to the
kindness of the Centre of Polish Sculpture in Orońsko and private collectors Dorota and Tomasz Tworkowie from Kielce, the
exhibitions complement the works of seven already deceased
artists. Never before had in one place stood next to each other
so much, so great sculptures, which all have in common the inspiration of the Middle Ages, and at the same time profound reflection on the existence of modern man.

Tylko przez kilka miesięcy na zamku w Malborku można oglądać zaaranżowaną
z rozmachem wystawę rzeźby „Dialog Miejsca”. To bezprecedensowe wydarzenie
kulturalne i wielka atrakcja dla odwiedzających zamek w czasie wakacji.
Only for several months at the castle in Malbork, one can see arranged on a grand
scale exhibition of sculpture „A Dialogue of Place”. This is an unprecedented cultural
event and a great attraction for visitors to the castle during the holidays.
86-87 Malbork.indd 86-87

Wystawę „Dialog Miejsca” w Muzeum Zamkowym
w Malborku można oglądać do 15 września 2013 r.

The exhibition „A Dialogue of Place” in the Malbork Castle
Museum will be open until 15 September 2013.

Szczegóły na stronach Muzeum / More information on the Museum website: www.zamek.malbork.pl
pl
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OBLĘŻENIE

MALBORKA
THE SIEGE OF MALBORK

Czy po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem polski król Jagiełło mógł zdobyć
Malbork? Dlaczego wyruszył w pochód triumfalny dopiero 18 lipca 1410 r., skoro
biskup Jan Kropidło 17 lipca informował go o panice
w szeregach Krzyżaków?

88-91 Oblezenie.indd 88-89

Jagiełło pod Malbork dotarł dopiero 25
lipca. Te kilka dni zwłoki pozwoliły Henrykowi von Plauen, komturowi Świecia, na
przygotowanie zamku malborskiego do
obrony. Na tyle skutecznie, że dwumiesięczne oblężenie zamku zakończyło się
bez sukcesu 19 września, kiedy podjęto
decyzję o odwrocie.
Te pytania pozostają bez odpowiedzi.
Ale warto zastanowić się nad szansami
Jagiełły, stojąc pod murami zamku malborskiego. Od 19 do 21 lipca odbędą się
głowne atrakcyjne – coroczny festiwal
kultury średniowiecznej „Oblężenie Malborka”.
Dzięki magicznej atmosferze zamku malborskiego i bogatemu programowi „Oblężenia Malborka” każdy będzie mógł
znaleźć coś dla siebie i poczuć się jak
w średniowiecznym zamku. Świetną zabawę podczas trzech dni pełnych atrakcji zapewni pięć inscenizacji bitew rycerskich pomiędzy wojskami polskimi i krzy-

Jagiello arrived at Malbork only
on the 25th of July. These several days of delay let Henrich von
Plauen, commander of Schwetz,
to prepare the Malbork Castle for
the defence. So effectively that the
two-month siege of the castle ended without success on the 19th
of September, when decision to retreat was made. These questions
remain unanswered. But it is worth
considering the chances of Jagiello, standing under the walls of the
the Malbork Castle. From the 19th
to 21st of July, it will be particularly attractive as an annual festival
of medieval culture „The Siege of
Malbork” will be held.
Thanks to magical atmosphere of
the Malbork Castle and the rich
program „The Siege of Malbork”,
everyone will find something for
themselves and feel like in a me-

Could Polish king Jagiello
conquer Malbork after the
victorious battle of Grunwald?
Why did he set off for the
triumphal procession only on
the 18th July 1410, given that
bishop Jan Kropidło informed
him on the 17th July 1410
about the panic in the ranks
of the Teutonic Knights?
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1ST LOWER SILESIAN FESTIVAL OF MYSTERIES AT THE KSIĄŻ CASTLE 16 - 18 AUGUST 2013

żackimi, bitwa kawaleryjska, turnieje kusznicze i łucznicze. Nie zabraknie oczywiście koni czy scen kaskaderskich. Zmaganiom rycerzy towarzyszyć będą średniowieczne teatry, teatr kukiełkowy, koncerty uliczne z udziałem zespołów muzyki dawnej, warsztaty
malarskie, dziecięcy gród, a także animacje z udziałem żonglerów, szczudlarzy i połykaczy ognia. Późnym wieczorem, aż do północy, będzie można zwiedzić zamek specjalnie przygotowanym „nocnym”
szlakiem. Jagiełło nie zdobył zamku. Jego triumfalny
pochód spod Grunwaldu zakończył się pod murami
malborskiej twierdzy. Dzisiaj w taki pochód wyruszają spod Grunwaldu rzemieślnicy i rycerze, aby uczestniczyć w „Oblężeniu Malborka”. Czy ich pełne pasji pokazy unikalnych umiejętności spodobałyby się
uczestnikom historycznego oblężenia? Stałą atrakcją
będą jak zwykle Zamek Malborski i wspaniałe eksponaty Muzeum Zamkowego.

88-91 Oblezenie.indd 90-91

dieval castle. During three days full of attractions, a great fun will
be ensured by five stagings of knight battles between the Teutonic
Knights and the Polish army, cavalry battle, crossbow and archery
tournaments. Of course there will also be horses and stunt scenes.
The struggles of the knights will be accompanied by medieval theatres, puppet theatre street concerts with the participation of old
music bands, painting workshops, children’s fortified settlement,
and animations with the participation of jugglers, stilt walkers and
fire eaters. Late in the evening, until midnight, you can visit the castle through a specially prepared „night” trail.
Jagiello did not conquer the castle. His triumphal procession from
Grunwald ended up at the walls of the Malbork stronghold. Today,
in such a procession from Grunwald participate craftsmen and knights to attend „The Siege of Malbork”. Would the participants of
the historic siege have liked their passionate demonstrations of unique skills?
The permanent attraction will be, as usual, the Castle of Malbork
and great exhibits of the Castle Museum.

Odkrycia, skarby, przygoda

Discoveries, treasures, adventure

Największe w Polsce spotkanie poszukiwaczy skarbów, tropicieli zagadek przeszłości i miłośników historii.
Kilkadziesiąt wykładów o eksploracji, ukrytych przez nazistów skarbach, zaginionych dziełach sztuki, tajnych operacjach poszukiwawczych służb specjalnych oraz... o tym, co jeszcze jest do odkrycia.

Poland’s biggest meeting of treasure hunters, hunters of mysteries
of the past and history lovers.
Dozens of lectures on exploration, treasures hidden by the Nazis,
missing works of art, secret exploration operations of special forces,
and on... what else there is to be discovered.

Prezentacje najnowszych technologii poszukiwawczych
Noc tajemnic – spotkanie z medycyną i kryminalistyką
Najbardziej strzeżone sekrety operacji ukrywania niemieckiego złota
Wszystkie ślady Bursztynowej Komnaty
Skarby i polityka
Spotkania z eksploratorami i badaczami zagadek II wojny światowej
Archeolodzy na tropie wampirów – naukowcy kontra mity
Ponadto: widowiska historyczne, filmy, wystawy, przejęcie zamku Książ przez oddziały Wehrmachtu, wkroczenie wojsk alianckich, pokazy pirotechniczne, samoloty z I wojny światowej
i walki powietrzne, przejażdżki historycznymi wojskowymi samochodami, tajemnice i sztabki złota…
Po raz pierwszy w historii wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, niedostępne na co dzień dla zwiedzających, zostanie przeniesione i wyeksponowane na najwyższym piętrze zamku Książ

Presentations of the latest exploration technologies
The Night of Mysteries - meeting with medicine and forensics
The most guarded secrets of operations of hiding the German gold
All traces of the Amber Room
Treasures and politics
Meetings with explorers and researchers of the mysteries of
World War II
Archaeologists on the trail of vampires - scientists versus myths
Moreover: historical shows, films, exhibitions, taking over the
Książ Castle by Wehrmacht troops, invasion of the Allied forces,
fireworks displays, aircrafts of World War I and aerial combats,
rides in historic military vehicles, mysteries and gold bars ...
For the first time in history, the Museum of Forensic Medicine in
Wroclaw, not available every day to the public, will be moved
and exhibited on the top floor of the Książ Castle

Festiwal jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
The festival is co-funded by the Marshal Office of Lower Silesia Voivodeship.
Organizatorzy / Organizers
Ośrodek Badań Historycznych
i Krajoznawczych ProSilesia
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Partnerzy / Partners
Dolnośląski
Urząd Marszałkowski
Miasto Wałbrzych

Patronat medialny / Media partners
Focus
Traveler National Geographic
Money.pl
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Zagłębie
muzyczne
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Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji Turystycznej

Alina Ert-Eberdt
Er

Article under the auspices of the
Silesian Tourist Organisation

MUSICAL BASIN

Województwo śląskie od lat przoduje
w liczbie wydarzeń muzycznych. Wiele ciekawych imprez odbywa się nie tylko w
stolicy regionu. Katowice już dawno temu
awansowały ze stolicy okręgu przemysłowego na prężne centrum kultury. Wachlarz
muzycznych propozycji zadowoli i amatorów metalu, i fanów bluesa, i miłośników
muzyki symfonicznej. Także Częstochowa
i Bielsko-Biała nie pozostają w tyle.

92-99 Slask.indd 92-93

Silesian Voivodeship has been a leader
for years in the number of musical events.
Many interesting events take place not
only in the capital of the region. Katowice
has long time ago been promoted from
the capital of the industrial district to a
vibrant centre of culture. The range of
musical choices will satisfy fans of metal,
blues, and lovers of symphonic music.
Also Częstochowa and Bielsko-Biała do not
lag behind.
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ALEJE – TU SIĘ DZIEJE!

KATOWICE – MIASTO OGRODÓW

KATOWICE - THE CITY OF GARDENS >> It is an inde-

>> To niezależna instytucja kultury, kontynuująca działania biura, które koordynowało starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Mimo że nie udało się go zdobyć, młodzi ludzie, którzy je tworzyli, nie zaprzestali działalności zmierzającej do wzbogacania oferty kulturalnej Katowic, a nawet ją zintensyfikowali.
Z powodzeniem realizują autorski program w dziedzinie muzyki,
filmu, designu, sztuk wizualnych, edukacji, ekologii, teatru,
a także sportu. Doprowadzili też do rewitalizacji ulicy Mariackiej
i wciągnęli katowiczan do akcji SuperOgród, której celem jest
ukwiecenie miasta. Stworzone przez nich festiwale Katowice
Jazz Art Festival (kwiecień) i Katowice Street Art Festival (maj) na
stałe weszły do kalendarza cyklicznych wydarzeń. Katowice –
Miasto Ogrodów wspiera także imprezy, które istniały już wcześniej i zyskały dobrą renomę, jak dwa kwietniowe festiwale –
Bluestracje i Węgiel Student Film Festival.
Wakacje w Katowicach to maraton festiwalowy. Miasto staje się mekką wyznawców muzyki heavymetalowej i amatorów
brzmień elektronicznych. Off Festiwal i Tauron Nowa Muzyka to
nie tylko wielkie, plenerowe koncerty z udziałem światowych
gwiazd, ale także zloty fanów z całej Polski. Festiwale te na parę
dni zmieniają oblicze miasta, ale muzyka, i to każdego gatunku,
rozbrzmiewa w Katowicach przez całe lato.
Informacje o bieżących wydarzeniach znajdują się na
www.silesiakultura.pl i http://muzyka.katowice.tel

pendent cultural institution, continuing operations of the office that coordinated the efforts of Katowice for the title of European Capital of Culture 2016. Even though it did not succeed in obtaining it, the young people who created it, did not
stop activities aimed at enriching the cultural offer of Katowice, and even intensified it. They successfully implement their own program in the field of music, film, design, visual arts,
education, ecology, theatre, and sports. They also led to revitalization of the Mariacka Street and pulled Katowice residents
into the action SuperGarden, which aims to decorate the city
with flowers. Created by them festivals Katowice Jazz Art Festival (April) and Katowice Street Art Festival (May) became
a permanent addition to the regular calendar of events. Katowice - the City of Gardens also supports the events which already existed and have gained a good reputation, such as two
April’s festivals - Bluestracje and Carbon Student Film Festival. Holidays in Katowice is a festival marathon. The city is becoming a mecca for enthusiasts of heavy metal music and fans
of electronic sounds. Off Festival and Tauron New Music Festival are not only huge, open-air concerts with the participation of world stars, but also rallies of fans from the whole Poland. These festivals for a few days change the face of the city,
but the music of every kind resounds in Katowice throughout
the summer. Information about current events can be found on
www.silesiakultura.pl and http://muzyka.katowice.tel
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>> Wyremontowana niedawno aleja Najświętszej
Marii Panny w Częstochowie podczas lata staje się miejscem wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. W tym roku odbywają się one po raz
pierwszy pod wspólnym szyldem „Aleje – tu się dzieje!” Główna scena znajduje się na placu Biegańskiego, a kilka mniejszych
w bramach i na podwórkach. Od maja do września br. zaplanowano 50 wydarzeń, ale lista nie jest jeszcze zamknięta. Są wśród
nich imprezy masowe i kameralne. Niektóre nawet z dozą szaleństwa, jak mistrzostwa Polski bezdomnych w piłce nożnej.
Najważniejszymi punktami programu „Aleje – tu się dzieje!” są:
Noc Kulturalna (która już za nami), Festiwal Reggae ON, Hip Hop
Elements, Clash of Titans, czyli Mistrzostwa Europy Wschodniej
w Tańcu Breakdance oraz mistrzostwa Polski w streetballu.
Kalendarz imprez znajduje się na www.aleje.czestochowa.pl
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AVENUE - SO MUCH HAPPENS IN HERE! >> Recently
renovated, Najświętszej Marii Panny Avenue in Częstochowa becomes in the summer a place of cultural, entertainment and sporting events. This year they are held for the first time under the
common name “Avenue - so much happens in here!” The main
stage is located on the Biegańskiego Square and several smaller ones in gates and courtyards. There are 50 events scheduled
from May to September this year, but the list is not closed yet. These include large-scale events and small ones. Some even with a
dose of craziness, such as Polish championship of the homeless
in football. The main points of the programme “Avenue - so much
happens in here!” are: Cultural Night (which is already behind us),
Festiwal Reggae ON, Hip Hop Elements, Clash of Titans, in other
words, Eastern Europe Championship in Breakdance and Polish
championship in streetball. The calendar of the events can be found on www.aleje.czestochowa.pl
THE HOUSE OF MUSIC >> Musical events of Bielsko-Biała centre around Bielsko Biała Cultural Centre - The House of
Music. It organizes concerts, guest performances of operas and
operettas, festivals. Summer, open-air concerts in the park and
on the square in Bielsko Biała attract crowds each year. Festivals - Jazz Autumn in Bielsko-Biała and Bielsko Jazz Zadymka
(January) - have already gained international fame. Concerts of
this year’s “Zadymka” were recorded by the French Mezzo TV.
Amateurs of organ music are waiting for the autumn Festival of
Organ Music. The organs in the House of Music have 42 voices
and 3026 pipes, the longest of which is over 5 meters! During
the festival, they are played by virtuosos from all over the world.
DIVERSITY IS AN ADVANTAGE >> Not only the number
and artistic level of musical events in the Silesian Voivodeship

DOM MUZYKI >> Życie muzyczne Bielska-Białej koncentruje się wokół Bielskiego Centrum Kultury – Domu Muzyki. Organizuje ono koncerty, gościnne występy oper i operetek, festiwale. Letnie, plenerowe koncerty w parku i na bielskim rynku każdego roku przyciągają tłumy. Festiwale – Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej i Bielska Zadymka Jazzowa (styczeń) – zyskały już międzynarodową sławę. Koncerty z tegorocznej „Zadymki” rejestrowała francuska telewizja Mezzo.
Amatorzy muzyki organowej czekają na jesienny Festiwal Muzyki
Organowej. Organy w Domu Muzyki mają 42 głosy i 3026 piszczałek, z których najdłuższa mierzy ponad 5 metrów! Podczas festiwalu grają na nich wirtuozi z całego świata.
ATUTEM JEST RÓŻNORODNOŚĆ >> Nie tylko liczba i poziom artystyczny wydarzeń muzycznych w województwie śląskim są imponujące. Atutem jest ich różnorodność. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. W Częstochowie obok Festiwalu Kultury Alternatywnej Frytka Off (czerwiec) organizowany jest
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wydarzenia

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater (maj),
zaliczany do czołówki europejskich festiwali sakralnych. W Bielsku-Białej można wybierać między jazzem w mistrzowskich interpretacjach a muzyką klasyczną kompozytorów polskich w wykonaniu wybitnych solistów i zespołów.
Największa różnorodność jest w Katowicach i sąsiadujących
z nimi miastach. Fani metalu, bluesa i jazzu mają festiwale i koncerty m.in. w słynnym Spodku. Melomani – Filharmonię Śląską, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia
(NOSPR), Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia i teatry muzyczne. W bieżącym repertuarze Teatru Rozrywki w Chorzowie znajdują się hity musicalowe: „Skrzypek na
dachu”, „Jesus Christ Superstar”, „Jekyll & Hyde”. A na afiszu
Opery Śląskiej w Bytomiu są hity operowe i operetkowe: „Carmen”, „Traviata”, „Baron cygański”, „Wesoła wdówka”, a także
musical „My Fair Lady”.

DESANT MUZYKÓW >> Mówi się, że Stwórca zrzucił na

are impressive. Diversity is their advantage. Everyone can find
something for themselves. In Czestochowa, next to the Festival
of Alternative Culture Frytka Off (June), the International Festival of Sacred Music Gaude Mater (May) is held, which is considered one of the leading European sacred festivals. In Bielsko-Biala, you can choose between the jazz in master interpretations and
the classical music of Polish composers performed by marvellous soloists and bands. The greatest diversity is in Katowice and
adjacent cities. The fans of metal, blues and jazz can enjoy festivals and concerts among others in the famous Spodek. Music lovers - the Silesian Philharmonic, National Symphony Orchestra
of Polish Radio, The Katowice City Singers’ Ensemble Camerata
Silesia and musical theatres. The current repertoire of the Entertainment Theatre in Chorzów include the following musical hits:
“Fiddler on the Roof”, “Jesus Christ Superstar”, “Jekyll & Hyde”.
And the Silesian Opera in Bytom stage the following opera and
operetta hits: “Carmen,” “La Traviata”, “The Gypsy Baron”, “The
Merry Widow” and the musical “My Fair Lady”.

Wiedeń desant muzyków. To samo można powiedzieć o Śląsku, ale z tą różnicą, że do Wiednia wielcy muzycy przyjeżdżali z całej Europy, a na Śląsku się rodzili. Henryk Mikołaj Górecki, którego „Symfonia pieśni żałosnych” przez wiele tygodni zajmowała pierwsze miejsca na brytyjskich i amerykańskich listach
przebojów, wyprzedzając hity muzyki popularnej, przyszedł na
świat w Czernicy koło Rybnika. Krystian Zimerman, triumfa-

INVASION OF MUSICIANS >> It is said that the Creator
dropped countless musicians on Vienna. The same can be said
of Silesia, but with the difference that great musicians came to
Vienna from all over Europe, and the Silesian musician were born
in Silesia. Henryk Mikolaj Górecki, whose “Symphony of Sorrowful Songs” for several weeks occupied the first place in the Bri-
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tor warszawskiego Konkursu Chopinowskiego w 1975 r., jeden
z najznakomitszych pianistów naszych czasów, pochodzi z Zabrza. Piotr Beczała, gwiazda Metropolitan Opera w Nowym Jorku, uznawany za najlepszego obecnie tenora lirycznego, urodził
się w Czechowicach-Dziedzicach. Katowiczaninem z wyboru jest
Wojciech Kilar, którego muzyką filmową zachwyciło się Hollywood. Wszyscy wymienieni są absolwentami Akademii Muzycznej
w Katowicach, do której warto zajść w czasie roku akademickiego. Odbywają się tu wtedy koncerty, a zabytkowe wnętrza uczelni sprzyjają dobremu odbiorowi muzyki.
Z tego regionu wywodzi się też plejada gwiazd polskiej muzyki
rozrywkowej. Z Milówki w Beskidzie Żywieckim pochodzą Paweł
i Łukasz Golcowie – założyciele słynnej Golec uOrkiestra. W Żywcu urodziła się piosenkarka Monika Brodka. Mysłowice są rodzinnym miastem Artura Rojka – twórcy zespołu Myslovitz oraz pomysłodawcy i dyrektora artystycznego Off Festivalu, który początkowo odbywał się w Mysłowicach (a dziś za miedzą – w Katowicach). W Chorzowie urodził się Andrzej Lampert – wokalista,
kompozytor i aranżer (do niedawna solista zespołu PIN, obecnie
śpiewak operowy). W Częstochowie przyszli na świat Zygmunt
Staszczyk „Muniek” – frontman T.Love, Janusz „Yanina” Iwański
– kompozytor, autor tekstów i wokalista, związany z zespołami
Tie Break, Soyka-Yanina, Drum Freaks, Maanam oraz Arek Skolik − perkusista, kompozytor i aranżer jazzowy. Z Częstochowy
pochodzi też znana muzyczna rodzina Pospieszalskich.
W Bielsku-Białej urodziły się cztery piosenkarki, reprezentujące cztery pokolenia: Maria Koterbska (rocznik 1924), Urszula Dudziak (1943), Renata Przemyk (1966) i Dominika Gawęda (1985).

tish and American music charts, ahead of popular music hits, was
born in Czernica near Rybnik. Krystian Zimerman, the winner of
the Chopin Competition in Warsaw in 1975, one of the greatest
pianists of our times, comes from Zabrze. Piotr Beczała, a star of
the Metropolitan Opera in New York, considered the best current lyric tenor, was born in Czechowice-Dziedzice. A Katowice
resident by choice is Wojciech Kilar, whose film music is admired
by Hollywood. All of them are graduates of the Academy of Music
in Katowice, which is worth visiting during the academic year. At
that time, concerts take place in there, and the historic interiors
the university are in favour of the good reception of music. Also a
galaxy of stars of Polish entertainment music comes from this region. Paweł and Lukasz Golec, the founders of the famous Golec
uOrkiestra, come from Milówka in Żywiec Beskids. The singer
Monika Brodka was born in Żywiec. Mysłowice is the hometown
of Artur Rojek - the creator of the Myslovitz band, an originator
and artistic director of the Off Festival, which initially was held in
Mysłowice (and now, within a stone’s throw, in Katowice). Chorzów is the place of birth of Andrzej Lampert - a singer, composer
and arranger (until recently the soloist of the PIN band, now an
opera singer). Czestochowa, in turn, is the place of birth of Zygmunt Staszczyk “Muniek” - the frontman of T.Love, Janusz “Yanina” Iwanski - a composer, songwriter and singer, associated with
bands Tie Break, Soyka-Yanina, Drum Freaks, Maanam, Arek
Skolik - a drummer, composer and jazz arranger. Also the Pospieszalski Family comes from Czestochowa. The following four
singers, representing four generations, were born in Bielsko-Biała. Maria Koterbska (born in 1924), Urszula Dudziak (1943), Renata Przemyk (1966) and Dominika Gawęda (1985).

KIEPURAFEST >> W Sosnowcu urodził się Jan Kiepura
(1902–1966) – legendarny tenor, ubóstwiany przez publiczność
największych teatrów operowych świata z La Scalą, Operą Wiedeńską i Metropolitan Opera włącznie. Urodziny operowego
idola (16 maja) są obchodzone w Sosnowcu przez cały dzień pod
hasłem Jan Kiepura Superstar i obfitują w wiele atrakcji. Świętowanie rozpoczyna złożenie kwiatów pod jego pomnikiem, przedstawiającym go śpiewającego, w kapeluszu i w płaszczu, którego poły rozwiewa wiatr. Kiepura słynął z tego, że dla wielbicieli,
których nie było stać na bilety, śpiewał z balkonów hotelowych
lub z dachów samochodów przywożących go do hoteli i teatrów.
W Sosnowcu od trzydziestu lat działa Miejski Klub im. J. Kiepury, który organizuje m.in. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzycznych KiepuraFest (listopad) i nieregularnie (w zależności od
funduszy) międzynarodowy World Fusion Music Festival. Ideą
pierwszego jest rozbudzanie zainteresowania Janem Kiepurą
wśród młodzieży. Drugi, prezentujący muzykę świata, pozornie
nie ma związku z postacią wielkiego tenora. W istocie jednak
ma. Krajan, który był wybitnym przedstawicielem sztuki operowej, stał się inspiracją dla swoich ziomków do krzewienia wartościowej muzyki we wszystkich jej rodzajach.

KIEPURAFEST >> Sosnowiec is the place of birth of Jan Kiepura (1902-1966) - a legendary tenor, adored by audiences of
the most important opera houses in the world, including La Scala, the Vienna State Opera and the Metropolitan Opera. Birthday of the opera idol (16 May) is celebrated in Sosnowiec throughout the day under the banner of Jan Kiepura Superstar and
is rich in many attractions. Celebrations begin with laying flowers
at his monument, depicting him singing, in a hat and coat, which
is blown by the wind. Kiepura was famous for the fact that for the
fans, who could not afford the tickets, he would sing from the balconies of the hotels or roofs of the cars transporting him to the
hotels and theatres. The Jan Kiepura City Club has been running
in Sosnowiec for thirty years. It organizes, among others, all-Poland Festival of Music Bands KiepuraFest (November) and irregularly (depending on funding) international World Fusion Music
Festival. The idea of the first is arousing interest in Jan Kiepura
among the youth. The second, presenting the music of the world,
apparently has no connection with the figure of the great tenor.
In fact, it has. The man, who was an outstanding representative
the opera art, became the inspiration for his fellow countrymen
to propagate good music in all its kinds.
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Polecane najbliższe koncerty i festiwale w województwie śląskim

2-7 lipca – Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i bliska” w Częstochowie >> O prestiżu tej imprezy świadczy
patronat Międzynarodowej Organizacji Kultury Ludowej (IOF) afiliowanej przy UNESCO. Występy są nie tylko w Częstochowie, ale także w sąsiednich miejscowościach. www.rok.czestochowa.pl
6 lipca – Clash of Titans, czyli Mistrzostwa Europy Wschodniej
w Tańcu Breakdance w Częstochowie >> Impreza w ramach programu „Aleje – tu się dzieje”. cgk.czestochowa.pl
18-20 lipca – Częstochowa Reggae On (edycja 2) >> Polskie
i zagraniczne gwiazdy reggae będą grać na pl. Biegańskiego (centralnej
części odnowionych Alej) i w klubach muzycznych. Ponad stu wykonawców! cgk.czestochowa.pl
25-27 lipca – Hip-Hop Elements w Częstochowie >> Prezentacja wszelkich form kultury hip-hop z udziałem najlepszych polskich i zagranicznych didżejów. Koncerty w klubach i w plenerze. cgk.czestochowa.pl
Lipiec-sierpień, soboty i niedziele – Lato z kulturą w Bielsku-Białej >> Koncerty z udziałem popularnych piosenkarzy, zespołów
i kabareciarzy. W soboty odbywają się w parku obok Bielskiego Centrum
Kultury, a w niedziele – na bielskim Rynku. www.bck.bielsko.pl
2-4 sierpnia Off festiwal w Katowicach >> Metal, black metal,
hardrock, muzyka elektroniczna i pokrewne gatunki. Już dzień wcześniej, 1 sierpnia, w katowickich klubach odbędą się koncerty w ramach
offowego before party! W głównym festiwalu wystąpią kultowe zespoły z całego świata, m.in.: Brutal Truth, Black Emperor, Circle, Deerhunter,
Furia, Godspeed You! Labyrinth Ear, My Bloody Valentine, Patrick Wolf,
Piotr Kurek, Skalpel, The Smashing Pumpkins, The Walkmen, Zeni Geva.
www.off-festival.pl
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22-25 sierpnia Tauron Nowa Muzyka w Katowicach >> Muzykę z pogranicza jazzu, elektroniki i tanecznych
rytmów w postindustrialnej scenerii
byłej kopalni zagrają m.in.: Matias Aguayo & Mostro Live Show, Squarepusher, Moderat, LFO, Skrean, Jon Hopkinsm DJ Koze, Jets, Dawn Day Night, Darling Farah, Holly Herndon, ZA!, Venetian Snaresm Coma, Sid Le
Rock, Zebra Katz, Mik Musik, Two Fingers (Amon Tobin), Deptford Goth,
UL/KR www.festiwalnowamuzyka.pl
Ostatni weekend sierpnia – Dni Częstochowy >> Święto miasta
zacznie się koncertem w filharmonii, a skończy koncertem z udziałem
popularnych i lubianych wykonawców na Promenadzie Czesława Niemena. W programie również spektakle, happeningi, festyny, wystawy
prezentujące osiągnięcia twórców częstochowskich i zaproszonych artystów. www.gaudemater.pl
31 sierpnia – Magia Rocka – 10. Śląski Festiwal Rockowy w Lyskach koło Rybnika >> Zagrają Kukiz i Piersi, Coma, Jelonek, Decapitated, Jinx, The Crossroads, Samce i Ona. W trakcie imprezy odbędzie
się zlot motocyklistów. www.magiarocka.pl
Od połowy września do połowy grudnia – Festiwal Muzyki Organowej w Bielsku-Białej (dawny Międzynarodowy Festiwal Jana Sebastiana Bacha) >> Koncerty w wybranych dniach, ostatni grudniowy wypełniają kolędy. Wykonawcy z Polski i z zagranicy. www.bck.bielsko.pl
26 i 28 września – Verdi Gala w Zabrzu i Bielsku- Białej >> Największe przeboje operowe z „Traviaty”, „Rigoletta”, „Aidy”, „Nabucco” zabrzmią w wykonaniu międzynarodowej orkiestry Roncole Verdi Orchestra, chóru oraz solistów z Polski i z Włoch. To przygotowane z okazji
200. rocznicy urodzin Giuseppe Verdiego widowisko było już pokazywane m.in.: w Monachium, Hamburgu, Dreźnie, Wiedniu, Zurychu i Bazylei – wszędzie podbijając serca publiczności.
Zabrze, Dom Muzyki i Tańca, www. dmit.com.pl (26.09)
Bielsko-Biała, Bielskie Centrum Kultury – Dom Muzyki,
www.bck.bielsko.pl (28.09)
5 października – 33. Rawa Blues w Katowicach >> Największy
festiwal bluesowy w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie Keb’Mo’. W koncercie finałowym zagrają Otis Taylor, Heritage Blues
Orchestra, Ruthie Foster, The Stone Foxes, James Blood Ulmer & Irek Dudek. www.rawablues.com/pl
18-20 października – XVIII Festiwal Kompozytorów Polskich im.
prof. Henryka Góreckiego w Bielsku-Białej >> W tym roku za-

Recommended upcoming concerts and festivals in the Silesian Viovodeship

brzmi muzyka patrona festiwalu oraz Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Nieprzypadkowo, bowiem w 2013 r. przypadają jubileusze tych trzech wielkich polskich kompozytorów – setna rocznica urodzin Lutosławskiego oraz osiemdziesiąta Góreckiego i Pendereckiego.
www.fkpbb.pl
Listopad – XI Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej
>> Jedna z najważniejszych imprez jazzowych
w Polsce. Jej dyrektorem artystycznym jest Tomasz
Stańko, który co roku przygotowuje koncert z udziałem gwiazd światowego jazzu. Niecodzienna okazja usłyszenia grających w duetach, triach itd. wyśmienitych jazzmanów, którzy na co dzień
razem nie występują. www.jazzowajesien.pl

2-7 July - International Folklore Meetings „From far and near”
in Częstochowa>> The prestige of this event is proven by the patronage of the International Organization of Folk Culture (IOF) affiliated to
UNESCO. The performances will not only take place in Częstochowa, but
also in the neighbouring cities. www.rok.czestochowa.pl
6 July - Clash of Titans, the Eastern Europe Championship in Breakdance in Częstochowa >> The event is a part of the program
„Avenue - so much happens in here!” cgk.czestochowa.pl
18-20 July - Częstochowa Reggae On (2nd Edition)
>> Polish and international reggae stars will play on the Biegańskiego Square (the central part of the newly renovated Avenue) and in music
clubs. Over one hundred performers! cgk.czestochowa.pl
25-27 July - Hip-Hop Elements in Częstochowa>> Presentation
of all forms of hip-hop culture with the participation of best Polish and
foreign DJs. Concerts in clubs and outdoors. cgk.czestochowa.pl
July-August, Saturdays and Sundays - Summer with culture in
Bielsko-Biała>> Concerts with the participation of popular singers,
bands and cabaret performers. On Saturdays they are held in the park
next to the Bielsko-Biała Cultural Centre and on Sundays - on the Bielsko-Biała Square. www.bck.bielsko.pl
2-4 August - Off Festival in Katowice>> Metal, black metal, hard
rock, electronic music and related genres. Even the day before, on the
1st of August, concerts will be held under the OFF before party in Katowice clubs! Iconic bands from all over the world will take part in the
main festival, including: Brutal Truth, Black Emperor, Circle, Deerhunter,Furia, Godspeed You! Labyrinth Ear, My Bloody Valentine, Patrick Wolf,
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Piotr Kurek, Skalpel, The Smashing Pumpkins, The Walkmen, Zeni Geva.
www.off-festival.pl
22-25 August Tauron New Music in Katowice>> The music from
the borderline of jazz, electronic music and dance rhythms in the postindustrial setting of the former mine will be played by e.g.: Matias Aguayo & Mostro Live Show, Squarepusher, Moderat, LFO, Skrean, Jon Hopkinsm DJ Koze, Jets, Dawn Day Night, Darling Farah, Holly Herndon, ZA!,
Venetian Snaresm Coma, Sid LeRock, Zebra Katz, Mik Musik, Two Fingers (Amon Tobin), Deptford Goth, UL/KR www.festiwalnowamuzyka.pl
last weekend of August - The Days of Czestochowa>> The City
Day celebration will begin with a concert at the philharmonic and end
with a concert with the participation of popular and loved performers on
the Czeslaw Niemen Promenade. The program includes also spectacles,
happenings, festivals, exhibitions presenting the achievements of the
Czestochowa artists and invited artists. www.gaudemater.pl
31 August The Magic of Rock - 10th Silesian Rock Festival in Lyski
near Rybnik >> There will be Kukiz i Piersi, Coma, Jelonek, Decapitated, Jinx, The Crossroads, Samce i Ona. During the event, a motorcycle
rally will take place. www.magiarocka.pl
From the mid-September to the mid-December - Organ Music
Festival in Bielsko-Biała (formerly the International Festival of
Johann Sebastian Bach)>> Concerts on selected days, the last in
December is filled with Christmas carols. Artists from Poland and from
abroad. www.bck.bielsko.pl
26 and 28 September - Verdi Gala in Zabrze and Bielsko-Biała
>> The greatest opera hits from „Traviaty”, „Rigoletta”, „Aidy”, „Nabucco” will be performed by the international orchestra Roncole Verdi Orchestra, a choir and soloists from Poland and Italy. This prepared on the
occasion of the 200th anniversary of the birth of Giuseppe Verdi spectacle has already been shown e.g. in Munich, Hamburg, Dresden, Vienna,
Zurich and Basel - winning the hearts of audiences everywhere.
Zabrze, The House of Music and Dance, www.dmit.com.pl (26 September) Bielsko-Biała, Bielsko-Biała Cultural Centre –The House of Music,
www.bck.bielsko.pl (28 September)
5 October - 33rd Rawa Blues in Katowice>> The biggest blues festival in Poland. The special guest in this year’s edition will be Keb’Mo’.
Artists that will play in the final concert are Otis Taylor, Heritage BluesOrchestra, Ruthie Foster, The Stone Foxes, James Blood Ulmer & Irek Dudek. www.rawablues.com/pl
18-20 October - 18th prof. Henryk Górecki Festival of Polish Composers in Bielsko-Biała >> This year, the music of the festival patron, Witold Lutosławski and Krzysztof Penderecki will be played. This is
no coincidence, for the year of 2013 is the year of anniversaries of these three great Polish composers - the 100th anniversary of birth of Lutoslawski and 80th of Górecki and Penderecki. www.fkpbb.pl
November - 11th Jazz Autumn in Bielsko-Biała >> >> One of
the most important jazz events in Poland. Its artistic director is Tomasz
Stańko, who every year prepares the concert with the participation of
stars of world jazz. An unusual opportunity to hear artists playing in
duos, trios, etc., excellent jazz musicians, who normally do not perform
together. www.jazzowajesien.pl
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Wnętrza Muzeum Mazowieckiego, ul. Tumska 8
Interiors of the Mazovian Museum, St. Tumska 8

Skarby
i klimat płockich
muzeów
TREASURES AND CLIMATE OF PŁOCK MUSEUMS

Muzeum Mazowieckie – Spichlerz, ul. Kazimierza Wielkiego 11b
Mazovian Museum – Granary, St. Kazimierza Wielkiego 11 b

Płock, the Mazovia capital of the Piast times,
stores with great care the treasures of the
past of thousand years. Works of ancient and
modern, sacred and secular art. Memorabilia
of the people who permanently signed up in
the history of the region and the country.

Działające od lat muzea – Mazowieckie, Diecezjalne i św. Faustyny – oraz otwarte niedawno Muzeum Żydów Mazowieckich, posiadają dziś bezcenne zbiory. Nieprzypadkowo dobrano też miejsca ekspozycji, adaptując na potrzeby wystawiennicze historyczne obiekty, takie jak secesyjną kamienicę w sercu miasta czy dawną bożnicę. Usytuowane są w rejonie starówki, więc łatwo wkomponować ich zwiedzanie w spacer po najatrakcyjniejszej części Płocka. Dzięki tym wizytom
lepiej zrozumiemy znaczenie nadwiślańskiego miasta w dziejach Polski i Mazowsza. A jego obraz stanie się wielowymiarowy.

Working for many years museums - the Mazovian, Diocesan and
of St. Faustina - and the recently opened Mazovian Museum of
Jews today have priceless collections. The places of exhibition
also were not chosen by accident, adapting historical objects
to the exhibition needs, such as Art Nouveau tenement in the
heart of the city or an old synagogue. They are situated in the
area of the old town, so it is easy to integrate visiting them with
a walk in the most attractive part of Płock. During such visits
we will better understand the importance of the Vistula city in
the history of Poland and Mazovia. And its image will become
multidimensional.

EKSPOZYCJA W SECESYJNEJ OPRAWIE >> Moda na
secesję powraca falami. Do stuletnich już wzorów nawiązują chętnie
współcześni designerzy. Muzeum Mazowieckie w Płocku posiada najbogatszy w kraju zbiór użytkowej sztuki secesyjnej: szkła, ceramiki, biżuterii i mebli. I prezentuje go w wymarzonej wprost scenerii – w odrestaurowanej z pietyzmem secesyjnej kamienicy, wznoszącej się przy
płockim deptaku, jakim jest ulica Tumska. To najstarsze publiczne muzeum w Polsce, powołane niemal 200 lat temu przez członków Towarzystwa Naukowego Płockiego, którzy z pasją gromadzili dzieła sztuki,

100-105 Plock.indd 100-101

EXHIBITION IN THE ART NOUVEAU SETTING >>
The fashion for Art Nouveau returns in waves. Contemporary
designers willingly refer to the centuries-old patterns. Mazovian
Museum in Płock has the richest in the country collection of usable Art Nouveau glassware, ceramics, jewellery and furniture.
And presents it in a dream setting. In a renovated with reverence Art Nouveau tenement, standing at Płock promenade,

Fot.: arch U.M. w Płocku

Płock, stolica Mazowsza w piastowskich
czasach, pieczołowicie przechowuje skarby tysiącletniej przeszłości. Dzieła sztuki
dawnej i współczesnej, sakralnej i świeckiej. Pamiątki po ludziach, którzy trwale
zapisali się w dziejach regionu i kraju.

Fot.: arch U.M. w Płocku

Paweł Wroński

książki i historyczne pamiątki. Towarzystwo istnieje do dziś, a jego siedziba mieści się w budynku gotyckiej kanonii. Muzeum zaś rozrosło się
i obecnie należy do niego kilka obiektów. Secesyjna kamienica to obiekt
główny, w którym oprócz wiodących w kolekcji eksponatów secesyjnych
nie brak innych cennych eksponatów. Prawdziwym rarytasem jest imponujący zbiór 80 grafik Francisca de Goi z cyklu „Kaprysy”. Jest także obszerna kolekcja polskiego malarstwa z przełomu XIX i XX w. z obrazami
Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego, Mehoffera oraz rzeźbami Laszczki.
Jako jedyne w Polsce płockie muzeum posiada tak liczne obrazy i rzeźby Bolesława Biegasa, artysty pochodzącego z Mazowsza, który tworzył
i zmarł w Paryżu. Na prezentowanej w Płocku wystawie zgromadzono ponad 200 jego prac należących do nurtu symbolistycznego obecnego w sztuce końca XIX i pierwszej połowy XX w. W sąsiednim, nowym gmachu prezentowana jest multimedialna ekspozycja „X wieków
Płocka”. Ekspozycja w Galerii MMP NoveKino Przedwiośnie poświęcona jest Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej. Zasługą wybitnej płocczanki był
rozwój i międzynarodowa sława prezentującego polski folklor muzyczny i taneczny zespołu „Mazowsze”. W Galerii zgromadzono przedmioty z mieszkania artystki na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, między innymi: fortepian, meble, ubrania, rzeczy osobiste, książki oraz pamiątki przywożone z wojaży „Mazowsza” po całym świecie. Działy archeologii i etnografii mieszczą się w Spichlerzu, a ekspozycja poświęcona mazowieckim Żydom, którzy przez stulecia stanowili znaczą część lokalnej społeczności, przerodziła się w odrębne, otwarte niedawno kolejne płockie muzeum.
Muzeum Mazowieckie
Płock, ul. Tumska 8 (2 sąsiadujące ze sobą kamienice)
Ponadto do muzealnego kompleksu należą:
Galeria MMP NoveKino Przedwiośnie, Tumska 5a
Spichlerz, ul. Kazimierza Wielkiego 11b
Muzeum Żydów Mazowieckich, ul. Kwiatka 7
www.muzeumplock.art.pl

Wnętrza Muzeum Żydów Mazowieckich, ul. Kwiatka 7
Interiors of the Museum of Mazovian Jews, St. Kwiatka 7

which is the street Tumska. This is the oldest public museum
in Poland. Established almost 200 years ago by the members
of the Scientific Society of Płock, who passionately gathered
works of art, books and historical memorabilia.
Today, the Society still exists, and its registered office is situated in a Gothic canons house. The Museum has grown, however, and now several objects belong to it. The Art Nouveau
tenement is the main object, which in addition to the leading
collection of Art Nouveau exhibits has also other valuable exhibits. A real rarity is an impressive collection of 80 prints of
Francisco de Goya’s series “Caprichos”. There is also an extensive collection of Polish paintings from the late 19th and early
20th century with works by Wyspiański, Wyczółkowski, Mehoffer and sculptures by Laszczka. The Płock museum is the only
museum in Poland with so many paintings and sculptures of
Bolesław Biegas, an artist coming from Mazovia, who created
and died in Paris. The exhibition presented in Płock brings together more than 200 of his works belonging to the Symbolist
movement present in the art of late 19th and the first half of the
20th century. In the neighbouring, new building a multimedia
exhibition “10 centuries of Płock” is presented.
The exhibition at the Gallery of Mazovian Museum in Płock
NoveKino Przedwiośnie is dedicated to Mira ZimińskaSygietyńska Thanks to the outstanding resident of Płock, the
development and international reputation of the group “Mazowsze” presenting Polish folk music and dance, was possible.
The Gallery collected items from the artist’s apartment the in
Krakowskie Przedmieście in Warsaw, including: a piano, furniture, clothing, personal items, books and souvenirs brought
from travels of “Mazowsze” around the world. Sections of archaeology and ethnography are located in the Granary and
exhibition dedicated to Mazovian Jews, who for centuries con-
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pozycyjnym, ale na wiele sposobów ukazuje historię osadnictwa
żydowskiego w Polsce – od pojawienia się diaspory na naszych
ziemiach po współczesne odrodzenie jej kultury. Muzeum oferuje bogaty program kulturalno-oświatowy, m.in. koncerty, wieczory literackie, wykłady, spektakle teatralne, wystawy czasowe, zajęcia edukacyjne, emisje filmowe, pokazy slajdów, lektorat języka hebrajskiego, warsztaty plastyczne i taneczne oraz degustacje
potraw żydowskiej kuchni.

stituted a significant part of the local community, turned into a
separate, recently opened another Płock museum.
Mazovian Museum
Płock, St. Tumska 8 (2 neighbouring tenements) Moreover, the museum
complex consists of:
Gallery of the Mazovian Museum in Płock, NoveKino Przedwiośnie
Movie Theatre, Tumska 5a
Granary, St. Kazimierza Wielkiego 11 b
Museum of Mazovian Jews, St. Kwiatka 7
www.muzeumplock.art.pl

Muzeum Żydów Mazowieckich
Płock, ul. Kwiatka 7 (tzw. mała synagoga)
http://synagogaplocka.pl

museum facility set up in the building closely associated with
the theme of the collection. Interestingly, the opening of the Museum of Mazovian Jews in Płock was concurrent with the opening of the memorial object Museum of Polish Jews in Ghetto
Square in Warsaw. It was no coincidence. Interest in the rich
culture of Polish citizens of the Jewish faith is experiencing a
renaissance in the country. It is an evidence that the memory
of them survived, although the extermination carried out by the
Nazis touched millions of human beings, bringing also destruction of their works. Płock collection of Judaica was exhibited in a
classical synagogue of 1822 called the Small Synagogue (there
was also a Big Synagogue, but it was demolished in 1950).
The Kwiatka Street was once called Szeroka, and the contemporary bishop opposed its construction, arguing that the
synagogue would stand too close to the cathedral. Apparently,
inspired by Catholic ecumenical spirit the hierarch changed his
mind, and in the synagogue there was opened a school, a house
of prayer and the head office of the Jewish community. In September 1939, the Nazis established there a Judenrat, a Jewish
council carrying out the commands of Nazi authorities. The liquidation of the ghetto with a population of 8 thousand people in
1941 caused that the existent since the 13th century world of
Płock Jews and their rich culture ceased to exist. The establishment of the museum is due to Płock community workers of the
Płock Synagogue Association, who gathered for this purpose
PLN 1.3 million. EU grant in the amount of PLN 7.7 million and

Fot.: arch U.M. w Płocku

JUDAICA IN THE SMALL SYNAGOGUE >> This is another

Fot.: arch U.M. w Płocku

JUDAICA W MAŁEJ SYNAGODZE >> To kolejna placówka muzealna urządzona w obiekcie ściśle związanym z tematem kolekcji. Co ciekawe, otwarcie Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku zbiegło się w czasie z otwarciem pomnikowego
obiektu Muzeum Żydów Polskich na placu Getta w Warszawie.
To nie przypadek. Zainteresowanie bogatą kulturą polskich obywateli wyznania mojżeszowego przeżywa w kraju renesans. Jest
świadectwem, że pamięć o nich przetrwała, mimo że eksterminacja dokonana przez hitlerowców dotknęła milionów ludzkich
istnień, przynosząc także zagładę ich dziełom. Płocką kolekcję judaiców wystawiono w klasycystycznej bożnicy z 1822 r., zwanej małą synagogą (istniała również wielka synagoga, ale zburzono ją w 1950 r.). Ulica Kwiatka nosiła niegdyś nazwę Szerokiej, a budowie sprzeciwiał się ówczesny biskup płocki, argumentując, że bożnica stanie zbyt blisko katedry. Natchniony widocznie duchem ekumenicznym katolicki hierarcha zmienił jednak zdanie, a we wzniesionej bożnicy znalazły się szkoła, dom
modlitwy i siedziba zarządu gminy żydowskiej. We wrześniu
1939 r. hitlerowcy urządzili w niej siedzibę Judenratu, żydowskiej rady wykonującej polecenia nazistowskich władz. Likwidacja zamieszkanego przez 8 tys. ludzi getta w 1941 r. sprawiła,
że istniejący od XIII stulecia świat płockich Żydów i ich bogata
kultura przestały istnieć. Powstanie muzeum jest zasługą płockich społeczników ze Stowarzyszenia Synagoga Płocka, którzy
zebrali na ten cel 1,3 mln zł. Dotacja Unii Europejskiej w wysokości 7,7 mln zł oraz porozumienie Urzędu Marszałkowskiego
z władzami miasta w sprawie finansowania inicjatywy zaowocowały otwarciem placówki. Honorowe miejsce zajmie w niej,
symbolizująca Arkę Przymierza, drewniana aron hakodesz, czyli „święta szafa”, w której przechowuje się zwoje Tory. Przedsionek poświęcony jest historii Żydów na Mazowszu. W sali głównej, w multimedialnej formie prezentowane są elementy kultury Żydów w Polsce, a część poświęcona Holocaustowi bazuje
na „Kartkach z pożogi” Symchy Gutermana, naocznego świadka zagłady świata płockich Żydów, i archiwalnych fotografiach
żydowskich mieszkańców Mazowsza. Dopełnieniem artystycznym ekspozycji jest widowisko multimedialne inspirowane żydowską wycinanką. Muzeum nie służy jednak tylko celom eks-

Ekspozycja X wieków Płocka w Muzeum Mazowieckim, ul. Tumska 8
Exposition of 10 centuries of Płock in the Mazovian Museum, St. Tumska 8

103

the agreement of the Marshal Office with the city authorities on
the financing the initiative resulted in opening of the facility. The
honourable place in it will be taken by a wooden Aron HaKodesh,
or “holy cabinet”, symbolizing the Ark of the Covenant, in which
Torah scrolls are kept.
The vestibule is devoted to the history of Jews in Mazovia. In the
main hall, the elements of Jewish culture in Poland are presented
in a multimedia form, and the section devoted to the Holocaust
is based on the “Bleter funem fayer” by Simcha Guterman, an
eye-witness of the extermination of the world of Płock Jews, and
archival photographs of Jewish inhabitants of Mazovia. The artistic exhibition is complemented by a multimedia show inspired by
Jewish paper cutting. The museum does not, however, serve only
as a showroom, but in many ways illustrates the history of Jewish settlement in Poland - from the emergence of the Diaspora in
our land to the modern revival of its culture. The museum offers
a rich cultural-educational program, including concerts, literary
evenings, lectures, theatre performances, temporary exhibitions,
educational activities, film shows, slide shows, Hebrew language
classes, plastic and dance workshops, and tasting the of Jewish
cuisine.
Museum of Mazovian Jews
Płock, St. Kwiatka 7 (so called Small Synagogue)
http://synagogaplocka.pl

W SĄSIEDZTWIE OPACTWA I SZACOWNEJ KATEDRY

IN THE VICINITY OF ABBEY AND THE VENERABLE
CATHEDRAL>> The complex of historic buildings occupying

>> Kompleks zabytkowych obiektów zajmujących wierzchołek
Wzgórza Tumskiego tworzą płocka katedra i dawne benedyktyńskie
opactwo. W zacnym sąsiedztwie średniowiecznych murów w 1903 r.
z inicjatywy arcybiskupa Antoniego J. Nowowiejskiego wzniesiono
nowy budynek. Zaprojektował go znany z poszukiwań stylu narodowego w duchu polskiego renesansu architekt Stefan Szyller. Znalazły
w nim miejsce zabytkowe przedmioty z płockiej katedry oraz pierwsze
darowizny, co dało zaczątek współczesnej kolekcji. Tak powstało Muzeum Diecezjalne. Zbiory powiększają się stale o przywożone z kościołów diecezji płockiej obiekty, które przestały już służyć kultowi religijnemu, a posiadają wartość historyczną lub artystyczną. Dzięki genius
locci Tumskiego Wzgórza i konwencji ekspozycji muzeum ma charakter iście XIX-wiecznej skarbnicy pamiątek przeszłości. Zakres tematyczny jest więc niezwykle szeroki. Obok rękopisów i dokumentów, średniowiecznych rzeźb i dzieł sztuki złotniczej znajduje się w nim cenna kolekcja pasów kontuszowych, są szaty liturgiczne oraz liczne eksponaty z tak różnych dziedzin, jak malarstwo, ceramika, numizmatyka, medalierstwo, sfragistyka, a nawet militaria czy filatelistyka. Trafiają tu także obrazy pędzla Wiesławy Kwiatkowskiej inspirowane Madonnami z poezji polskiej i Aniołami w poezji. Prawdziwymi białymi
krukami są Biblia Płocka z XII w. i akt lokacyjny miasta Płocka z 1237 r.
Ze wszech miar na swe miano zasługuje Skarbiec. Kryje bowiem lśniące złotem, skrzące się drogimi kamieniami monstrancje, kielichy i relikwiarze. Bodaj najcenniejsze to romański kielich księcia Konrada Ma-

the top of Tumskie Hill consists of the Płock Cathedral and the old
Benedictine abbey. At the initiative of Archbishop Anthony J. Nowowiejski, a new building was erected in the noble neighbourhood of the
medieval walls in 1903. It was designed by architect Stefan Szyller
known for the search of national style in the spirit of the Polish Renaissance. Historic items from the Płock Cathedral and the first donations
found their place in it, which gave the beginning to the modern collection. This is how the Diocesan Museum was created. Collections
are constantly increased by coming from the churches of the Diocese
of Płock objects that no longer serve the religious cult but have historical or artistic value. Thanks to the genius locci of the Tumskie Hill
and the convention of exhibition, the museum has the nature of a truly
nineteenth-century treasure trove of relics of the past. Therefore, the
thematic scope is incredibly broad. In addition to manuscripts and
documents, medieval sculptures and works of goldsmithing art, there
is a valuable collection of kontusz sashes, liturgical vestments and numerous exhibits from a variety of areas, such as painting, ceramics,
numismatics, medallic art, sigillography, and even military or philately.
Here are also paintings by Wiesława Kwiatkowska inspired by Madonnas of Polish poetry and Angels in poetry. The true rarities are the
Bible of Płock of the 12th century and the incorporation charter of
the Płock City of 1237. By all means, the Treasure is worthy of its
name. For it hides shining with gold, glittering with precious stones
monstrances, chalices and reliquaries. Perhaps the most valuable is
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zowieckiego oraz herma-relikwiarz na głowę św. Zygmunta, dar króla
Kazimierza Wielkiego.

the Romanesque chalice of prince Konrad Mazowiecki and a herm head reliquary of St. Sigismund, a gift from King Casimir the Great

Muzeum Diecezjalne w Płocku
im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego
Płock, ul Tumska 3a
www.mdplock.pl

Diocesan Museum in Płock
dedicated to Bl. Abp Antoni Julian Nowowiejski
Płock, St. Tumska 3a
www.mdplock.pl

Z DUCHEM SIOSTRY FAUSTYNY >> Osobom głęboko wierzącym wizyta w Muzeum Pamiątek po Św. Faustynie przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia dostarczy wielu wzruszeń. Jest to bowiem
muzeum biograficzne, nastawione głównie na zachowanie w pamięci potomnych sylwetki wyniesionej na ołtarze zakonnicy, okrzykniętej Apostołką Bożego Miłosierdzia. Kanonizacji dokonał w 2000 r. papież Jan Paweł II. Maria Faustyna Kowalska przeszła do historii jako
głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego. W swoim „Dzienniczku” opisała duchowe i mistyczne doświadczenia, jakie stały się jej udziałem,
a przede wszystkim wizje i objawienia, których doznała. W ich efekcie
powstał obraz Jezu Ufam Tobie, modlitwy zwane Koronkami do Miłosierdzia Bożego i Godziny Miłosierdzia. Zostało też powołane do życia
nowe zgromadzenie, którego celem jest wypraszanie modlitwą i działaniem miłosierdzia dla świata (Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia).
W pomieszczeniach piekarni, w której za życia często pracowała siostra Faustyna, zrekonstruowano celę zakonną z jej czasów. A w gablotach, oprócz zdjęć archiwalnych prezentujących zakonnice i ich wychowanki, ukazano narzędzia pokutne, jakich używały siostry w dawnych czasach, oraz eksponaty związane z życiem świętej i kultem Bożego Miłosierdzia. Ze względu na rozbudowę Sanktuarium muzeum
jest czasowo zamknięte. Jednak w Muzeum Diecezjalnym, wykorzystując pamiątki po św. Faustynie, zorganizowano wystawę „U źródeł
kultu Bożego Miłosierdzia”. Dzięki zgromadzonym archiwaliom wystawa przybliża życie i zasługi św. Faustyny, prezentuje historię płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego oraz ideę, której się poświęcają.

WITH THE SPIRIT OF SISTER FAUSTINA >> A visit to the
Museum of Memorabilia of St. Faustina next to the Sanctuary of
the Divine Mercy will provide many thrills to deeply religious people.
For it is a biographical museum, whose main aim is to preserve in
the memory of descendant the figure of the elevated to the altars
nun, who was named the apostle of the Divine Mercy. The canonization was performed in 2000 by Pope John Paul II. Maria Faustina
Kowalska became known as a Witness of Divine Mercy. She described in her “Diary” the spiritual and mystical experiences in which
she participated, and above all, the visions and revelations which she
experienced. The result was the image Jesus, I trust in You, chaplet prayers to the Divine Mercy and the Hour of Mercy. Also a new
congregation was brought to life, which aims to plead with prayer
and action the mercy for the world (The Apostolic Movement of the
Divine Mercy). A monastic cell of the times of Sister Faustina was
reconstructed indoors bakery, where she had often worked. And the
showcases, in addition to archival photographs presenting the nuns
and their pupils, display penitential objects, which sisters used in the
old days, and exhibits related to the life of the saint and worship of
the Divine Mercy. Due to expansion of the Sanctuary, the museum
is temporarily closed. However, a display “At the source of worship
of the Divine Mercy” was organized in the Diocesan Museum using
memorabilia of St. Faustina. Thanks to the gathered archival materials, the exhibition presents the life and achievements of St. Faustina,
and the history of Płock convent Congregation of the Sisters of the
Divine Mercy, and the idea that they devote to.

Muzeum Pamiątek po Św. Faustynie
Płock, Stary Rynek 14/18 (przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
www.plock.faustyna.pl

Museum of Memorabilia of St. Faustina
Płock, Stary Rynek 14/18 (next to the Sanctuary of the Divine Mercy)
www.plock.faustyna.pl

SALTWORKS CASTLE IN WIELICZKA ON THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST
Zamek Żupny, dawna siedziba zarządu
solnego przedsiębiorstwa, został wpisany na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
w czerwcu 2013 r. Jest obiektem unikalnym
w skali europejskiej i najokazalszym zabytkiem
w krajobrazie miejskim Wieliczki.
Zamek Żupny jest przykładem średniowiecznego budownictwa obronnego ściśle związanego z dziejami
górniczego przedsiębiorstwa państwowego, którego siedzibą pozostawał do 1945 r. Obecnie mieści się
w nim Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Kompleks zamku składa się z trzech budowli: środkowej (XIII w.) z okazałą Salą Gotycką (XIV w.) o sklepieniu wspartym na jednym filarze, północnej (XIV-XV
w.) i południowej (I poł. XIX w.) W skład założenia
wchodzą ponadto rezerwat szybu górniczego (poł.
XIII w.), fundamenty kuchni żupnej (XV w.), fragmenty murów obronnych (k. XIII w.) i baszta (XIV w.).

The Saltworks Castle, former seat
of the salt company, was entered
on the UNESCO World Heritage List in June
2013. It is a unique on a European scale and
the most magnificent monument in the urban
landscape of Wieliczka.
The Saltworks Castle is an example of the medieval defensive
construction closely connected with the history of the mining
state company, whose seat it remained until 1945, at present
it houses the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka.
The complex of the castle consists of three buildings: the
central (13th century) with a magnificent Gothic Hall (14th
century) whose vault is supported by one pillar, the north
(14th-15th century) and the south (the first half of the 19th
century) The establishment includes also mine shaft reserve
(mid- 13th century), foundations of the Saltworks kitchen
(15th century), remains of the defence walls (end of the 13th
century) and a tower (15th century).

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka /Cracow Saltworks Museum in Wieliczka : ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka, informacja: 12 278 58 49

www.muzeum.wieliczka.pl
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Paweł Klimek
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ORIGINS OF AVIATION >> For several years visitors
have embarked on their tour at the modern main building.
Machines from the pioneering era hang under the ceiling.
There is a replica of the Lilienthal glider with which he succeeded to perform a fly covering 300 meters from the slope
of a hill near Drewitz. Next to it you can see a replica of the
Blériot XI which became famous for the first flight across
the English Channel.

50 lat Muzeum Lotnictwa i Astronautyki

W KRAKOWIE
50 YEARS OF THE AVIATION AND ASTRONAUTICS MUSEUM IN CRACOW

OUTSTANDING POLISH CONSTRUCTIONS >> Further the eye is drawn by the beautiful red and silver silhouette of the RWD-13 – one of the two surviving examples of
this fine aircraft in the world. It belongs to the family of excellent RWD sports planes – named after the initials of the
surnames of the three engineers who designed them, that
is Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura and Jerzy Drzewiecki. Constructed in 1935, RWD-13 immediately became
a top export product due to its superb operational capabili-

Samolot myśliwski Mikojan-Guriewicz MiG-21MF
Mikoyan-Gurevich MiG-21 MF fighter aircraft

Samolot szkolno-treningowy TS-11 Iskra bis B „Czerwona 1”
TS-11 Iskra bis B, “Czerwona 1” trainer aircraft
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POCZĄTKI LOTNICTWA >> Od kilku lat zwiedzający zaFot.: arch. Muz. LiA w krakowie

Connoisseurs say it outright - there are
only two world-class museums in Cracow. One is the Czartoryski Museum,
where you may see the famous Lady
with an Ermine and the other one is the
Polish Aviation Museum. Although the
masses know about the outstanding value of the work by Leonardo da Vinci,
there are few who realise the world-class
quality of the aviation collection.

Fot.: P. Klimek

Prawdziwi znawcy tematu mówią wprost
– wśród krakowskich muzeów są tylko
dwa światowego formatu. Jedno to Muzeum Książąt Czartoryskich, w którym
zobaczyć można słynną „Damę z gronostajem”, a drugie to Muzeum Lotnictwa
Polskiego. O ile jednak o niezwykłej wartości dzieła Leonardo da Vinci wiedzą
niemal wszyscy, o tyle o światowej klasie
zbiorów lotniczych – tylko nieliczni.

czynają zwiedzanie muzeum od nowoczesnego gmachu głównego. Pod sufitem podwieszone są tu maszyny z pionierskiego okresu lotnictwa – kopia lotni Lilienthala, na której w 1891
r. udało mu się wykonać 300-metrowy lot ze zbocza wzgórza koło Drewitz. Obok obejrzeć można kopię Bleriota XI, który wsławił się pierwszym przelotem nad kanałem La Manche.

ZNAKOMITE POLSKIE KONSTRUKCJE >> W oczy rzuca się piękna, czerwono-srebrna sylwetka RWD-13 – jednego
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Samolot szkolno-treningowy PWS 26
PWS-26 training aircraft

stąd nazywano ją kolekcją Göringa. Po wybuchu wojny do Berlina trafiały samoloty z krajów zajętych przez III Rzeszę lub prowadzących z nią walki lotnicze. Tak znalazły się w niej zdobyte
w czasie kampanii wrześniowej polskie samoloty – myśliwiec
PZL P-11c z 1935 r. i samolot szkolno-treningowy PWS-26. Kolekcja uległa częściowemu zniszczeniu w nocy z 22 na 23 listopada 1943 r., w czasie jednego z nalotów alianckich na Berlin.
Spod gruzów hali wystawowej wydobyto kilkadziesiąt w większości uszkodzonych maszyn. 24 samoloty w najlepszym stanie oraz liczne silniki ewakuowano koleją na wschód i ukryto w okolicach Piły. Te właśnie maszyny trafiły do krakowskich
zbiorów. Są wśród nich bardzo rzadkie pionierskie konstrukcje
z lat poprzedzających I wojnę światową,13 równie cennych
samolotów z I wojny światowej oraz 8 maszyn pochodzących
z okresu międzywojennego. Większość stanowią konstrukcje
niemieckie. Prócz nich są też maszyny brytyjskie, francuskie,
polskie, amerykańskie i rosyjskie.

Samolot myśliwski Supermarine Spitfire LF Mk.XVIE / Supermarine Spitfire LF Mk.XVIE fighter aircraft

ny tu PWS-26 przetrwał wojnę tylko dlatego, że został włączony do berlińskich zbiorów lotniczych. Tworzona od lat 20.
XX w. kolekcja była powszechnie uważana za najwspanialszy
zbiór latających maszyn na świecie. Szczególną opieką otaczał
ją Hermann Göring, ówczesny minister lotnictwa III Rzeszy,
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JEDYNE EGZEMPLARZE NA ŚWIECIE >> W muzeum
podziwiać można między innymi rozpoznawczego Aviatika C III
z 1917 r. czy rosyjską latającą łódź Grigorowicz M-15 z 1917 roku,
kadłub znakomitego DFW C.V – oczywiście wszystkie one są
jedynymi zachowanymi egzemplarzami na świecie. Innym rarytasem jest jeden z pięciu ocalałych na świecie Cameli należących do najpopularniejszych myśliwców z I wojny światowej.
Zachowały się do dziś niekompletne egzemplarze wysokościowej wersji myśliwca Albatros H.1, pięknego Halberstadta CL
II, któremu odtworzono oryginalne malowanie, zainspirowane
technikami malarzy impresjonistów czy też „obitego boazerią”
LFG Roland D.VIb. Nie trzeba chyba dodawać, że wszystkie
one są jedynymi zachowanymi egzemplarzami na świecie …

GÖRING’S LEGENDARY COLLECTION >> The PWS26 exhibited here survived the war solely because it was
part of German aviation collections. Started in the 1920’s,
the collection was generally considered the most magnificent collection of flying machines in the world. It was under
the particular care of Hermann Göring, the then Aviation
Minister of the Third Reich, hence it was called Göring’s
collection. After the outbreak of the war air planes from
countries which were occupied by the Third Reich or those
which conducted air warfare with the Third Reich would get
to Berlin. This is how Polish aircraft – a PZL P-11c fighter
aircraft of 1935 and a PWS-26 trainer aircraft – captured
during the September Campaign became part of the collection. It was partly destroyed on the night of 22-23 No-

Fot.: P. Klimek

LEGENDARNA KOLEKCJA GÖRINGA >> Eksponowa-

ties and short take off and landing. Next to it you may admire the RWD-21 sports plane, one of the two examples to
have survived World War II. In the same hall another Polish
pre-war design – the PWS-26 training aircraft – attracts the
attention. It is the only PWS-26 to have survived the winds
of war. It was manoeuvrable, controllable, stable, safe and
easy to pilot, which made it one of the best European trainer
aircraft of the period.

Fot.: P. Klimek

z dwóch zachowanych na świecie egzemplarzy tego udanego
samolotu. Należy on do rodziny doskonałych maszyn sportowych RWD – jej nazwa utworzona została z pierwszych liter
nazwisk trójki inżynierów, którzy je skonstruowali, czyli Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigury i Jerzego Drzewieckiego. Dzięki znakomitym własnościom pilotażowym oraz krótkiemu startowi i lądowaniu, zbudowany w 1935 r. RWD-13
od razu stał się hitem eksportowym. Obok podziwiać można sportowy RWD-21, jeden z dwóch egzemplarzy, które przetrwały wojnę.
W tej samej hali uwagę zwraca inna polska przedwojenna konstrukcja – szkolno-treningowy PWS-26, jedyny na świecie, który
przetrwał wojenną zawieruchę. Był zwrotny, sterowny, stateczny, bezpieczny i łatwy w pilotażu, co czyniło go jednym z najlepszych europejskich samolotów szkolno-treningowych tego okresu.

OSOBISTY PREZENT DLA UDETA >> Do prawdziwych
perełek kolekcji należy kadłub samolotu Curtiss Hawk II. Był
on osobistym prezentem Göringa dla Ernsta Udeta – jednego
z największych asów lotnictwa niemieckiego w czasie I wojny
światowej. W 1936 r., podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie,
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Samolot szkolno-akrobacyjny Bücker Bü 131 B Jungmann
Bücker Bü 131 “Jungmann” training and aerobatic aircraft

vember 1943 during an Allied air raid on Berlin. Dozens of
mostly damaged machines were recovered from under the
debris of the exhibition hall. The 24 air planes in the best
condition and numerous engines were evacuated by train
to the east and hidden near Piła. Those machines are now
in the Cracow collection. They include extremely rare pioneer designs from before World War I, 13 equally valuable
aircraft from World War I and 8 machines from the interwar
period. They are mostly German designs. But there are also
British, French, Polish, American and Russian machines in
the Museum.

UNIQUE ON THE WORLD SCALE >> The museum
exhibits the Aviatik C III of 1917 (observation aircraft), a
Russian flying boat – Grigorovich M-15 of 1917 – and the
fuselage of the excellent DFW C.V - they are the only surviving examples in the world. Another rarity is one of the five
surviving Camels belonging to the most popular fighters of
World War I. There have been preserved incomplete examples of the high-altitude Albatros H.1 fighter, the beautiful
Halberstadt CL.II, whose original paining inspired by the
techniques of the Impressionists has been restored, and the
„wainscotted” LFG Roland D.VIb. No need to mention that
these are the sole survivors in the world too ..

PERSONAL GIFT TO UDET >> A real gem of the collection is the fuselage of the Curtiss Hawk II aircraft. It was a
personal gift from Göring to Ernst Udet – one of the flying
aces of the German aviation during World War I. In 1936,
during the Olimpics in Berlin Udet piloted it during aerobatic shows . It seems to be the only aircraft in the world
with Olympic symbols next to the swastika on its fuselage.
The sole examples of Polish pre-war designs – the alreadymentioned PWS- 26 and the famous Polish PZL P.11c
fighter aircraft – used to be part of Göring’s collection as
well. The latter plane, which is exhibited in the main hangar,
was a showpiece of the Pre-World War I Poland. Exhibited
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Replika samolotu myśliwskiego PZL P.11c / PZL P.11c fighter aircraft (replica)

KONSTRUKCJE POWOJENNE >> W Muzeum zobaczyć można także wspaniałą kolekcję samolotów powojennych, głównie polskiej produkcji lub w Polsce używanych, a także jedną z największych na świecie kolekcji silników lotniczych. Przy tym dzięki nowej koncepcji Lotniczego Parku
Kulturowego powstaje tu w ciekawe miejsce spacerowe… Tutaj naprawdę
można odpocząć, z dala od tłumów turystów przelewających się po Rynku
i uliczkach Starego Miasta. Oczywiście, nie każdy dostrzeże wartość tutejszych zbiorów, bo też nie jest to kolekcja łatwa w odbiorze – szybko można
pogubić się wśród szczegółów technicznych i przytłaczającej ilości informacji, często ściśle technicznych. Ale to właśnie te szczegóły decydują o wartości i unikalności krakowskiej kolekcji lotniczej.
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during the Paris Aviation Salon in December
1934, it aroused considerable interest among
experts. It was ahead of its contemporaries by
several years due to its technology. When its series production started, the Polish air force was
briefly the most advanced air force in the world.

POST-WAR DESIGNS >> The Museum also
has a magnificent collection of post-war aircraft,
mostly produced or used in Poland, and one of
the most largest collections of aircraft engines
in the world. And the new idea for an Aviation
Cultural Park is quickly turning the site into an
interesting walk-around area... This is the place
to repose yourself far away from the throngs of
tourists sweeping across the Market Square
and Old Town. Obviously the value of the collection is not for everyone to discern as it is not
easy to interpret. One may soon get lost among
the technical details and overwhelming volume
of information, which is so often strictly technical. But those bits and details contribute to the
value and uniqueness of the Cracow aviation
collection.

Al. Jana Pawła II 39 Kraków, Poland,
phone no.: +48 12 642 87 00, www.muzeumlotnictwa.pl
Opening hours: • Monday – closed, • Tuesday: 9 a.m. – 7 p.m. – free admission,
permanent exhibitions of the Museum • Wednesday – Sunday: 9 a.m. – 7 p.m.
Ticket prices: • normal ticket: PLN, • reduced ticket 7 PLN

Jedno z najbardziej niesamowitych i unikatowych muzeów w naszym kraju – Muzeum Lotnictwa Polskiego – obchodzi właśnie 50-lecie swojego powstania. Od 1963 r. gromadzi, odnawia i eksponuje największą kolekcję samolotów w Polsce, jednocześnie jedną z najcenniejszych na świecie, a także stanowi wyjątkową placówkę dokumentacyjną i edukacyjną na mapie polskich muzeów technicznych. Poprzez lekcje muzealne przybliża dzieciom i młodzieży relikty historii lotnictwa, będące częścią dziedzictwa historycznego Krakowa i Małopolski, prowadzi też zajęcia z zakresu techniki lotniczej dla szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych. Dzięki wsparciu firmy Boeing prowadzi warsztaty „100 lat samolotów Boeinga”, a także
AEROLABoratorium – zupełnie wyjątkowy program edukacyjny, dzięki któremu zwiedzający mogą przeprowadzać doświadczenia i obserwować zjawiska fizyczne związane z lotem. Do szerokiego grona odbiorców kierowane są także Niedzielne Spotkania przy Samolocie, prowadzone przez Jana
Hoffmana. Zapraszamy do zobaczenia najbardziej niezwykłego muzeum
w Krakowie!

One of the most extraordinary and unique museums in our country –
the Polish Aviation Museum – is celebrating now its 50th anniversary.
Since 1963 it has gathered, renovated and exhibited the largest aircraft
collection in Poland which is also numbered among the most precious
ones in the world. The collection is an exceptional documentational and
educational site on the map of Polish technical museums. Through museum classes it acquaints children and young people with the relics of
the aviation history which are part of the heritage of Cracow and Lesser
Poland. The Museum conducts courses in aeronautical engineering for
high schools and universities/academies. Thanks to the support of the
Boeing Company, it offers the 100 years of Boeing aircraft workshops
and AEROLAB – an entirely unique educational programme through
which visitors may conduct experiments and observe flight-related physical phenomena. Sunday Meetings at the Aircraft led by Jan Hoffmann
are addressed to wide circles of visitors. Feel welcome to visit the most
extraordinary museum in Cracow!

Fot.: P. Klimek

Udet osobiście pilotował go w czasie pokazów akrobacyjnych. To chyba jedyny samolot na świecie, na którego kadłubie symbole olimpijskie sąsiadują z hitlerowską swastyką…
Ze zbiorów Göringa pochodzą też jedyne egzemplarze polskich przedwojennych konstrukcji – wspomnianego na początku PWS-26 oraz słynnego polskiego myśliwca PZL P.11c. Ten drugi, prezentowany w głównym hangarze, był prawdziwą dumą przedwojennej Polski. Prezentowany w grudniu 1934 r. na Salonie Lotniczym w Paryżu wzbudził duże zainteresowanie wśród specjalistów. Technologicznie wyprzedzał współczesne mu konstrukcje o kilka lat. Kiedy wprowadzono go do seryjnej produkcji, polskie siły powietrzne były przez krótki okres najnowocześniejsze na świecie.

Aleja Jana Pawła II 39, Kraków, Polska,
tel.: +48 12 642 87 00, www.muzeumlotnictwa.pl
Muzeum czynne: poniedziałek – nieczynne, • wtorek: 900–1900 – wstęp wolny,
na ekspozycje stałe Muzeum • środa – niedziela: 900–1900,
Ceny biletów: • bilet normalny: 14 zł, • bilet ulgowy: 7 zł
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Hummus
Hummus to z arabskiego „ciecierzyca”. Historia tej
popularnej na Bliskim Wschodzie pasty z ciecierzycy z oliwą sięga tysięcy lat. Najstarszy odnaleziony przepis pochodzi z XIII-wiecznej egipskiej książki kucharskiej, także greccy filozofowie Platon
i Sokrates pisali o dobroczynnych właściwościach
hummusu w ich diecie.
Choć wiele krajów śródziemnomorskich przypisuje sobie jego
wynalezienie, ciecierzyca, czyli główny składnik hummusu, pochodzi najprawdopodobniej z dawnej Persji i rejonu Kaukazu. Legendy mówią, ze po raz pierwszy wykonano go w XII w. na dworze egipskiego sułtana Saladyna. Dziś hummus jest przedmiotem
sporu kulinarnego między Izraelem a Libanem. W 2010 r. libańscy kucharze pobili rekord Guinnessa, przygotowując największy
na świecie, ponad dziesięciotonowy talerz hummusu.
Niezależnie od kraju pochodzenia podstawowymi składnikami
hummusu są oprócz gotowanej ciecierzycy oliwa, sok z cytryny,
czosnek, pasta sezamowa (tahini) i przyprawy, razem utarte na
masę. Tradycyjnie na Bliskim Wschodzie hummus serwuje się na
zimno z chlebem pita, ale doskonale sprawdza się on także jako
dip do warzyw lub składnik kanapek czy sałatek.

Przepis:
ok. 400g ciecierzycy (ugotowanej lub z puszki)
sok z jednej dużej cytryny
3 łyżki stołowe pasty tahini (można kupić gotową pastę lub zmiksować prażony
sezam z oliwą na gładką pastę)
1 duży ząbek czosnku
2 małe papryczki chili
2 łyżki stołowe oliwy z oliwek
1 łyżeczka soli
1/2 łyżeczki sproszkowanego kminu indyjskiego
ew. 2-3 łyżki stołowe wody do rozrzedzenia konsystencji
szczypta papryki w proszku do dekoracji
Ciecierzycę zmiksować w blenderze. Dodać pastę tahini, czosnek, papryczki chili, sok z cytryny i tyle oliwy, by powstała gładka masa. Przyprawić solą i kminem indyjskim do smaku. Jeśli masa jest zbyt gęsta, dodać nieco wody. Wstawić
do lodówki, a przed podaniem polać oliwą i posypać natką pietruszki i papryką.

The word hummus is the Arabic word for chickpeas (also
known as a garbanzo bean). This mixture of chickpeas
and oil has been enjoyed, particularly in the Middle East,
for thousands of years. The oldest found recipe for the
famous dip comes from the 13th century Egyptian cook
book. Even great Greek philosophers, Plato and Socrates, underlined its beneficial effects in their diet.

Even though many Mediterranean countries take credits for the
creation of hummus, chickpeas – its main ingredient – most likely
originates from the former Persia and the Caucasus region. The
legend says that hummus was first prepared in the 12th century
for Saladin, the Sultan of Egypt and Syria. Nowadays the cooking conflict between Israel and Lebanon is all about this dish. In
2010 Lebanese chefs prepared the largest, 10-ton plate of hummus to set a new Guinness Word. No master where it comes
from, hummus main ingredients stay the same: cooked garbanzo
mixed with oil, lemon juice, garlic, tahini (a sesame paste) and
spices, all blended into a smooth paste. In the Middle East hummus is traditionally served cold with pita but it also goes very
well as a dip for veggie sticks or as a delicious ingredient for
salads and sandwiches.

Recipe:
400 g of chick peas (cooked or canned)
Lemon juice from 1 large lemon
3 table spoons of tahini (bought or homemade: toasted sesame seeds mixed
with oil to a smooth paste)
1 large clove of garlic
2 small chili peppers
2 tablespoons of olive oil
1 teaspoon of salt
½ teaspoon of powdered cumin
Alternatively: 2-3 tablespoons of water to dilute the paste
Parsley and pinch of powdered pepper for decoration

– w królestwie smaków
Przyprawiająca podniebienie
o rozkosz kolacja, skwitowana
kieliszkiem wybornego wina.
Sącząca się z głośników orientalna
muzyka i poruszająca się w jej takt
tancerka brzucha. Gra kolorów
i świateł. To nie wyrwana z dziennika
obieżyświata notka, a doświadczenie,
którego uczestnikiem jest każdy
wstępujący do Fenicji – restauracji
serwującej libańskie specjały.
Znajdująca się w centrum Warszawy Fenicja jest jakby wyrwana z wielkomiejskiego kontekstu. Za sprawą klimatu wewnątrz lokalu można przenieść się na nieznany Bliski Wschód
- miejsce pełne orientalnych zapachów i smaków. Już od wejścia uderza atmosfera krain Orientu, przygotowując na niecodzienne doznanie.
Lawirująca między stolikami kelnerka zbliża się dźwięcząc
przytroczonymi do pasa dzwoneczkami. Jak tłumaczy, jej strój
jest tożsamy ze zwyczajowym ubiorem libańskich kelnerek.
Zagłębiając się w pozostawione przez nią menu, nie sposób
oprzeć się wrażeniu o niesamowitej uniwersalności kuchni

Wschodu. Wśród potraw mięsnych czy ryb, figurują również
pozycje wegetariańskie. Ich obecność w menu podyktowana
jest tradycjami jedzenia w regionie śródziemnomorskim. Obfitość warzyw i owoców to wynik działania słońca i wysokich
temperatur panujących w tych rejonach.
Szef kuchni Fenicji, rodowity Libańczyk, doskonale zna się na
swoim fachu. Korzysta z tradycyjnych receptur przekazanych
mu przez kobiety z jego rodziny. Chwali się, że taką samą
zupę robi jego ciocia, znana z kulinarnego kunsztu w całej miejscowości. Wassim, bo tak mu na imię, w rozmowie
wielokrotnie wspomina o istocie bliskowschodniej kuchni.
„W naszych daniach najważniejsze są świeże składniki i przyprawy. Ten zapach – mówi, odchylając pokrywkę parującego
rondelka – to czosnek, doskonała oliwa z oliwek i kammoun.
Odpowiednie wyważenie składników nasyca potrawy odpowiednim aromatem.”
Wizyta w tej restauracji to niecodzienne doznanie. Ze względu na autentyczne odwzorowanie zwyczajów stołowania się
w Libanie, Fenicja stanowi niejako ambasadę kuchni tamtego regionu. Jej niepowtarzalny urok zawiera się w feerii smaków i zapachów, jakimi raczy swojego gościa lokal o korzeniach sięgających daleko na Wschód.

Blend the chick peas and slowly combine it with tahini, garlic, chili peppers and
lemon juice/ Add olive oil to create a smooth paste. Season the paste with salt
and cumin. Add some water if the paste is too thick. Store in the fridge and decorate with olive oil, parsley and pepper before serving.
Restauracja Libańska Fenicja, ul. Świętokrzyska 32 (Vis-à-vis Pałacu Kultury i Nauki), 00-116 Warszawa, tel. 510 759 597, www.fenicja.com
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Podróż do źródeł wina

Sardynia
październik 2013, marzec 2014,
degustacja wina i produktów lokalnych

informacje
i rezerwacje:
HOLIDAY TRAVEL,
ul. Nowowiejska 10,
00-653 Warszawa
tel. 22 210 06 12
b.cossy@holidaytravel.pl
www.holidaytravel.pl
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podróze od kuchni

Jego historia jest jednak bardzo zagmatwana. Wydaje się, że
na Sardynię przywędrował z Hiszpanii za czasów dynastii aragońskiej. We Francji występuje on jako grenache i jest szeroko
uprawiany w regionie Langwedocji i Doliny Rodanu. W Hiszpanii wciąż znajdziemy go pod nazwą garnacha. Na Sardynii uważają zaś, że to właśnie ta wyspa jest jego ojczyzną. Szczep ten
jest niezwykle wymagający w uprawie. Bez właściwej kontroli
plonów daje wina lekkie i słabo zabarwione. Na wysoko położonych stokach w prowincji Nuoro są najlepsze warunki do jego
uprawy. Ze względu na dosyć cienką skórkę poddawany jest nawet dwutygodniowej maceracji. I to właśnie te mechanizmy decydują o jego prozdrowotnym charakterze. Uprawa na bardziej
eksponowanych na promienie ultrafioletowe siedliskach sprzyja syntezie polifenoli, a długa maceracja ze skórkami i pestkami
powoduje, że najkorzystniejsze procyjanidy przenikają do moszczu wina. Dlatego zwartość tych korzystnych dla naszego zdrowia substancji jest w tych winach nawet trzykrotnie większa od
win z innych regionów.

ELITA ZE SZCZEPU CANNONAU >> Azienda Contini

Sardynia

jest dobrym przykładem, jak wino ze szczepu Cannonau przebija się na salony win europejskich. Prestiżowy magazyn winiarski
Decanter wyróżnił w 2013 roku srebrnym medalem wino ‘INU
pochodzące z tej winnicy. To rzeczywiście wino, które zachwyca swoją złożonością i dostarcza kontemplacyjnych wrażeń –
o czym można się samemu przekonać, bo wina z tej winnicy
są dostępne w Polsce. Innym wybitnym producentem, o którym warto pamiętać, jest Argiolas, niewątpliwie jeden z tych
okrętów flagowych sardyńskiego winiarstwa, dzięki którym poznał je cały świat.

Jarosław Szulc

pełna smaku

Z NUTĄ OWOCOWĄ >> Dla miłośników win bardziej
owocowych, takich, które można podawać lekko schłodzone –
co w sardyńskim klimacie jest ogólnie polecane – proponuję rozejrzeć się za szczepem Carignano del Sulcis. Miłośnicy win langwedockich poczują się podwójnie usatysfakcjonowani, gdyż
jest to krewny szeroko uprawianego w Langwedocji carignan.

Sardinia. This island is famous for its
magnificent emerald coast - it attracts
many tourists like a magnet - it can
also take pride in the longevity of its
inhabitants.

TAJEMNICA DŁUGOWIECZNOŚCI SARDYŃCZYKÓW

THE SECRET OF LONGEVITY OF SARDINIANS >> It is

>> To właśnie w górskiej prowincji Nuoro żyje najwięcej stulatków w Europie. Analizując czynniki środowiskowe, które mogą mieć
wpływ na kondycję zdrowotną Sardyńczyków, wskazuje się między
innymi na elementy diety, uwzględniając w tym również umiarkowane spożywanie czerwonego wina. Jakie wina popijają Sardyńczycy?
Głównym szczepem uprawianym na wyspie jest Cannonau di Sardegna. Nazwa sugeruje, że jest to autochtoniczny szczep sardyński.

the mountain province of Nouro where most centenarians live
in Europe. Analysing the environmental factors that may affect
the health condition of the Sardinians, among others things, the
elements of the diet are pointed out, including the moderate
consumption of red wine. What wines do the Sardinians drink?
The main strain grown on the island is cannonau di Sardegna.
The name suggests that it is an autochthonous Sardinian strain.
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Sardynia. Wyspa słynąca ze wspaniałego szmaragdowego wybrzeża – jak
magnes przyciągającego licznych turystów – może się też poszczycić długowiecznością jej mieszkańców.

Fot.:© Africa Studio - Fotolia.com

SARDINIA – THE FULLNESS OF TASTE

DLA AMATORÓW WIN BIAŁYCH >> Nie zapomnijmy
też o jeszcze jednym ważnym winiarskim tropie – dla miłośników win białych Sardynia ma też swoje sekrety. Tutaj istnieje
jedna z najstarszych włoskich apelacji dla win białych – DOCG
–Vermentino di Gallura. Ostatnio wiele wysiłków poniesiono
dla podniesienia jakości sardyńskiego Vermentino i efekty są
dla konsumentów niezwykle korzystne. Wciąż w świetnej relacji ceny do jakości – Vermentino na pewno będzie doskonałym towarzyszem lokalnych posiłków. A na Sardynię warto wybrać się choćby po to, aby zachwycić się tym nieśpiesznym tempem życia, dzikością południa wyspy, niezwykłą gościnnością
mieszkańców, wspaniałą kuchnią i właśnie unikalnymi winiarskimi doznaniami – naprawdę warto!
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His history, however, is very complex. It seems that it was brought to
Sardinia from Spain in the times of the Aragonese dynasty. In France, it occurs as grenache and is widely grown in the region of Languedoc and the Rhone Valley. In Spain, we can still find it under the
name of Garnacha. In Sardinia, however, people believe that this island is its homeland. Growing this strain requires much effort. Without proper control of the crops, the wines are light and slightly coloured. Upland slopes in the province Nuoro provide the best conditions for its cultivation. Due to rather thin skin, it is even subjected
to a two-week maceration. And it is these mechanisms that determine its health-oriented nature. Growing in more exposed to ultraviolet rays habitats works in favour of the synthesis of polyphenols,
and long maceration with the skins and seeds makes the best procyanidins penetrate into the must of wine grapes. Therefore, the
compactness of these beneficial for our health substances in these
wines is up to three times higher than in wines from other regions.

CANNONAU STRAIN ELITE >> Azienda Contini is a good
example of how a wine from the Cannonau strain breaks through
to the salons of European wines. In 2013, a prestigious wine magazine Decanter distinguished with a silver medal the wine‚ INU from
this vineyard. This is really a wine that impresses with its complexity and provides contemplative experiences - which you can verify
by yourself, for the wines from this vineyard are available in Poland.
Another outstanding and worth remembering manufacturer is Argiolas, undoubtedly one of the flagships of the Sardinian winemaking, thanks to which the whole world learnt about it.

WITH A HINT OF FRUIT >> For lovers of more fruitful wines,
those that can be served lightly chilled - which is advisable in the
Sardinian climate - I recommend the Carignano del Sulcis strain.
Languedoc wines lovers will feel doubly pleased because it is a relative of Carignan, widely grown in Languedoc.

FOR LOVERS OF WHITE WINES >> One should not forget
about another important wine trail - Sardinia also has its secrets
for lovers of white wines. This place is the location of the oldest Italian appellations for white wines - DOCG
–Vermentino di Gallura. Recently, many
efforts were made to improve the quality
of the Sardinian Vermentino and the results are extremely beneficial for consumers. Still in a great price to quality ratio - Vermentino is bound to be a great companion to the local meals. Sardinia is worth a visit at least to admire this
unhurried pace of life, wilderness of the
south of the island, extraordinary hospitality of the inhabitants, excellent cuisine and these unique wine sensations - it
is really worth it!
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NA SPOTKANIE Z CZAROWNICAMI >> W Osadzie
Średniowiecznej w Hucie Szklanej, dzięki opowieściom rzemieślników sprzed wieków, poznasz bogactwo kulturowe
i dziedzictwo historyczne Gór Świętokrzyskich, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz legend, podań i rodzimej kultury
ludowej. Czarownice z humorem opowiedzą legendy świętokrzyskie i wciągną Cię w ciekawe osadowe gry terenowe oraz
intrygujące zabawy i harce pełne humoru i zdrowej rywalizacji,
które na długo pozostawiają ślad w Twojej pamięci.

WĘDRÓWKA SZLAKIEM PAPROCI >> Swoją nie-

Bielińska
podróż w czasie
BIELINY– TIME TRAVEL
W gminie Bieliny leżącej u stóp Świętego Krzyża – w sercu Gór Świętokrzyskich – czekają na
Ciebie wspaniałe przygody, emocjonujące spotkania z postaciami z przeszłości, tajemnicze
wyprawy w poszukiwaniu skarbów. W czasie wędrówki zmierzysz się z leśnymi i domowymi
bóstwami, postaciami żyjącymi w opowieściach naszych przodków, a dzięki ciekawym zadaniom i misjom do spełnienia staniesz się bohaterem gry strategicznej rozgrywanej w świecie
legend, historii i średniowiecznych tradycji.

zwykłą podróż po świętokrzyskiej krainie możesz kontynuować, wyruszając Świętokrzyskim Szlakiem Paproci – kilkukilometrową ścieżką edukacji ekologicznej prowadzącą przez
najbardziej malownicze zakątki Gminy Bieliny. Pierwszy przystanek znajdziesz tuż obok Osady Średniowiecznej, a powędrujesz nim aż do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Hucie Starej, przy którym przygotowano również boisko
wielofunkcyjne i pole namiotowe.
Wszystkim, którym bliskie są zagadnienia ekologiczne i którzy cenią sobie obcowanie z pięknem dzikiej przyrody, polecamy tę wyprawę wiodącą polnymi i leśnymi dróżkami Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z dala od tras komunikacyjnych i cywilizacyjnego gwaru. Dodatkową atrakcją są roztaczające wzdłuż szlaku kapitalne panoramy pasm górskich
oraz zdrowe powietrze i doskonałe warunki klimatyczne.
Serdecznie zapraszamy na niezwykłą i niezapomnianą podróż w czasie. Wybierz się do nas z rodziną, najbliższymi,
grupą przyjaciół, kolegami i koleżankami ze szkolnej ławy!
Przygotujemy dla Was wspaniałą wycieczkę! Przeżyjcie
z nami niezwykłe przygody!
Zamówienia i rezerwacje:
Zainteresowanych rezerwacją lub szczegółowymi informacjami prosimy
o kontakt: Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, tel. 41/2608156
W weekendy oraz dni wolne od pracy rezerwacji można
dokonać pod nr. tel. 603852640, e-mail: zamowienie@bieliny.pl

www.osadasredniowieczna.eu
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In the Bieliny District, lying at the foot of the Holy Cross - in the
heart of the Holy Cross Mountains - you can enjoy great adventures, exciting meetings with characters from the past and mysterious expeditions in search of treasures. During the journey, you
will face the forest and household deities, characters living in the
stories of our ancestors, and thanks to interesting tasks and missions to fulfil, you will become the hero of a strategic game played out in the world of legends, history and medieval traditions.

MEETING WITH WITCHES >> In the Medieval Settlement in Huta Szklana, thanks to centuries-old stories of craftsmen, you will get to know the richness
of cultural and historical heritage of the Holy Cross Mountains, the Holy Cross National Park as well as legends, stories and native folk culture. The witches will humorously tell you the Holy Cross legends and pull you into interesting sedimentary field games, intriguing plays and frolics full of humour and healthy rivalry, which
you will remember for a long time.
FERN TRAIL WALKING TOUR >> You can continue your amazing journey
in the Holy Cross land setting off on Holy Cross Fern Trail - several kilometre
long environmental education path that leads through the most picturesque corners of the Bieliny District. You will find the first stop right next to the Medieval
Settlement, which will lead you right to the School Youth Hostel in Huta Stara,
by which there is a multifunctional sports field as well as a tent site. Those who
are close to ecological issues and who enjoy communing with the beauty of wildlife are encouraged to take a path leading through fields and forests of the Holy
Cross National Park - away from communication routes and hustle and bustle of
civilization. An additional attraction are fantastic panoramas of mountain ranges
visible from the trail, healthy air and excellent climatic conditions. We invite you
to an unique and unforgettable journey through time. Come to us with your family, closest ones, a group of friends, colleagues and schoolmates! We will prepare
for you a wonderful trip! Experience with us extraordinary adventures!

Orders and reservations:
Persons interested in reservation or detailed information are asked to
contact: Tradition and Tourism Centre of Holy Cross Mountains
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, phone: +48 41/2608156
On weekends and public holidays you can book
by calling: +48 603852640, e-mail: zamowienie@bieliny.pl

www.bieliny.pl

www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl
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Paweł Wroński

beavers and otters. And yes, one can even meet wolves and
sometimes, although it is pretty rare, a moose can be seen,
too. There is plenty of birds, over 200 species, including
bittern, little bittern, black stork, red-crested pochard, common goldeneye, common merganser, bald eagle, lesser
spotted eagle, osprey, spotted crake, corncrake, hoopoe,
owl, dipper, kingfisher, collared flycatcher and nutcracker.
Everything is literally immersed in the green, because the
background of it all are ancient oaks and soaring pine trees
which in the past were tall enough to be used for masts of
sailing ships.

SANCTUARY OF WILD NATURE >> Not far from the
village of Krutyń, in the Zakręt sanctuary there is a lot of
tiny lakes with floating islands. Hikers can explore the area
thanks to an educational trail that is only 3 kilometres long,
so even the youngest tourists can cope with it. Untouched
by industrial pollution the rivers of Krutynia are crystal clear

BEAUTY QUEEN OF THE POLISH RIVERS
Nawet bez konkursu Krutynię obdarza się
tytułem najpiękniejszej. Zbiera bowiem
spontaniczne głosy wszystkich, którzy płynęli po niej kajakiem lub przemierzali jej dolinę
pieszo, konno bądź rowerem.

Even without a beauty contest Krutynia bears
a title of the most beautiful one. It receives
votes from all the tourists who had a chance
to do some canoeing or did some hiking,
horse-riding or cycling in its valley.

POŚRÓD PRASTARYCH DĘBÓW >> Obiektem podziwu

AMONGST ANCIENT OAKS >> The object of awe is, as

jest w zasadzie Szlak Krutyni, czyli szereg strug, łączących kilkanaście jezior. Rzeczka Krutynia jest tylko jedną z nich. Nie zmienia
to faktu, że okolica zachwyca krajobrazem. W barwnym, utkanym z setek gatunków roślin kobiercu wyróżniają się kwitnące
kolorowo storczyki, imponujące lilie złotogłów i pyszne pełniki
europejskie. Fauna nie ustępuje bogactwem florze. Gospodarują

a matter of fact, the Krytunia Trail, which is a lot of streams
that interconnect several lakes. The Krutynia river is only
one of them. But still, the area is simply amazing. A colourful, made of hundreds of species of plants carpet is full of
colourfully blooming orchids, lilies and gorgeous European
globe-flowers. Fauna is as rich as flora. Common hosts are
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tu bobry i wydry. Ba, zapuszczają się tutaj wilki, a nawet, choć to
rzadkość, można się natknąć na łosie. Roi się od ptaków – ponad
200 gatunków, w tym tak rzadkich jak bąk, bączek, bocian czarny, hełmiatka, gągoł, nurogęś, bielik, orlik krzykliwy, rybołów,
kropiatka, derkacz, dudek, puchacz, pluszcz, zimorodek, muchołówka białoszyja czy orzechówka. A wszystko tonie w zieleni, bo
tło tworzą lasy z prastarymi dębami i sosnami tak strzelistymi, że
niegdyś wyrabiano z nich maszty żaglowców.

SANKTUARIUM DZIKIEJ PRZYRODY >> Nieopodal wsi
Krutyń, w położonym na Szlaku Krutyni rezerwacie Zakręt, chroni się szereg niewielkich jezior z pływającymi wyspami. Dla piechurów poprowadzono przez to sanktuarium dzikiej przyrody dy-
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daktyczną ścieżkę. Liczy zaledwie 3 km długości, więc pokonają
ją bez trudu nawet najmłodsi. Nieskażone przemysłowymi zanieczyszczeniami wody Krutyni są przejrzyste i pełne życia. Odcinek
od wsi Krutyń po Rosochę jest najpłytszy i właśnie tam warunki sprzyjają bardziej wnikliwemu niż gdzie indziej obserwowaniu przyrody, dostrzeganiu mniej spektakularnych przedstawicieli
fauny i flory oraz frapujących zjawisk. Do ciekawych organizmów
należą żyjące w wodzie gąbki słodkowodne, skorupiaki zwane
kiełżami i wcale nie tak powolne żółwie błotne. Na pokrywających dno kamieniach można dostrzec specyficzne „krwawe plamy”, w jakie układają się uczepione ich powierzchni krasnorosty.

NA KAJAKOWYCH SZLAKACH >> W dorzeczu Krutyni, ze światem przyrody harmonizują ludzkie dziedziny. Urzekają pięknem tradycyjnej zabudowy wioski Krutyń i Gałkowo. Nie
ustępują im malowniczością Sorkwity, miejscowość, z której wyruszają kajakarze, by pokonać liczący 102 km szlak. Spółka Mazury PTTK organizuje na Krutyni wczasy kajakowe i prowadzi wypożyczalnię. Wzdłuż szlaku zlokalizowane są stanice PTTK. Odległości między nimi wyznaczają dogodne etapy spływu. W Sorkwitach, Bieńkach, Babiętach, Spychowie, Zgonie, Krutyni,
Ukcie, Nowym Moście, Kamieniu i Rucianem-Nidzie można spać
w domkach albo rozbić namiot. W każdej stanicy jest restauracja
(adresy: www.mazurypttk.pl). Nie brakuje zabytków. Szczególny
klimat panuje w klasztorze Filiponów w Wojnowie. Sanktuarium
starowierców, w którego wnętrzach unosi się aromat kadzideł,
a z ikon spoglądają na świat hieratyczni święci. Leśniczówkę Pranie nad Jeziorem Nidzkim w pobliżu wsi Krutyń zamieniono na
muzeum, bo mieszkał tu i tworzył Konstanty Ildefons Gałczyński.
Natomiast jeden z nadrzecznych rezerwatów nosi imię Melchiora Wańkowicza, bo wrażenia z kajakowego spływu zainspirowały książkę „Na tropach Smętka”.

Szlak kajakowy i atrakcje turystyczne w dolinie Krutyni:
Canoe trail and tourist attractions in the Krutynia valley:
www.it.mragowo.pl, www.mazurskipark.pl
www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl

and full of life. The section between the village of Krutyń
and Rosocha is the most shallow one and it is there where
one can observe fauna and flora very closely and admire
interesting phenomena. Interesting organisms are freshwater sponges, crustaceans called scuds and mud turtles
that are not that slow as we usually think. On rocks that
cover the bottom of the river you can see characteristic
“blood stains” – these are algae which form such intriguing patterns.

Sardynia w pełni zasługuje na miano wyspy tajemnic. Turysta, wędrując
przez tutejsze skaliste góry, gaje oliwne, lasy i porośnięte makią wybrzeże,
natknąć się może na zagadkowe relikty prastarych kultur – wieże nuragiczne, święte źródła, grobowce gigantów i domy czarodziejek. A to jeszcze
nie wszystkie atrakcje tej niezwykłej wyspy. Sardynia to śródziemnomorska przyroda i kuchnia, zabytkowe miasteczka, dzikie plaże, jaskinie, fantazyjne skały, murale, zagadkowe starożytne budowle, a także pełne barw
święta i festiwale. Przewodnik rekreacyjny oprowadza po najciekawszych
regionach i miastach – nie do pominięcia na trasie podróży. Opisom kra-
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joznawczym towarzyszą mapy, ramki z ciekawostkami oraz starannie wybrane zdjęcia, dające przedsmak prawdziwej podróży. Zwięzłe
informacje praktyczne pomagają zaplanować
udany urlop i odnaleźć się w nieznanym miejscu. Wszystko to, w połączeniu z przejrzystym
układem treści i atrakcyjną szatą graficzną,
czyni z przewodnika rekreacyjnego niezastąpionego towarzysza podróży.

Sardynia. Wyspa tajemnic. Przewodnik rekreacyjny – Agnieszka Fundowicz, Wydawnictwo Bezdroża

ON CANOE TRAILS >> The basin of Krutynia is a pace
where nature harmonises with the realms of men. Traditional architecture of Krutyń and Gałkowo is simply beautiful. Sorwity is just as magnificent. This is the starting point
for canoeists who wish to paddle down 102 kilometres of
the trail. The PTTK Mazury Company organises canoeing
holidays on Krutynia and runs a rental office there. PTTK’s
stations are located along the river. Distances between
them are sufficient for comfortable stops. In Sorkwity,
Bieńki, Babięty, Spychów, Zgon, Krutynia, Ukta, Nowy
Most, Kamień and Ruciane-Nida you can sleep in camp
houses or pitch a tent. There is a restaurant in each of
the stations (addresses: www.mazurypttk.pl). There are
some historical buildings, too. A special atmosphere can
be felt in the monastery of Philiphones in Wojnowo, the
temple of Believers full of incense and icons of hieratic
saints. Pranie lodge near Nidzkie Lake was turned into a
museum, because it was here where Konstanty Ildefons
Gałczyński lived and wrote his poetry. Also, one of the river
sanctuaries is named after Melchior Wańkowicz, since his
experience from a rafting inspired him to write a book entitled “Na tropach Smętka”.

Wybrani organizatorzy spływów:
Chosen canoe rafting operators:
www.splywy.pl, www.mazurypttk.pl

Kto raz odwiedzi Toskanię czy Umbrię, nigdy nie zapomni urody tych
miejsc. Zachwycony obezwładniającym pięknem już zawsze będzie za
nimi tęsknił. Wiedzą o tym autorzy subiektywnego przewodnika po Toskanii i Umbrii, którzy te najbardziej malownicze regiony Włoch przemierzyli wielokrotnie, a teraz dzielą się zgromadzonymi przez lata doświadczeniami z podróży, licznymi oczarowaniami i niezwykłymi przygodami.
Sugestywnie piszą o tym, co – oprócz Galerii Uffizi we Florencji i Krzywej
Wieży w Pizie – trzeba koniecznie zobaczyć, gdzie porzucić utarte szlaki,

kiedy zrezygnować z hotelu na rzecz agriturismo, w jakiej restauracji zjeść najlepszy we
Włoszech deser panna cotta, gdzie skosztować znakomitego domowego wina, a kiedy
za wszelką cenę unikać grappy... Tę napisaną z wielką pasją opowieść zdobią fotografie, które przedstawiają Toskanię i Umbrię
w sposób piękny, lecz nie upiększony.

Toskania i Umbria. Przewodnik subiektywny – Anna Maria Goławska, Grzegorz Lindenberg, Wydawnictwo ZYSK i S-KA

Sudety to fascynująca kraina skalnych labiryntów, starych wulkanów,
głębokich kotłów polodowcowych, mrocznych jaskiń i minerałów. To
również region o bogatej historii, której świadectwem są zamki piastowskie, jak Chojnik czy Bolków, fortyfikacje i podziemne obiekty militarne
Gór Sowich, schroniska górskie oraz wspaniałe obiekty sakralne (m.in.
w Wambierzycach, Bardzie, Krzeszowie) i uzdrowiskowe (m.in. w Kudowie-Zdroju, Lądku-Zdroju). Atutem książki są aktualne, zweryfikowane

w terenie propozycje różnych form turystyki
aktywnej. Od klasycznych szlaków pieszych
przez trasy: rowerowe, narciarskie, konne
i kajakowe, po wspinaczkę skalną i loty paralotnią. Uzupełnieniem tekstu są współczesne i archiwalne fotografie oraz mapy.

Sudety dla aktywnych – Robert Szewczyk , Wydawnictwo Muza, 2013

www.mazury.info.pl
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HANSA PARK
NADMORSKA KRAINA BAJECZNEJ ZABAWY
The coastal land of fabulous fun

Hansa Park leży nad Zatoką Lubecką, czyli w miejscu malowniczym
i przesyconym historią. Oferuje niewiarygodnie bogaty program
rozrywkowy, który zachwyci całe rodziny.
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Na terenie parku rozlokowano 11 sektorów tematycznych.
To wyimaginowane światy, inspirowane historią i legendami.
Łącznie 125 wyjątkowych atrakcji, między którymi można odbywać przejażdżki na 35 sposobów. Poza tym spektakularne widowiska i festiwale tematyczne. Krótko mówiąc – fantastyczny show każdego dnia, w bajecznej scenerii, w nadmorskiej okolicy.
Na każdym kroku można tu spotkać innowacje i nowe pomysły. Położoną w 6. części tematycznego świata Bramę Holsztyńską otoczyły miasta należące niegdyś do Hanzy: Lubeka, Kopenhaga, Brema, Goslar, Frankfurt nad Menem i Norymberga. Nawiązując do ich historycznej roli i zabudowy,
w Hansa Parku stworzono wyjątkowe historyczne miasto.
W programie kina 4 D pojawiły się seanse w nowatorskiej
technice Cristal digital, która gwarantuje niesamowite efekty. Pełne grozy realistyczne przygody w świecie prehistorycznych gigantów („Ice Age. Świat dinozaurów”) albo na Wyspie
Skarbów z Leslie Nielsenem, który wcielił się w rolę kapitana
Lucky („Piraci”). Już wkrótce będzie też można odbyć rejs łodzią Super-Splash. W ubiegłym roku wyprofilowano tor, którym łódź wynurza się z wody, a teraz wymodelowano emocjonujące formacje skalne, pośród których będzie przemykać,
napotykając historyczny wrak okrętu.

Hity sezonu 2013
Letni festiwal kwiatów, 1 lipca – 15 sierpnia
46-hektarowy teren zamieniony przez mistrzów florystyki i aranżacji zieleni w jeden wielki ogród, a w nim spektakle muzyczne i barwne widowiska.
Czas istot cienia, 20-22 oraz 27-29 września
Po zmierzchu krainą zabawy zawładną nocne mary i duchy. Będą opowiadać
historie z dreszczykiem i będą się dziać dziwne rzeczy.
Czar jesieni nad morzem, 5-20 października
W ostatnich 16 dniach sezonu 2013 Hansa Park zachwyci gości feerią świateł. Nastanie czas iluminacji i korowodów gigantycznych bajkowych figur.
Na zainscenizowanej meksykańskiej Plaza del Mar obędzie się Fiesta Mexicana z fajerwerkami i gorącą muzyką w rytmie flamenco.
Hansa Park w Niemczech
www.hansapark.de/pl/
Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf
w 2013 roku czynny od 28 marca do 20 października,
codziennie, w godz. 900-1800
Wstęp:
dzieci poniżej 4. roku życia – bezpłatnie
dzieci w wieku 4-14 lat oraz dorośli powyżej 60. roku życia – 25 euro
osoby w wieku 15-59 lat – 31 euro
dorośli w grupach powyżej 20 osób – 25 euro
dzieci i młodzież do 17. roku życia w grupach powyżej 10 osób – 17 euro
Gospodarze zastrzegają sobie możliwość zmian!
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HANSA PARK
The coastal land of fabulous fun
Hansa Park is situated on the Bay of Lübeck, which is a
beautiful place permeated with history. It offers an incredible variety of activities that will delight the whole family.
In the park there are11 thematic sectors. They are imaginary worlds,
inspired by the history and legends. A total of 125 unique attractions, which can be visited in 35 ways. In addition, spectacular
shows and thematic festivals. In short - every day a fantastic show in
fabulous scenery in the coastal area.
Here, you can meet innovations and new ideas at every step. Located in the 6th part of the thematic world, the Holsten Gate was
surrounded by cities that once belonged to the Hanseatic League:
Lubeck, Copenhagen, Bremen, Goslar, Frankfurt and Nuremberg. A
unique historical city was created in Hansa-Park with reference to its
historical role and building development. In the 4D cinema program
appeared showings in innovative technology Cristal digital, which
guarantees amazing effects. The dreadful and realistic adventures
in the world of the prehistoric giants („Ice Age: Dawn of the Dinosaurs „), or on the Treasure Island with Leslie Nielsen, who starred
as Captain Lucky („Pirates”). Soon, it will be possible to take a cruise
on Super-Splash boat. Last year, the track, on which the boat surfaces, was carefully shaped, and recently exciting rock formations
have bee n modelled, among which it will sneak encountering a
historical wreck.

The best of season 2013
Summer Festival of Flowers, 1 July - 15 August
46-hectare area converted by the masters of floristry and arrangement of greenery into a large garden with musical performances and colourful shows.
The Time of Shadow Creatures, 20-22 and 27-29 September
After the dusk in these days, the land of fun will be dominated by ghosts and
spirits. They will be telling thrilling stories and spooky things will be happening.
The Charm of Autumn over the Sea, 5-20 October
In the last 16 days of the season 2013, Hansa-Park will delight its guests with
a feast of lights. There will be a time of illumination and processions of giant
fairy-tale figures. Fiesta Mexicana with fireworks and hot flamenco music will
take place in a staged Mexican Plaza del Mar.

Admittance:
children under 4 years - free of charge
children aged 4-14 years and adults over 60 years - EUR 25
aged 15-59 years - EUR 31
adults in groups of more than 20 people - EUR 25
children and young people under 17 years in groups of over 10 people - EUR 17
Hosts reserve the right to make changes
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Fot.: arch. Hansa Pa rk

Hansa Park in Germany
At Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf
in 2013 is open from 28 March to 20 October
every day, from 9 AM - 6 PM
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