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Hotel ***Oliwski zaprasza
Hotel Oliwski zlokalizowany jest w samym centrum Gdańska-Oliwy, w niewielkiej odległości od najważniejszych punktów tej części miasta. Do zabytkowej katedry oliwskiej dzieli nas odległość ok.
500 m, a do parku oliwskiego zaledwie 200 m. Hotel położony jest 13 km od lotniska, 500 m od
dworca kolejowego oraz ok. 3 km od największego w Trójmieście centrum handlowego – Galerii Bałtyckiej. Dojazd do zabytkowego Starego Miasta Szybką Koleją Miejską zajmuje ok. 15 minut, a do Sopotu – zaledwie 3 minuty. Hotel zlokalizowany jest także w niewielkiej odległości od
terenów Międzynarodowych Targów Gdańskich (1,5 km) oraz Hali Ergo Arena, a położenie przy
głównej drodze łączącej Gdańsk, Sopot i Gdynię gwarantuje sprawne przemieszczanie się po
Trójmieście.
Hotel Oliwski został uruchomiony w 2007 roku i posiada 52 wygodne pokoje wyposażone w łazienkę, telewizję kablową oraz dostęp do internetu. W obiekcie znajduje się winda, gabinet masażu, salka fitness, podziemny parking i całodobowy lobby bar. Śniadania podawane są w formie obfitych bufetów, a w czynnym całą dobę lobby barze zakupić można napoje zimne i gorące, piwo, słodycze i drobne przegryzki. Bufety śniadaniowe składają się z kilku dań na gorąco
oraz kilkunastu na zimno.
Dla osób nieposiadających własnego komputera przygotowane zostało stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, a cały obiekt jest w zasięgu bezpłatnego wi-fi.
Hotel jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hotel ***Oliwski Gdańsk, ul. Piastowska 1 tel.: + 48 58 761 66 10
www.oliwski.pl recepcja@oliwski.pl
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edytorial

Najczęściej wybieramy się na urlop w lipcu
lub sierpniu. Udajemy się zazwyczaj do nadmorskich
kurortów, a potem narzekamy na korki, tłok, hałas
i horrendalne ceny. Robert Szewczyk namawia na
swoim blogu do przełamania tego stereotypu. Radzi, żeby poszukać miejsc nieobleganych przez turystów i wyjechać na urlop poza najgorętszym sezonem letnim. Kilka dni nad Bałtykiem w środku marca lub kwietnia pozwoli nam nacieszyć się spokojem na pustych plażach, a szum fal ukoi skołatane
nerwy.
Jeśli ktoś woli wypoczywać aktywnie, może wybrać
się na spływ kajakowy, np. malowniczym szlakiem
wzdłuż nurtu Gąsawki, przepływającej między jeziorami żnińskimi. Wiosna jest najlepszą porą na taką
wyprawę, bo trzciny nie zarastają jeszcze przesmyków między jeziorami i poziom wody jest wyższy
niż latem. Amatorzy jazdy konnej mogą pojechać
na rajd szlakiem konnym Pojezierza Drawskiego –
oznakowaną trasą długości 186 kilometrów, wiodącą przez ośrodki hodowlano-jeździeckie.
Ci, którzy potrzebują inspiracji, żeby wybrać miejsce
i formę wypoczynku, mogą na początku marca odwiedzić Międzynarodową Giełdę Turystyczną – ITB
Berlin 2014. Prezentują się tam wszelkie branże
związane z turystyką, m.in. międzynarodowe, krajowe i regionalne związki turystyczne, biura podróży,
organizatorzy rejsów i turystyki przygodowej, hotele z ofertą spa i wiele innych. Nawet najbardziej wybredni turyści znajdą tam coś dla siebie.

Redaktor wydania
Teresa Miller
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Am häufigsten fahren wir in den Urlaub im Juli
oder im August. Wir wählen vor allem die Ortschaften am Meer und dann beklagen uns über
Stau, Gedränge, Lärm und horrende Preise. Robert
Szewczyk überzeugt auf seinem Blog dazu, diese
Stereotype abzubauen. Er rät, auf Urlaubsziele, die
von den Touristen besonders beliebt sind, zu verzichten und den Urlaub nach oder vor der Sommer
Hochsaison zu machen. Einige Tage an der Ostsee
Mitte März oder April lassen uns leere Strände genießen und das Wellenrauschen wird unsere Nerven besänftigen.
Diejenigen, die aktive Erholung bevorzugen,
können eine Paddeltour wählen, z.B. in der malerischen Umgebung entlang des Flusses Gąsawka,
der zwischen den Seen von Żnin fließt. Die beste
Zeit für eine solche Exkursion ist der Frühling, denn
die Schilfe verdeckten die Engen zwischen den
Seen noch nicht und der Wasserspiegel ist höher
als im Sommer. Für interessante Erlebnisse empfehlen wir die schlesischen Burgen, wo die Erholung
mit dem historischen Hintergrund selbst die wählerischsten Touristen zufrieden stellen wird.
Pferdeliebhaber können den Reitweg der Dramburger Seenplatte benutzen - der gekennzeichnete
186 km lange Weg geht über die Reiterhöfe und
Pferdezuchtzentren.
Diejenigen, die bei der Wahl des Ortes und der
Erholungsform einer Inspiration bedürfen, können
Anfang März die Internationale Tourismus Börse
– ITB Berlin 2014 besuchen. Da präsentieren sich
sämtliche Tourismusbranchen, u.a. internationale,
inländische und regionale Touristenverbände, Reisebüros, Organisatoren von Seereisen und Abenteuerurlauben, Hotels mit Wellness-Angebot und
vieles mehr. Selbst die anspruchsvollsten Touristen
finden dort etwas für sich.
Erholungsindeen

podróże z pomysłem

Twierdza Przemyśl
W 2014 r. przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej, w której kluczową rolę odgrywała Twierdza Przemyśl. W przemyskiej Twierdzy ważyły się losy całej Europy. Określano ją mianem Verdun wschodniego frontu.
Twierdza dzisiaj to 45-kilometrowe pasmo 15 głównych i kilkudziesięciu pomocniczych fortów wokół Przemyśla oraz innych obiektów militarnych w granicach
samego miasta. Tak jak 100 lat temu Przemyśl widniał na pierwszych stronach
światowej prasy – tak dziś, w czasach pokoju, pragniemy światu przypomnieć, że
Twierdza Przemyśl jest pomnikiem Bitwy Narodów 1914-1915 oraz ważnym elementem dziedzictwa historycznego i kulturowego dla wszystkich narodów Europy. Pragnąc oddać hołd tym, którzy walczyli w Twierdzy Przemyśl, i zachować
pamięć o tych, którzy żyli w naszym mieście wiek temu, będziemy uroczyście obchodzić 100-lecie walk o Twierdzę Przemyśl (Twierdza Przemyśl 1914-2014).
Zapraszamy do zapoznania się z naszym miastem i Twierdzą Przemyśl na portalu www.visit.przemysl.pl, a z imprezami i wydarzeniami związanymi ze stuleciem
walk o Twierdzę Przemyśl na fanpage’u: facebook.com/twierdza.przemysl.1914.

die Przemysler FesTung

100 lat temu w przemyskiej Twierdzy
ważyły się losy całej Europy.
Określano ją mianem Verdun
wschodniego frontu.

Tekst: Przemysław Grządziel
Foto: Grzegorz Karnas

Przemyśl

Das Schicksal
des ganzen Europa
wurde vor 100 Jahren
in der Przemysler
Festung entschieden.
Sie wurde damals die
„Festung Verdun des
Ostens“ genannt.

2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum einhundertsten Mal.
Während des Kriegs hat die Przemysler Festung eine sehr große Rolle gespielt das Schicksal des ganzen Europa wurde hier entschieden. Sie wurde damals die
„Festung Verdun des Ostens“ genannt.
Der 45 Kilometer lange Festungsstreifen setzt sich heutzutage aus 15 Hauptfestungen und Dutzenden Vorwerken rund um Przemysl, sowie aus anderen militärischen Einrichtungen innerhalb der Stadt zusammen. Vor 100 Jahren machte
Przemysl international Schlagzeilen. Auch heute, in Friedenszeiten, wollen wir der
Welt in Erinnerung bringen, dass die Przemysler Festung ein Bestandteil des geschichtlichen und kulturellen Erbes aller europäischen Nationen ist.
Zum Gedenken an die Gefallenen, die um das Leben in der Przemysler Festung
gekommen sind, und zum Andenken an diejenigen, die vor 100 Jahren in der
Stadt gewohnt haben, werden wir den 100. Jahrestag der Schlacht bei der Przemysler Festung feierlich begehen (Przemysler Festung 1914-2014).
Besuchen Sie unsere Website unter www.visit.przemysl.pl, um mehr über die
Stadt und die Festung zu erfahren. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen anlässlich des 100. Jahrestages der Schlacht bei Przemysl finden Sie auf unserer Facebook Seite: facebook.com/twierdza.przemysl.1914

www.przemysl.pl

www.visit.przemysl.pl
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w zasięgu ręki

Paweł Wroński

Sądecczyzna jak malowana!
Sandezer Gebiet wie gemalt!

Ziemia sądecka wspiera się na filarach gór – otaczających tę krainę pasmach Beskidów i ich
pogórzy oraz na górującej nad otoczeniem grani Tatr. Jeziora zaporowe na spiętrzonych
wartkich rzekach urozmaicają krajobraz, czyniąc region pod względem turystycznym jednym
z najatrakcyjniejszych w Polsce.
Das Sandezer Gebiet stützt sich auf die Berge - auf die es umgebenden Gebirgszüge der
Beskiden und ihr Vorland sowie auf die die Umgebung überragende Tatra. Die Stauseen
auf reißenden Flüssen machen die Landschaft abwechslungsreich, wodurch die Region zu
einem der attraktivsten touristischen Gebiete in Polen wird.

Rozpościerające się na łagodnie zarysowanych
grzbietach pola uprawne i kwartały lasów tworzą
barwne kobierce. Zimą są przyprószone śniegiem,
wiosną i latem – pokryte zielenią, a bajecznie barwne
jesienią. Z ekonomicznego punktu widzenia to nic
dobrego – świadectwo rozdrobnionej własności.
Z estetycznego – jeden z najpiękniejszych polskich
pejzaży.

Die sich auf leicht gekennzeichneten Rücken der
Berge erstreckenden Felder und Waldflächen bilden
bunte Teppiche. Im Winter sind sie mit dem Schnee
bestreut, im Frühling und im Sommer sind sie mit dem
Grün bedeckt und im Herbst sind sie märchenhaft
bunt. Aus dem wirtschaftlichen Blickpunkt ist das
nicht so gut - ein Zeugnis des zerstreuten Eigentums.
Aus dem ästhetischen Blickpunkt ist das eine der
schönsten Landschaften Polens.

Wschód nad Pogórzem Rożnowskim (widok z Dąbrowskiej Góry, w oddali „Małpia Wyspa”)
fot. Kamil Bańkowski, archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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w zasięgu ręki

Piękno krajobrazu, bogactwo przyrody i ciekawa przeszłość tej ziemi są magnesem dla coraz
liczniejszych gości z kraju i z zagranicy. Na Sądecczyźnie panują doskonałe warunki do uprawiania sportu i turystyki, zarówno w formie rekreacyjnej, jak i wyczynowej. O każdej porze
roku można tu oddawać się wszelkim aktywnościom – w powietrzu, na lądzie i wodzie.

Jezioro Rożnowskie w jesiennej szacie

Die schöne Landschaft, die reiche Natur und die interessante Geschichte dieses Landes locken immer mehr
Gäste aus dem In- und Ausland an. Im Sandezer Gebiet
gibt es sehr gute Bedingungen für den Sport und das
Tourismus, sowohl im Sinne der aktiven Erholung als
auch der passiven Entspannung. Jede Jahreszeit bietet
Möglichkeiten zum Sporttreiben - in der Luft, auf dem
Festland und im Wasser.

fot. Andrzej Klimkowski, archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Ścielące się w dolinach mgły i rysująca się w przejrzystym powietrzu korona Tatr inspirują od lat
wyobraźnię artystów. Są magicznym motywem
literackim, fotograficznym i malarskim, a nawet
muzycznym. Takie widoki jak ten można podziwiać ze szlaków wijących się pośród lasów, pól
i łąk albo z okien rozrzuconych po górach schronisk.

Der Nebel in den Tälern und die in der klaren Luft
sichtbare Tatra-Krone inspirieren seit Jahren die
Vorstellungskraft der Künstler. Sie gelten als ein magisches Motiv in Literatur, Fotografie, Malerei und
sogar in Musik. Solche Ansichten kann man auf den
Wegen mitten in den Wäldern, Feldern und Wiesen
bzw. aus den Fenstern der im Gebirge zerstreuten
Berghütten bewundern.

Panorama spod bacówki nad Wierchomlą (w oddali Tatry)
fot. Andrzej Klimkowski, archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Aus dem blog...

ADRES REDAKCJI

Robert Szewczyk

02-548 Warszawa
ul. Grażyny 15 lok. 113–114

z bloga...
Uroki podróży po sezonie
Reiz der Reise nach Saison
Lato – oczywiście nad wodą, czyli nad morzem lub jeziorem.
Zima – koniecznie na narty, zatem w góry! Francuzi, na przykład, jak jeden mąż wyjeżdżają na wakacje w sierpniu. W pierwszy weekend tego miesiąca na drogach, dworcach kolejowych
i lotniczych oraz w śródziemnomorskich kurortach odbywają się
dantejskie sceny. Podobnie mają inne nacje. Latem na niemieckiej Rugii trudno o wolne miejsce noclegowe, a drogi na sielskiej wyspie są totalnie zakorkowane. Polacy także upodobali sobie urlopowanie (poniekąd z konieczności, bo szkolne wakacje
i ferie) w tych samych miesiącach i wybierają te same destynacje. A po powrocie narzekają, że korki, że drogo, ciasno i głośno.
A jak może być inaczej?
Jeżeli jednak mamy ochotę naprawdę wypocząć, należy rozważyć
złamanie powyższego stereotypu i wyszukanie miejsc nieobleganych przez turystów, tudzież wybranie się na wycieczkę w innych niż większość porach roku. Kilka dni nad Bałtykiem w środku marca lub kwietnia potwierdza tezę, że nasze morze istnieje także poza sezonem letnim. Spokój i nadmorska cisza – czyli szum fal, pokrzykiwanie morskich ptaków i delikatny terkot silnika rybackiej łodzi. Pusta plaża, poszukiwanie bursztynów, włóczęga na kraniec Szperki – rewskiego cypla. Luz blues! A że chwilami zawieje chłodnym wiatrem i wykąpać się w morzu nie można? A latem to można? Tak czy siak to opcja dla morsów. Budy
z lodami, goframi i frytkami pozamykane. Rybka z grilla też tańsza niż w lipcu, a i o bezpłatne miejsce parkingowe nie jest trudno. A jaki wybór kwater!
Wracając znad morza, zahaczamy o wspaniały zabytek z Listy
Światowego Dziedzictwa UNESCO – zamek w Malborku. We
wspomnieniach pozostały tłumy zwiedzających, kolejki do kasy,
gwar i harmider. W środku zimowego tygodnia chętnych do obejrzenia potężnego zamczyska było zaledwie kilkunastu. Prowadzeni opowieścią z audiobooka, penetrujemy zakamarki twierdzy, otwieramy puste sale, przemierzamy tonące w półmroku korytarze. Możemy naprawdę poczuć klimat tego miejsca, skupić
się na detalach i zanurzyć w ciekawej historii.
Po prostu: po sezonie można więcej… i taniej.

tel./faks: +48 22 845 58 41
redakcja:

Fo t .: © Mayg ut yak - Fo t o lia.co m
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Sommer- selbstverständlich am Wasser, also am Meer oder
am See. Winter- unbedingt in den Skiurlaub, also ins Gebirge! Die Franzosen z.B. fahren in die Ferien im August alle
auf einmal. Am ersten Wochenende dieses Monats spielen
auf den Wegen, Bahnhöfen und Flughäfen sowie in Mittelmeerkurorten danteske Szenen. Ähnlich haben auch andere
Nationen. Im Sommer auf der deutschen Insel Rügen ist es
schwer, eine Unterkunft zu finden und die Wege auf der idyllischen Insel sind total versperrt. Auch die Polen haben an
dem Urlaub im selben Monaten Gefallen gefunden (gewissermaßen aus Not, wegen Schulferien und Ferien) und suchen sich dieselbe Richtung aus. Nach der Rückkehr klagen
sie über Staus, dass es teuer, eng und laut ist. Kann es aber
anders aussehen? Wenn wir jedoch Lust haben, uns wirklich
zu erholen, sollte man den Verstoß gegen das oben genannte Stereotyp abwägen und die von Touristen nicht belagerten
Orte aussuchen oder sich auf Reisen in anderen Jahreszeiten begeben. Ein paar Tage an der Ostsee mitten im März
oder April bestätigen die These, dass unser Meer auch außer
der Sommersaison existiert. Die Ruhe und Meeresstille- also
das Wellenrauschen, Rumschreien der Meeresvögel und das
sensible Geklapper des Fischerbootmotors. Leerer Strand,
Suche nach Bernsteinen, Herumziehen ans Ende der Spreean die Landzunge der Insel Rügen. Seien Sie ganz lockerflockig! Und da es manchmal kalter Wind weht und man im
Meer nicht Baden darf? Kann man das im Sommer wirklich
tun? So oder so ist das die Alternative für Winterbader. Eis, Waffel- und Pommesbuden sind geschlossen. Fischchen
vom Grill ist auch billiger als im Juli, es ist auch einfacher, kostenlose Parkplätze zu finden. Und welche Auswahl zwischen
den Unterkünften! Auf der Rückkehr vom Meer machen wir
einen Abstecher in Malbork- in einem hervorragenden Denkmal aus der Welterbeliste UNESCO. Menschenmassen der
Besucher, Warteschlangen zur Kasse, Lärm und Trubel sind
in den Erinnerungen geblieben. Mitten in der Winterwoche
gab es kaum Dutzend Willige, die sich das mächtige Schloss
anschauen möchten. Geführt mit der Geschichte vom Audiobuch, erforschen wir die Verstecke der Festung, öffnen
leere Säle, durchwandern die in Halbdunkel ertrunkene Korridoren. Wir können wirklich die Atmosphäre dieses Ortes
fühlen, uns an den Details konzentrieren und in der interessanten Geschichte versenken.
Ganz einfach: nach der Saison kann man mehr… und billiger.
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Marzec

X Zgierski Kaziuk, Zgierz
Festiwal organizowany w celu przybliżenia tradycji Ziemi Wileńskiej. Prezentacja folkloru, wydarzeń
historycznych zarówno litewskich, jak i polskich.
X Kaziuk Festival in Zgierz
Das Festival wird organisiert, um die Traditionen
der Vilnius Gebiete darzustellen. Es werden die
Folklore, die historischen Ereignisse und die polnischen sowie litauischen Schöpfer und Popularisatoren der Volkskultur präsentiert.
www.wirtualnyzgierz.pl/

Dzień Św. Patryka, Dublin, Irlandia
Najbardziej zielone święto na świecie. W Irlandii
i wielu innych krajach, gdzie mieszkają Irlandczycy,
odbędą się parady, festyny i koncerty.

28.02-02.03

14-17

Der St. Patrick’s Day
Die grünste Feier der Welt. In Irland und in allen Ländern, in denen die Iren wohnen, finden Umzüge, Feste und Konzerte statt.
www.stpatricksfestival.ie

.
Kwiecien
XIX Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2014,
Warszawa
Podczas tegorocznej edycji targów będą miały miejsce
dwa nowe wydarzenia: Event Rowerowy
oraz „Wędkuj z nami”.
XIX Messe Tourismus und Erholung SOMMER 2014
Während der diesjährigen Messe finden zwei neue
Ereignisse statt: Ein Fahrrad-Event und „Gemeinsam
angeln”. Es wird auch neue Sektoren geben:
Food & Travel sowie aktive Touristik.
www.targilato.pl

XXV Szanty we Wrocławiu
Jubileuszowa edycja jednego z najstarszych
i najważniejszych polskich festiwali muzycznych.
Prawdziwa gratka dla miłośników piosenki żeglarskiej i muzyki folkowej.

Święto Ognia, Fallas di Valencia, Walencja, Hiszpania
Radosna zabawa na ulicach miasta, podczas której w huku
fajerwerków i petard spłoną, jedna po drugiej, kartonowe
kukły przedstawiające znane postaci ze świata
polityki, kultury i rozrywki.

Wrocławski Festiwal Jazzowy
Jazz nad Odrą, Wrocław
Perła wśród światowych festiwali jazzowych.
Także w tym roku zagrają największe gwiazdy
tego gatunku muzyki.

XXV Seemannsliedfestival in Breslau
Dies ist die Jubiläumsedition eines der ältesten
und wichtigsten polnischen Musikfestivals. Eine
wirklich günstige Gelegenheit für alle Seemannsund Volkmusikliebhaber.
www.szanty.com.pl/home.php

Die Fallas, Fallas di Valencia
Fröhliche Feier auf den Straßen, während der beim Feuerwerk und Petarden Skulpturen aus dem Pappmaché angezündet werden. Diese Gestalten stellen Personen aus der
Politik-, Kultur- und Unterhaltungswelt dar.
www.fallasfromvalencia.com

Breslauer Jazz-Festival an der Oder
Eine Perle unter den Welt-Jazz-Festivals. Auch in
diesem Jahr treten die größten Stars dieser Musikgattung auf.
www.jazznadodra.pl

11. Festiwal Podróżników – Trzy Żywioły, Kraków
Ten festiwal na stałe zagościł w kalendarzu krajowych
imprez podróżniczych. Fantastyczne podróże, ciekawi
ludzie, mnóstwo wydarzeń i spotkań.

17. Wielkanocny Festiwal
Ludwiga van Beethovena, Warszawa
Uczta dla melomanów: koncerty symfoniczne oraz
kameralne, recitale z udziałem najsłynniejszych
światowych orkiestr i chórów.

Das 11. Festival der Reisenden Drei Urgewalten
Dieses Festival hat seinen festen Platz im Kalender der inländischen Veranstaltungen rund um die Reisen. Außergewöhnliche Reisen, interessante Menschen, eine ganze
Menge von Ereignissen und Treffen.
www.3zywioly.pl

Das 17. Beethoven-Osterfestival
Ein Genuss für die Musikliebhaber: Symphonie- und Kammerkonzerte, Solistenkonzerte mit
Teilnahme der größten internationalen Orchestern
und Chore, Ausstellungen, Meisterkurse und wissenschaftliche Symposien.
www.beethoven.org.pl

Międzynarodowy Wiosenny Festiwal
Muzyki w Budapeszcie
Wiosenny Festiwal w stolicy Węgier oferuje spektakle
dramatyczne, sztukę uliczną, pokazy tańca.

Bydgoski Festiwal – Podróżnicy, Bydgoszcz
Slajdowiska podróżnicze, wystawy fotografii,
spotkania z prelegentami i nie tylko.

Rocket Festiwal, Poznań, Gdynia, Warszawa
Energetyczne koncerty, podczas których zagrają:
Coma, Luxtorpeda, Dawid Podsiadło,
Bednarek, Farben Lehre, Krzysztof Zalewski
oraz laureaci z Jarocina.
Rocket Festival
Energetische Konzerte, während deren folgende
Bands auftreten werden: Coma, Luxtorpeda, Dawid
Podsiadło, Bednarek, Farben Lehre, Krzysztof Zalewski und die Preisträger aus Jarocin.
www.go-ahead.pl

27.02-02.03

01 i 29.03

14-19

17-23

New Orleans Mardi Gras (Tłusty Wtorek)
Nowy Orlean, USA
Karnawałowe szaleństwo: rozśpiewane
i roztańczone parady przechodzą w barwnym
korowodzie przez ulice miasta.
New Orleans Mardi Gras (Fetter Dienstag)
Faschingsfeier: singend und tanzend gehen bunte
Züge über die Straßen.
www.mardigrasneworleans.com

04.03

18.03

SXSW Music Festival, Austin, Teksas, USA
Podczas festiwalu prezentowane będą najnowsze
trendy muzyczne, niezależne filmy i interaktywne
technologie. Odbędą się żywiołowe koncerty,
ciekawe prezentacje.
SXSW Music Festival
Während des Festivals werden die neuesten Musiktrends, Independentfilme und interaktive Technologien dargestellt. Es finden energetische Konzerte
und interessante Präsentationen statt.
http://sxsw.com

Internationales Frühlingsfestival in Budapest
Das Frühlingsfestival in der ungarischen Hauptstadt bietet dramatische Aufführungen, Straßenkunst, Tanzvorführungen und Aufführungen des Tanztheaters.
www.btf.hu/btf2014/

9. PZU Półmaraton Warszawski
Piękna miejska trasa i rekordowa liczba
uczestników. To będzie z pewnością największa
impreza biegowa w naszym kraju!

11-16

30

Der 9. Warschauer Halbmarathon PZU
Eine schöne Stadtstrecke und Rekordzahl der Teilnehmer. Dies wird sicherlich die größte Laufveranstaltung in unserem Land sein!
www.pzupolmaratonwarszawski.com

Bydgoszcz Festival für die Reisenden
Reisepräsentationen, Fotoausstellungen, Treffen
mit Referenten und vieles mehr.
www.podroznicy.byd.pl

Semana Santa – Święty Tydzień
Sewilla, Grenada, Hiszpania
Uroczyste procesje (hiszp. pasos) ze scenami
z Pasji Jezusa Chrystusa odbywają się podczas
Wielkiego Tygodnia, najważniejszego święta
katolickiej Andaluzji.
Semana Santa – Die Heilige Woche
Feierliche Prozessionen (spanisch: pasos) mit Szenen aus der Leidensgeschichte Christi finden während der Karwoche, des wichtigsten Festes des katholischen Andalusien, statt.
www.semana-santa.org/

04-06

13-15

in April

Songkran, Tajski Nowy Rok, Tajlandia
Tradycją obchodów noworocznych jest oblewanie
się wodą i obrzucanie kulami
z kolorowym talkiem.
Songkran, das thailändische Neujahrsfest
Traditionell übergießt man sich zum Neujahrsfest
mit dem Wasser und bewirft mit bunten Kugeln. Es
gibt viel Spaß und viele Gelegenheiten, die Thaigerichte zu probieren.
http://songkran2014.com/
Konkurs Palm Wielkanocnych,
Lipnica Murowana
Konkurs na najpiękniejszą palmę połączony
z występami zespołów folklorystycznych,
pokazami i degustacjami potraw regionalnych.

04-13

06-18

11-12

11-20

13

20

20

27

Lipnica Murowana
Weidenzweig-Wettbewerb verbunden mit Auftritten der Volksmusikgruppen, Präsentation und Verkostung der regionalen Spezialitäten und Ausstellungen der Werke von Volkskünstlern.
www.kulturalipnica.pl
Wybuch wozu, Scoppio del Carro,
Florencja, Włochy
Kulminacją radosnych ulicznych parad i widowisk
wielkanocnych w stolicy Toskanii jest podpalenie
wozu i erupcja kolorowych fajerwerków.
Explosion des Warenkorbs, Scoppio del Carro
Als Höhepunkt der Straßenumzüge und Ostervorstellungen in der Hauptstadt von Toskana gilt das
Anzünden eines Warenkorbs und die Explosion des
bunten Feuerwerks.
www.florence-guide.it
Wojna Rakietowa we Vrontados
Wyspa Chios, Grecja
Zgodnie z prawosławną tradycją w niedzielę wielkanocną mieszkańcy wyspy strzelają rakietami
w dzwonnice parafialnych kościołów
Der Raketenkrieg in Vrontados
Gemäß der orthodoxen Tradition schießen die Inseleinwohner mit Raketen in die Glockentürme
der Pfarrkirchen. Das nächtliche Feuerwerk sieht
spektakulär aus.
www.chios.com/pl/about-chios/traditions
Dzień Królowej (nid. Koninginnedag)
Amsterdam, Holandia
Pomarańczowy Festiwal z okazji dnia urodzin
królowej, podczas którego odbywają się liczne
festyny, jarmarki i koncerty.
Königinnentag (nid. Koninginnedag)
Das orange Festival zum Geburtstag der Königin mit einer Menge von Festen, Jahrmärkten und
Konzerten. Es wird die ganze Nacht lang gefeiert.
www.amsterdam.info/queensday
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Niesamowite
zamki i pałace
województwa
śląskiego
Zamek Ogrodzieniecki to największa i najwyżej położona warownia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
Die Burg Ogrodzieniec war die größte und am höchsten gelegene Festung in der Krakau-Tschenstochauer Jura

Jurajskie warownie, piastowskie
zamki, neorenesansowe pałace, magnackie
rezydencje, malownicze zespoły pałacowo-parkowe – w województwie śląskim
nie brakuje architektonicznych perełek
o fascynującej historii.
Wakacje z duchami
w Zamku Ogrodzienieckim >> Wędrów-

Ungewöhnliche Burgen und Schlösser der Woiwodschaft Schlesien

Fot.: arch. ŚOT/T.Gębuś, M. Szelest
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kę szlakiem zamków i pałaców warto rozpocząć
w Podzamczu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie znajdują się ruiny Zamku Ogrodzienieckiego, najbardziej imponującego z „Orlich Gniazd”.
Historia tej największej i najwyżej położonej (516 m
n.p.m.) warowni na Jurze sięga czasów Bolesława
Krzywoustego, za którego panowania wzniesiono
tu pierwsze umocnienia, zniszczone w XIII w. przez
Tatarów. W XVI w. zamek kupił burgrabia Jan Boner,
żupnik krakowski. Dzięki jego bratankowi, Sewerynowi Bonerowi, stał się on imponującą renesansową budowlą obronną, nazywaną wówczas „małym
Wawelem”. W 1655 r. został poważnie zniszczony
i częściowo spalony przez wojska szwedzkie.

Jura-Festungen, Piast-Burgen, Neorenaissance Schlösser, Magnatenresidenzen, malerische Schloss-Park-Anlagen - in der Woiwodschaft Schlesien fehlt es nicht an architektonischen Perlen mit spannender Geschichte.
FERIEN MIT GESPENSTERN
IN DER BURG OGRODZIENIEC >> Die Besichtigung der Burgen und Schlösser kann man in Podzamcze in der Krakau-Tschenstochauer Jura beginnen, wo
die Ruinen der Ogrodzieniec-Burg, einer der prächtigsten Adlerhorst-Burg, liegen. Die Geschichte der
größten und am höchsten gelegenen (516 m ü.d.M.) Festung in der Jura geht auf die Zeit des Bolesław Schiefmund zurück, unter dessen Herrschaft hier die ersten
Befestigungen errichtet und dann im 13. Jahrhundert
von den Tataren beschädigt wurden. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg von dem Krakauer Burggrafen Jan
Bonder gekauft. Dank seinem Neffen Seweryn Bonder
wurde sie zu einer großzügigen Renaissancefestung,
die damals „kleiner Wawel” genannt wurde. Im Jahre
1655 wurde sie von der schwedischen Armee stark beschädigt und teilweise verbrannt.
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Malownicze ruiny Zamku w Mirowie są chętnie odwiedzane przez turystów
Wiedererbaute Burgruinen in Mirów sind bei den Touristen sehr beliebt.

Zamek Ogrodzieniecki jest tłumnie odwiedzany
przez turystów, a także doceniany przez filmowców
– kręcono tu m.in. wiele plenerowych scen serialu „Janosik”, a także „Zemsty” Andrzeja Wajdy. Dużym zainteresowaniem cieszy się Muzeum Zamkowe i Sala Tortur nazywana też Katownią Warszyckiego, gdzie można obejrzeć m.in. Krzesło Czarownic, Kołyskę Judasza, Żelazną Dziewicę czy Hiszpański But.
Zachowane ruiny są znakomitą scenerią organizowanych tu turniejów rycerskich, koncertów, festynów i inscenizacji historycznych.
Zamek jest udostępniany do zwiedzania także nocą,
przy zapalonych pochodniach. Można wtedy spotkać ducha pięknej Olimpii, która, jak głosi legenda, skoczyła z baszty ogrodzienieckiego zamku na
wieść o tragicznej śmierci ukochanego rycerza. Nocami w ruinach zamku pojawia się też potężny czarny pies z płonącymi oczami i długim brzęczącym
łańcuchem. Jest to podobno dusza kasztelana Warszyckiego, jednego z panów zamku, który wsławił
się wyjątkowym okrucieństwem wobec swoich poddanych.

Die Burg Ogrodzieniec wird von vielen Touristen
besucht und ist auch von den Filmschaffenden
richtig eingeschätzt - es wurden hier viele Szenen
aus „Janosik” und „Zemsta” von Andrzej Wajda gedreht. Sehr beliebt ist auch das Burgmuseum und
die Folterkammer, auch Warszycki-Folterkammer
genannt, wo man u.a. den Hexenstuhl, die Judaswiege, die eiserne Jungfrau oder den spanischen
Stiefel sehen kann. Die erhaltenen Ruinen gelten
als schöner Hintergrund für die hier organisierten
Ritterturniere, Konzerte, Feste und historische Inszenierungen.
Die Burg kann auch nachts bei flammenden Fackeln besichtigt werden. Man kann da den Geist der
hübschen Olimpia treffen, die sich laut der Legende aus der Bastei der Burg Ogrodzieniec stürzte,
nachdem sie über den Tod ihres beliebten Ritters
erfahren hatte. Nachts erscheint auch in den Burgruinen ein großer schwarzer Hund mit flammenden Augen und einer langen klirrenden Kette. Dies
sei die Seele des Burgvogts Warszycki, eines der
Herren an der Burg, der äußerst grausam für seine
Untertanen war.

Odbudowany zamek w Bobolicach
Wiedererbaute Ruinen der Burg in Bobolice

Bliźniacze warownie
w  Mirowie i  Bobolicach >> Dramatycz-

GLEICHE FESTUNGEN
IN MIRÓW UND BOBOLICE >> Mit zwei Bur-

na historia związana jest z dwoma XIV-wiecznymi zamkami Jury – Mirowem i Bobolicami. Te malownicze zamki położone są w odległości niespełna
2 km od siebie. Ich właścicielami byli bracia bliźniacy, którzy wybudowali tunel między warowniami,
by częściej się widywać. Jednak miłość do tej samej
pięknej dziewczyny zakończyła się bratobójstwem,
a wybranka została żywcem zamurowana w lochach bobolickiego zamku. Podobno duch okrutnie
uśmierconej kochanki do dziś straszy w Bobolicach.
Usytuowane na skale budowle – odremontowany
w 2011 r. zamek w Bobolicach i położone nieopodal ruiny w Mirowie – uważane są za jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce.

gen der Jura aus dem 14. Jh. - Mirów und Bobolice - ist eine tragische Geschichte verbunden. Diese
malerischen Burgen liegen beinahe 2 km voneinander entfernt. Ihre Eigentümer waren Zwillingsbrüder,
die einen Tunnel zwischen den Festungen errichtet haben, um sich öfter sehen zu können. Die Liebe
zu demselben schönen Mädchen hatte jedoch einen
Brudermord zur Folge und die Frau des Herzens wurde lebendig im Burgverlies in Bobilice zugemauert.
Angeblich spukt der Geist der grausam getöteten Geliebten immer noch in Bobolice. Die am Fels stehenden Gebäude - die 2011 renovierte Burg in Bobolice
und die nahe liegenden Ruinen in Mirów - gelten als
einer der romantischsten Orte in Polen.
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Rezydencja Prezydenta RP w Wiśle jest udostępniona dla zwiedzających, można też w niej przenocować
Residenz des Präsidenten der Republik Polen ist für die Touristen offen und man kann hier auch übernachten

Prezydencka rezydencja w Wiśle >> Rezydencja Prezydenta RP to jedna z największych
atrakcji turystycznych Wisły. Na początku XX w. stał
tu drewniany pałacyk myśliwski Habsburgów. Po I wojnie światowej, w odrodzonej Polsce, obiekt stał się własnością państwa. Decyzją władz województwa śląskiego miał zostać przebudowany i przekazany prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu jako symboliczny dar
podkreślający jedność Śląska z Polską.
Odremontowany pałacyk spłonął jednak w 1927 r.,
ale w jego miejscu powstał Zamek Dolny, natomiast
nieco wyżej – właściwa rezydencja prezydenta, czyli
Zamek Górny. Utrzymany w modnym wówczas modernistycznym stylu obiekt stał się miejscem wypoczynku prezydentów RP, gościł też wielu znamienitych gości, m.in. śpiewaka operowego Jana Kiepurę.
Historyczna rezydencja z barwnymi polichromiami,
oryginalnymi meblami i dekoracją wnętrz jest udostępniana zwiedzającym. Można tu nie tylko obejrzeć zachowany gabinet prezydenta Mościckiego,
ale też poczuć się jak głowa państwa i skorzystać
z noclegu w jednym z pokoi hotelowych w dolnym
zamku.

PRÄSIDENTEN-RESIDENZ IN WISŁA >> Die
Residenz des Präsidenten der Republik Polen ist eine
der größten Attraktionen in Wisła. Zu Beginn des 20.
Jh. stand hier ein hölzernes Jagdschloss der Familie
Habsburg. Nach dem 1. Weltkrieg wurde das Objekt
in neuem Polen das Eigentum des Staates. Gemäß der
Entscheidung der Behörden der Woiwodschaft Schlesien sollte das Schloss umgebaut und dem Präsidenten Polens Ignacy Mościcki geschenkt werden, was
die Einheit Polens mit Schlesien hervorheben sollte.
Das renovierte Schloss verbrannte jedoch 1927, aber
an dieser Stelle entstand die Untere Burg und etwas
höher die richtige Präsidenten-Residenz, d.h. die Obere Burg. Das damals im modernen Stil erhaltene Objekt
wurde zum Erholungsort der Präsidenten der Republik
Polen und hat viele namhaften Gäste gesehen, darunter auch den Opernsänger Jan Kiepura. Die historische
Residenz mit bunter Polychromie, originellen Möbeln
und Innenausstattung ist für die Touristen offen. Man
kann hier nicht nur das erhaltene Büro des Präsidenten Mościcki sehen, aber sich auch wie das Staatsoberhaupt fühlen und in einem der im unteren Schloss gelegenen Hotelzimmer übernachten.

Dom Kawalera w Świerklańcu został zbudowany dla cesarza Wilhelma II, który przyjeżdżał tu na polowania
Das Haus “Dom Kawalera” in Świerklaniec wurde für den Kaiser Wilhelm II erbaut, der hier zur Jagd gekommen war.

„Mały Wersal” w Świerklańcu >> Amatorzy romantycznych zakątków powinni koniecznie
udać się do Świerklańca, gdzie mieściła się siedziba
von Donnersmarcków. Pod koniec XIX w. hrabia Guido von Donnersmarck obok starego piastowskiego
zamku wybudował w prezencie dla swojej żony,
markizy Blanki de Paiva, rezydencję w stylu Ludwika
XIII, zwaną „Małym Wersalem”.
Niestety, piękny pałac zaprojektowany przez nadwornego budowniczego Napoleona III spłonął
w 1945 r., a ruiny zostały rozebrane. Rozmach neorenesansowego pałacu oddaje ocalały Dom Kawalera ze stylowym wystrojem, wybudowany specjalnie
dla cesarza Wilhelma II, który przyjeżdżał do Świerklańca na polowania. Dziś podziwiać też można należące do zespołu pałacowego baseny, tarasy i fontanny, a przede wszystkim zabytkowy 150-hektarowy park z ponadstuletnimi dębami, kasztanowcami i cisami.

„KLEIN VERSAILLES” IN ŚWIERKLANIEC >>
Diejenigen, die romantische Orte mögen, sollen auf
jeden Fall Świerklaniec besuchen, wo einst der Sitz
der Familie Donnersmarck war. Ende des 19. Jahrhunderts hat der Graf Guido von Donnersmarck neben der alten Piasten-Burg eine Residenz nach dem
Stil Ludwig XIII als Geschenk für seine Ehefrau Blanka de Paiva erbaut. Das Schloss nannte man auch
„Klein Versailles”. Leider wurde das schöne von dem
Erbauer des Napoleon III projektierte Schloss 1945
verbrannt und die Ruinen wurden abgerissen. Den
Schwung des Neurenaissance-Schlosses zeigt das
erhaltene Haus „Dom Kawalera”, das speziell für den
Kaiser Wilhelm II, der in Świerklaniec oft für die Jagt
kam, erbaut wurde. Heute kann man die dem Schlosskomplex gehörenden Schwimmbäder, Terrassen und
Springbrunnen und vor allem den historischen 150 ha
großen Park mit über 100 Jahre alten Eichen, Kastanien und Eiben bewundern.
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Zamek w Pszczynie jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjalnej w Polsce
Das Schloss in Pszczyna ist eins der wertvollsten Denkmäler der Residenz-Architektur in Polen
Monumentalny pałac w Pławniowicach przypomina zamek z bajek Disneya
Das monumentale Schloss in Pławniowice erinnert an ein Disney-Schloss.

w bajkowym
pałacu w  Pławniowicach >> Kolejnym

IM MÄRCHEN-SCHLOSS
IN PŁAWNIOWICE >> Das nächste Objekt, das

obiektem ukazującym siłę i bogactwo górnośląskich rodów magnackich jest malowniczy zespół
pałacowo-parkowy w Pławniowicach. Hrabia Franciszek II Ballestrem pod koniec XIX w. przebudował istniejący wcześniej pałac na rezydencję rodzinną, za niebagatelną wówczas sumę 386 tysięcy marek. Monumentalny pałac, wzniesiony w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego, z licznymi wieżyczkami, lukarnami i iglicami, o specyficznej różnokolorowej fakturze murów, przypomina zamek z bajek
Disneya. Wrażenie to potęguje otaczający go piękny park z unikatowymi okazami drzew i krzewów,
tworzący romantyczny ogród krajobrazowy. Na tle
wszechobecnej zieleni piękna fasada zamku z czerwonej cegły robi naprawdę niezwykłe wrażenie.
Po wojnie rezydencję przekazano władzom kościelnym, które ustanowiły w nim samodzielną parafię
z kościołem i plebanią, a resztę pomieszczeń zajął klasztor, w którym zamieszkały przesiedlone ze
Lwowa siostry benedyktynki. Obecnie jest to ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy z kaplicą, salami konferencyjnymi, zapleczem gastronomicznym
i pokojami noclegowymi.

die Stärke und das Reichtum der Magnatenfamilien
in Oberschlesien veranschaulicht, ist die malerische
Schloss-Park-Anlage in Pławniowice. Der Graf Franz
II Ballestrem hat Ende des 19. Jh. das bestehende
Schloss in eine Familienresidenz für eine beträchtliche Summe 386 Tausend Mark umgebaut. Das monumentale Schloss, erbaut nach dem Stil des niederländischen Neomanierismus, mit unzähligen Türmen,
Dachgauben und Spitzen, mit spezifischer bunter
Mauer erinnert an ein Disney-Schloss.
Dieser Eindruck wird durch den schönen Park mit einzigartigen Bäumen und Sträuchern, was eine romantische Garten-Landschaft bildet, verstärkt. Auf dem
grünen Grund sieht die schöne Fassade aus rotem
Backstein wunderschön aus. Nach dem Krieg wurde die Residenz der Kirche übergeben, die dort eine
selbständige Pfarrei mit einer Kirche und einem Pfarrhaus gegründet hat und die restlichen Räume wurden dem Kloster übergeben, in das die aus Lemberg umgesiedelten Benediktinnernonnen eingezogen sind. Heute ist hier ein Erholungs- und Exerzitienhaus mit einer Kapelle, Konferenzräumen, gastronomischen Räumen und Zimmern.

Perła księżnej Daisy w Pszczynie >> Pałac
w Świerklańcu to niejedyna rezydencja ochrzczona
mianem Wersalu. Podobnie nazywany jest pszczyński zamek, należący do najcenniejszych rezydencji-muzeów w Polsce. Wielokrotnie przebudowywany XI-wieczny zamek swój obecny neobarokowy styl zyskał w latach 1870-76, gdy jego właścicielem był Hans Heinrich von Pless. Tuż po modernizacji do Pszczyny z Anglii przybyła przepiękna żona
księcia, Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, nazywana księżną Daisy. W tych czasach zamek gościł
koronowane głowy z całej Europy. Tutaj ważyły się
losy I wojny światowej, w Pszczynie bowiem mieściła się kwatera główna cesarza Niemiec Wilhelma II.
W zamku zachowało się ponad 70 proc. oryginalnego, historycznego wyposażenia z przełomu XIX
i XX w. Integralną częścią kompleksu jest park, który dzięki pracom rewitalizacyjnym odzyskał dawny blask. Pawilon herbaciany na wyspie, dwór „Ludwikówka”, brama chińska, kapliczki i mosty łukowe zachęcają do długich spacerów i zadumy w cieniu drzew.
Z historią rodu von Pless nierozerwalnie związany
jest także dworek myśliwski w Promonicach, zbudowany z myślą o najznakomitszych gościach zapraszanych na polowania w Puszczy Pszczyńskiej.
Bywali tu m.in. król Prus Wilhelm I Hohenzollern

DIE DAISY-PERLE IN PSZCZYNA >> Nicht nur
das Schloss in Świerklaniec wurde Versailles genannt. Ähnlich nennt man das Schloss in Pszczyna,
das zu den wertvollsten Residenz-Museen in Polen
gehört. Das mehrmals umgebaute Schloss aus dem
11. Jh. hat seinen jetzigen Neobarock-Stil in den Jahren 1870-76 gewonnen, als Hans Heinrich von Pless
sein Eigentümer war. Gleich nach der Modernisierung
ist nach Pszczyna aus England die wunderschöne
Ehefrau des Herzogs, Maria Teresa Oliwia Hochberg
von Pless, auch Daisy genannt, gekommen. Zu dieser Zeit verweilten im Schloss gekrönte Häupter aus
ganz Europa. Hier hat sich das Schicksal des 1. Weltkrieges entschieden, denn in Pszczyna befand sich
damals das Hauptquartier des Kaisers Deutschlands
Wilhelm II. Im Schloss sind über 70 Prozent der originellen historischen Ausrüstung aus der Wende des
19./20. Jh. erhalten geblieben. Als integraler Bestandteil des Komplexes gilt der Park, der dank den Revitalisierungsarbeiten seine ursprüngliche Gestalt gewonnen hat. Der Teepavillon auf der Insel, der Hof „Ludwikówka”, das chinesische Tor, die Kapellen und die
Bogenbrücken ermuntern zu langen Spaziergängen
und Nachsinnen im Schatten der Bäume. Mit der Geschichte der Familie Pless ist auch der Jagdhof in Promonice eng verbunden, der für die namhaften Gäste,
die zur Jagd in Wald von Pszczyna eingeladen worden
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podróże w czasie i przestrzeni

NAJLEPSZE
NAJLEPSZE HOTELE
HOTELE NA
NA ŚLĄSKU
ŚLĄSKU

Chorzów
Chorzów
ul. Paderewskiego 35,
ul. Paderewskiego 35,
tel.: +48 32 606 84 84
tel.: +48 32 606 84 84



Neoromański pokój fajkowy w pałacu Henryka Dietla w Sosnowcu
Das Pfeifenzimmer” im neuromanischen Stil im Schloss von Heinrich Dietel in Sosnowiec

i cesarz Wilhelm II. Było to także jedno z ulubionych miejsc księżnej Daisy, która wprowadziła wiele
zmian jego wystroju.

Pałac króla sosnowieckiego
przemysłu >> Rezydencje arystokratyczne powstawały również w przemysłowej części regionu.
Sosnowiec może pochwalić się jednym z najpiękniejszych XIX-wiecznych pałaców, który należał do
saksońskiego przemysłowca Henryka Dietla, założyciela pierwszej przędzalni czesankowej w Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim. Zgromadzona fortuna i udane życie rodzinne (Henryk doczekał się z żoną Klarą pięciu synów) niewątpliwie miały wpływ na rozmach rozbudowy rodowej siedziby. Utrzymany w stylu neobarokowym i neorokokowym budynek liczy ponad 60 pokoi. Zwiedzanie rezydencji to fascynująca wędrówka przez style i epoki. Pierwsze piętro, tzw. bel-etage mieści
m.in. neobarokową jadalnię, rokokową salę balową, buduar pani domu oraz neoromański „pokój
fajkowy”. W narożniku pałacu największe wrażenie
robi luksusowa łazienka, a właściwie bogato zdobiony w eklektyczne ornamenty pokój kąpielowy,
o powierzchni prawie 30 metrów2 z wpuszczonym
w podłogę basenem.


ARSENAL
ARSENAL PALACE
PALACE
waren. Der Preußische König Wilhelm I Hohenzollern
und der Kaiser Wilhelm II waren hier oft zu Gast. Das
war auch einer der Lieblingsorte von Daisy, die viele Änderungen in der Ausstattung eingeführt hat.

DAS SCHLOSS DES INDUSTRIEKÖNIGS
VON SOSNOWIEC >> Die aristokratischen Residenzen sind auch in der industriellen Gegend dieser Region
entstanden. Sosnowiec kann stolz auf eins der schönsten Schlösser sein, das dem sächsischen Industriellen
Heinrich Dietel gehörte, d.h. dem Gründer der ersten
Spinnerei im Königreich Polen und dem russischen Kaiserreich. Das gesammelte Vermögen und das gelungene Familienleben (Heinrich hatte mit seiner Ehefrau Klara fünf Söhne) hatten ohne Zweifel einen Einfluss auf
das Ausmaß der Vergrößerung des Familiensitzes. Das
im Neubarock- und Neurokoko-Stil erhaltene Gebäude
hat über 60 Zimmer. Die Besichtigung der Residenz ist
eine spannende Reise durch Stile und Epochen. Im ersten Stock, sog. Beletage, befindet sich u.a. ein Esszimmer im Neubarock-Stil, ein Rokoko-Ballsaal, ein Boudoir der Dame des Hauses sowie ein „Pfeifenzimmer” im
neuromanischen Stil. In der Ecke des Schlosses macht
ein Luxusbadezimmer den größten Eindruck. Dies ist
eigentlich ein Baderaum mit elektrischen Ornamenten mit einer Fläche von beinahe 30 m2 und mit einem
Schwimmbad im Boden.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice,
tel. 32 207 207 1

www.slaskie.travel

Katowice
Katowice
al. Korfantego 35,
al. Korfantego 35,
tel.: +48 32 606 85 85
tel.: +48 32 606 85 85




OLYMPIA
OLYMPIA SPODEK
SPODEK

Chorzów
Chorzów
ul. Paderewskiego 35,
ul. Paderewskiego 35,
tel.: +48 32 606 82 82
tel.: +48 32 606 82 82




BELLA
BELLA NOTTE
NOTTE

Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
ul. Olimpijska 4,
ul. Olimpijska 4,
tel.: +48 32 606 83 83
tel.: +48 32 606 83 83




VACANZA
VACANZA
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Aotearoa

Land der langen weißen Wolke

Aotearoa*

Monika Galicka

– Kraj Długiego 			
Białego Obłoku

*maoryska nazwa Nowej Zelandii * der maorische Name von Neuseeland

Pierwsze łodzie polinezyjskie dotarły do wybrzeży Nowej Zelandii około
1000 lat temu. Osadnictwo rozpoczęło się od monumentalnej i nieokiełznanej Wyspy Południowej, gdzie gęste chmury, majestatyczne pasma
górskie i surowy klimat stanowiły nie lada wyzwanie dla walecznych
plemion z legendarnej Hawaiki.

Die ersten polynesischen Kanus erreichten die Kueste Neuseelands vor etwa
1000 Jahren. Die Einwanderer liessen
sich auf die monumentale und wilde Suedinsel nieder. Ihre dichte Wolken, majestaetische Bergketten und strenges Klima
stellten eine grosse Herausforderung fuer
die tapferen Voelker aus legendaerem
Hawaika dar.

Wedle maoryskich podań, wyspy Nowej Zelandii powstały za sprawą bohatera i demi-boga – Mauiego.
Miał on pojawić się na bezkresnym oceanie w swej łodzi – waka, która stała się później Wyspą Południową.
Podczas połowu Maui wyciągnął z głębin wielką rybę,
która z kolei przeistoczyła się w Wyspę Północną.
Łagodny klimat północy szybko zachęcił do migracji
i chociaż południe nadal było atrakcyjne ze względu
na bogactwa naturalne, zwłaszcza duże pokłady świętego zielonego kamienia Maorysów – nefrytu, to jednak większość plemion – hapu, przeniosła się na północ. Obecnie Wyspę Południową zamieszkują przedstawiciele 4 hapu, natomiast Północną – blisko 30.

Den Maorilegenden nach wurde Neuseeland von Maui,
einem Halbgott im Körper eines Jungen, geschöpft.
Eines Tages ist er zum Angeln gegangen und hat mit
seinem magischen Haken einen sehr großen Fisch gefangen. Aus dem Fisch wurde die Nordinsel Neuseelands, mit dem Schwanz im Norden und dem Kopf im
Süden. Die Südinsel Neuseelands ist der Legende nach
das Waka (Kanu) des Halbgottes Maui.
Das milde Klima im nordischen Teil des Landes lockte die
Ansiedler. Noch war der Süden attraktiv aufgrund seinen Bodenschätzen, vor allem mehreren Fundorten der
Nephrit Jade, des heiligen Steins der Maori. Doch die
meisten Voelker (Hapu) sind Richtung Norden umgezo-
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Haka

– czyli sposób na wroga >> Kolonialna ekspansja białego człowieka zaczęła się w pierwszej połowie XVII wieku, gdy w okolice dzisiejszego Nelson zawitały żaglowce holenderskiego podróżnika Abla Tasmana. Jednak bezpośrednie spotkanie z krajowcami okazało się dla załogi Tasmana niezbyt szczęśliwe – 4 osoby zostały przez Maorysów zabite i zjedzone. Tasman
opuścił więc nieprzyjazny ląd i właściwie do wieku XVIII,
gdy pojawiła się tu flotylla brytyjska pod dowództwem
Jamesa Cooka, wyspy były poza sferą zainteresowania
europejskich potęg.
Maorysi od początku budzili lęk w białych osadnikach,
nie tylko ze względu na swą kulturową odmienność
i misterne tatuaże pokrywające sporą część ciała, ale
także za sprawą mrożących krew w żyłach opowieści
o ich praktykach ludożerczych i przeraźliwych tańcach
wojennych.
Zresztą podczas ostatniej i największej nowozelandzkiej
wojny domowej, zwanej wojną Titokowaru, od imienia wielkiego maoryskiego wodza i orędownika wolności i równości dla swego ludu, propaganda kanibalizmu
stała się ważnym elementem zastraszenia białych, którzy w obawie, by nie dokonać żywota w maoryskim kotle, pospiesznie porzucali swe farmy. Jednak kanibalizm
wśród Maorysów nie był aż tak oczywisty: faktycznie,
podczas bitwy konsumowano serce pierwszego zabitego wroga – miało to jednak znaczenie rytualne i magiczne, pozwalające spożywającemu na zwiększenie
swej „many” – wewnętrznej energii i potencjału. Doniosłe czyny na polu walki pozwalały ową manę gromadzić
i kumulować. Największą mieli wodzowie. Zresztą pojęcie „many” nie ograniczało się tylko do wodzów maoryskich, lecz także Pakeha – białych (ci jednak serc nie
zjadali). Do dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych
bohaterów wojny Titokowaru jest polski major i szlachcic z Tępczyna o zgermanizowanym nazwisku Gustaw
Ferdynand von Tempsky.
Tradycyjnym maoryskim sposobem na wzbudzenie
trwogi w przeciwniku było wykonanie tańca wojennego – haka. Haki różniły się w zależności od regionu,
hapu – plemienia i iwi – podplemienia. Najbardziej znana haka z Wellington jest obecnie wizytówką narodowej drużyny rugby Nowej Zelandii – All Blacks. Zawodnicy prezentują hakę przed każdym meczem, zresztą
chyba z dużym powodzeniem, drużyna bowiem po raz
kolejny zdobyła tytuł najlepszej na świecie. Haki uczą się
też dzieci w szkołach, niezależnie od tego, czy korzenie
ich są europejskie, czy maoryskie.

gen. Heutzutage wird die Südinsel von vier Völkern bewohnt, die Nordinsel dagegen – von dreißig Völkern.

Haka

ein Ritual zum Abschrecken der Feinde
>> Der erste Europäer, der das Land der „langen, weißen Wolke” betrat, war der niederländische Seefahrer
Janszoon Tasman. 1642 erreichte sein Schiff die Westküste an der Südinsel Neuseelands, in Höhe des heutigen Nelson. Vermutlich basierend auf einem Missverständnis, endete der erste Kontakt zwischen Europäern
und Maori für vier Seefahrer der Flotte tödlich. Nach
dieser Erfahrung ordnete Tasman den sofortigen Rückzug an. Erst die Reise des britischen Seeoffiziers und
Forschers James Cook in den Jahren 1769 bis 1770 bildete den Ausgangspunkt für eine genaue Kartographierung und anschließende Besiedlung der Inseln.
Nicht nur das äußere Erschienen der tätowierten Maori
hat den europäischen Ansiedlern große Angst gejagt.
Die Einheimischen hatten auch weltweiten Ruf als gefürchtete Kannibalen, die erschreckende Tänze aufführen. Im letzten und größten Bürgerkrieg Neuseelands,
die Titokowaru-Krieg genannt wird (vom Namen des
charismatischen Maori-Häuptling, der sich für die Freiheit und Gleichheit für sein Volk verwendet hat) hat
die Propaganda des Kannibalismus eine große Rolle gespielt. Die eingeschüchterten europäischen Farmer haben ihre Häuser eilig verlassen, um nicht aufgefressen
zu werden. Der Kannibalismus unter Maori ist allerdings
nicht so offensichtlich. In der Tat wurde das Herz des ersten in der Schlacht getöteten Feindes gegessen. Dieses
Ritual hatte jedoch eher eine magische Bedeutung. Der
Kannibalismus diente der Mehrung des eigenen Mana,
einer Form der spirituellen Energie. Der Begriff „Mana“
war nicht nur für die Maori-Häuptlinge reserviert. Auch
die Weißen (Pakeha) besaßen Mana, allerdings ohne irgendwelche Herzen verspeisen zu haben. Hier ist noch
ein weiterer europäischer Akzent zu finden: eins der
meist anerkannten Helden des Titokowaru-Krieg war
ein polnischer Adelige aus Tepczyn, der seinen Namen
zum Gustaw Ferdynand von Tempsky geändert hat.
Der Haka ist der traditionelle Ritualtanz der Maori. Er
dient mithilfe eines dramatisch vorgebrachten Sprechgesangs der Einschüchterung des Gegners. Die Hakas
unterscheiden sich je nach Region, Volk und Untervolk.
Der Haka wird noch heute traditionellerweise bei Willkommens- und Unterhaltungszeremonien von Gästen,
aber beispielsweise auch von der Rugbymannschaft
Neuseelands (den All Blacks) vor allen Länderspielen
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Maori moko

– w poszukiwaniu straconego czasu >>

Pierwsi mieszkańcy Nowej Zelandii nie posługiwali się
dowodami osobistymi ani żadnymi innymi „dokumentami”. Ich świadectwem tożsamości i przynależności
do danego plemienia czy rodu było tak zwane maori
moko, rodzaj tatuażu wykonywanego za pomocą dłuta z kości albatrosa, młoteczka i tuszu pochodzenia naturalnego. Moko było zarówno historią, jak i przyszłością swego właściciela, pokazywało bowiem źródło,
skąd pochodził, najlepszą drogę oraz potencjał jednostki. Wzór opierał się na bogatej symbolice i dobierany
był przez kapłana. Moko pokrywało zazwyczaj ramiona, tors, plecy i pośladki, a w przypadku „wyżej urodzonych i wodzów” – także twarz. Tatuaż kobiet ograniczał
się do ust, brody i pleców.
Chociaż obecnie rzadkością jest spotkanie wojowników
z wytatuowaną twarzą, maori moko wraca do łask – ci,
którzy utożsamiają się ze swymi maoryskimi korzeniami, starają się poprzez symbolikę tatuażu reaktywować
zapomnianą historię, inni zafascynowani odmiennością
kulturową i współczesnymi trendami, zdobią swe ciała,
nawiązując do polinezyjskiego wzornictwa.

Rotorua

– gdzie tradycja nadal trwa >> Chcąc doświadczyć kultury i tradycji maoryskiej, warto wybrać się
do Rotorua, miejscowości leżącej w obrębie regionu Bay
of Plenty (Zatoka Obfitości). Podobnie jak Taranaki i Waikato, Bay of Planty to obszar zamieszkany przez stosunkowo duży odsetek populacji o korzeniach polinezyjskich. Rotorua jest znana z wysokiej klasy wieczorów folklorystycznych organizowanych zazwyczaj przez
grupy plemienne, podczas których można zapoznać się
z kulturą, językiem i historią Maorysów, a także wziąć
udział w tradycyjnej uczcie „hangi”. W odróżnieniu od
innych zakątków kraju tutaj promocja „maoryskości”
przybrała realny wymiar, jest szeroko dostępna i nadzwyczaj profesjonalna.
Rotorua obfituje również w geotermiczne cuda i cieplice. To miejsce, gdzie przekraczając „Bramy Piekieł”
(Hell’s Gate), znajdziemy się w iście księżycowym otoczeniu, przesyconym zapachem drażniącego nozdrza
siarkowodoru, a poruszając się po Te Puia, mamy szansę zobaczyć eksplozję jednego z największych naturalnych gejzerów regionu: „Pohutu”.
Jeśli jednak mamy ochotę na ciszę i odosobnienie, możemy wybrać się do jednego z pobliskich lasów sekwoi,
by w skupieniu i w iście baśniowym otoczeniu elfickich
drzew szukać legendarnego kwiatu srebrnej paproci.

vorgebracht. Der Tanz wird den Kindern (sowohl mit
dem europäischen als auch mit dem Maorihintergrund)
in den Schulen beigebracht.

Maori Moko

Kunst, die unter die Haut geht >> Moko
bezeichnet Tätowierungen, die Maori als Zeichen ihrer
Identität als Mitglieder der Maori-Gesellschaft tragen.
Im Unterschied zur üblichen Tätowierung wurde Moko
ursprünglich nicht mit Nadeln, sondern mit Kratz- und
Schabwerkzeugen aus Knochen des Albatros erzeugt.
Für die Maori ist das Moko mehr als nur ein Körperschmuck. Es gibt Aufschluss über die jeweils persönliche Lebensgeschichte des Trägers, seinen Rang, Genealogie, und seiner Stammesgeschichte sowie auch über
das eigene Potenzial für die Zukunft.
Die Muster aus geschwungenen und verschlungenen Linien wurden von den Geistlichen abgestimmt und verzierten vorwiegend Schulter, Arme, Rücken, Oberkörper und Gesäß. Eine Tätowierung der Stirn verwies beispielsweise auf ein adliges, hoch angesehenes Stammesmitglied. Frauen trugen Moko vor allem auf den
Lippen und am Kinn.
Obwohl die Krieger mit bemalten Gesichtern heutzutage ein seltenes Phänomen darstellen, erlebt Moko seit
einigen Jahren eine Renaissance. Es gilt als Zeichen der
Identität und spiegelt das allgemeine Wiederaufleben
der Sprache und Kultur der Maori wider. Auch die Europäer folgen dem Trend und lassen sich mit einem Moko
schmücken.

Rotorua

das Herz der Maori-Kultur >> Rotorua, gelegen in der Region Bay of Plenty, ist nicht nur eine internationale Tourismusikone, sondern gilt auch als das geistliche Zentrum der Maori-Kultur. Hier kann man eine
Tour zu einem Maori-Dorf aus der präeuropäischen Zeit
machen oder an einem Maori-Abend teilnehmen, wo
traditionelles Essen „Hangi“ mit polynesischer Musik
begleitet wird. Im Gegenteil zu anderen Ecken der Insel, hier ist der Geist der Ureinwohner des Landes tatsächlich spürbar.
Rotorua riecht überall nach Schwefel da die Stadt im
Zentrum eines aktiven Thermalgebiets liegt. Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt befinden sich
Geysire (u.a. weltberühmter Pohutu auf dem Hell’s Gate
Gebiet), Tümpel mit brodelndem Schlamm und Vulkane. Wenn man sich nach dem anstrengenden Tag nach
Ruhe und Einsamkeit sehnt, ist der märchenhafte Wald
mit Mammutbäumen immer einen Besuch wert.
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Twierdza Przemyśl
W 2014 r. przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej, w której kluczową rolę odgrywała Twierdza Przemyśl. W przemyskiej Twierdzy ważyły się losy całej Europy. Określano ją mianem Verdun wschodniego frontu.
Twierdza dzisiaj to 45-kilometrowe pasmo 15 głównych i kilkudziesięciu pomocniczych fortów wokół Przemyśla oraz innych obiektów militarnych w granicach
samego miasta. Tak jak 100 lat temu Przemyśl widniał na pierwszych stronach
światowej prasy – tak dziś, w czasach pokoju, pragniemy światu przypomnieć, że
Twierdza Przemyśl jest pomnikiem Bitwy Narodów 1914-1915 oraz ważnym elementem dziedzictwa historycznego i kulturowego dla wszystkich narodów Europy. Pragnąc oddać hołd tym, którzy walczyli w Twierdzy Przemyśl, i zachować
pamięć o tych, którzy żyli w naszym mieście wiek temu, będziemy uroczyście obchodzić 100-lecie walk o Twierdzę Przemyśl (Twierdza Przemyśl 1914-2014).
Zapraszamy do zapoznania się z naszym miastem i Twierdzą Przemyśl na portalu www.visit.przemysl.pl, a z imprezami i wydarzeniami związanymi ze stuleciem
walk o Twierdzę Przemyśl na fanpage’u: facebook.com/twierdza.przemysl.1914.

Die Przemysler Festung

100 lat temu w przemyskiej Twierdzy
ważyły się losy całej Europy.
Określano ją mianem Verdun
wschodniego frontu.

Tekst: Przemysław Grządziel
Foto: Grzegorz Karnas

Przemyśl

Das Schicksal
des ganzen Europa
wurde vor 100 Jahren
in der Przemysler
Festung entschieden.
Sie wurde damals die
„Festung Verdun des
Ostens“ genannt.

2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum einhundertsten Mal.
Während des Kriegs hat die Przemysler Festung eine sehr große Rolle gespielt das Schicksal des ganzen Europa wurde hier entschieden. Sie wurde damals die
„Festung Verdun des Ostens“ genannt.
Der 45 Kilometer lange Festungsstreifen setzt sich heutzutage aus 15 Hauptfestungen und Dutzenden Vorwerken rund um Przemysl, sowie aus anderen militärischen Einrichtungen innerhalb der Stadt zusammen. Vor 100 Jahren machte
Przemysl international Schlagzeilen. Auch heute, in Friedenszeiten, wollen wir der
Welt in Erinnerung bringen, dass die Przemysler Festung ein Bestandteil des geschichtlichen und kulturellen Erbes aller europäischen Nationen ist.
Zum Gedenken an die Gefallenen, die um das Leben in der Przemysler Festung
gekommen sind, und zum Andenken an diejenigen, die vor 100 Jahren in der
Stadt gewohnt haben, werden wir den 100. Jahrestag der Schlacht bei der Przemysler Festung feierlich begehen (Przemysler Festung 1914-2014).
Besuchen Sie unsere Website unter www.visit.przemysl.pl, um mehr über die
Stadt und die Festung zu erfahren. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen anlässlich des 100. Jahrestages der Schlacht bei Przemysl finden Sie auf unserer Facebook Seite: facebook.com/twierdza.przemysl.1914

www.przemysl.pl

www.visit.przemysl.pl
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Centrum Informacji Turystycznej / Touristeninformationszentrum
ul. Baśki Murmańskiej 164,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin Twierdza)
tel./faks + 48 22 713 32 79, e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl
Więcej o Twierdzy Modlin: www.nowydwormaz.pl, www.3rzeki.pl, www.baskamurmanska.pl

Twierdza Modlin

jedyna w Polsce, druga w Europie
Die Festung Modlin – einzige in Polen, zweite in Europa
30 km na północ od Warszawy, tuż przy lotnisku
w Modlinie, znajduje się największa, najlepiej zachowana i najpiękniejsza twierdza w Polsce, porównywalna jedynie z Verdun. Jest tam najdłuższy budynek
w Europie, miejsce, które zamieszkiwała wyjątkowa
żołnierka – niedźwiedzica polarna, a także ulubione
miejsce filmowców. Zapraszamy do Twierdzy Modlin!
W 1806 r. sam Napoleon Bonaparte wydał rozkaz, aby
u zbiegu Narwi i Wisły wybudować fortyfikację. Swą potęgę i rozmach zawdzięcza ona jednak Rosjanom, którzy po
klęsce Napoleona przejęli i rozbudowali umocnienia. Car Mikołaj I był tu aż 17 razy! W XX w. przebywały w niej wojska niemieckie.
Wraz z fortami oddalonymi nawet o kilkanaście kilometrów Twierdza Modlin pełniła funkcję samowystarczalnego,
wojskowego miasteczka. Odnajdziemy tu nie tylko koszary
obronne o długości ponad 2 km i mogące pomieścić 20 tys.
żołnierzy, ale też obiekty mieszkalne, użytkowe i kulturalne.

Koszary już niedługo przekształcą się w smart city. Jeszcze
w tym roku część budynku dawnego aresztu udostępniona
ma być w formie hotelu. Na turystów czeka Wieża Czerwona, z której – przy dobrej pogodzie – widać nawet Warszawę. Tuż obok mieści się dawny magazyn, młyn i piekarnia,
które zaopatrywały wojsko, a obecnie wraz z systemem podziemnych korytarzy stanowią nie lada atrakcję turystyczną.
Można też oglądać przepiękne bloki z czerwonej cegły, budowane dla rosyjskich oficerów i podoficerów, kasyno garnizonowe, wieżę artyleryjską, zaprojektowaną podobno przez
samego Napoleona, a później pełniącą funkcję składu leków,
a także stację gołębi pocztowych. Na dzieci czeka specjalny
szlak niedźwiedzicy Baśki Murmańskiej, a na dorosłych – wyjątkowe hotele i restauracje, m.in. w dawnej wojskowej pralni czy podziemnych korytarzach saperskich.
Twierdzę Modlin wiele razy można było podziwiać na małym i dużym ekranie („Pan Tadeusz”, „CK Dezerterzy”, „Killer”…), jednak oglądanie jej na własne oczy i samodzielne
odkrywanie jej tajemnic to niezapomniane wrażenia.

30 Kilometer von Warschau entfernt, beim Flughafen
Modlin, befindet sich die größte, am besten erhaltene
und die schönste Festung in Polen, die mit Verdun verglichen
wird. Es befindet sich dort das längste in Europa Gebäude,
ein Ort, den eine besondere Soldatin bewohnt hat- nämlich
eine Eisbärin. Es ist auch der Lieblingsort der Filmschaffenden. Wir laden Sie zur Festung Modlin ein!
Im 1806 hat Napoleon Bonaparte selbst einen Befehl erteilt, an der
Kreuzung von Narew und Weichsel eine Befestigung zu erbauen.
Ihre Macht und Ruhm verdankt sie aber den Russen, die nach Napoleons Niederlage die Befestigung übernommen und ausgebaut haben. Der Zar Michael I. ist hier siebzehnmal gewesen! Im 20. Jahrhundert haben in der Festung die deutschen Militärkräfte verweilt.
Zusammen mit den um Dutzende von Kilometern entfernten Forten
hat die Festung Modlin die Funktion einer autarken Militärstadt erfüllt. Hier finden wir nicht nur die Schutzkasernen, die über 2 Kilometer lang sind und 20 Tausend Soldaten unterbringen können,
sondern auch Wohn-, Nutz- und Kulturobjekte.
Die Kaserne werden sich bald in smart city umwandeln. Noch in

diesem Jahr soll ein Teil des ehemaligen Arrestes als Hotel zur Verfügung gestellt werden. Auf Touristen wartet hier der Rote Turm,
von dem beim guten Wetter sogar Warschau zu sehen ist. In der
Nähe befindet sich altes Lagerhaus, Mühle und Bäckerei, die die
Armee versorgt haben und derzeit mit unterirdischen Gängen nicht
irgendeine Touristenattraktion bilden. Man kann auch die wunderschönen Blockhäuser aus rotem Backstein anschauen, die für die
russischen Offizieren und Unteroffizieren gebaut wurden, sowie
Garnisonkasino, Artillerieturm, der angeblich von Napoleon selbst
gestaltet wurde und später als Medizinlager diente, sowie auch
Station der Brieftauben. Auf die Kinder wartet hier ein besonderer
Wanderweg der Bärin Baśka Murmańska, auf die Erwachsenen hingegen außerordentliche Hotels und Restaurants, unter anderem in
der alten Militärreinigung oder unterirdischen Pionierfluren.
Die Festung Modlin konnte mehrmals auf dem kleinen und großen Bildschirm bewundert werden („Pan Tadeusz”, „CK Dezerterzy”,
„Killer”…), jedoch sie mit eigenen Augen zu sehen und selbstständig ihre Geheimnisse zu entdecken führt zu unvergesslichen Eindrücken.
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Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o.,
ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra,
tel. + 48 74 818 00 99
+ 48 512 922 577
e-mail: info@forty.pl

Starania wielu osób przy prowadzeniu prac adaptacyjnych w Twierdzy Srebrna Góra zostały docenione
w konkursie Zabytek Zadbany A.D. 2013, organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W kategorii Adaptacja Obiektów Zabytkowych Twierdza Srebrna Góra otrzymała wyróżnienie za wzorowe prace konserwatorskie i adaptacyjne.
Die Mühe vieler Personen bei der Adaptationsarbeit in der Festung Silberberg wurde im Wettbewerb Gepflegtes Denkmal A.D. 2013 geschätzt, das vom Nationalen Erbe-Institut organisiert wurde. In der Kategorie Adaptation der Denkmalobjekte hat die Festung Silberberg eine Belobigung für eine musterhafte konservatorische und Anpassungsarbeiten erhalten.
Więcej informacji na stronie www.forty.pl

Twierdza Srebrna Góra
Festung Silberberg Dein Ort für die Schulungen

Twoje miejsce : Na szkolenia

Największa górska twierdza w Europie, Twierdza Srebrna Góra, jest jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. Jej barwna historia, opowiadana turystom przez animatorów w strojach żołnierzy z epoki napoleońskiej, to ciekawostki, legendy i tajemnice, które zaskoczą dorosłych,
a dzieciom rozwiną wyobraźnię. Można tu poznać niezawodną strategię obrony twierdzy oraz dowiedzieć się jak
wyglądało codzienne życie żołnierzy w XVIII-wiecznej warowni. „Głośną” atrakcją Twierdzy Srebrna Góra są też pokazy strzelania z broni czarnoprochowej i pokazy salwy
z repliki XVIII-wiecznej armaty.

Konferenzen

Konferencje

Events

fot. Zbigniew Rabenda

Eventy

Twierdza Srebrna Góra dla zwiedzających
jest czynna codziennie przez cały rok!
Od 1 kwietnia do 31 października – w godz. 1000-1800.
W weekendy wakacyjne, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia,
(sobota i niedziela) - w godz. 1000-1900.
Od 1 listopada do 31 marca Twierdza Srebrna Góra
czynna jest w godz. 1000-1600 .
W weekendy letnie z przełączy na Twierdzę kursuje kolejka turystyczna.
Zapraszamy turystów do odwiedzenia Twierdzy Srebrna Góra,
zwłaszcza do jej pomieszczeń, które zostały wyremontowane
i pieczołowicie odrestaurowane ze środków Ministerstwa Kultury, jak i Unii Europejskiej.

Die größte Bergfestung Europas, Festung Silberberg, ist eine
der wichtigsten Attraktionen von Niederschlesien. Ihre mitreißende Geschichte, die den Touristen von Animateuren in der
Soldatenkleidung der napoleonischen Epoche erzählt wird,
sind interessante Einzelheiten, Legenden und Geheimnisse, die
die Erwachsenen überraschen und den Kindern ihre Vorstellungskraft verschärfen. Hier kann man eine zuverlässige Strategie der Festungsverteidigung kennenlernen und erfahren, wie
das Alltagsleben der Soldaten in der Burg aus dem 18. Jahrhundert aussah. „Große“ Attraktion der Festung Silberberg
sind auch die Schießvorführungen mit Schwarz-SchießpulverWaffe und Vorführungen der Kanonensalve aus der Kanonenreplik vom 18. Jahrhundert.

Die Festung Silberberg ist für die Besucher
täglich ganzjährig geöffnet!
Vom 1. April bis zum 30. Oktober zwischen1000-1800 Uhr.
Ferienwochenende d.h. vom 1. Juli bis zum 31. August
(Samstag und Sonntag) geöffnet von 1000 bis 1900 Uhr.
Vom 1. November bis zum 31. März wird die Festung
Silberberg von 1000 bis 1600 Uhr geöffnet.
An den Ferienwochenenden verkehrt eine Touristenkleinbahn vom Gebirgspass an die Festung. Ich lade die
Touristen zum Besuch an der Festung Silberberg ein, vor
allem zu ihrer renovierten und sorgfältig restaurierten
Räumen aus den Mitteln des Kultusministeriums, sowie der
EU abstammenden Mitteln.
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Kielce
na weekend

Mirosław Mikulski

Wędrując po Górach Świętokrzyskich, warto choć na chwilę odwiedzić stolicę regionu – Kielce. Jest tu aż pięć rezerwatów przyrody, malowniczo położone szlaki piesze
i rowerowe oraz wiele ciekawych muzeów.
Miejscem najbardziej niezwykłym w Kielcach jest Kadzielnia – dawne kamieniołomy położone w środku Kielc, które od ponad pół wieku są rezerwatem przyrody i ulubionym miejscem spacerów. Na jej terenie znajduje się największe skupisko jaskiń w województwie świętokrzyskim. Jest ich tu aż 26, największa – Szczelina Kadzielniańska – ma aż 180 m długości. Kadzielnia stała się celem podmiejskich wycieczek już
w I poł. XIX w. W 1962 r. przerwano eksploatację skał wapiennych i utworzono rezerwat przyrody, obejmujący część dawnego kamieniołomu. Potem w jego
południowej części wybudowano malowniczo położony amfiteatr na ponad
5 tys. miejsc, który niedawno gruntownie zmodernizowano. Latem często odbywają się tu koncerty, m.in. Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce”.
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Kielce fürs Wochenende

Coś dla aktywnych >> Kielce to wymarzone
miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Wytyczono tu kilka tras dla górskich kolarzy. Ta najtrudniejsza, dla najbardziej wymagających, biegnie w okolicach Telegrafu (408 m n.p.m.), najwyższej góry w granicach miasta. Często są tam organizowane imprezy rowerowe, m.in. mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim.
Ci, którzy nie mają takiej kondycji, powinni się wybrać
na nieco łatwiejsze szlaki wytyczone wokół góry Pierścienicy. Są to trasy urozmaicone wysokościowo, ale
i tak o dość dużym stopniu trudności. Krótsza „czerwona” wytyczona jest na terenach dawnej skoczni, a dłuższa „niebieska” ciągnie się prawie wzdłuż całego Pasma
Posłowickiego. Pokonanie obu wymaga dobrej kondycji, gdyż znajdują się tam ostre podjazdy i zjazdy. Także
zwolennicy kolarstwa rekreacyjnego nie powinni mieć
w Kielcach kłopotów ze znalezieniem łatwiejszych tras.
Mogą oni jeździć po leśnych, nieoznakowanych ścieżkach oraz specjalnie wytyczonym żółtym szlaku spacerowym wokół miasta. Rowerowy tor przeszkód poprowadzono też na terenie Stadionu Leśnego. Na lubiących wędrówki czeka także staromiejski szlak turystyczny oraz ponad 80-kilometrowy spacerowy szlak widokowy wokół Kielc.

Das Kielcer Bergland (poln. Góry Świętokrzyskie,
übersetzt: Heiligkreuzgebirge) ist eine der bekanntesten Touristenattraktion in Polen. Wenn man
durch die Bergpfaden wandert, lohnt es sich, wenigstens für eine Weile in die Täler hinunterzugehen und die Hauptstadt der Region zu besuchennämlich Kielce. Es befinden sich hier bis an fünf
Naturschutzgebiete, malerisch gelegte Fuß/Wanderwege und Radwanderwege sowie zahlreiche interessante Museen.
Der ungewöhnlichste Ort in Kielce ist Kadzielnia. Sie ist das
Symbol dieser Stadt, ein Ort, den man nirgendwo anders findet. Kadzielnia ist ein ehemaliger Steinbruch, der im Herzen
von Kielce gelegen und seit über einem halben Jahrhundert
Naturschutzgebiet und Lieblingsort für Spaziergänge ist. Auf
ihrer Gebiet befindet sich die größte Anhäufung von Felsenhöhlen in der Woiwodschaft Heiligkreuz (polnisch Województwo świętokrzyskie). Es gibt hier sogar 26 Felsenhöhlen, die
größte von ihnen- Szczelina Kadzielniańska- ist bis 180 Meter lang. Die Gewinnung von Kalkstein wurde hier schon im
18. Jahrhundert angefangen. Im Laufe von Jahrhunderten
entstanden Abbauhohlräume, die sich mit Grundwasser gefüllt haben. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
ist Kadzielnia Ziel der stadtnahen Ausflügen geworden. Man
plante hier sogar die Gründung eines Parks mit botanischem
Garten, doch die Steingewinnung wurde erst im Jahre 1962
abgebrochen. Damals wurde auch das Naturschutzgebiet gegründet, das ein Teil des ehemaligen Steinbruchs umfasste.
Danach wurde in seinem südlichen Teil ein malerisch gelegtes
Amphitheater für mehr als 5 Tausend Sitzplätze gebaut, das
neulich gründlich modernisiert wurde. Im Sommer finden hier
oft Konzerte statt, unter anderem der Pfadfinder- Kulturfestival
der Schuljugend „Kielce”.
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Etwas für die aktiven >> Kielce ist der erträumte
Ort für die Liebhaber der aktiven Erholung. Einige Routen für
die Berg Radrennfahrer wurden hier abgesteckt. Die schwierigste, für diejenigen, die die höchsten Anforderungen stellen, läuft in der Umgebung von Telegraf (408 Meter über dem
Meeresspiegel), dem höchsten Berg in der Stadt. Oft organisiert
man dort Radveranstaltungen, unter anderem polnische Berg-Radmeisterschaft. Diejenigen, die über solche Kondition nicht
verfügen, sollten auf einfachere Wanderwege gehen, die um den
Berg Pierścienica herum abgesteckt wurden. Es sind höhenabwechslungsreiche Routen, jedoch sowieso mit ziemlich hohem
Schwierigkeitsgrad. Die kürzere „rote” Strecke ist auf dem GeKielce – Muzeum Zabawy i Zabawek / Kielce – Spielzeugmuseum
biet der ehemaligen Sprungschanze abgesteckt und die längere
„blaue”
läuft
beinahe der ganzen Posłowicki-Gebirgskette entlang. Die ÜberCoś dla ducha >> Kielce zaskakują
liczbą ciekawych muzeów. Na pewno war- windung von beiden Strecken erfordert gute Kondition, da es sich dort scharto wybrać się do przepięknego Pałacu Bi- fe Zufahrt- und Abfahrtswege befinden. Auch die Befürworter des Freizeit-Radskupów Krakowskich, w którym mieści się sports sollten in Kielce keine Schwierigkeiten haben, einfachere Strecken zu finkielecki oddział Muzeum Narodowego. Pa- den. Sie können durch die nicht kennzeichneten Waldespfade und den speziell
łac zbudowany w połowie XIII w. jest jedną abgesteckten gelben Wanderweg um die Stadt herum fahren. Ein Rad-Hinderz najlepiej zachowanych rezydencji z tam- nisbahn wurde auch auf dem Gebiet des Waldstadions abgesteckt. Auf diejenitego okresu. Warto też zajrzeć do miejsco- gen, die die Wanderungen mögen, wartet auch ein Altstadt-Touristenweg und
wej katedry, która swój obecny kształt zy- ein über 80 Kilometer langer Aussichtspunktspazierweg um Kielce herum
skała w XVIII w. Wśród licznych obiektów
wartych polecenia szczególne miejsce zaj- Etwas für die Seele >> Kielce überraschen mit der Zahl der intemuje Muzeum Zabawek i Zabawy. To jedy- ressanten Museen. Es lohnt sich sicherlich, sich zum wunderschönen Schloss
ny tego typu obiekt w Polsce, a w jego zbio- der Krakauer Bischöfe [Pałac Biskupów Krakowskich] zu begeben, in dem
rach znajduje się około 30 tys. eksponatów. sich die Abteilung des Nationalmuseums in Kielce befindet. Das Schloss ist
Najstarsze z nich pochodzą z XVIII w. Latem in der Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet worden und ist eine der Residenna dziedzińcu muzeum urządzany jest plac zen der damaligen Epoche, die am besten aufbewahrt wurde. Es lohnt sich
zabaw, więc przychodząc tu z dziećmi, trze- auch, in den örtlichen Dom hineinzuschauen, der seine gegenwärtige Gestalt
ba być przygotowanym na dłuższą wizytę… im 18. Jahrhundert erlangen hat. Unter zahlreichen sehenswerten Objekten
Kielce to miasto, z którym przez lata zwią- nimmt das Spielzeugmuseum einen besonderen Platz ein. Es ist das einzige
zany był Stefan Żeromski. Nic więc dziwne- Objekt dieser Art in Polen und in seiner Sammlung befinden sich ca. 30 000
go, że właśnie w jego dawnej szkole po- Exponaten. Die ältesten stammen aus dem 18. Jahrhundert. Im Sommer wird
wstało Muzeum Lat Szkolnych Stefana Że- auf dem Museumhof ein Spielplatz veranstaltet, wenn man hier also mit den
romskiego. Odtworzono w nim m.in. frag- Kindern kommt, muss man sich auf längeren Besuch vorbereiten… Kielce ist
ment klasy z czasów młodości pisarza. Na die Stadt, mit der Stefan Żeromski 2 Jahre lang verbunden war. Kein Wunpewno warto też odwiedzić Muzeum Wsi der also, dass gerade in seiner ehemaligen Schule das Museum der SchuljahKieleckiej oraz Galerię Współczesnej Sztu- re von Stefan Żeromski entstanden ist. In diesem Museum wurde unter andeki Sakralnej, w której znajdują się prace wy- rem ein Teil der Klasse aus den Jugendjahren des Schriftstellers wiederhergebitnych polskich twórców, takich jak: Tade- stellt. Es lohnt sich sicherlich auch, das Dorfmuseum des Landes Kielce sowie
usz Kantor, Władysław Hasior czy Jerzy No- die Galerie der zeitgenössischen Sakralkunst zu besuchen, in der sich die Wewosielski.
rke der hervorragenden polnischen Künstlern wie Tadeusz Kantor, Władysław
Hasior oder Jerzy Nowosielski befinden.
W Kielcach trudno się nudzić. Szkoda tylko, Es ist schwer, sich in Kielce zu langweilen. Schade, dass Wochenenden so
że weekendy są takie krótkie…
kurz sind…
Dojazd: pociągiem, autokarem lub samochodem
Access: by train, bus or car
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej / Regional Tourist Information Centre ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce

www.um.kielce.pl
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Paweł Klimek

Nieznane perły 			
Podkarpacia
Unbekannte Perlen des Karpatenvorlandes

Turyści uwielbiają południowo-wschodni
zakątek Polski – dzikie góry, wspaniałe
zabytki, cisza i spokój co roku przyciągają
tysiące ludzi, nie tylko z naszego kraju.
Ale oprócz powszechnie znanych i chętnie
odwiedzanych przez turystów Bieszczad,
Łańcutu czy Krasiczyna są na Podkarpaciu
ciekawe miejsca, do których rzadziej zaglądają goście. A szkoda,
bo można tu zobaczyć najpiękniejsze winnice w Polsce, odwiedzić najstarszą
na świecie działającą kopalnię ropy naftowej czy pospacerować po uliczkach
„Małego Krakowa”.
W dolinie Wisłoki >> Wśród malowniczych
rzek wypływających z Beskidu Niskiego jedną z największych i najładniejszych jest Wisłoka. Jej malownicza dolina należy do najpiękniejszych zakątków
regionu. Kręta rzeka przebija się pomiędzy łagodnymi wzgórzami Pogórza Karpackiego pośród malowniczych miasteczek i wiosek. Największym miastem
nad Wisłoką jest Jasło. Zniszczone w czasie wojny w 97 procentach (najbardziej zniszczone miasto w Polsce) nie posiada zbyt wielu zabytków, ale
jest tu wiele interesujących miejsc, a przebudowany
ostatnio rynek zaprasza do krótkich spacerów. Turyści chętnie odwiedzają neogotycki pałac Sroczyńskich, w którym prawdopodobnie urodził się Henryk Dobrzański, znany jako „Hubal”, ostatni żołnierz
września i pierwszy „partyzant”. Warto zajrzeć też
do gotyckiego kościoła farnego, w którym odkryto
całkiem niedawno gotyckie freski. Najmłodszym tu-

Zrekonstruowane umocnienia „Karpackiej Troi”
Rekonstruierte Befestigungen der „Karpaten-Troya“
rystom na pewno spodobają się liczne parki rekreacyjne,
z których znane jest miasto. Tutaj też znajdziemy park linowy i jeden z najlepszych w Polsce torów BMX.

Podkarpackie winnice >> Okolice Jasła słyną
z pięknych winnic, które zaczęły powstawać w latach
80. XX w. Najstarsza z nich – „Winnica Golesz” założona przez Romana Myśliwca produkuje doskonałe wina,
znane już w całej Europie. To właśnie od tego miejsca
rozpoczął się proces odnawiania winnic w Polsce – powstanie tej winnicy w 1984 r. uważane jest za początek odrodzenia winiarstwa w Polsce, a jej właściciel znacząco przyczynił się do popularyzacji uprawy winorośli i produkcji win gronowych w regionie oraz w całym
kraju. Po latach umiarkowanego zainteresowania zaczął
znajdować coraz liczniejszych naśladowców, początkowo na Podkarpaciu, później także w innych regionach
kraju. Warto zajrzeć też do pięknej winnicy tarasowej
„Jasiel” w Jareniówce. Nie bez powodu Jasło zaczyna
być nazywane stolicą polskiego wina.
„Karpacka Troja” >> Niedaleko Jasła, nad krętym biegiem rzeki Ropy, leży skansen archeologiczny
„Karpacka Troja”. Jest to jeden z najlepszych tego typu
obiektów w Europie. Zrekonstruowano tu wały, zabudowę i umocnienia starego grodziska, a świetnie przy-

Touristen lieben den südöstlichen Winkel unseres
Landes- wildes Gebirge, hervorragende Denkmäler,
Stille und Ruhe locken jeden Jahr tausende Menschen nicht nur von unserem Lande an. Außer allgemein bekannten und durch Touristen gern besuchten
Bieszczady, Łańcut oder Krasiczyn gibt es hier interessante Orten, die von den Gästen selten besucht
werden. Schade, weil man hier die schönsten Weinberge in Polen, die älteste in der Welt funktionierte
Erdöllagerstätte sehen oder einen Spaziergang durch
die Gassen des „kleinen Krakau“ machen kann.

Im Wisłoktal >> Mitten in malerischen Flüssen, die aus
den Niederen Beskiden entspringen, ist Wisłoka einer der größten und schönsten. Sein malerisches Tal gehört zu den schönsten
Winkeln der Region. Der gewundene Fluss durchbricht zwischen
milden Hügeln des Karpatenvorlands inmitten der malerischen
Städtchen und Dörfer. Die größte Stadt an der Wisłoka ist Jasło.
Sie wurde zu 97 % während des Zweiten Weltkriegs zerstört (die
am meisten zerstörte Stadt in Polen) und besitzt nicht so viele
Denkmäler, aber der neulich umgebaute Markt lädt zu kurzen
Spaziergängen ein, und die Umgebung ist reich an interessanten
Stellen. Zu den interessantesten Stellen der Stadt gehört das
neogotische Schloss Sroczyński, in dem wahrscheinlich Henryk
Dobrzeński, bekannt unter dem Namen „Hubal“, der letzte Septembersoldat und der erste Partisan geboren wurde.
Sehenswert ist auch die gotische Pfarrkirche, in der ganz neulich
gotische Fresken entdeckt wurden. Den jüngsten Touristen wer-

45

46

100 Kilometer Abenteuer

sto kilometrów przygody

Skansen archeologiczny w Trzcinicy
Das archäologische Freilichtmuseum in Trzcinica
gotowana ekspozycja i pokaz multimedialny wprowadzają w fascynujący świat wykopalisk i ukrytych pod ziemią skarbów. Miejsce, w którym powstał skansen, należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych
w Polsce o wyjątkowym znaczeniu dla poznania pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie
prac wykopaliskowych, zwłaszcza tych prowadzonych
od 1991 r. przez Jana Gancarskiego, odkryto tu ponad
160 tys. zabytków, na które składają się naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także z brązu i żelaza. Wiele z nich to unikatowe zabytki,
uznawane za wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła.

Widok na tatrzańskie turnie
i bieszczadzkie połoniny >> Z kolei na północ
od miasta warto wybrać się na górę Liwocz. Jest to najwyższy szczyt Pogórza Ciężkowickiego, sięgający 562 m
n.p.m. Szczególnie malowniczo prezentuje się od strony doliny Wisłoki, nad którą wznosi się ponad 350 metrów. Na wierzchołku stoi potężny krzyż, postawiony
z okazji Milenium, a jego podstawę stanowi wieża z tarasem widokowym. Panorama roztaczająca się z wierzchołka należy do najpiękniejszych w regionie – przy dobrej widoczności można z jednego miejsca podziwiać zarówno bieszczadzkie połoniny, jak i tatrzańskie turnie.
Po przeciwnej stronie doliny Wisłoki wznoszą się praktycznie nieznane turystom Wzgórza nad Warzycami. Ich
zachodni skraj to bardzo malownicze wzniesienia, porośnięte bujnymi lasami. Na jednym ze wzgórz podziwiać
można pozostałości zamku Golesz, a w jego okolicy także piękne piaskowcowe skałki, może nie tak wspaniałe
jak słynne Prządki, ale na pewno warte zobaczenia.

„Mały Kraków” >> Z okolic Jasła i doliny Wisłoki
przenosimy się bardziej na wschód – do sąsiedniej doliny Wisłoka i najpiękniejszego miasta, jakie leży w jego

Rynek w Krośnie / Die Altstadt in Krosno

den bestimmt zahlreiche Freizeitparken gefallen, für die die Stadt
bekannt ist. Hier finden wir auch den Seilpark und eine der besten
in Polen BMX-Rad-Bahn.

Weinberge des Karpatenvorlandes >> Die
Umgebung von Jasło ist für ihre schönen Weinberge bekannt, die
seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts zu entstehen angefangen haben. Die älteste von ihnen- „Weinberg Golesz“, gegründet von Roman Myśliwiec produziert die schon im ganzen Europa
bekannten hervorragenden Weine. Gerade an diesem Ort hat
der Prozess der Weinbergerneuerung in Polen angefangen- die
Entstehung dieses Weinberges im Jahre 1984 wird als Anfang
der Weinproduktionserneuerung in Polen angenommen und sein
Besitzer hat auf eine bedeutsame Art und Weise dazu beigetragen, den Weinstockanbau und Traubenweinproduktion in der Region und im ganzen Lande zu popularisieren. Nach Jahren eines
mäßigten Interesses hat er angefangen, immer mehr Anhänger zu
finden, zunächst im Karpatenvorland, danach auch in anderen Gebieten des Landes. Auch der schöne Terassenweinberg „Jasiel“ in
Jareniówka ist sehenswert. Nicht ohne Grund wird Jasło als die
„Hauptstadt des polnischen Weines“ genannt.
„Karpaten-Troja” >> In der Nähe von Jasło, am gewundenen Flusslauf des Ropa, befindet sich das archäologische
Freilichtmuseum „Karpaten-Troja”. Es ist einer der besten Objekte dieser Art in Europa. Es wurden hier Dämme, Bebauung
und Befestigungen der alten Burg rekonstruiert, und die perfekt
vorbereitete Ausstellung und multimediale Vorführung versetzen
in die faszinierende Welt der Ausgrabungen, die unter der Erde
voller Schätze verborgen sind. Der Ort, an dem das Freilichtmuseum entstanden ist, gehört zu den wichtigsten archäologischen
Standplätzen in Polen, die die außergewöhnliche Bedeutung
für das Kennenlernen von Urgeschichte des ganzen Mittel- und
Osteuropas haben. Während der Ausgrabungsarbeiten, vor allem
denen, die seit 1999 von Jan Garncarski geführt wurden, wurden hier über 160 Tausend Denkmäler entdeckt, unter anderem

Gotycki kościół Franciszkanów w Krośnie
Die gotische Franziskaner-Kirche in Krosno
Geschirr, Produkte aus Keramik, Feuerstein und Stein, Knochen
und Horn sowie Bronze und Eisen. Viele von ihnen sind einzigartige Denkmäler, die als hervorragende Werke der alten Kunst
und Handwerk angesehen werden. ,

Aussicht auf Bergspitze der Tatra
und Poloninen der Bieszczady >> Nach Norden
von der Stadt wiederum lohnt es sich, sich auf den Berg Liwocz
zu begeben. Es ist der höchste Gipfel des Vorlands Ciężkowicki
mit 562 Meter über dem Meeresspiegel. Besonders malerisch
präsentiert er sich von der Seite Wislokatal , über das er sich auf
350 Meter erhebt. Auf dem Gipfel steht ein riesiges Kreuz, das
aus Anlass des Millenniums errichtet wurde. Seine Basis bildet
ein Turm mit der Aussichtsterrasse. Das sich vom Gipfel ausbreitende Panorama gehört zu den schönsten der Region- bei guter
Sichtweite kann man aus einer Stelle sowohl die Poloninen der
Bieszczady als auch die Bergspitzen der Tatra.
Auf der Gegenseite des Wisłokatals erheben sich die den Touristen eigentlich unbekannten Hügel bei Warzyce. Deren westlicher Rand sind sehr malerische Geländeerhebungen, die mit
üppigen Wäldern bewachsen sind. Auf einem der Gipfeln kann
man die Überreste des Schlosses Golesz bewundern und in seiner Nähe auch die schönen Sandsteinfelsen, vielleicht nicht so
herrlich wie die berühmten Prządki, jedoch bestimmt sehenswert.

„Klein Krakau” >> Aus der Umgebung von Jasło
und Wisłokatal ziehen wir nach Osten um- zum Nachbartal
Wisłoka und der schönsten Stadt, die in seinem oberen Lauf
liegt- nämlich Krosno. Schon seit dem Mittelalter war es eine
der wichtigsten Städte in diesem Teil Polens, an der Haupthandelsstrecke, das von Ungarn über Przełęcz Dukielska nach
Krakau und Sandomierz führte. Die Stadt war einst dank den
hervorragenden Denkmälern und der doppelten Stadtmauerring
als „Klein Krakau“ genannt. Die Stadt ist reich an schöne Dankmäle- es lohnt sich, den mit Bürgerhäusern der Renaissance umgebenen Markt zu besuchen, in dessen Mitte sich einst Rathaus

Kolekcja lamp naftowych w Muzeum Podkarpackim w Krośnie
Die Kollektion von Petroleumlampen im Vorkarpaten-Museum in Krosno
górnym biegu – Krosna. Już w średniowieczu było to
jedno z najważniejszych miast tej części Polski, leżące
na głównym trakcie handlowym prowadzącym z Węgier przez Przełęcz Dukielską do Krakowa i Sandomierza. Dzięki wspaniałym zabytkom i podwójnemu pierścieniowi murów miejskich było niegdyś nazywane
„Małym Krakowem”.
Zwiedzając Krosno, warto zajrzeć na otoczony renesansowymi kamienicami rynek, na środku którego stał niegdyś ratusz i dom wójta. W pobliżu rynku znajdziemy
gotycki kościół i klasztor Franciszkanów, którego ozdobą jest wspaniała kaplica Oświęcimiów. Natomiast po
drugiej stronie głównego placu miasta koniecznie trzeba zajrzeć do kościoła farnego, którego wnętrze pełne jest cennych zabytków. Nie wolno też ominąć zabytkowego Pałacu Biskupiego, w którym znajduje się Muzeum Regionalne. Zobaczyć tu można pozostałości podwójnego pierścienia murów miejskich, liczne wykopaliska archeologiczne, a także obrazy i meble z XVIII
i XIX w. Ozdobą muzeum jest największa w Europie,
a druga na świecie, kolekcja lamp naftowych, z licznymi
unikatami i prawdziwymi kolekcjonerskimi rarytasami.

Skansen Przemysłu Naftowego >> Na południe od Krosna koniecznie udać się trzeba do Bóbrki,
gdzie znajduje się Skansen Przemysłu Naftowego. Jest
to prawdziwie unikatowe miejsce na mapie świata – to
właśnie tu rozpoczęto wydobywanie i przetwarzanie ropy
naftowej, które dziś odgrywa podstawową rolę w gospodarce świata. Wśród licznych eksponatów i maszyn górniczych na uwagę zasługuje najstarsza kopanka „Franek”,
a także drewniany budynek dyrekcji kopalni, w którym
prezentowane są ciekawe ekspozycje.

Na tropach bohaterów  „Zemsty” >> Warto
poświęcić co najmniej pół dnia, żeby wybrać się na pół-
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und Gemeindevorsteherhaus befand. In der Nähe des Marktes finden wir gotische Kirche und Franziskanerkloster, deren Schmuck
eine prächtige Kapelle der Familie Oświęcim ist. Auf der anderen
Seite des Hauptplatzes des Stadt dagegen, muss man unbedingt
in die Pfarrkirche hineinschauen, derer Innenraum voll mit wertvollen Denkmälen ist. Man darf auch den Besuch im historischen
Schloß Biskupi, in dem sich das Regionalmuseum befinden, nicht
meiden. Man kann hier die Überreste des doppelten Stadtmauerrings, zahlreiche archäologische Denkmäle sowie Gemälde und
Möbel vom 18. und 19. Jahrhundert sehen. Die größte in Europa
und weltweit zweitgrößte Sammlung der Petroleumlampen bildet
eine Verzierung des Museums. Die Sammlung umfängt zahlreiche
Unikate und echte Sammlerraritäten.

NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM
Nowa generacja komfortu w samym sercu Wielkopolski
New generation of comfort in the very heart of Great Poland

Freilichtmuseum der Erdölindustrie>> Süd-

Rezerwat „Prządki” koło Krosna
Das Naturschutzgebiet „Prządki” bei Krosno

lich von Krosno sollte man sich unbedingt nach Bobrki begeben,
wo sich das Freilichtmuseum der Erdölindustrie befindet. Es ist
wirklich einzigartiger Ort auf der Weltkarte – hier hat man angefangen, Erdöl abzubauen und zu verarbeiten, was heute eine
Grundrolle in der Weltwirtschaft spielt. Unter zahlreichen Exponaten und Bergbaumaschinen verdient der älteste Bagger „Franek”
die Aufmerksamkeit so wie das Holzgebäude der Bergwerkgeschäftsführers, in das interessante Ausstellungen gestellt wurden.

noc od Krosna i zobaczyć ruiny zamku w Odrzykoniu.
Wznoszą się one na wysokiej górze, dominującej nad
okolicą. Zamek, będący jednym z najbardziej malowniczych obiektów całego Podkarpacia, znany jest przede
wszystkim ze sporu dwóch rodów szlacheckich – Skotnickich i Firlejów, który pięknie opisał Aleksander Fredro
w swojej rewelacyjnej „Zemście”. Niedaleko zamku warto zajrzeć do rezerwatu „Prządki”. Obejmuje on wyniosły grzbiet, z którego wyrastają wysokie na kilkanaście
metrów wychodnie piaskowcowe, według legendy zamienione w skały za nieposłuszeństwo prządki. Tutejsze
skałki piaskowcowe należą do najpiękniejszych w kraju
i stanowią raj dla wspinaczy skałkowych.

Auf der Spur der Helden von „Zemsta” >> Es
lohnt sich mindestens einen halben Tag zu widmen, um sich nach
Norden von Krosno zu begeben und die Ruinen des Schlosses in
Odrzykoń zu sehen. Sie erheben sich auf dem hohen Berg, die die
Gegend dominiert. Das Schloss als eines der meist malerischen
Objekten des gan zen Karpatenvorlandes ist vor allem durch den
Streit zwischen zwei adligen Familien Skotnicki i Firlej berühmt, den
Aleksander Fredro sehr schön in seiner sensationellen „Zemsta“ beschrieben hat. In der Nähe des Schlosses kann man auch ins Reservat „Prządki” hineinschauen. Es umfasst den aufragenden Rücken,
von dem mehr als ein Dutzend Meter hohe Sandsteinausgänge herauswachsen, die nach der Legende ins Felsen für ihr Ungehorsam
umwandelt wurden. Die hiesigen Sandsteinfelsen gehören zu den
schönsten im Lande und bil den ein Paradies für die Bergsteiger.

Ruiny zamku w Odrzykoniu / Die Burgruine in Odrzykoń

Zabytkowe szyby naftowe w Bóbrce / Historische Erdölbohrlöcher in Bóbrka

Hotel oferuje 480 klimatyzowanych pokoi z bezpłatnym dostępem
do Internetu, telewizją satelitarną oraz zestawem do parzenia kawy i herbaty.
The hotel has 480 air-conditioned rooms with free Internet access,
satellite TV and coffee and tea making facilities.

Novotel Poznań Centrum | Pl. Andersa 1, 61-898 Poznań
Tel: +48 61 858 70 00, Fax: +48 61 833 29 61, E-mail: H3376@accor.com

Novotel.com | Accorhotels.com

Powiat świdwiński
Powiat świdwiński obejmuje atrakcyjne krajobrazowo obszary rolniczo-leśne.
Wykształciły się tu dwa ośrodki miejskie: Świdwin, o charakterze usługowo-przemysłowym, oraz uzdrowiskowy
Połczyn-Zdrój.
Siedzibą Powiatu jest Świdwin – miasto z licznymi zabytkami związanymi z historią regionu. Do najcenniejszych należą: Zamek Joannicki z XIII wieku, XIV-wieczna Brama Kamienna
oraz kościół mariacki z XIV wieku. Chętnie odwiedzany przez turystów jest także nowoczesny Park Wodny „Relax” ze 105-metrową zjeżdżalnią i 20-metrową sztuczną rzeką.

Der Landkreis Schivelbein ist ein Gebiet
mit entwickelter Land-und Forstfunktion sowie
mit landschaftlich attraktivem Gelände.
Zwei Stadtzentren haben sich hier gebildet:
Świdwin mit überwiegender Dienstleistungsund Industriefunktion und Połczyn-Zdrój
mit überwiegender Kur-Funktion.
Der Sitz des Landkreises ist Świdwin- die Stadt mit
wertvollen Denkmälern, die mit der Regionalgeschichte
verbunden sind: das Schloss vom 12. Jahrhundert, Gotisches Tor und Marienkirche vom 14. Jahrhundert. Das
historische Bild der Stadt wird durch das Schaffen der
Gegenwart unter anderem in Form von einem modernen Schwimmbad- Wasserpark „Relax” ausgeglichen.

Sanatoria i piękny park zdrojowy znajdują się
w Połczynie-Zdroju, jednym z najstarszych
miast uzdrowiskowych w kraju. Od ponad 300
lat wykorzystuje się tutaj lecznicze właściwości borowiny, solanki i wód mineralnych.

Sanatorien und der schöne Kurpark befinden sich in
Połczyn-Zdrój, einer der ältesten Kurstädten im Lande.
Seit über 300 Jahren wird hier von Heileigenschaften
der Preiselbeeren, Solequellen und Mineralwässern Gebrauch gemacht.

W krajobraz powiatu wtopiły się liczne pałace, dworki oraz zabytkowe ryglowe świątynie, które wyglądają jak pomalowane w czarno-białą kratkę. Miłośnikom przyrody polecić
można tereny Szwajcarii Połczyńskiej z „Doliną Pięciu Jezior”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Karsibór” i Torfowisko „Toporzyk”,
a zwolennikom aktywnej turystyki – liczne
ścieżki edukacyjne i szlaki rowerowe.

Zahlreiche Paläste, Gutshäuser und wie schwarz-weiß
kariert gemalte, historische Riegeltempel sind mit der
Landschaft des Landkreises verschmolzen. Den Naturliebhabern empfehlen wir die Gebiete der Polziner
Schweiz mit Fünfseental, Natur- und Landschaftsgruppe „Karsibor”, Torfmoor „Toporzyk“ und die Anhänger
des aktiven Tourismus laden wir auf die Lehrpfade und
Radwanderwege ein.

W 2013 r. w ogólnopolskim XI Rankingu Najlepszych Miast, Powiatów i Gmin powiat świdwiński znalazł się ponownie w pierwszej
dziesiątce, zajmując 8. miejsce w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców (wśród blisko
100 klasyfikowanych w tej kategorii).

Es freut uns Sie zu informieren, dass sich der Landkreis
Schivelbein erneut unter den ersten zehn platziert hatte, indem er im Jahre 2008 in der Landkreiskategorie
bis zu 60 Tausend Einwohnern (unter beinahe 100 klassifizierten in dieser Kategorie) auf Platz acht in der 11.
gesamtpolnischen Rangliste der besten Städte, Landkreisen und Gemeinden rangierte.
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
tel. 94 36 50 301, faks 94 36 50 300
e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl

www.powiatswidwinski.pl
Fot.: S .Bezak, T. Chmielewski, K. Kowalewski
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Paweł Wroński

Pałuki
zadbaj o wspomnienia
Pałuki – Kümmern Sie sich um die Erinnerungen

Zapewne nie wiecie, że Wenecja i Paryż
są w żnińskim powiecie... Tak mógłby
zacząć opowieść o tym regionie
Kornel Makuszyński, autor „Przygód
Koziołka Matołka”. A krajobraz, zabytki
i bogata historia, stworzyłyby kanwę
fascynującej opowieści.

Ihr wisst bestimmt nicht, dass Venedig und
Paris im Kreis Żnin liegen... So könnte Kornel
Makuszyński, der Autor von “Abenteuer des Ziegenböckchen-Trottels”, seine Geschichte über diese Region beginnen. Die Landschaft, die Sehenswürdigkeiten und die reiche Geschichte würden
als Grundlage für die spannende Erzählung gelten.

Zacznijmy ją od krajobrazu. Powiat żniński rozciąga się bowiem na pograniczu pomorsko-kujawskim, zajmując południowo-wschodnią część Pałuk, regionu przeglądającego się w taflach licznych jezior. W granicach powiatu
jest ich około 50, a między dwoma z nich leży Żnin, dumna ze swej 750-letniej historii stolica tej ziemi. Na ziemi
żnińskiej panują więc fantastyczne warunki do uprawiania
sportów wodnych. Na Jeziorze Żnińskim Dużym króluje
windsurfing i żeglarstwo. Odbywają się tam nawet zawody wysokiej rangi, w tym finał pucharu Polski. Na brzegach
większości jezior działają wypożyczalnie sprzętu wodnego, a w Piechcinie mieści się baza nurkowa
(www.bazapiechcin.eu). Połączone ciekami wodnymi jeziora tworzą malownicze szlaki, idealne dla kajakarzy i żeglarzy. Najdłuższy biegnie przez akweny wzdłuż nurtu Gą-

Fangen wir mit der Landschaft an. Der Kreis Żnin liegt am Grenzland von Kujawien-Pommern und auf dem süd-östlichen Gebiet
von Pałuki, der Region mit unzähligen Seen. Auf dem Gebiet des
Kreises liegen ca. 500 Seen, und zwischen zwei von ihnen liegt
Żnin, die auf ihre 750jährige Geschichte stolze Hauptstadt dieser Region. Auf dem Żnin-Land herrschen wunderbare Bedingungen für Wassersport. Auf dem Großen Żnin-See dominiert
Windsurfing und Segeln. Da finden sogar wichtige Wettbewerbe
statt, darunter der Polen Pokal. Am Ufer der meisten Seen gibt
es Ausrüstungsverleih und in Piechcin befindet sich eine Tauchbasis (www.bazapiechcin.eu). Die mit Wasserläufen verbundenen Seen bilden malerische Wege, die für die Kanuten und Segler ideal geeignet sind. Der längste Weg läuft den Fluss Gąsawka entlang. Der Fluss ist 58 km lang, wobei die ersten 5 km für
Paddeltouren nicht geeignet sind. Danach läuft er malerisch mit-

XV-wieczna wieża ratuszowa w Żninie
Der Rathausturm aus dem 15. Jahrhundert in Znin

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
Das Schmalspurbahnmuseum in Wenecja

sawki. Rzeka ma 58 km długości, z czego tylko pierwszych
5 km nie nadaje się do spływów. Potem malowniczo wije
się wśród pól i łąk. Szlak jest łatwy, a po poszerzeniu koryta na odcinku między jeziorami Weneckim a Żnińskim
Małym stał się dostępny także dla żeglarzy. Ciekawy szlak
wodny funkcjonuje również na Noteci. W Barcinie i Łabiszynie powstają przystanie oraz wypożyczalnie sprzętu
wodnego i rowerów. Dzięki temu już w tym sezonie turystycznym możliwe będzie przemieszczanie się pomiędzy
tymi miejscowościami i dalej do pobliskiej Pakości.

Podróż w czasie i przestrzeni >> Między jeziorami rozsiadły się ciekawe miejscowości ziemi żnińskiej, wśród nich perła regionu – Biskupin. Historia odkrycia tamtejszej starosłowiańskiej osady brzmi wręcz anegdotycznie. Gdy w 1932 r. pogłębiono Gąsawkę, obniżyły się wody w Jeziorze Biskupińskim, a przechadzający się
po okolicy nauczyciel Walenty Szwajcer ujrzał wystające z wody drewniane pale. Co więcej, na zaoranym nieopodal polu dostrzegł szczątki naczyń. Tak go zadziwiły te
znaleziska, że zaczął je opisywać, a w końcu zainteresował
nimi poznańskiego archeologa, prof. Józefa Kostrzewskiego. Podjęte 2 lata później prace wykopaliskowe przyniosły
efekty przerastające najśmielsze oczekiwania i dziś mamy
nie tylko zrekonstruowaną osadę sprzed 2700 lat, ale także intrygujące muzeum i fantastyczną scenerię archeologicznych festynów oraz festiwali, które tworzą bogaty, całoroczny kalendarz kulturalny (www.biskupin.pl).
Co ciekawe, w pobliskich Sobiejuchach i Izdebnie odkryto
pozostałości podobnych osad.

Klasycystyczny pałac w Lubostroniu
Das klassizistische Palais in Lubostron

ten durch Felder und Wiesen. Die Strecke ist einfach und nachdem das Flussbett zwischen dem Wenecja See und dem Kleinen Żnin Ein interessanter Wasserweg funktioniert auch an der
Netze. In Barcin und Łabiszyn entstehen Anlegestellen sowie
Wassersport- und Radverleihe. Dadurch wird es schon in dieser
Touristensaison möglich, sich zwischen diesen Ortschaften und
weiter nach der nahe gelegenen Pakość zu verlagern.

Die Zeit- und Raumreise >> Zwischen den Seen sind
interessante Ortschaften dieser Gegend gelegen, darunter die
Perle - Biskupin. Die Geschichte des Entdeckens der altslawischen Ansiedlung klingt wie eine Anekdote. Als 1932 der Fluss
Gąsawka verbreitert wurde, sank der Wasserspiegel im Biskupin See und ein Lehrer, Walenty Szwajcer, der in der Gegend
spazieren ging, bemerkte im Wasser Holzpfahle. Auf dem beackerten Feld in der Nähe bemerkte er auch Geschirrreste. Er
war so überrascht, dass er begann, die Funde zu beschreiben
und letztendlich machte er darauf den Posener Archäologen
Prof. Józef Kostrzewski aufmerksam. Die 2 Jahre später begonnenen Ausgrabungsarbeiten haben zu Entdeckungen beigetragen, die alle Erwartungen übertroffen haben und heute haben wir nicht nur eine rekonstruierte Ansiedlung von vor über
2700 Jahren, sondern auch ein spannendes Museum und außerordentliche Szenerie für archäologische Feste und Festivals,
die den ganzjährigen kulturellen Kalender darstellen (www.biskupin.pl).
Interessanterweise wurden Reste von ähnlichen Ansiedlungen
in Sobiejuchy und Izdebno gefunden. Als eine Zierde von Gąsawa gilt die Nikolaus-Kirche aus dem Lärchenholz, die im 17.
Jahrhundert gegründet wurde und über wertvolle Polychromie
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Miasteczko western Silverado City / Städtchen Western Silverado City
Ozdobą Gąsawy jest XVII-wieczny modrzewiowy kościół św.
Mikołaja kryjący we wnętrzu cenne polichromie (www.mikolaj-gasawa.pl). W pobliskim Marcinkowie wznosi się pomnik
Leszka Białego, księcia krakowsko-sandomierskiego, który
zginął podczas zajazdu w 1227 r. W Lubostroniu znajduje się
otoczony parkiem pałac, należący do najwspanialszych dzieł
polskiego klasycyzmu, Dziś w jego salach odbywają się koncerty i sympozja naukowe (www.palac-lubostron.pl). Żnin zachwyca kamieniczkami wokół rynku i XV-wieczną ratuszową
wieżą (www.muzeumznin.pl).
Współczesny akcent dziejów ziemi żnińskiej stanowi Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Wenecji. I nie jest to tylko skansen do
zwiedzania, ale tętniący życiem obiekt. Kolejka kursuje regularnie, łącząc Żnin, Wenecję, Biskupin i Gąsawę. Ponadto, co
roku od maja do września, zawsze w drugą sobotę miesiąca,
odbywa się tu „Wenecka Noc w Parowozowni”. Podczas tej
imprezy parowozy mają zapalone latarnie, a część z nich bucha dymem. Aranżacja świetlna i odpowiednio dobrana muzyka tworzą niepowtarzalny klimat imprezy (www.muzeumwenecja.pl). Miejscem szczególnym, bo przenoszącym wyobraźnię gości do najdawniejszych czasów, jest Zaurolandia,
czyli park dinozaurów z rozstawionymi wzdłuż 2-kilometrowej ścieżki makietami tych wymarłych stworzeń. To pretekst
do dobrej zabawy dla całych rodzin, ale także do poznania
skamielin i innych śladów geologicznej przeszłości regionu
(www.zaurolandia.pl).

Nowości sezonu 2014 >> Oprócz imprez o ugruntowanej już renomie gospodarze regionu wciąż proponują coś
nowego. Na zamku górującym nad Wenecją otwiera w tym
roku podwoje wystawa maszyn oblężniczych. W nawiązaniu do tej atrakcji, na 1 maja zaplanowano festyn historyczny pod nazwą „I Bombardiera Wenecka”. W Biskupinie
w maju nastąpi otwarcie wioski neolitycznej. Będzie to trzecia już historyczna rekonstrukcja obok osady z okresu kultury łużyckiej na półwyspie i wioski średniowiecznej. Przy rezerwacie archeologicznym oddano do użytku gości sale kinowe, w których można oglądać filmy o Biskupinie.

Rodzinny Park Rozrywki Zaurolandia / Familienvergnügungspark Saurierland
verfügt. (www.mikolaj-gasawa.pl) In nahe gelegenem Marcinków erhebt sich das Denkmal von Leszek dem Weißen, dem
Herzog von Krakau und Sandomierz, der bei der Besetzung
im 1227 getötet wurde. In Lubstroń befindet sich ein im Park
gelegenes Schloss. Es ist eins der schönsten Werke des polnischen Klassizismus. In seinen Räumen finden Konzerte
und wissenschaftliche Symposien statt (www.palac-lubostron.
pl). Żnin begeistert mit seinen Altbauhäusern auf dem Markt
und mit dem Rathausturm aus dem 15. Jahrhundert (www.muzeumznin.pl).
Als gegenwärtiges Zeichen der Geschichte von Żnin gilt das
Schmalspurbahnmuseum in Wenecja (Venedig). Und das ist
nicht nur ein Freilichtmuseum, das man einfach besichtigen
kann, sondern ein lebhaftes Objekt. Der Zug fährt regelmäßig
und verbindet Żnin, Wenecja, Biskupin und Gąsawa. Darüber
hinaus wird dort jedes Jahr von Mai bis zum September, immer an jedem zweiten Samstag, die Veranstaltung “Venediger
Nacht im Lockschuppen” organisiert. Während dieser Veranstaltung brennen die Laternen der Dampflokomotiven und ein
Teil von ihnen dampft. Die Lichtdekoration und entsprechende
Musik bilden ein einzigartiges Klima der Veranstaltung (www.
muzeumwenecja.pl). Ein besonderer Ort, der die Gäste in die
frühesten Zeiten bringt, ist Zaurolandia. Der Dino-Park bietet
auf der 2 km langen Strecke Modelle dieser ausgestorbenen
Geschöpfe. Dies ist ein guter Anlass zum Spaß für die ganze
Familie sowie zum Erlernen der Versteinerungen und sonstigen Spuren der geologischen Vergangenheit dieser Region
(www.zaurolandia.pl).

Neu in der Saison 2014 >> Außer von üblichen Veranstaltungen bieten die Gastgeber in der Region immer wieder etwas Neues an. In der Burg über Wenecja wird dieses
Jahr eine Ausstellung der Belagerungsmaschinen geöffnet. Im
Zusammenhang damit wurde für den 1. Mai ein historisches
Fest „I Bombardiera Wenecka” geplant. In Biskupin wird im
Mai ein neolithisches Dorf eröffnet. Dies wird die dritte historische Rekonstruktion sein. Die zwei übrigen sind die Ansiedlung aus der Zeit der sorbischen Kultur und das Mittelalter-

Jezioro Żnińskie Małe / Kleiner Zniner See

Baza nurkowa w Piechcinie / Tauchbasis Piechocin

W tym roku, podczas III edycji Łabiszyńskich Spotkań z Historią, które potrwają od 20 do 22 czerwca, będzie można zobaczyć rekonstrukcję operacji „Market Garden”, przeprowadzonej przez 1 Samodzielną
Brygadę Spadochronową dowodzoną przez generała
Stanisława Sosabowskiego (informacje w portalu:
www.dobroni.pl w zakładce rekonstrukcje).

dorf. Außerhalb des archäologischen Reservats befinden sich
Kinoräume, wo man Filme über Biskupin sehen kann. Das Thema der diesjährigen (20-22 Juni) 3. Edition der Treffen mit Geschichte wird die Operation “Market Garden” sein, die von der 1.
Selbständigen Fallschirmbrigade unter General Stanisław Sosabowski durchgeführt wurde (Informationen dazu finden Sie
unter www.dobroni.pl “Rekonstruktionen”).

Z humorem i dreszczykiem >> Zwiedzanie powiatu żnińskiego – kajakiem, pieszo czy na rowerze – przebiega zawsze z humorem, bo historia wielu miejsc wiąże się tu
nader często z zabawnymi anegdotami. Paryż był na przykład
subtelnym hołdem Aleksandra Guttry dla pochodzącej z Francji małżonki. Przemianował nazwę rodzinnego majątku, aby
ukoić jej tęsknotę za ojczyzną. Również żnińska Wenecja pojawiła się na mapach przy okazji mariażu. Z tym że uczucia
wyrażone zostały bardziej obcesowo. Jeden z panów na zamku, którego ruiny wciąż się nad Wenecją wznoszą, wziąwszy
za żonę pannę marzącą o urokach słynnego włoskiego miasta, przywiózł ją do rodowej siedziby i wprowadził ze słowami: „Masz tu swoją Wenecję!”.
W międzynarodowej konwencji utrzymane są też „amerykańskie” atrakcje regionu. Z rozmachem działa Silverado City w Bożejewiczkach. Otoczony rozległymi polami park rozrywki nawiązuje do legendy Dzikiego Zachodu.
Można tam wziąć lekcje jazdy konnej albo przejechać
się bryczką i obejrzeć western show z popisami jeździeckimi kaskaderów i pokazami rewolwerowców, a także
samemu postrzelać. Wszystko przy muzyce country
(www.silveradocity.pl). Z myślą o grupach, których uczestnicy chcieliby mieć wszystko w jednym – i zwiedzanie, i podróż koleją, i trochę emocji, organizowane są napady na
składy weneckiej wąskotorówki (www.ciuchciaznin.pl). I jak
dobrze wiemy z westernów koszty napadów ponoszą zawsze... napadnięci.

Mit Humor und Schauer >> Die Besichtigung des
Kreises Żnin - mit einem Kajak, zu Fuß oder mit dem Fahrrad
- ist immer lustig, denn die Geschichte von vielen Orten ist oft
mit lustigen Anekdoten verbunden. Paryż (Paris) war zum Beispiel eine kleine Ehrerbietung von Aleksander Guttry für seine
aus Frankreich stammende Ehefrau. Er hat das Familienlandgut umbenannt um ihre Sehnsucht nach der Heimat zu lindern.
Auch Wenecja ist wegen einer Ehe entstanden. Hier wurden
aber die Gefühle eher dreist zum Ausdruck gebracht. Einer der
Herren der Burg, deren Ruinen immer noch über Wenecja sichtbar sind, hat eine Dame geheiratet, die von der berühmten italienischen Stadt geträumt hatte. Er hat sie zu dem Familienhaus
gebracht und sagte: “Hier hast du dein Venedig!”.
In der Region gibt es auch “amerikanische” Attraktionen. Silverado City in Bożejewiczki ist richtig in Schwung. Der mit weiten
Feldern umgebene Vergnügungspark bezieht sich auf die Legende des Wilden Westens. Man kann da den Reitunterricht in
Anspruch nehmen oder mit einer Britschka fahren und eine Western Show mit Vorstellungen der Stuntmen und Revolverhelden sehen und auch versuchen, selber zu schießen. Alles mit
der Country-Musik im Hintergrund (www.silveradocity.pl). Speziell für Gruppen, die alles in einem bekommen möchten, d.h.
die Besichtigung, die Bahnreise und ein bisschen Abenteuer,
werden Überfälle auf die Schmalspurbahn in Wenecja organisiert (www.ciuchciaznin.pl). Wir wissen doch aus den Wildwestfilmen, dass die Kosten der Überfälle immer die Opfer tragen.

Powiat żniński ma świetną witrynę w internecie (także z platformą mobilną): www.znin.pl oraz www.it.znin.pl
Ciekawe informacje są także zamieszczone na stronach regionalnych: www.visitkujawsko-pomorskie.pl

www.it.znin.pl
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Paweł Wroński

Atrakcje
powiatu częstochowskiego
Die Sehenswürdigkeiten des Kreises Tschenstochau
Powiat częstochowski położony jest
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
w krainie zachwycających pejzaży z wapiennymi ostańcami, jaskiniami i cennymi obiektami
zabytkowymi. Okolice jasnogórskiego sanktuarium obfitują więc w wymarzone miejsca do
uprawiania różnorodnych form turystyki.
Najciekawsze z nich leżą na słynnym Szlaku
Orlich Gniazd, w wielu odbywają się renomowane już imprezy. Jednak nawet powszechnie
znane miejsca kryją wiele tajemnic.
Duch Maćka Borkowica w Zamku w Olsztynie >>
Tak jest z Olsztynem, nad którym wznoszą się ruiny jednej z licznych jurajskich warowni strzegących śląsko-małopolskiego pogranicza od czasów Kazimierza Wielkiego. Popadającą w ruinę po wojennych zawieruchach XVI i XVII wieku budowlę częściowo rozebrano w kolejnym stuleciu, by pozyskać materiał na budowę olsztyńskiego kościoła. Wokół Zamku w Olsztynie osnute są liczne legendy: o ukrytych skarbach, błąkającym się duchu Maćka Borkowica, wojewody poznańskiego, który z królewskiego rozkazu poniósł w jego lochach śmierć głodową, i o podziemnym przejściu
łączącym warownię z klasztorem na Jasnej Górze.

Zbójeckie skarby w Ostrężniku >> Jeszcze bardziej
tajemniczy jest Ostrężnik. W skalistym wzgórzu jest jaskinia z korytarzami długości 90 metrów. Ponoć zasypani są w niej zbóje wraz

Der Kreis Tschenstochau liegt
im Krakau-Tschenstochauer Jura, einem
wunderschönen Gebirgszug geprägt
vom Kalkstein und Karsterscheinungen.
Die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten
für Outdoor-Aktivitäten, wobei sich die meist
interessanten Veranstaltungen in derGegend
von den so genannten Adlerhorst-Burgen
stattfinden. Doch auch die durchaus
bekannte Orte haben
ihre Geheimnisse..
Das Gespenst von Maciek Borkowic
in der Burg Olsztyn >> Die Burgruinen in Olsztyn gehören
zu den bekanntesten Festungen des polnischen Juras. Den seit der
Hälfte des 12. Jahrhunderts existierenden Wachturm baute Kasimir
der Große aus, als eine der mehr befestigten Burgen auf der Grenze
zwischen Schlesien und Kleinpolen. Im 16. und 17. Jahrhundert, in der
Zeit der sog. Schwedischen Sintflut, wurde die Burg ruiniert. Im 18. Jh.
wurden die großen Elemente der unteren Burgteilen abgetragen und
für den Bau der Kirche in Olsztyn verwendet. Es gibt viele Legenden,
die mit den dramatsichen Eregnissen verknüpft sind, zum Beispiel mit
der Ermordung von Maciek Borkowic, den Starosten von Posen, der in
den Kerken gestorben ist.

Der Räuberschatz in Ostreznik >> Noch mehr Geheimnisse verbirgt Ostreznik. Im Felsenhügel befindet sich eine 90 Meter

z łupami, które starali się ukryć. Wprawdzie odwiedzają ją systematycznie speleolodzy, ale na skarby żaden jeszcze nie trafił.
Jeszcze mniej wiadomo o zamku na szczycie wzgórza, z którego
pozostały jedynie nikłe fragmenty murów, bowiem nie odnaleziono o nim jak dotąd żadnej kronikarskiej wzmianki.

lange Höhle. Nach der Legende sollen hier die Räuber zusammen mit
einem Schatz vergraben werden. Die Speleologen erkundschaften die
Höhle regelmäßig, haben aber bisher den Schatz nicht gefunden. Die
Geschichte des Schloßes, welches einmal auf dem Hügel stand, wurde
in keine Chronik aufgenommen und bleibt geheimnisumwittert.

Skarby klasztoru w Wancerzowie >> Na terenie Wancerzowa znajduje się zespół klasztorny wzniesiony dla
kanoników regularnych w I połowie XII wieku. To jeden z najstarszych w Polsce ośrodków życia zakonnego. Mnisi prowadzili
przy nim szkołę, szpital i skryptorium, a ich bogata biblioteka liczyła kilka tysięcy rękopisów. Na klasztornych ziemiach rzeczywiście odkrywano skarby. I to już kilkakrotnie. Łącznie blisko tysiąca monet z okresu od XIV do XVI wieku.

Die Klosterschätze von Wancerzow >> Auf dem Ge-

Diabelskie Mosty w Złotym Potoku >> Perłą natury i historii w powiecie częstochowskim jest Złoty Potok. z klasycystycznym pałacem Raczyńskich i dworem Krasińskich. Od lat zjeżdżają w lipcu zjeżdżają tu miłośnicy kinematografii, by na ogromnym telebimie oglądać znane filmy w ramach festiwalu Jurajskie Lato Filmowe (w tym roku odbędzie
się XVI edycja).

biet des Dorfes Wancerzow befindet sich ein Klosterkomplex, der in
der ersten Hälfte des 12. Jh. für die Augustiner Chorherren vom Lateran gebaut wurde. Der Komplex gilt als eines der ältesten Zentren
des Ordenslebens in Polen. Die Mönche gründeten hier eine Schule,
ein Krankenhaus und ein Skriptorium und haben in ihren Bibliotheken
ein paar Tausend Bücher gesammelt. Auf dem Klostergelände wurden
tatsächlich viele Schätze gefunden: fast ein Tausend Münzen aus dem
Zeitraum vom 15. bis zum 16. Jh.

Die Teufelsbrücken in Zloty Potok >> Zloty Potok gehört zu den attraktivsten touristischen Orten in der Krakau-Tschenstochauer Jura. Seine Zierde ist u.a. der Palast-Garten- Komplex , mit dem
die Lebensgeschichte der bekannten Familien Krasinski und Raczynski
verbunden ist. Die Filmfestspiele „Jurajskie Lato Filmowe”, welche in
diesem Jahr zum 16. Mal stattfinden, sind auch einen Besuch wert.

Pstrągarnia Raczyńskich >> W Złotym Potoku moż- Die Forellenzuchtanlage
na penetrować malownicze skały zwane Diabelskimi Mosta- von Raczynscy in Zloty Potok >> „Die Teufelsbrücken“
mi, bo nad głębokimi na 15 metrów szczelinami przerzucone
były niegdyś drewniane kładki. Można też, co jest z pewnością
bezpieczniejsze, a nie mniej przyjemne, odkrywać tajniki jurajskich smaków. Najlepiej podczas sierpniowego Święta Pstrąga,
gdy degustacje potraw z ryb łączy się z kosztowaniem nalewek
przyrządzonych według tradycyjnych receptur. Pstrągarnia Raczyńskich liczy już ponad 120 lat. Jest najstarszym gospodarstwem rybackim w Europie. Hodowane tutaj ryby i ich ikra trafiały na stoły na całym kontynencie, a pstrąg królewski stał się
symbolem Złotego Potoku. Hrabia Edward Raczyński założył tutaj 22 stawy i czynną do dziś wylęgarnię, wykorzystując krystalicznie czystą wodę ze źródeł Zygmunta i Elżbiety, które dają początek jednej z najpiękniejszych jurajskich rzek – Wiercicy.

ist ein charakteristischer, 15 Meter hoher Felsen. Er ist durch viele tiefe
Felsspalten durchschnitten und in seinem oberen Teil befindet sich ein
geräumiges Loch, das besucht werden kann. Wenn man aber weniger
„Action“ haben möchte, sollte man eher die ehemalige Forellenzuchtanlage von Raczynscy besuchen.
Die Forellenzucht in Zloty Potok ist der älteste Zuchthof dieser Art
auf dem Gebiet des kontinentalen Europas. 22 Teiche auf dem Wiercica Fluß wurden von dem Grafen Edward Raczynski, dem Besitzer des
Landgutes in Zloty Potok, erbaut. Die hier gezüchteten Fische und der
Fischrogen wurden auf allen Tischen Europas serviert und die Forelle
‘nach königlicher Art’ wurde zum Symbol der Stadt. Das Gericht, begleitet von einem Gläschen regionalen Schnapses, lässt sich während des
Festes der Forelle am besten schmecken.

Atrakcje powiatu częstochowskiego: Szlak Orlich Gniazd – www.orlegniazda.pl, Jurajskie Lato Filmowe i Święto Pstrąga w Złotym Potoku – www.janow.pl
Die Sehenswürdigkeiten des Kreises Tschenstochau: Die Route der Adlerhorste: www.orlegniazda.pl
Die Filmfestspiele „Jurajskie Lato Filmowe” und das Fest der Forelle in Zloty Potok: www.janow.pl
www.czestochowa.powiat.pl/turysta/turystyka www.polskainfo.pl/przewodnik/powiat,265/czestochowski.html
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Ein Spaziergang durch...
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Łobez

Michał Rembas

Wśród wzgórz, nad brzegami Regi

Łobez. Mitte in den Hügeln, am Fluss Rega
Spływy rodzinne na szlaku kajakowym Regi

W herbie zachodniopomorskiego Łobza
widnieje wilk, wywodzący się z heraldyki potężnego rodu Borków, który w XV w.
władał miastem. Ale równie dobrze w herbie mógłby być koń, gdyż to powiatowe
miasto nad Regą przez długie lata słynęło
z hodowli koni.

Konno do Białego Boru >> W miejscowym ośrodku jeździeckim można wypożyczyć konia, wykupić zajęcia z instruktorem lub wynająć bryczkę. Malownicze okolice ze wzniesieniami
morenowymi porośniętymi lasami znakomicie nadają się do jazdy
terenowej. Warto też zwiedzić imponujące, zabytkowe stajnie z żeliwnymi, ozdobnymi kolumnami i granitowymi żłobami. W ośrodku zaczyna się szlak konny Pojezierza Drawskiego – oznakowana
trasa o długości 186 km prowadzi do Białego Boru.
Kontakt: Łobez, ul. Świętoborzec 3, tel. 91 397 32 33
Gotycki kościół i neogotycka poczta >> W mieście zachowało się niewiele zabytków, gdyż podczas II wojny światowej Łobez legł w gruzach. Jednym z ocalałych jest położony nieopodal rynku gotycki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
z dobudowaną w XIX w. wieżą. Świątynię ufundowali w XV w. Borkowie. We wnętrzu zobaczymy odnaleziony podczas odbudowy
średniowieczny krucyfiks, a także wykonane w technice sgraffito
sceny biblijne oraz współczesne freski i witraże.
Innym zabytkowym budynkiem jest ceglana, neogotycka poczta
przy ul. Obrońców Stalingradu 12.

Pomnik Rolanda w Łobzie - pozostałości
Das Roland-Denkmal in Łobez - die Überreste

Wzgórze Rolanda >> Za miejscowym cmen- Reitweg der Dramburger Seenplatte - eine 186 km lange markierte Strecke führt
tarzem jest wznosi się tzw. Wzgórze Rolanda. W latach
20. mieszkańcy wybudowali tu monumentalne założenie pamiątkowe, aby uczcić 208 żołnierzy z Łobza poległych podczas I wojny światowej. Jest to jedno z nielicznych i bodaj największe tego typu założenie na terenie Polski. Stojący tu niegdyś ogromny pomnik germańskiego rycerza Rolanda wprawdzie się nie zachował, ale przetrwały fragmenty tego założenia: schody,
kolumny i ułożone na kształt budowli megalitycznych
głazy. Na pobliskim cmentarzu leży głaz, upamiętniający urodzonego w 1865 r. w Łobzie Otto Puchsteina,
słynnego niemieckiego archeologa, współzałożyciela
Muzeum Pergamońskiego w Berlinie.

Wierzchowce z Łobza >> Miejscowe stado założono jeszcze 1876 r. w celu uszlachetnienia koni wierzchowych na Pomorzu. W Świętoborcu na przedmieściach Łobza, powstały wówczas
m.in. wielkie stajnie i ujeżdżalnia. Położony na skraju lasów kompleks przypominał nieco koszary wojskowe. Pod koniec XIX w. hodowano tu około dwustu ogierów, przede wszystkim na potrzeby cesarskiej kawalerii. Po II wojnie światowej tutejsze Państwowe Stado Ogierów było jednym z największych w kraju, a wierzchowce i jeźdźcy z Łobza mieli ugruntowaną pozycję w sportach
jeździeckich.

Renesansowy kościół w Wysiedlu z 1580 r.
Die Kirche aus dem Dorf Wysiedle1580,

Wyzwanie dla kajakarzy >> Łobez leży
Im Wappen des Westpommern-Łobez sieht man einen
Wolf, der aus der Wappenkunde der großen Familie Borek stammt, die im 15. Jh. in der Stadt herrschte. Łobez könnte auch ebenso gut ein Pferd in seinem
Wappen haben, denn diese Kreisstadt an der Rega
war jahrelang für die Pferdezucht bekannt.

REITPFERDE AUS ŁOBEZ >> Die hiesige Herde wurde schon
1876 gebildet, um die Reitpferde im Pommern zu veredeln. In
Świętoborzec in der Vorstadt von Łobez wurden damals u.a. große
Pferdeställe und eine Reitbahn errichtet. Der am Waldrand gelegene Komplex sah ein bisschen wie eine Kaserne aus. Ende des 19.
Jahrhunderts wurden hier ca. 200 Hengste gezüchtet, vor allem für
die Kaiserkavallerie. Nach dem 2. Weltkrieg war die hiesige Staatliche Hengstherde eine der größten im Land. Die Reitpferde und
die Reiter aus Łobez hatten eine begründete Position im Reitsport.
AUF EINEM PFERD NACH BIAŁY BÓR >> In dem lokalen
Reiterzentrum kann man ein Pferd mieten, Reitunterricht mit dem
Lehrer kaufen bzw. eine Britschka mieten. Die malerische Umgebung mit bewaldeten Moränenhügeln eignet sich ideal zum
Reiten. Es lohnt sich auch, beeindruckende historische Ställe mit
eisernen Ziersäulen und Granitrillen zu besuchen. Hier beginnt der

na szlaku kajakowym Regi – najdłuższej, poza Wisłą
i Odrą, polskiej rzeki wpadającej bezpośrednio do morza. Na odcinku od Świdwina do Łobza Rega z licznymi zakolami i przeszkodami jest wyzwaniem dla kajakarzy, ale już od Reska nadaje się nawet na spływy rodzinne. Malownicza i czysta rzeka przepływa przez ciekawe, stare miasta – Płoty, Gryfice i Trzebiatów.

Kościół w  Wysiedlu >> Szlaki turystyczne
Łobza zaczynają się na Polanie Jahna. Stoi tam głaz,
upamiętniający twórcę nowoczesnej gimnastyki – Fredricha Ludwiga Jahna. Oznakowana leśna ścieżka dydaktyczna doprowadzi nas stąd nad lobeliowe jezioro Chełm. Kilka kilometrów na wschód od miasta leży
wieś Wysiedle, gdzie stoi piękny renesanowy kościół
z drewnianą wieżą i renesansowym ołtarzem z początku XVII w. Uważany jest on za najwcześniejszy i najbardziej udany protestancki ołtarz na Pomorzu Zachodnim.
Punkt Informacji Turystycznej
Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Orzeszkowej 7
tel./faks. +48 91397 09 51 , hala@lobez.pl

www.lobez.pl

bis zu Biały Bór. Kontakt: ul. Świętoborzec 3, Tel. 91 397 32 33

GOTISCHE KIRCHE UND NEUGOTISCHE POST >> In der Stadt sind nur
wenige Denkmäler erhalten geblieben, denn Łobez wurde während des 2. Weltkriegs völlig zerstört. Eins der erhaltenen Gebäude ist die in der Nähe des Marktes
gelegene gotische Herz-Jesu-Kirche mit dem im 19. Jh. erbauten Turm. Die Kirche
wurde im 15. Jh. von der Familie Borek gestiftet. In der Mitte sehen wir ein beim
Wiederaufbau gefundenes mittelalterliches Kreuz sowie Biblische Szenen in Sgraffito-Technik und gegenwärtige Freskogemälde sowie Glasfenster. Ein anderes historisches Gebäude ist die neugotische Ziegelpost in ul. Obrońców Stalingradu 12.
DER ROLAND-HÜGEL >> Hinter dem Friedhof liegt der sog. Roland-Hügel.
In den 20er Jahren haben die Einwohner hier einen monumentalen Gedenkort
gegründet, um 208 Soldaten aus Łobez, die während des ersten Weltkrieges ums
Leben gekommen sind, zu gedenken. Dies ist einer der wenigen Orte dieser Art
in Polen und ist wahrscheinlich am größten von allen. Das hier einst stehende
Denkmal des germanischen Ritters Roland ist zwar nicht erhalten geblieben, aber
Fragmente dieses Monuments sind heute zu sehen: Treppe, Säulen und Felsblöcke,
die die Gestalt eines megalithischen Bauwerkes bilden. Auf dem nahe liegenden
Friedhof findet man einen Stein, der des im Jahre 1865 in Łobez geborenen Otto
Puchstein gedenkt, des berühmten deutschen Archäologen, Mitbegründers des
Pergamonmuseums in Berlin.

EINE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE KANUTEN >> Łobez liegt am Paddelweg von Rega - dem längsten polnischen Fluss, außer von der Weichsel und der
Oder, der direkt in das Meer fließt. Auf der Strecke zwischen Świdwin und Łobez
ist Rega mit zahlreichen Schleifen und Hindernissen eine Herausforderung für die
Kanuten, aber ab Resko ist der Fluss schon für Familientoure geeignet. Der malerische und saubere Fluss fließt durch interessante alte Städte - Płoty, Gryfice und
Trzebiatów.
DIE KIRCHE IN WYSIEDLE >> Die Touristenwege in Łobez beginnen auf der
Jahn-Lichtung. Da liegt ein Stein, der des Autoren der modernen Gymnastik, Friedrich Ludwig Jahn, gedenkt. Ein markierter didaktischer Waldweg führt uns von hier
aus bis zum Lobelien-See Chełm. Einige Kilometer östlich von der Stadt liegt
das Dorf Wysiedle, wo sich eine schöne Renaissance-Kirche mit einem Holzturm
und einem Renaissance-Alter aus dem Anfang des 17. Jh. befindet. Er gilt als der
früheste und der beste protestantische Altar im Westpommern.
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Witamy „W Krainie Alicji”
To magiczne miejsce, gdzie odnajdziesz świat ciszy, wytchnienia i snu. Wszystkich Gości, którzy przekroczą nasze progi, czeka niezapomniany pobyt w krainie
marzeń. Pagórki i wąwozy Nałęczowa tworzą idealny klimat do aktywnego wypoczynku, szczególnie do przejażdżek na rowerach. Po dniu wdychania świeżego i czystego powietrza możesz oddać się relaksowi w zakamarkach ogrodu Alicji. W restauracji czekają na Ciebie potrawy zarówno tradycyjnej kuchni polskiej,
jak i specjały kuchni wellnesowej. Zapewnimy Ci magiczne chwile w Wellness &
SPA, gdzie zadbamy o Twoje ciało i umysł dzięki szerokiej ofercie rytuałów i ceremonii. Na koniec zapraszamy do przytulnych pokoi otulonych zapachem róży
i lawendy, które pomogą Ci odzyskać dobry SEN. To wszystko w jednym miejscu
– „W KRAINIE ALICJI” w Nałęczowie.

SPA
„W KRAINIE ALICJI” Wellness & SPA zadbaliśmy o kojące, pełne harmonii otoczenie, wypełnione wyłącznie naturalnymi materiałami, przyjazną kolorystyką i spokojem. Ekskluzywna marka produktów pielęgnacyjnych, obecna w prestiżowych
ośrodkach Wellness & SPA na całym świecie – Pevonia Botanica – zapewnia skuteczną pielęgnację skóry, odpowiednią dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Naturalne kosmetyki, których dobroczynna moc wypływa wprost z bogactwa ziemi, źródlanej wody, ekstraktów roślinnych, soli i minerałów, zaprzyjaźnią się
z Państwa ciałem, cerze przywrócą zdrowy wygląd, koloryt i kondycję. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie rytuały i ceremonie wykonywane są poprzez manualną pracę profesjonalnie przygotowanych pracowników.
W zależności od potrzeb i długości pobytu każdy może wybrać odpowiedni, program wypoczynku i pielęgnacji.
Wellness & Spa „W Krainie Alicji”
Nałęczów, ul. Kolejowa 37, tel. 81 501 51 25
www.wkrainiealicji.pl, nfo@wkrainiealicji.pl
recepcja@wkrainiealicji.pl
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Nałęczów
Mariaż tradycji ze współczesnością

Tradition und Gegenwart zusammen
Nałęczów to miasto ogród i renomowane uzdrowisko niezbyt odległe od
Warszawy, Lublina i Kazimierza nad
Wisłą. Jego ciekawą historię kreśliły nietuzinkowe postacie, które związały z nim swoje losy. A skarby natury – woda i zieleń – stworzyły prawdziwąoazę zdrowia
i wypoczynku.
Centrum miasteczka tonie w zieleni Parku Zdrojowego, założonego w połowie XVIII w. Otulone są nią obiekty sanatoryjne oraz zabytkowy pałac Małachowskich, którym Nałęczów zawdzięcza swoje powstanie. Parkowymi alejkami Nałęczo-

wa lubił przechadzać się Stefan Żeromski, a także Bolesław Prus, który w 1885 r. pisał w „Kurierze Warszawskim”, że „natura stanowi największy wdzięk Nałęczowa”. Do zabytkowych obiektów uzdrowiska należą przepiękne zdrojowe wille i budynki publiczne. Najsłynniejsze zaprojektował Jan Koszczyc-Witkiewicz, m.in. „Chatę” – letni
dom Stefana Żeromskiego, w którym dziś mieści się
muzeum poświęcone pisarzowi. Otoczony lessowymi wąwozami Nałęczów ma specyficzny mikroklimat, sprzyjający relaksowi oraz rehabilitacji i leczeniu dolegliwości układu krążenia, serca, ciśnienia i nerwic. Specjalnością nałęczowską od lat jest
przyrodolecznictwo, zwłaszcza kąpiele z wykorzystaniem miejscowych wód.

Nałęczów ist eine Gartenstadt und
ein angesehener Kurort in der Nähe
von Warschau, Lublin und Kazimierz
an der Weichsel. Seine interessante
Geschichte war mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten verbunden.
Seine Naturschätze - Wasser und Grün
– gelten als Grundlage der hiesigen
Gesundheits- und Erholungsoase.
Die Stadtmitte versinkt in dem Grün des Mitte des
18 Jh. gegründeten Kurparks. Auch die Sanatorium-Gebäude und das historische Schloss der Familie Małachowski, dank der Nałęczów gegründet
worden ist, befinden sich in einer grünen Umgebung. Im Park ist gerne der polnische Schriftsteller

Żeromski spazieren gegangen sowie auch Bolesław
Prus, der in der Zeitung Kurier Warszawski im Jahre
1885 schrieb, dass “die Natur als der größte Vorteil
von Nałęczów gilt”. Zu den historischen Objekten
gehören wunderschöne Villen und öffentliche Gebäude. Die bekanntesten Häuser hat Jan KoszczycWitkiewicz projektiert, u.a. “Chata”, das Sommerhaus von Stefan Żeromski, in dem sich heute das
biografische Museum des Schriftstellers befindet.
Nałęczów ist umgeben von Lösshohlwegen und hat
ein spezifisches Mikroklima, das die Entspannung
und die Rehabilitation sowie die Behandlung von
Kreislaufproblemen, Herzerkrankungen, Blutdruck
und Nervenkrankheiten fördert. Nałęczów spezialisiert sich seit Jahren auf die Naturheilkunde, vor
allem auf Bäder im hiesigen Wasser.
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Pałac Czartoryskich w Puławach

Puławski - Park Naukowo-Technologiczny

Naturalnie Puławy
Natürlich Puławy

Dziedzictwo rodziny Czartoryskich,
największe w Polsce zakłady produkujące
nawozy azotowe i chemikalia oraz pięć instytutów naukowych to nie tylko
znaki rozpoznawcze, ale i ważne atuty
Puław – niespełna 50-tysięcznego miasta
położonego w północno-zachodniej
części Lubelszczyzny.

Das Erbe der Familie Czartoryski: die größten in Polen Betriebe der Stickstoffdünger
und Chemikalien sowie 5 Wissenschaftsinstitute sind nicht nur ein Kennzeichen,
sondern auch ein wichtiger Vorzug von
Puławy – einer Stadt mit fast 50 tausend
Einwohnern, die im nördlich-westlichen
Teil der Region um Lublin gelegen ist.

Na przestrzeni kilku wieków z małej rybackiej wioski położonej u przeprawy przez Wisłę Puławy przeobraziły się w nowoczesne, sprawnie funkcjonujące
miasto. Szczególnie intensywny rozwój nastąpił w ciągu ostatnich dziesięciu lat, kiedy to dzięki skutecznemu aplikowaniu po fundusze unijne zrealizowano tu
ponad 30 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 290 mln zł. Nakłady na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca o blisko 50 proc. przewyższają średnią wojewódzką, a dofinansowanie unijne na jednego mieszkańca wyniosło 5460 zł.

Im Laufe von Jahrhunderten hat sich die Stadt Puławy von
einem kleinen an der Überquerung von Weichsel gelegenen
Fischerdorf in eine moderne, wirksam funktionierende Stadt
verwandelt. Die besonders intensive Entwicklung der Stadt
erfolgte in den letzten 10 Jahren, als dank den effektiv beworbenen EU-Fonds über 30 Investitionsprojekte auf den
Gesamtpreis von über 290 Millionen Zloty realisiert wurden.
Die Investitionsauflagen pro Einwohner überhöhen den
Durchschnitt der Wojewodschaft um nahe 50%, und die EUFinanzierungshilfe pro Einwohner betrug 5460 Zloty.

inwestycje >> Do najważniejszych puławskich
inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy nowoczesny stadion piłkarsko-lekkoatletyczny z pełnym zapleczem technicznym. Dzięki jego budowie Puławy zyskały imponujący, pięknie
położony na skraju lasu kompleks sportowo-rekreacyjny z dwoma pełnowymiarowymi boiskami piłkarskimi, 50-metrową odkrytą pływalnią i mini-aquaparkiem. Zagospodarowane zostało też pobrzeże wiślane. Część miasta położona nad Wisłą zyskała zupeł-

Investitionen >> Zu den wichtigsten finanziellen
EU-Investitionen in Puławy gehört das moderne FußballLeichtathletik-Stadion mit voller technischer Ausstattung.
Dank dem Stadion haben Puławy einen beeindruckenden,
schön am Waldrand gelegenen Sport- und Erholungszentrum mit 2 Fußballplätzen mit den erforderlichen Maßen,
einem 50 Meter langem geöffnetem Schwimmbad sowie
einem Mini-Wasserpark erworben. Auch die Weichselufer
wurde bewirtschaftet. Ein an der Weichsel gelegenes Teil
der Stadt hat völlig neues Antlitz gewonnen. Es entstanden
hier Spazierboulevard und Flusshafen, der an touristische

nie nowe oblicze – powstał bulwar spacerowy oraz
port rzeczny, przystosowany do pełnienia funkcji
turystyczno-rekreacyjnych. Z kolei szeroko rozumianej współpracy nauki z biznesem ma służyć Puławski Park Naukowo-Technologiczny, w którym stawia
się na racjonalizację, badania nad nowymi technologiami i produktami oraz ich transfer do procesów
produkcyjnych. Już dziś funkcjonuje tam kilka podmiotów oferujących innowacyjne rozwiązania. Kolejne rozpoczną działalność w najbliższych miesiącach. Dzięki funduszom unijnym zmodernizowano
puławskie ulice, wybudowano nowe drogi, a także zagospodarowano przestrzeń miejską – place,
skwery i zieleńce.

Nagrody i wyróżnienia >> Wszystkim
przedsięwzięciom, nie tylko inwestycyjnym, podejmowanym przez lokalny samorząd przyświeca hasło: „Z myślą o człowieku”, zgodnie z którym w Puławach ma się żyć lepiej, wygodniej, łatwiej. Działania te są doceniane przez mieszkańców, ale też
przez podmioty zewnętrzne, przyznające miastu
liczne nagrody i wyróżnienia (m.in. certyfikat Teraz
Polska, tytuł Super Samorząd). Ponadto z roku na
rok Puławy stają się coraz bardziej atrakcyjne dla
turystów, którym oferuje się nie tylko odrestaurowane zabytki, ale też ciekawe szlaki turystyczne
w okolicy (piesze i rowerowe), dobrą bazę noclegową i gastronomiczną.
Zapraszamy do Puław!

und Erholungszwecke angepasst ist. Der Wissenschaftstechnologische Park Puławy wiederum soll der allgemeinen Zusammenarbeit der Wissenschaft mit Geschäft dienen. Dieser Park
ist auf der Rationalisierung, Forschung an neuen Technologien
und Produkten sowie deren Transfer zu Produktionsprozessen
konzentriert. Schon heute funktionierten dort Unternehmen,
die innovative Lösungen anbieten. Weitere werden im Laufe der
kommenden Monaten entstehen. Mit Hilfe von EU-Fonds wurden
die Straßen in Puławy modernisiert, neue Wege erbaut sowie das
Stadtgebiet mit Parken und Grünanlagen bewirtschaftet.

Preise und Auszeichnungen >> Allen Unternehmen, nicht nur den Investitionsunternehmen, die durch
lokale Selbstverwaltung aufgenommen werden, schwebt ein
Motto vor: mit Rücksicht auf den Menschen. Laut diesem Motto
werden Menschen in Puławy besser, bequemer und einfacher
leben. Dieses Handeln wird nicht nur durch die Einwohner richtig eingeschätzt, sondern auch durch Außenunternehmen, die
der Stadt zahlreiche Preise und Auszeichnungen (u.a. Zertifikat
Teraz Polska, Titel einer Superselbstverwaltung) verleihen. Darüber hinaus werden Puławy Jahr für Jahr immer attraktiver für
die Touristen, denen nicht nur die restaurierten Denkmale, sondern auch interessante Touristenwege (Wander- und Radwege)
in der Umgebung, gute Übernachtungs- und Gaststättenbase
angeboten werden.
Wir laden Sie herzlich nach Puławy ein!
Urząd Miasta Puławy / Stadtverwaltung Puławy
24-100 Puławy, ul. Lubelska 5,
Tel.: 81 458 60 01, faks 81 458 61 99
um@um.pulawy.pl, www.um.pulawy.pl

www.um.pulawy.pl
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Stargard

Gwiazdozbiór Gotyku
Stargard – Das Sternbild der Gotik

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.

Die kleine Stadt Stargard verwöhnt seine Gäste mit einer Vielzahl von außergewöhnlichen und einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Wenn man sich auf den Weg „Juwel
von Pommern“ begibt, entdeckt man u.a. den Marktplatz, das Rathaus und die
barocke Hauptwache, welche heutzutage das Staatsmuseum beherbergt.
Weiterhin kann man die hanseatische Stiftskirche der Heiligen Jungfrau Maria, Königin der
Welt bewundern, ein Muster für viele Bauwerke in Europa war. Am 4. Oktober 2010 wurden die
Marienkirche und der Komplex von städtischen Festungswerken aufgrund ihrer Klasse durch den
Präsidenten der RP für das Denkmal der Geschichte erklärt.
Auf jedem Schritt und Tritt des Weges gibt es Basteien, u.a. Weberbastei, Gefangenenbastei,
Weißkopfbastei und Bastei Rotes Meer mit einer Aussichtsplattform. Sehenswert sind auch
das Pyritzer Tor, das Walltor und das einzig erhaltene und neulich restaurierte Mühlentor.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, Stargard – eine der meist faszinierenden Städten auf der Europäischen Route der Backsteingotik, zu besuchen.

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

www.stargard.pl
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HOTEL TOBACO***
HOTEL TOBACO – FABRYKA REL AKSU
RESTAURACJA
U Kretschmera – KUCHNIA

POSTINDUSTRIALNY DESIGN

CZTERECH KULTUR

115 POKOI, 150 Miejsc NOCLEGOWYCH
5 sal konferencyjnych

Tobaco Hotel Łódź Hotel Tobaco in Lodsch

Zlokalizowany w centrum Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie
Atlas Areny i dworca Łódź Kaliska, w odrestaurowanych
budynkach dawnej wytwórni papierosów. Oryginalne
wnętrza
czynią
hotel
obowiązkowym
punktem
na turystycznej mapie Łodzi. Hotel Tobaco, z pastelowymi
kolorami stylizowanymi na wzór lat 50., to modne
połączenie luksusu z surowością wystroju postindustrialnego. Zwiedzasz Łódź? Odwiedź Hotel Tobaco, który
wyróżnia się pośród innych hoteli stylowymi i odważnymi
wnętrzami typowymi dla łódzkiej zabudowy z ubiegłego
stulecia.

Pokoje
Do państwa dyspozycji oddajemy 115 komfortowo
wyposażonych pokoi i 150 miejsc noclegowych. Każdy
pokój został starannie zaprojektowany, a jego wnętrze
wyposażono w telewizor LCD, telewizję satelitarną, telefon
oraz bezprzewodowy dostęp do internetu. Hotel posiada
pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Restauracja u Kretschmera
Zapraszamy do naszej Restauracji u Kretschmera, gdzie
zabierzemy Państwa w kulinarną podróż do Łodzi czterech
kultur. Oryginalny wystrój z eksponatami z dawnej fabryki
papierosów oraz regionalna kuchnia, nawiązująca
do kultury żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej i polskiej, podana
w eleganckiej formie, uprzyjemni pobyt w naszym hotelu.

Zapraszamy!

Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum, in direkter
Nachbarschaft von der Atlas Arena und vom Bahnhof
Łódź Kaliska, in restaurierten Gebäuden der ehemaligen
Zigarettenfirma. Das originelle Interieur macht das Hotel zum
Pflichtpunkt an der touristischen Landkarte von Lodsch. Mit
den Pastellfarben nach dem Vorbild von 50er Jahren, ist das
Tobaco Hotel eine moderne Verbindung von Luxus mit der
Schmucklosigkeit einer postindustriellen Einrichtung. Willst
du Lodsch besichtigen? Besuche das Hotel Tobaco, das
sich unter anderen Hotels mit stilvollen und wagemutigen
Innenräumen unterscheidet, die für Lodsch-Bebauung des
vergangenen Jahrhunderts typisch sind.

Zimmer
Wir geben zu Ihrer Verfügung 115 komfortabel eingerichtete
Zimmer und 150 Unterkünfte ab. Jedes Zimmer wurde
sorgfältig gestaltet und das Innere eines jeden Zimmers
wurde mit LCD-Fernseher, Satellitenfernsehen, Telefon
und kabellosem Internetzugang ausgestattet. Das Hotel
verfügt über behindertengerechte Zimmer.

Restaurant u Kretschmera
Wir laden Sie zu unserem Restaurant U Kretschmera ein,
wo wir Sie auf eine kulinarische Reise nach 4-KulturenLodsch mitnehmen. Originelle Einrichtung mit Exponaten
der ehemaligen Zigarettenfirma und Regionalküche, die
sich auf jüdische, deutsche, russische und polnische
Kultur bezieht, serviert in sehr eleganter Form wird Ihnen
den Aufenthalt in unserem Hotel angenehm gestalten.

Herzlich willkommen!

Tobaco Hotel, ul. Kopernika 64, 90-553 Łódź, Tel./FaKS: +48 42 207 07 07
www.hoteltobaco.pl
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Paweł Klimek

W stolicy śliwowicy
In der Hauptstadt des Sliwowitz
Pamiętacie jeszcze popularną piosenkę o „Jožinie z bažin”? Jej autorzy sugerują, że na Orawę
trzeba jechać przez Vizovice. Nie przez przypadek, choć przecież wystarczy wziąć do ręki
mapę, żeby znaleźć kilka innych, wygodniejszych dróg. Może dlatego, że piosenka powstała za butelkę śliwowicy, z produkcji której miasto słynie od dziesiątków lat.
Z Bałkanów w Karpaty >> Vizovice leżą w sercu krainy nazywanej Valašsko (Wałasko). Nazwa ta pochodzi od Wołochów, którzy wędrując wzdłuż łuku Karpat, dotarli aż do Bramy Morawskiej. Mimo stopniowej asymilacji ich kultura okazała się silniejsza niż czas
i zachowała żywe tradycje pasterskie, folklor i charakterystyczną architekturę prezentowaną w największym
w Republice Czeskiej skansenie w Rožnovie pod Radhoštěm. Przyjmuje się, że to właśnie Wołosi przynieśli
z Bałkanów w Karpaty umiejętność wyrobu śliwowicy.
I coś w tym jest – w końcu na rynkach światowych najbardziej cenione są właśnie bałkańskie śliwowice z Bośni i Serbii.
Tutejszy krajobraz przypomina raczej nasze pogórza niż
Beskidy – łagodne, kopulaste grzbiety, miejscami przykryte tylko czapami lasów, szerokie doliny z gęstą zabudową łańcuchowych wsi. I wszędzie sady. Wiosną sto-

Erinnert ihr euch noch an das bekannte Lied
über „Jožinie z bažin”? Seine Autoren raten,
nach Orawa durch Vizovic zu fahren. Nicht zufällig, obwohl es eigentlich reicht, die Landkarte in die Hand zu nehmen, um ein paar andere
bequemere Wege zu finden. Oder vielleicht haben sie es deshalb gemacht, weil das Lied für
eine Flasche des Sliwowitz, für dessen Produktion die Stadt seit Dutzenden von Jahren bekannt ist, entstand.
Aus dem Balkan nach Karpaten >> Vizovice ist
im Herzen des Landes Valašsko gelegen. Der Name kommt
von den Wołochen, die die Karpaten entlang wandernd ans
Morawa Tor gekommen sind. Trotz langsamer Assimilation hat
sich ihre Kultur stärker als die Zeit erwiesen und hat intensive
Hirtentradition, Folklore und charakteristische Architektur behalten, die in einem der größten Freilichtmuseum der Tschechischen Republik in Rožnov bei Radhoště präsentiert wurde.
Es wird angenommen, dass die Fähigkeit der Herstellung von
Sliwowitz aus dem Balkan nach Karpaten gerade durch die
Wołochen mitgebracht wurde. Da ist was dran- schließlich ist
der balkanische Sliwowitz aus Bosnien und Serbien auf den
internationalen Märkten am meisten
geliebt.

ki bielą się kwiatami owocowych drzew, tak że wydają
się pokryte śniegiem. A że klimat tu łagodny, dużo więcej niż u nas słońca i brak przymrozków – owoce rodzą
się wyśmienite.

Senne miasteczko wśród wzgórz >> Same
Vizovice nie powalają na kolana – małe, schludne miasteczko wśród wzgórz, jakich dziesiątki na Morawach.
Niesymetryczny rynek, w pobliżu pałac (owszem całkiem ciekawy, ale takich mają tu około setki), kościół
(takich jest tu z tysiąc), kilka knajp i ludzie niespiesznie przemierzający ulice. Vizovice ożywają praktycznie
dwa razy do roku – w lipcu, kiedy odbywa się tu jeden z większych rockowych festiwali w Czechach „Masters of Rock”, i w sierpniu – podczas tradycyjnego Trnkobraní.
Witajcie w stolicy śliwowicy >> Ale to i tak
stolica. Jak głoszą tablice przy wjeździe do miasta: „Vizovice – hlavní město slivovice”, co można by dość pokrętnie przełożyć na „Witajcie w stolicy śliwowicy”. I od
razu jasnym staje się cel, dla którego tysiące turystów
corocznie odwiedzają to miasteczko.
Odwieczna tradycja >> Pędzenie śliwowicy to tu odwieczna tradycja – chociaż pierwsze pisane wzmianki o produkcji pálenki pochodzą z XVII w.,

Die hiesige Landschaft ist eher unserem Vorland als Beskiden
ähnlich- leichte, kuppelförmige Rücken hier und da mit Wäldern
bedeckt, breite Täler dicht mit Dörfern bebaut. Und überall gibt
es Apfelgarten. Im Frühling blühen die Blumen der Obstbäumen
auf den Abhängen, so dass sie wie mit Schnee bedeckt wären.
Da das Klima hier mild ist, es viel mehr Sonne als bei uns gibt und
auch keinen Bodenfrost, wachsen die Früchte vorzüglich.

Verschlafenes Städtchen
mitten in Hügeln >> Vizovice allein werfen niemanden um- ein kleines ordentliches Städtchen mitten in Hügeln, die
es in Morawa Dutzende gibt. Der asymmetrische Markt, in der
Nähe ein Palais (zwar ganz interessant, aber es gibt hier hunderte von solchen), eine Kirche (solche gibt es hier auch Tausende),
ein paar Kneipen und ohne Eile spazierende Menschen. Vizovice belebt sich eigentlich zweimal im Jahr- im Juli findet hier eine
der größten in Tschechien Festspiele der Rockmusik „Masters
of Rock” statt und im August- während des traditionellen Trnkobraní.

Herzlich Willkommen
in der Hauptstadt des Sliwowitz >> Aber es
ist sowieso die Hauptstadt. Die Stadtschilde verkünden: „Vizovice – hlavní město slivovice”, was man hinterhältig als „Herzlich
Willkommen in der Hauptstadt des Sliwowitz“ übertragen kann.
Und sofort wird der Grund klar, warum tausende von Touristen alljährlich dieses Städtchen besuchen.
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to nie ma wątpliwości, że mieszkańcy Vizovic zajmowali się tym od początku istnienia osady.
Było to raczej zajęcie domowe – miejscowa gorzelnia,
należąca do tutejszej szlachty, początkowo wypalała głównie resztki słodu po produkcji piwa, później zaczęto wypalać zboże, z którego produkowano żytnią.
Mniej więcej w połowie XVIII w. zaczęto również produkować słynną śliwowicę. Na początku była traktowana bardziej jako produkt uzupełniający asortyment niż
jako wyrób flagowy, ale z początkiem XIX w. jej produkcja nabrała większego znaczenia.

Destylaty koszerne „R. Jelínek” >> Pojawienie się w drugiej połowie XIX w. w mieście Zikmunda Jelínka i Karela Singera stało się ważnym punktem
zwrotnym w rozwoju lokalnego przemysłu owocowego. Wcześniej rolnicy ogromne nadwyżki śliwek suszyli i sprzedawali kupcom, ale w latach 90. XIX w. bardzo popularna stała się produkcja śliwowicy. Szybko
powstawały małe zakłady wypalające śliwowicę, do naszych czasów dotrwał jednak tylko jeden z nich – „R. Jelínek”. Wielka sława produktów markowanych nazwą
„R. Jelínek” rozpoczęła się w 1934 r., kiedy to Rudolf Jelínek zaczął produkować destylaty koszerne, czyli wyroby, do produkcji których zastosowano tylko surowce,
urządzenia i metody zgodne z przepisami ortodoksyjnej wiary żydowskiej. Sława ta przetrwała drugą wojnę
światową, chociaż nie przetrwała jej w większości rodzina Jelínków – większość zginęła w Auschwitz, a ostatni z żyjących synów Rudolfa Jelínka, zanim wyjechał do
Izraela w 1948 r., zezwolił państwu czechosłowackiemu na zarejestrowanie oryginalnego znaku towarowego „R. Jelínek”.

Zwiedzanie destylarni >> Trzeba przyznać,
że sama destylarnia, którą miejscowi nazywają likérką,
z początku robi skromne wrażenie. Ale warto ją zwiedzić i przy okazji wstąpić oczywiście do sklepu firmowego... Zwiedzanie fabryczki możliwe jest dzięki projekto-

Uralte Tradition. Das Brennen des Sliwowitz ist hier eine uralte Tradition- obwohl die ersten schriftlichen Erwähnungen von der Herstellung von pálenka aus dem 17. Jahrhundert stammen, gibt es
keine Zweifel, dass die Einwohner von Vizovic sich damit seit der
Gründung der Ansiedlung beschäftigt haben.
Es war eher eine Hausarbeit- die zum hiesigen Adel gehörende örtliche Brennerei hat am Anfang hauptsächlich die Malzreste nach
der Bierherstellung gebrannt, dann hat man angefangen, Getreide
zu brennen, von dem Getreideschnaps produziert wurde. Ungefähr in der Mitte des 18. Jahrhunderts hat man auch die Produktion des berühmten Sliwowitz angefangen. Am Anfang wurde er
mehr als ein Ergänzungsprodukt denn Topprodukt angenommen,
aber am Anfang des 19. Jahrhunderts hat seine Produktion an
Bedeutung gewonnen.

Koschere Destilate „R. Jelínek” >> Das Auftreten
von Zikmund Jelinek und Karel Singer in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts in der Stadt wurde zu einem Wendepunkt der
Entwicklung von lokaler Fruchtindustrie. Früher haben die Bauern
riesige Pflaumenüberschüsse getrocknet und den Käufern verkauft, aber in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts ist die Herstellung des Sliwowitz sehr populär geworden. Es wurden schnell
kleine Betriebe gegründet, die den Sliwowitz gebrannt haben. Nur
eins von ihnen hat bis heute aushehalten- „R. Jelínek”.
Großer Ruhm der mir der Marke „R. Jelínek” versehenen Produkte hat im Jahre 1934 angefangen. Zu dieser Zeit hat Rudolf Jelínek begonnen, koschere Destilate zu produzieren, also Erzeugnisse zu deren Herstellung nur solche Produkte, Anlagen und
Methoden verwendet werden, die den religionsgesetzlichen or-

Fot. : A rch iw u m Je l in ek

72

wi „Distillery Land”, w ramach którego obiektom przywrócono wygląd z lat 30. ubiegłego wieku, kiedy właścicielem firmy był Rudolf Jelínek.
Największe wrażenie na zwiedzających robi pomieszczenie egalizacji. W przesiąkniętej zapachem destylatów hali przebiega proces długotrwałego ich dojrzewania w wielkich nierdzewnych tankach.

thodoxen Vorschriften gemäß sind. Dieser Ruhm hat den Zweiten Weltkrieg überstanden, der Familie Jelinek jedoch ist es
nicht gelungen, den Krieg zu überleben- die meisten sind in Auschwitz ums Leben gekommen. Der letzte lebende Sohn Rudolf
Jelíneks hat dem tschechoslowakischen Staat die Registrierung des originellen Markenzeichen „R. Jelínek” genehmigt,
bevor er nach Israel im Jahre 1948 weggefahren ist.

Trnkobraní, czyli śliwkobranie >> W pobliżu gorzelni znajduje się teren, na którym co roku
w połowie sierpnia odbywa się wielkie wałaskie święto – Trnkobraní (czyli śliwkobranie). Za reklamę niech
posłuży tylko fakt, że głównym celem tej folklorystyczno-muzycznej imprezy jest „sławienie śliwki pod każdą
jej postacią”. Stoi tu też od niedawna wielki posąg... Jožina z bažin, który oczywiście „ochrzczono” śliwowicą
– opryskując figurę z samolotu rolniczego – jak w piosence...

Besichtigung der Destillationsanlage >>

Oni mogą, a my nie? >> Kosztując szlachetny trunek, ciężko się opędzić od natrętnych myśli, które dopadają za każdą wizytą u naszych południowych sąsiadów
– że oni mogą, a my nie... Przecież my też mamy swoje znakomite śliwowice – choćby tę łącką, która przez
wielu uważana jest za najlepszą w swojej klasie. Od lat
produkowana domowymi sposobami i od lat nielegalnie sprzedawana. Ostatnio pojawiły się szanse na to, by
w przyszłym roku zalegalizować produkcję i sprzedaż
mocnych domowych trunków, w sposób podobny do
tego czeskiego czy słowackiego. Tam wystarczy, że producenci zawiozą owoce do regionalnej gorzelni – założonej przez nich samych i kontrolowanej przez lokalne
władze – po czym odbiorą gotowe butelki z trunkiem
z własnych owoców. Później mogą je legalnie sprzedać.
Na razie w oczekiwaniu na szybką zmianę przepisów
i dalszą ich liberalizację pozostaje nam do wyboru śliwowica z akcyzą „Rzeczpospolita Sądecka – Ministerstwo Gorzelnictwa” albo podróż na południe, gdzie
grasuje (całkiem legalnie zapewne) Jožin z bažin...

Man muss zugeben, dass die Destillationsanlage, die von den
Einheimischen likérka genannt wird, einen eher bescheidenen
Eindruck macht. Sie ist aber sehenswert und man kann auch
bei Gelegenheit beim Firmengeschäft vorbeischauen… Die Besichtigung der Fabrik ermöglicht das Projekt „Distillery Land”.
In seinem Rahmen wurde den Objekten Aussehen der 30er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts wiederhergestellt, als
Rudolf Jelinek der Besitzer war.
Den größten Eindruck auf den Besuchern macht Destillationsraum. In der mit Destilatgeruch erfüllten Halle verläuft das lang
andauerndes Prozesses der Reifung in großen rostfreien Tanken.

Trnkobraní, also Pflaumenernte >> In der
Nähe von Brennerei befindet sich das Gelände, auf dem jedes
Jahr mitte August ein großes Fest stattfindet- nämlich Trnkobraní (also Pflaumenernte). Als Werbung dient die Tatsache, dass
das Hauptziel dieser folkloristisch-musikalischen Veranstaltung
„das Preisen der Pflaume in jeder Gestalt“ ist. Es steht hier auch
seit kurzem eine riesige Statue… von Jožina z bažin, die selbstverständlich als Sliwowitz „getauft” wurde, indem man sie vom
Landflugzeug gespritzt hat- so wie im Lied…
Die können und wir nicht? >> Beim Kosten dieses erlesenen Trunkes ist es schwer, die lästigen Gedanken loswerden zu können, die uns beim jeden Besuch bei unseren
südlichen Nachbarn erwischen, dass sie es können und wir
nicht... Wir haben ja doch auch unsere hervorragenden Sliwowitzen, z.B. den aus Łącko, der von vielen als bester seiner Klasse angesehen wird. Seit Jahren wird er mit Haushaltsmethode produziert und illegal verkauft. Es gibt aber Chancen dafür, nächstes Jahr die Produktion und den Verkauf der hausgemachten starken Trunken zu legalisieren, auf die tschechische
oder slowakische Weise. Dort reicht es, dass die Produzenten
ihre Früchte zu der von sich selbst erbauten und durch die regionale Herrschaft kontrollierten Brennerei bringen – und danach fertige Flaschen mit Trunk aus ihren Früchten abnehmen.
Danach können sie die Flachen legal verkaufen. In der Erwartung auf schnelle Vorschriftenänderung und ihre weitere Liberalisierung bleibt uns der Sliwowitz mit der Akzise „Rzeczpospolita Sądecka – Ministerstwo Gorzelnictwa” oder die Reise nach
Süden, wo Jožin z bažin sein Unwesen in der Gegend (bestimmt
ziemlich legal) treibt…
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Warmiński Hotel & Conference to

Warmiński Hotel & Conference ist ein

nowoczesny

modernes

obiekt

konferencyj-

konferenzgeschäftliches

no-biznesowy zlokalizowany w samym

Objekt im Zentrum von Olsztyn (deutsch

centrum Olsztyna. Hotel dysponuje 133

Allenstein) gelegen. Das Hotel bietet

komfortowo wyposażonymi pokojami

den Gästen komfortabel ausgestattete

typu

Zimmer vom Typ Standard, Superior,

Standard,

Superior,

Executive

oraz Apartamentem.
W

Restauracji

oraz

Executive und Appartement.
sezonowym

Warmiński Taras Grill & Bar skosztują
Państwo specjałów kuchni regionalnej
oraz europejskiej przyrządzonych przez
naszego Szefa Kuchni.

Im Restaurant und saisonaler Warmiński
Taras Grill & Bar können Sie die vom
Küchenchef zubereiteten Spezialitäten
der

regionalen

und

europäischen

Küche kosten.

Zapraszamy do skorzystania z jednej
z naszych klimatyzowanych sal wielofunkcyjnych oraz Business@Warmiński
wyposażonego w sprzęt biurowy i komputerowy.

Wir laden Sie dazu ein, von unseren
klimatisierten multifunktionalen Sälen
und von dem mit Büro- und Computerausstattung ausgerüsteten Business@
Warmiński Gebrauch zu machen.

Na terenie hotelu działa bezprzewodowy dostęp do internetu.

Im

ganzen

Hotel

gibt

es

freien

Internetzugang (Wi-Fi).

Przy hotelu znajduje się monitorowany
parking z przygotowanymi 60 miejscami
parkingowymi, parkingiem dla auto-

Am Hotel befindet sich ein bewachter
Parkplatz

mit
ein

60

vorbereiteten

busów oraz podziemnym garażem z 25

Parkplätzen,

miejscami.

Untergrundparkplatz mit 25 Plätzen.

Busparkplatz

und

skorzystać

Allen Gästen steht kostenlos Strefa

z bezpłatnej Strefy Wellness z sauną

Wellness (Wellness Zone) mit Sauna und

oraz salą fitness.

Fitnesshalle zur Verfügung.

Wszyscy

goście

mogą

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Wir laden Sie herzlich ein!

Warmiński Hotel & Conference
ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn
tel.: +48 89 522 14 70, faks.: +48 89 522 14 53 012
www.hotel-warminski.com.pl
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Wybierz swój kierunek i podróżuj z POLONUSEM
Robert Szewczyk

Jak pies z kotem,
czyli zwierzęta
w podróży
Urlop, wakacje, święta, do rodziny… Okazji do wyjazdów
jest coraz więcej i chętnie z nich korzystamy.
Kłopot, gdy nie mamy komu powierzyć opieki nad naszymi
pupilami. W takim wypadku muszą udać
się w podróż razem z nami.
Wie Hund und Katze also Tiere auf Reisen
Oczywiście w autobusach PKS POLONUS można przewozić zwierzęta, ale należy pamiętać o kilku prostych zasadach, których przestrzeganie sprawi, że przejazd będzie
przyjemny zarówno dla zwierząt zestresowanych nietypową sytuacją, jak i współpasażerów, dla których zwierzęce towarzystwo może być nieco niepokojące. Przede
wszystkim czworonogi nie mogą zagrażać bezpieczeństwu przejazdu oraz przeszkadzać pasażerom (i z wzajemnością).
Jak każdy pasażer, także nasz zwierzak, powinien mieć
bilet. W PKS POLONUS zwierzęta otrzymują 25% bonifikaty od ceny normalnego biletu. Całkowicie z opłaty
zwolnione są natomiast psy przewodnicy osób niewidomych oraz zwierzęta, które nie zajmują osobnego miejsca, czyli podróżują w specjalnych pojemnikach na kolanach lub w miejscu przeznaczonym na bagaż podręczny.
Kierowca, zgodnie z regulaminem, jest zobowiązany
sprawdzić, czy zwierzę ma aktualne szczepienia. Koniecznie należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia naszego pupila, a wcześniej sprawdzić, czy dokumenty dotyczące stanu jego zdrowia są w porządku.
Kot, jak wiadomo, lubi chodzić swoimi drogami, ale
na czas transportu powinien spocząć na kolanach właściciela, zamknięty w pojemniku służącym do przewozu. Pies, nawet jeśli jest przyjazny i wiadomo, że nikogo nie ugryzie, winien jechać w kagańcu i na smyczy.
W domu spokojny, w autobusie może być podenerwowany i przestraszony. Po prostu chodzi o to, żeby żaden
z pasażerów, przypadkiem, nie zapoznał się z ostrością
pazurów i zębów naszych milusińskich. Podróżujmy razem odpowiedzialnie i w zgodzie!

Urlaub, Ferien, Feiertage, zur Familie… es gibt
immer mehr Gelegenheiten zum Reisen und wir
nutzen sie gerne. Das Problem erscheint, wenn wir
niemanden haben, dem wir unsere Lieblingstiere
anvertrauen können. In solchen Fällen müssen sie
dann mit uns auf Reise gehen.
Selbstverständlich können Tiere in Bussen der Firma PKS POLONUS
transportiert werden, man sollte aber einige einfache Grundsätze nicht
vergessen, deren Befolgung verursacht, dass die Reise sowohl für die Tiere, die mit der ungewöhnlichen Situation gestresst sind, als auch für die Mitreisenden, für die die Tiergesellschaft beunruhigend werden kann, angenehm verläuft. Vor allem können die vierfüßigen die Sicherheit der Reise
nicht bedrohen sowie die Fahrgäste stören (und umgekehrt).
Wie jeder Fahrgast sollte auch unser Tier die Fahrkarte haben. In PKS
POLONUS erhalten die Tiere einen Preisnachlass von 25%. Ganz gebührenfrei sind jedoch Blindenhunde und Tiere, die keinen separaten
Platz einnehmen, das heißt, dass sie in speziellen Transportkoffern auf
dem Schoß oder in dem für Handgepäck bestimmten Ort reisen.
Gemäß dem Reglement, ist der Fahrer zur Kontrolle der aktuellen Impfungen des Tieres verpflichtet. Unbedingt sollte man den Krankenschein unseres Haustieres mitnehmen und vorher überprüfen, ob die Unterlagen über sein Gesundheitszustand in Ordnung sind.
Die Katze mag bekanntlich ihren eigenen Weg gehen, für den Transport jedoch sollte sie auf dem Schoß des Besitzers sitzen, geschlossen
in dazu bestimmten Transportkoffer. Der Hund sollte im Maulkorb und
an der Hundeleine fahren, auch wenn er freundlich ist und man weiß,
dass er niemanden beißt. Zu Hause ist der Hund ruhig, im Bus kann
er nervös und erschrocken sein. Es geht einfach darum, damit keiner
der Fahrgäste sich zufällig mit der Schärfe der Krallen und der Zähnen
unseres niedlichen Tierchen vertraut macht. Also reisen wir verantwortlich und in Frieden!

