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Green Velo

200 kilometrów rowerowej przygody

Indonezja
MIESIĄC MIODOWY w RAJU
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miejsce

Dla tych, którzy mają awanturnicze serca
i dla awanturników od serca.
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PEŁNIA WRAZEN

Narodowy Urząd Turystyczny
Republiki Dominikańskiej
Štěpánská 611/14. CZ-110 00 Praha 1, Czechy
Tel +420 222 231 078 . Fax +420 222 231 096
poland@godominicanrepublic.com

GoDominicanRepublic.pl
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REKL AMA

Drodzy Czytelnicy
Bardzo modne stało się ostatnio obserwowanie niezwykłych zjawisk
astronomicznych. W czasie zaćmienia Księżyca, tranzytów planet czy deszczu
meteorytów tysiące ludzi wpatruje się w niebo. Aby w pełni podziwiać
gwiazdy i zapewnić sobie najlepszą widoczność, warto znaleźć miejsce jak
najbardziej zacienione, niezanieczyszczone światłami. Amatorzy niebiańskich
spektakli mogą wybrać się w Góry Izerskie, Bieszczady lub Beskidy, gdzie
funkcjonują już parki ciemnego nieba. Nie dociera tam sztuczne światło i bez
przeszkód można obserwować fascynujące zjawiska i obiekty astronomiczne.

Ci natomiast, którzy wolą spędzać czas bardziej aktywnie, na przykład na
rowerze, mogą wybrać się na liczący ponad 2 tysiące kilometrów Green
Velo – najdłuższy, spójnie oznakowany szlak rowerowy w Polsce. Zaczyna
się w Elblągu, a kończy w Końskich i przebiega przez pięć województw
wschodniej

Polski:

świętokrzyskie,

podkarpackie,

lubelskie,

podlaskie

i warmińsko-mazurskie. Co ważne, wzdłuż całego szlaku wyznaczone są
Miejsca Przyjazne Rowerzystom.

Bożena Miller

redaktor wydania
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Tajemnice starego Trogiru

ANNA I KRZYSZTOF KOBUSOWIE

Wpisane na listę UNESCO stare miasto Trogiru zachwyca od pierwszego wejrzenia. Labirynt średniowiecznych kamiennych uliczek doprowadzi nas
wcześniej czy później na główny plac starego miasta, którego ozdobą jest katedra św. Wawrzyńca.
Każdy, kto tu dotrze, przez dłuższą chwilę wpatruje
się w portal z 1240 roku, na którym średniowieczny
twórca odtworzył w kamieniu otaczający go świat.
Nad weneckimi lwami zawstydzeni Adam i Ewa
skrywają nagość figowymi listkami, obok mężczyzna warzy strawę na ogniu, wyciągając w górę puchar, do którego szerokim strumieniem spływa wino
z dzbana, nieopodal widać fantastyczne bestiarium:
syrena, koń z tułowiem ryby i gryf były dla ówcze-

Skąpana w słońcu
Centralna Dalmacja

Prawidłowo postawione pytanie brzmi nie tyle „czy jechać do Chorwacji”, lecz który
region wybrać? Powodów, by odwiedzić Chorwację, jest cała masa. Każdy Cromaniak
jednym tchem wymieni ich co najmniej trzydzieści. Do najchętniej odwiedzanych miejsc
należy centralna Dalmacja. Znajdziemy tu idealne połączenie piękna i przygody, historii
i współczesności, krajobrazów i architektury.

fot.: © mrakhr – Fotolia.pl
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Panorama Trogiru

snych ludzi równie egzotyczne co słoń czy wielbłąd.
Warto wejść na dzwonnicę, by zobaczyć bajkowy
widok starówki: czerwone dachy domów, plątaninę
jasnych ulic i turkusową wodę. Widok iście bajkowy,
choć kształt wyspy, na której mieści się stare miasto,
wygląda niczym... żmija! Tutejsza starówka jest maleńka: by ją przejść, wystarczy zaledwie 750 kroków,
jak policzył pewien gorliwy historyk sprzed stuleci.
Nadmorska promenada Riva prowadzi do białych
murów Twierdzy Kamerlengo, jest też ulubionym
miejscem spacerów, gdzie wieczorami mieszają się
szykowne kreacje z luzackimi podkoszulkami. To idealne miejsce na zakończenie dnia lub... na jego przywitanie po całonocnej zabawie!
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Most Karola

Paweł Wroński

Gdy na miejscu zniesionego przez powódź mostu
Judyty na Wełtawie Karol IV rozkazał wybudować
nowy, astrologowie wyznaczyli moment zbieżny
ze sprzyjającą trwałości przeprawy koniunkcją
Marsa i Saturna. Ba, nakłonili cesarza, by wstał
wczesnym rankiem i zainicjował budowę o 531.
Tylko wtedy 5 nieparzystych, a więc uchodzących
za szczęśliwe, cyfr tworzyło emanujący magiczną siłą zapis 1357 9 7531 (1357 rok, 9. dzień
7. miesiąca, godzina 5 minut 31). Palindrom,
jak nazywano sekwencję znaków dającą ten
sam rezultat, niezależnie, od której strony je
czytano. Zsumowane cyfry dawały ponadto
liczbę 41, uważaną za dobry omen dla wszelkich

Czechy Karola IV
W 2016 roku nasi południowi sąsiedzi obchodzą uroczyście 700-lecie urodzin
Karola IV Luksemburskiego. Króla czeskiego, a później cesarza, który nadawał
przywileje miastom i wznosił liczne zamki, rozbudował Pragę i założył
uniwersytet, czyniąc z rodzinnego miasta metropolię średniowiecznej Europy.
Miejsca związane z jego panowaniem tworzą dziś ciekawy szlak,
ciągnący się przez całe Czechy.

fot.: © f9photos – Fotolia.pl

6

przedsięwzięć. Cesarz wstał więc bez ociągania
i osobiście wmurował kamień węgielny. Budowa
przeciągnęła się aż do roku 1402, bo powodzie
hamowały postępy prac. Rosnące koszty
pokrywano ze zbiórek pieniędzy w praskich
kościołach. Powstało jednak inżynieryjne
arcydzieło, ozdoba i symbol czeskiej
stolicy. Most nazywany Kamiennym
albo Praskim, stanowił do 1741 roku
jedyne połączenie Malej Strany
i Hradczan ze Starym Miastem.
Do 1816 trzeba było płacić myto
za jego przekroczenie. Dopiero
w 1870 r. nadano mu imię Karola.
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Karlštejn

Ten imponujący zamek wzniesiono z rozkazu
Karola IV w 1365 roku, by chronić koronny
skarbiec, klejnoty i insygnia królewskie.
Twierdza na wzgórzu nad Berounką, dopływem
Wełtawy, ma niezwykłą architekturę i układ
symbolizujący średniowieczny porządek świata.
Najniżej położone są zabudowania, w których
mieściły się stajnie, kuchnie i zamkowa studnia.
Wprawdzie wodzie, jaką z niej czerpano,
przypisywano cudowną moc dodawania siły,
jednak ta część zamku przeznaczona była dla
poddanych, którzy swoją codzienną pracą
tworzyli podwaliny potęgi Karolowego państwa.
Powyżej rezydował kasztelan i zamkowa
służba. Ponad kasztelanią wznosi się pałac
z komnatami dla króla i jego dworu, zaś jeszcze

wyżej dźwiga się Wieża Mariańska, mieszcząca
kaplicę Krzyża Świętego. Aby ją ozdobić, 129
świętych obrazów wykonał sławny w owym
czasie mistrz Teodoryk. Ponoć sam król do
boskiego przybytku wchodził boso dla okazania
pokory, a żeby ranga miejsca była dla wszystkich
czytelna, kazał założyć trzy pary żelaznych drzwi
z dziewięcioma zamkami. Ozdobiono je scenami
inspirowanymi opisem Niebiańskiego Jeruzalem
z biblijnej Księgi Objawienia. Dopiero
z tak skomponowanego otoczenia
wyrasta Wielka Wieża, kryjąca dawniej
królewskie skarby. Dziś mieszczą się
tam kopie insygniów władcy i roztacza
rozległy widok na szmat ziemi, którą do
1378 roku władał Karol IV.

fot.: © valeryegorov –Fotolia.pl
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Karlowe Wary

Słynne dziś uzdrowisko było przez stulecia
nazywane
Karlbadem.
Odkrycie
zaś
zdrowotnych właściwości miejscowych wód
termalnych przypisuje się samemu Karolowi.
Władca uwielbiał bowiem polowania i właśnie
podczas jednego z nich w lasach, w których
zbiegają się rzeki Ohře oraz Teplá miało miejsce
niezwykłe zdarzenie. Ranny jeleń, którego ścigał
król, wskoczył do gorącej wody rozlewającej
się wokół tryskającego obficie leśnego źródła
i nie tylko się nie poparzył, ale na oczach
zdumionego Karola jego rany się zagoiły. Król

uznał więc gorące wody za cudowne. Kazał
wykarczować okoliczne lasy, a założonej na
wyrębie osadzie nadał prawa miejskie w 1370
roku. Odkryte przez Karola źródło nazwano
Vřídlo. Bije niczym gejzer, wyrzucając wodę
o temperaturze 72 st.C. Wszystkich źródeł
leczniczych wód jest w Karlowych Warach 79.
A z ich szczególnych właściwości korzystają
nie tylko uzdrowiskowe zakłady lecznicze, ale
również słynna wytwórnia ziołowego likieru
– Becherovki, założona przez Jana Bechera na
początku XIX stulecia.

fot.: © Boris Stroujko – Fotolia/pl
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Szlakiem czeskiego władcy
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Obserwatorzy sfery niebieskiej
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Rozgwieżdżone nocne niebo wydaje się prozaiczne,

Izerski Park Ciemnego Nieba, najstarszy w Polsce,

ale kiedy ostatni raz świadomie patrzyliście w gwiazdy?

zaprasza na Dzień Astronomiczny (najbliższy odbędzie

Trójkąt Letni albo czym różni się zmierzch cywilny od

Gwiezdną Noc w Muzeum Gór Izerskich (13 sierpnia)

Ile konstelacji potraficie rozpoznać? Wiecie, co to jest

się pod koniec sierpnia) w Stacji Turystycznej Orle i na

astronomicznego? Widzieliście światło zodiakalne lub

w czeskiej Jizerce. Po raz pierwszy odbędzie się też

pasem czarny jak smoła nieboskłon? Nie wspomina-

wej (26-28 sierpnia) w pracowni astronomicznej w sta-

Drogę Mleczną przecinającą mieniącym się od gwiazd
jąc o obiektach astronomicznych, które można dojrzeć
przez teleskopy: planetach rodzimego Układu Słonecz-

plener astrofotografii oraz nocnej fotografii krajobrazocji Orle. www.astro.uni.wroc.pl/astroizery

nego, ich księżycach i pierścieniach oraz galaktykach,

Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”, najciemniej-

świetlnych i ukrytych w zakamarkach wszechświata.

Pokazy odbywają się w gospodarstwie astrotury-

mgławicach i układach gwiazd odległych o miliony lat
Obserwacja sfery niebieskiej, poznawanie sekretów

astronomii są domeną jeszcze dość mało znanej, ale
zdobywającej coraz więcej fanów, astroturystyki.

Ciemne niebo towarzyszyło ludziom od zarania dziejów, dzisiaj jest już niezwykłą rzadkością. Okazuje

się, że aż 97% terytorium naszego kraju jest zaśmie-

sze miejsce w Polsce położone w kultowych górach.
stycznym „Dolistowie” w Dwerniku lub na Przełęczy

Wyżnej. Do prezentacji nocnego nieba służy kilka te-

leskopów wyposażonych w okulary o dużym powięk-

szeniu, dzięki czemu Księżyc można zobaczyć tak
dobrze, jak przez okno statku kosmicznego „Apollo”.
www.gwiezdnebieszczady.pl

cone przez światło. Lampy uliczne, neony, reflektory,

Stowarzyszenie „Polaris” w Sopotni Wielkiej (Beskid

wpływają na zdrowie i odbierają naturalne bogactwo,

Nieba (6-7 sierpnia) – weekendowy astropiknik z ob-

jupitery nieustannie rozpraszają mrok, negatywnie
którym jest widok ciemnego nieba. W celu ochrony

ostatnich miejsc, gdzie nie dociera sztuczne światło,
utworzono obszary i parki ciemnego nieba, gdzie bez

przeszkód można oglądać zjawiska i obiekty astro-

nomiczne. Warto wybrać się na taki fascynujący

astropokaz: wygodnie zasiąść na leżaku, wsłuchać
się w opowieść astronoma, patrzeć i podziwiać. Tym
bardziej że odbywają się one w pięknych okolicznościach przyrody.

Żywiecki) organizuje po raz kolejny Festiwal Ciemnego

serwacjami teleskopowymi, prelekcjami, konkursa-

mi, liczeniem Perseidów i… muzyką pod gwiazdami.
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Korekta
BaRBARA DYBICZ

W każdy sierpniowy piątek można wziąć udział w seansie astronautycznym w Młodzieżowej Stacji Kosmicz-

nej YSS i pokazach teleskopowych w obserwatorium
astronomicznym. www.polaris.org.pl

Żeby nie było jak w aforyzmie Stanisława Jerzego Leca:

„Biedny, kto gwiazd nie widzi bez uderzenia w zęby”.
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Okładka:
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Festiwal w Salzburgu
Salzburg, Austria
Latem ulice tego pięknego
miasta wypełnia muzyka
Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Koncert, opery, spektakle – genialny kompozytor niepodzielnie
rządzi Salzburgiem i nieustannie
zachwyca swoimi kompozycjami. Będzie barokowo!
www.salzburgerfestspiele.at
Warsztaty Archeologii
Eksperymentalnej
Wolin, Polska
Co innego oglądać starożytne
artefakty, co innego samemu
zmienić się w rzemieślnika. A jest
w czym wybierać: od garncarstwa po taniec oraz od produkcji
filcu po odlewnictwo. W końcu
Wolin to nie tylko plażowanie.
www.jomsborg-vineta.com

Mad Decent Block Party
Fort Lauderdale, Floryda, USA
Hiphopowi raperzy wprowadzą
uczestników w taneczny trans.
Tłumnie, odjazdowo, wariacko –
inaczej nie będzie. Przygotujcie
się po prostu na szaleńczy amok.
www.maddecentblockparty.com
Wystawa „Common Affairs”
Berlin
Wystawa prac polskich artystów
– finalistów konkursu „Spojrzenia”
w Instytucie Polskim w stolicy
Niemiec jest zarówno okazją do
spotkania z awangardą młodego
pokolenia rodzimych twórców, jak
i sposobnością promocji współczesnej sztuki polskiej za granicą.
www.polnischekultur.de
Wilderness Festival
Charlbury, Anglia
Nazwa imprezy mówi sama za
siebie. Cudaczne, dzikie hulanki
sprawią, że odzyskacie radość
życia. Wszystkiego po trosze i do
syta: żywa muzyka, teatr, joga,
sport, taniec, dobre jedzenie i
warsztaty rękodzieła. Wyluzujecie
się ekstraordynaryjnie.
www.wildernessfestival.com

k a l e nmdi ae rj isucme
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22 VII
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01 VIII
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5-8 VIII

13 VIII

12-14 VIII

26-28 VIII

30 VI
-03 VII

The Tall Ship Races
Szczecin
Każdy żeglarz o tym wie,
ale powtórzmy raz jeszcze:
spektakularny finał regat,
na który przypłynie 100 największych i najpiękniejszych
żaglowców na świecie.
Musicie je zobaczyć!
www.sailtraininginternational.org

Outlook Festival
Pula, Chorwacja
Koncerty współczesnej muzyki
elektronicznej, ale i sięganie do
źródeł: reggae i dub. Impreza
odbędzie się w dawnym porcie
morskim i na rozbrzmiewających muzyką statkach. A plaża
i morze bez ograniczeń.
Fajny koniec wakacji.
www.outlookfestival.com

Bud Billiken Parade
Chicago, USA
Najstarsza i największa
afroamerykańska parada po raz
87. przemierzy ulice miasta. Porywająca muzyka, kolorowe stroje,
układy taneczne.
Jednym słowem show,
co się zowie!
www.budbillikenparade.org

17. Południk. Dolnośląski
Festiwal Podróżników
Pasterka
Nazwa festiwalu pochodzi od
południka przebiegającego przez
Wrocław. Impreza wpisała się
na stałe w kalendarz festiwali
podróżniczych i co roku przyciąga
i wytrawnych globtroterów, i miłośników ich barwnych opowieści.
www.17poludnik.pl

Ultrajanosik
Nidzica
Trzy ultrabiegi po zbóju (50, 80
i 110 km) z takimi widokami, że
dech w piersi będą zapierać.
Polskie i słowackie góry
i magury biegusiem można obejrzeć w całej okazałości.
Sie sykuje niezła wyrypa, hej!
www.ultrajanosik.pl

Święto winobrania w Zielonej
Górze, Zielona Góra
Gdy władzę nad Zieloną Górą
przejmuje Bachus, król winobrania, miasto zmienia się w ogromną scenę, na której odbywają
się koncerty, zawody sportowe,
zabawy plenerowe i uliczne
korowody. No i degustacje wina
oczywiście.
www.winobranie.zgora.pl

Bella Skyway Festiwal
Toruń
Magiczny festiwal, unikalne
połączenie piękna architektury,
sztuki, światła i naukowych, głównie astronomicznych inspiracji.
Różnorodne instalacje świetlne w
sercu toruńskiej starówki wprawią
widzów w zachwyt i zadziwią.
www.tak.torun.pl

ERC European
Rover Challenge
Chęciny
Jedyny taki event w Europie:
największe, cykliczne wydarzenie
robotyczno-kosmiczne. Te, co jeżdżą, skaczą i fruwają – roboty oraz
ich twórcy zapraszają.
www.roverchallenge.eu

Marsz Śledzia w Zatoce
Puckiej, Puck
Syndrom Mojżesza to jeden
z etapów marszu przez Zatokę
Pucką, tylko dla głęboko wierzących (z przymrużeniem oka).
Uczestnicy muszą zjeść specjalnie przyrządzonego
śledzia i łyknąć marynarski napój,
a potem…
www.marszsledzia.pl/kontakt

Roundabout Baltic.
Wzornictwo z widokiem
na morze, Malmö, Szewcja
Ostatnia okazja, by zobaczyć
wystawę. W pokazie bierze udział
ponad 40 projektantów z ośmiu
krajów: Danii, Estonii, Finlandii,
Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski
i Szwecji, którzy prezentują
blisko 70 obiektów.
www.formdesigncenter.com
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Oasis Festival
Marrakesz, Maroko
Taneczne party na Saharze
w prywatnym ośrodku wypoczynkowym z panoramą
gór Atlas w pakiecie. Brzmi
nieźle? Aha, zagra 40 wykonawców, a afrykański upał
najlepiej przetrwać w basenie
z zimnym drinkiem w dłoni.
www.theoasisfest.com

Oktoberfest
Monachium, Niemcy
Legendarna impreza, cóż więcej
można powiedzieć? Piwo poleje
się hektolitrami, a zabawa nie
ustanie ani na chwilę. Bawarskie
dni i noce z pewnością okażą się
pełne atrakcji i to nie tylko tych
związanych ze złocistym napojem.
O’zapft is!
www.oktoberfest.de

17-30 IX

42 Olimpiada Szachowa
Baku, Azerbejdżan
Szachiści płci obojga zmierzą się
w turnieju w azerskim mieście,
by wyłonić mistrzów olimpijskich. Miłośnicy szachów będą
przeżywali nie mniej emocji niż
kibice popularnych dyscyplin
sportowych. Szach i mat!
www.bakuchessolympiad.com

19-24 IX

Festiwal Filmowy w Gdyni
Gdynia
Największa impreza promująca
polską kinematografię. W programie m.in. konkursy, pokazy specjalne, projekcje klasyki polskiego
kina i spotkania z twórcami.
Kochasz kino? Przyjedź do Gdyni!
www.festiwalgdynia.pl

20 IX

Ciekawi Świata:
Jak podróżowano w XIX w.
Białystok
Projekt fotograficzny, którego
celem było dotarcie do miejsc,
gdzie nadal funkcjonują środki
lokomocji z XIX wieku: żaglowce,
kolej żelazna, parostatki, aerostaty, i sfotografowanie ich stuletnim
drewnianym aparatem.
www.bok.bialystok.pl/wydarzenia
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wyprawa. Lokalny przewodnik poradził nam założyć długie
spodnie i wygodne traperki. W lesie jest dużo dzikich zwierząt,
m.in. pytony, jelenie, wielobarwne motyle. Markowi udało się
nawet kilka schwytać. – Zobacz, Kasiu, będą pięknie wyglądać w klaserze. – Nie ma mowy, natychmiast je wypuść…!!! Co
ty, w dobie internetu chcesz zwierzęta w klaserze zamykać?
Nasza wędrówka trwała dobre 4 godziny. Dotarliśmy na
szczyt w samo południe. Słońce już dobrze prażyło nasze
lekko osłonięte głowy, wiatr na szczycie wzniesionym ponad
3726 m nad poziom morza dawał jednak lekkie poczucie
ukojenia. Widok kaldery był oszałamiający. Powstało tu jezioro, na środku którego w ubiegłym stuleciu wypiętrzył się
zaledwie 150-metrowy stożek wulkaniczny, dziś lekko dymiący siarką. Przewodnik wyjaśnił nam, że dla wielu hinduistów
jezioro Segara Anak i stożek nazwany Gunung Baru Jari – to
miejsca szczególnego kultu i modlitwy. Gudung Baru Jari powstał niedawno, a jego aktywność powoduje wypływ lawy do
jeziora, którego woda nagrzewa się nawet do 35oC.
Podobne jeziora wulkaniczne można spotkać w innych częściach Indonezji. Najsłynniejsze znajdują się na Flores (Danau
Kelimutu – trzy różnokolorowe jeziora), a największe na Sumatrze, na którego środku jest wyspa Samosir.

Katarzyna Frycz

WSPANIAŁY MIESIĄC

MIODOWY W INDONEZJI

cz. 2

Po pełnym wrażeń pobycie w Jakarcie postanowiliśmy odpocząć
w spokojniejszym zakątku Indonezji. Specjalny paszport linii lotniczych
Garuda Indonesia pozwolił nam na elastyczny dobór miejsc
i w ramach opcji Adventure wylądowaliśmy w Mataram na Lobmoku.
Wyprawa na górę Rinjani
Malowniczo położona wyspa znajduje się na wschód od
Bali. Zatrzymaliśmy się w jednym z butikowych hoteli
na plaży Sengigi. Plan wyprawy tym razem nie był ściśle określony, wiedzieliśmy tylko, że chcemy wejść na
górę Rinjani. Zaraz po wylądowaniu znaleźliśmy przez
internet lokalnego touroperatora, z którym uzgodniliśmy

wszystkie szczegóły wyprawy. Bardzo wcześnie rano wyjechaliśmy z Mataram w kierunku wschodnim do wioski
Sembalun, położonej w sąsiedztwie Parku Narodowego
Gunung Rinjani. Po przepysznym śniadaniu, na które
podano Sate Bulayang – tradycyjne szaszłyki mięsne
z rulonikami z ryżu owiniętymi bambusem, wyruszyliśmy
pieszo w głąb lasu tropikalnego. To nasza pierwsza taka

fot. Katarzyna Frycz

16

17

wyprawa

wyprawa

To miejsca niezwykłe, o których lokalna społeczność opowiada
wiele legend z pogranicza rzeczywistości i baśni z 1001 nocy. Kilka z tych historii opowiedział nam przewodnik przy blasku gwiazd
i księżyca, kiedy przy dźwięku cykad, w oczekiwaniu na wschód
słońca nad jeziorem, łowiliśmy ryby na śniadanie.
To nie były jedyne niezwykle romantyczne chwile na Lomboku.
Po całym dniu wędrówki odpoczywaliśmy, leżąc na plaży o białym
piasku w urzekającej zatoce Tanjung Aan, która w świetle zachodzącego słońca mieniła się blaskiem czerwieni i pomarańczy,
tworząc naprawdę bajkowy krajobraz. Ziarenka nagrzanego słońcem piasku, wolno przesypujące się między palcami stóp, dawały
wspaniałe uczucie odprężenia i wieczornego relaksu po długim,
wyczerpującym marszu z góry Rinjani.
– Jutro kolejne atrakcje, Kasiu – szepnął mi na ucho Marek –
a teraz chciałbym spędzić czas tylko z tobą w zaciszu naszego
bungalowu. Uśmiechnęłam się, wiedząc, że to oznacza tylko jedno… Bardzo chciał zagrać w „Zombie” na swoim nowym tablecie.

Warany i rafy koralowe na Komodo
Następny dzień zaczął się wcześnie rano kolejnym przelotem do

fot. Katarzyna Frycz

Waran na wyspie Komodo

www.dramiński.com
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Labuan Bajo na Flores. Stamtąd mieliśmy transfer na
Komodo.
Wcześniejsze dni były dość intensywne, dlatego z radością powitałam hamak na górnym pokładzie statku, który
miał zawieźć nas na spotkanie z największym żyjącym
jaszczurem na ziemi.
Tak, widzieliśmy warany – bo o nich mowa. Choć są największą atrakcją wysp Komodo, dla mnie o wiele większym zaskoczeniem jak zwykle była przyroda i krajobraz,
a przede wszystkim to, co mieliśmy okazję zobaczyć nurkując.

Indonezja ma jedną z najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych raf koralowych na ziemi. Schodziliśmy pod
wodę wiele razy i za każdym razem naszym oczom ukazywał się najpiękniejszy widok, jaki kiedykolwiek widziałam
w życiu. Chciało się krzyczeć, jak tu pięknie, ale jedynym
możliwym środkiem komunikacji był wyciągnięty w górę
kciuk i uścisk dłoni Marka. Rozumieliśmy się bez słów,
było pięknie. Chciało się kochać i całować w otoczeniu
tych kolorowych ukwiałów i niezliczonych ilości ryb. Nie
wierzycie? Pojedźcie sami.
Podczas urlopu zwiedziliśmy jeszcze kilka miejsc z paszportem Garudy. Zachwyceni historią chrześcijaństwa na
Flores odwiedziliśmy kilka kościołów związanych z działalnością polskich misjonarzy. Niezwykłe spotkania
z ludźmi, którzy opowiadali o życiu nieżyjącego już ks.
Stanisława Wyparło, który na Flores spędził 50 lat swojego życia, zbudowały niesamowite poczucie, że niezależnie od szerokości geograficznej, tylko od serca ludzkiego zależy, czy nieznajomość innej kultury wzbudzi
dystans i niechęć czy ciekawość, przyjaźń i szacunek.
Wyjeżdżając z Indonezji, obiecaliśmy sobie więcej takich
urlopów w naszym dalszym wspólnym życiu.
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Aż 21 plaż Republiki Dominikany zostało uhonorowanych Błękitną Flagą będącą międzynarodową nagrodą przyznawaną plażom, które spełniają wysokie
standardy pod względem bezpieczeństwa, udogodnień i czystości. Powyższe standardy jakości podlegają kontroli Fundacji na rzecz edukacji o środowisku
(FEE).

Skarby natury
Fot. archiwum – Ministerstwa Turystyki Republiki Dominikańskiej

20

Republika
Dominikany
Plaże na pierwszym planie
Krystalicznie czysta woda mieniąca się wszystkimi odcieniami błękitu

oraz setki kilometrów piaszczystego wybrzeża otoczonego palmami kokosowymi.
Republika Dominikany jest rajem dla tych, którzy chcą zrelaksować się

w promieniach karaibskiego słońca, jak również przeżyć ekstremalną przygodę
z dreszczykiem emocji.

Dziki, pełen zieleni, kryjący mniejsze i większe zatoki,
wodospady, góry i zapierające dech w piersiach widoki – półwysep Samaná pełen jest miejsc do odkrycia. Półwysep słynie z plaż, przy których można brodzić w wodzie lub uprawiać bodyboarding, a także
z trekkingów na łonie natury i możliwości obserwowania wielorybów. Miejsce to zachowało swoją autentyczność – nienaruszone plaże znajdujące się z dala
od miast i obszarów zurbanizowanych, co czyni je
doskonałym celem dla niezależnych podróżników.
Błękitną Flagą zostały również nagrodzone plaże Los
Cayos, El Portillo i na wyspie Cayo Levantado. Bahía
de Samaná słynie ze wspaniałych zatok szczycących
się rysunkami namalowanymi przez Indian z plemienia
Taino oraz z wycieczek łodzią do lasów mangrowych.

Co roku przybywają w to miejsce humbaki, aby powić
swoje potomstwo. Stolicą prowincji jest miasto Samaná. Z Las Galeras wyruszają wycieczki na słynną
plażę Playa Rincón otoczoną palmami kokosowymi
i drzewami migdałowymi. Główny ośrodek turystyczny mieszczący się w Las Terrenas oferuje świetne
sklepy, restauracje i bary, lecz zdołał zachować atmosferę nadmorskiego luzu i relaksu. Długa, spokojna plaża Punta Popy oprócz wspaniałych zachodów
słońca oferuje fantastyczne warunki do uprawniania
kitesurfingu.
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Miasto kiteboardingu i raf koralowych

Przez długi czas Cabarete pozostawało, z dala od
szlaków turystycznych. W 1980 roku jego tajemnice
odkryła dwójka zapalonych surferów. W zaledwie kilka
lat lokalna plaża stała się mekką fanów ekstremalnych
sportów wodnych. Na północnym wybrzeżu można
również uprawiać kolarstwo górskie, jazdę konną
i kajakarstwo. Na zachód od Puerto Plata leżą Punta
Rucia i Cayo Arena. Cały obszar otaczają barwne rafy
koralowe, czyniąc go idealnym miejscem do snorkelingu. Na północnym wybrzeżu można napotkać plaże z Błękitną Flagą na Costa Dorada i Playa Dorada.

Malownicze
południowo-wschodnie wybrzeże

W pobliżu wioski rybackiej Bayahibe rozciąga się
dwukilometrowa plaża z Błękitną Flagą szczycąca
się przepiękną rafą koralową. Na plaży Dominicus
znajduje się pięć luksusowych ośrodków. Najpopularniejszy odcinek plaży publicznej mieści się pomiędzy
Iberostar Hacienda Dominicus a Viva Palace nieopodal baru w latarni morskiej, który jest punktem rozpoznawczym tej części plaży. Wschodni Park Narodowy w prowincji La Altagracia obejmuje powierzchnię

Fot. archiwum – Ministerstwa Turystyki Republiki Dominikańskiej
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o wielkości 430 km2. Można tu podziwiać dziewicze
lasy, mangrowce i plaże. Na odwiedzających oczekuje również fantastyczne naturalne zoo z pelikanami,
fregatami, papugami, manatami, żółwiami morskimi,
delfinami, hibiskusami, aloesami i palmami kokosowymi. Poza naturalnym bogactwem park może
pochwalić się zatokami kryjącymi ważne znaleziska
archeologiczne. Wyspa Saona, na której zabroniona
jest budowa hoteli, znajduje się na południe od stałego lądu. Znajdują się na niej plaże jak z obrazka. Na
wyspę można dostać się łodzią motorową lub katamaranem z Bayahibe, mijając po drodze spektakularną scenerię. W parku można również podziwiać
zatoki z rysunkami Indian z plemienia Taino.

Luksus w otoczeniu egzotyki

Punta Cana jest miejscem odpoczynku i relaksu.
W miejscu, w którym Atlantyk spotyka się z Morzem
Karaibskim, znajdziemy duże ośrodki turystyczne oferujące komfortowe zakwaterowanie bezpośrednio na
plaży. Do Punta Cana podróżują golfiści, aby skorzystać z 11 pól golfowych. Większość ośrodków jest
przeznaczona dla rodzin i posiada miniaturowe parki
rozrywki dla dzieci. Całe rodziny mogą wygodnie re-

Fot. archiwum – Ministerstwa Turystyki Republiki Dominikańskiej
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laksować się w dużych ośrodkach all-inclusive oferujących różne aktywności oraz wyżywienie i napoje
w cenie. Jest to również miejsce, w którym odbywają
się bajeczne śluby upamiętnione na pięknych zdjęciach z pejzażem plaży z jedwabiście delikatnym, białym piaskiem i palmami kokosowymi w tle. Na Playa
de Juanillo na Cap Cana panują idealne warunki do
snorkelingu, jazdy konnej i kajakarstwa. Lokalne bary
i restauracje oferują szeroki wybór tropikalnych dań
i egzotycznych drinków. Błękitną Flagą w tym rejonie
mogą poszczycić się plaże Arena Gorda Beach, Bavaro, El Cortecito, Macao i Cabeza de Toro.

Zatoka Orłów

Południowo-zachodnie wybrzeże kryje wiele wspaniałych i nieodkrytych miejsc. Park Narodowy Jaragua
w regionie Pedernales obejmuje kilka różnych ekosystemów i przyciąga odwiedzających bogactwem
endemicznych gatunków roślin i zwierząt, których nie
zobaczymy nigdzie indziej. Z dala od cywilizacji na
najdalej wysuniętym na zachód odcinku wyspy leży
dziesięciokilometrowa plaża Bahía de las Águilas. Nie
ma tam hoteli, sklepów ani restauracji – tylko przyroda, białe piaszczyste plaże i krystalicznie czysta
woda. Osobliwie suchy klimat, laguny i dzikie klify
stwarzają idealne warunki dla 130 gatunków ptaków.

Narodowy Urząd Turystyczny
Republiki Dominikańskiej
Štepánská 611/14
CZ-110 00 Praha 1, Czechy
Tel. +420 222 231 078
Faks +420 222 231 096
poland@godominicanrepublic.com
www.godominicanrepublic.pl
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wym hotelu z licznymi restauracjami, w eleganckiej rezydencji przy polu golfowym albo – rzeczywiście jak w Raju – w kameralnych apartamentach
zaaranżowanych z myślą o wypoczynku w gronie
rodzinnym lub z grupą przyjaciół. Parc Hotel oferuje swoim gościom pakiet „Parc Premium Inclusive”
z całodniowym wyżywieniem, a nawet z wybranymi napojami w cenie. W pozostałych obiektach
można zamówić całodniowe wyżywienie na normalnych zasadach. Na terenie kompleksu znajduje się strefa Wellnes & Beauty, dostępna dla gości
wszystkich obiektów.
Gospodarze zapraszają do korzystania z usług animatorów, którymi są młodzi ludzie z różnych stron
świata. Pod ich opieką każdy dzień zaczyna się od
ćwiczeń rozciągających i relaksacyjnych. Prowadzą
również aerobik w wodzie, rozgrywki sportowe,
konkursy, a dla dzieci całodzienny klub. Wieczorami w należącym do kompleksu Piano Barze lub
w malowniczym amfiteatrze odbywają się występy
artystyczne. Muzyka na żywo zachęca do tańca,
a to sprzyja zawieraniu nowych znajomości.

PAWEŁ WROŃSKI

Komfortowo

nad Jeziorem Garda
Włoską sieć hoteli Parc Hotels Italia & Resorts charakteryzuje wysoki
standard usług i piękne położenie obiektów.
Ich oferta skierowana jest zarówno do rodzin z dziećmi, jak i biznesu oraz firm.
Nad rozlewającym się u południowych stóp Dolomitów jeziorem Garda obiekty z sieci Parc Hotels
Italia & Resorts znajdziemy w czterech miejscach.
Na brzegach południowej części akwenu w należących do regionu Wenecji Euganejskiej miejscowościach Bardolino, Peschiera del Garda i Castelnuovo del Garda, zaś na północy, po lombardzkiej
stronie jeziora, w Limone Sul Garda.

Największy z kompleksów sieci Parc Hotels Italia
& Resorts nad jeziorem znajduje się w Peschierze.
Należą bowiem do niego cztery zróżnicowane pod
względem atmosfery i walorów hotele oraz rezydencje: 4-gwiazdkowy Active Hotel Paradiso &
Golf, 2-gwiazdkowa Golf Residence, 4-gwiazdkowy Parc Hotel oraz 2-gwiazdkowa Residence Eden.
Można więc wybrać zakwaterowanie w luksuso-

foto - Parc Hotels Italia and Resorts
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Włoska sieć Parc Hotels Italia & Resorts:
www.parchotels.it
Hotele i rezydencje należące do sieci w Peschiera del Garda:
Active Hotel Paradiso & Golf****:
www.activehotelparadisopeschiera.it
Golf Residence**: www.golfresidencepeschiera.it
Parc Hotel****: www.parchotelpeschiera.it
Residence Eden**: www.residenceedenpeschiera.it
Golf Club Paradiso del Garda: www.golfclubparadiso.it
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kowych narzędzi, maszyn górniczych, kryształów i skamielin. Dzięki swojej determinacji i pasji nie tylko uratował bezcenne, solne dziedzictwo, ale także stworzył
niezwykłe podziemne Muzeum, a zgromadzona przez
niego unikalna kolekcja drewnianych machin stała się
główną przyczyną wpisania kopalni soli na listę UNESCO
w 1978 roku.

Kierat polski, XVII w., Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, fot. Bartek Papież

Komora Maria Teresa II – rezerwat górniczy, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, fot. Artur Grzybowski

Sala Gotycka, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, fot. A. Grzybowski

Solne dziedzictwo
ocalone od zapomnienia

Wiele osób mówi, że zna Wieliczkę i wszystko o niej
wie. Czego zwiedzający jednak o niej nie wiedzą?
Nie każdy wie, że w kopalni soli można jeszcze zwiedzić
imponującą część należącą do Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i to w cenie już wykupionego biletu.
Co trzeba zrobić, by ją zobaczyć?
Zwiedzenie Trasy Muzeum jest możliwe po przejściu
Trasy Turystycznej i krótkiej przerwie w komorze Wisła,
gdzie dyspozytor będzie informował o grupach zmierzających do podziemnego Muzeum. Jest to miejsce, gdzie
zwiedzający stają przed wyborem, czy kontynuować
zwiedzanie czy wyjechać na powierzchnię.

Dlaczego warto kontynuować wycieczkę?
Przede wszystkim dla możliwości obcowania z oryginalnymi, unikalnymi w skali świata zabytkami, m.in. kolekcją potężnych drewnianych maszyn – kieratów czy
misternie wykonanym Rogiem Bractwa Kopaczy z 1534
roku, symbolu trudu górników i bogactwa wielickiej kopalni. W liczącej 18 komór Trasie Muzeum znajduje się
w sumie 15 wystaw stałych, nowoczesna kaplica pw.
Jana Pawła II oraz dwa niezwykłe rezerwaty górnicze
o wyjątkowych walorach historycznych i widokowych:
Maria Teresa i Saurau. Dzięki temu, że grupy w podziemnym Muzeum są mniej liczne, mamy możliwość obcowania w kameralnej atmosferze z majestatem kopalni soli.

W nazwie Muzeum znajduje się słowo „żupa”,
co ono oznacza?
Żupa to staropolskie słowo oznaczające kopalnię, natomiast Żupy Krakowskie to dawne przedsiębiorstwo królewskie obejmujące kopalnie w Wieliczce i Bochni wraz
z warzelniami, całym zapleczem administracyjno-technicznym i okazałym zamkiem.
Zamkiem? Czy w Wieliczce jest zamek?
Tak, budowla istnieje do dziś i jest udostępniona zwiedzającym. XIII-wieczny Zamek Żupny to niezwykle oryginalne miejsce, przez wieki urzędował tu żupnik – dawny
„dyrektor” solnego przedsiębiorstwa, tu znajdowała się
kuchnia żupna, pierwsza w Polsce „pracownicza stołówka”, a także łojownia – miejsce wydawania łoju do kaganków, którymi górnicy oświetlali swoje miejsce pracy.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Będąc w Kopalni Soli w Wieliczce, warto odwiedzić Muzeum Żup Krakowskich.
Jego podziemna część zlokalizowana na III poziomie kopalni i jest największym
w Europie podziemnym muzeum.

Gdzie zabytki były eksponowane?
Okazało się, że zabytków jest tak wiele, że nie wystarczy jedna komora, która od 1951 roku służyła ekspozycji,
dlatego w latach 1958-1966 w pozyskanych 14 nowych
wyrobiskach udało się stworzyć dużą i bogatą ekspozycję z podziemną salą konferencyjno-kinową, kawiarnią
i nowoczesnym wystrojem.

Zamek Żupny, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, fot. Bogdan Pasek

W tym roku Muzeum obchodzi 50. rocznicę udostępnienia Trasy Muzeum w kopalni soli. Ekspozycja z 1966
roku należała do najbardziej nowoczesnych podziemnych ekspozycji w Europie. Jak to się udało?
Jej najwyższy poziom i ponadczasowość zawdzięczamy
twórcy Muzeum, Alfonsowi Długoszowi, absolwentowi
berlińskiej Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. W 1949 roku
na wieść o likwidacji wielu wyrobisk Długosz wraz z towarzyszącym mu górnikiem rozpoczął penetrację podziemnych kopalni soli. Przemierzał dziesiątki kilometrów
zapomnianych, ciemnych wyrobisk w poszukiwaniu wie-

A co kryje się wewnątrz dawnej siedziby żupnika?
W zamku co mniej więcej 4 miesiące pojawia się nowa
ekspozycja czasowa, aktualnie „Pax et Bonum – zakony
franciszkańskie w Polsce”. Natomiast na stałe zainstalowana jest prezentacja największej w Polsce kolekcji
solniczek, znajdują się tam wyjątkowe skarby sztuki,
najstarsze z XVI wieku. Zamkowy dziedziniec w okresie letnim zamienia się w miejsce imprez plenerowych
i koncertów przyciągających zarówno mieszkańców
Wieliczki i Krakowa, jak i turystów z całego świata.

Rozmowa z Piotrem Chwalbą
z Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Zamek Żupny, ul. Zamkowa 8, Trasa Muzeum, ul. Daniłowicza 10
Informacja 12 278 58 49
www.muzeum.wieliczka.pl
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Tańczący harnasie

i cepry na monsterrollerach
Kotelnica to często używana na Podtatrzu geograficzna nazwa gwarowa oznaczająca
kotlinę, obniżenie terenu. Kotelnica Białczańska jest natomiast największym na Podhalu kompleksem sportowym, który stale powiększa swoją ofertę i zaskakuje atrakcjami
o każdej porze roku.

Tu się oddycha

Białka Tatrzańska, podhalańska wieś, znana jest z rozbudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Słynie
też z wysokiego nasłonecznienia, które łagodzi surowy
górski klimat, i wspaniałych tatrzańskich panoram. Nie
dziw, że rokrocznie przybywają tu rzesze wczasowiczów
złaknionych „tatrzańskich klimatów” i góralskich rozrywek. W sierpniu po raz jedenasty odbył się u podnóża
Kotelnicy rewelacyjny Festiwal Białczański, impreza, której miłośnikom podhalańskiego folkloru przedstawiać nie
trzeba. Jej zwieńczeniem były zmagania o zaszczytny
tytuł Harnasia Roku 2016 i widowiskowy taniec zbójnicki w wykonaniu wszystkich dotychczas uhonorowanych
harnasiów.

Dwa kółka zamiast dwóch desek

Latem stoki Kotelnicy Białczańskiej nie pustoszeją, działa
oczywiście kolej linowa – warto wjechać na szczyt Kotelnicy, by zachłysnąć się bajecznymi widokami Tatr, Gorców i Pienin. Fani sportu i aktywnego spędzania czasu
z przyjemnością przetestują „Kołster” – nową zjazdową
trasę rowerową – i zmierzą się z niełatwymi przeszkodami. Niemało emocji dostarczy również przejażdżka na
monsterrollerze – terenowej hulajnodze, której niestraszne górskie wertepy (13 sierpnia odbywają się tu Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie). Rowerzyści mają do
wyboru malownicze trasy wiodące w stronę Bukowiny
Tatrzańskiej, na Słowację lub nad Jezioro Czorsztyńskie
(rowery i ekwipunek można wypożyczyć w rhSPORT).

Tu znajdziesz wszystko, co potrzeba: www.bialkatatrzanska.pl | www.hotelbania.pl | www.termabania.pl | www.rhsport.pl

fot. Adam Brzoza, Ewa Wolniewicz, arch. Termy Bania

28

Kotelnica nie zapomniała również o najmłodszych, dla
których przygotowano mnóstwo zabaw w drewnianej
„Wiosce skrzatów” zbudowanej na szczycie. Dorośli
mogą odpocząć na tarasie widokowym przy karczmie
i przekąsić małe (lub całkiem spore) co nieco, choćby
apetyczny oscypek z żurawiną lub białczańskie pierogi.

Do Bani!

Wyjątkową sposobność do spotkania z autentyczną „góralskością” daje udział w letnim cyklu koncertów „Kultura na Bani”, który jest organizowany przez Hotel Bania****Thermal & Ski. Impreza to huczna i żywiołowa, a sam
hotel oferuje komfortowe warunki do wypoczynku, który
zgodnie z hasłem „termalne lato w pełni” łączy rozrywki
parku wodnego, sielskiego SPA oraz leczniczych kuracji.
Terma Bania „to dobry adres dla zdrowia, relaksu i dobrego samopoczucia”. Znane bywalcom strefy zdrowia,
relaksu, VIP i saunaria gwarantują doskonały wypoczynek
i regenerację sił. Dostosowany do potrzeb i oczekiwań
urlopowiczów zestaw ofert, m.in. dla par, rodzin i seniorów, sprawia, że każdy może cieszyć się odrobiną luksusu
z widokiem na Tatry. Po prostu nie chce się wychodzić!
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Leśny rezerwat przyrody w Bytomiu
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ŚląskIE

JAGA KOLAWA

na zielono
Zielono jak w Śląskiem? Nie, to nie żart. Lasy w województwie śląskim zajmują prawie
32% powierzchni, podczas gdy średnia krajowa wynosi 28%. Z kolei stolica regionu –
Katowice – to najbardziej zielone miasto w Polsce, zaraz po Zielonej Górze.
Dosłownie w zasięgu ręki mieszkańców regionu
i turystów odwiedzających województwo śląskie
można znaleźć prawdziwe enklawy zieleni. Pomi-

mo znacznego zurbanizowania Śląskie wyróżnia
się bogactwem przyrody i walorami krajobrazowymi.

fot. www.slaskie.travel Tomasz Gębuś / M. Drygas/ Urząd Miasta Katowice / Natalia Wójcik

Segiet – las bukowy

Płuca regionu stają się coraz bardziej zielone. By nie
być gołosłownym, warto przywołać hasło „Bytom
z natury zielony”. Tak nazywa się fanpage na Facebooku
(www.facebook.com/BytomZNaturyZielony) poświęcony zielonej stronie miasta, kojarzonego niegdyś głównie
z przemysłem ciężkim. Na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór taką zieloną perełką jest rezerwat przyrody Segiet. Kompleks leśny liczący ponad 24 ha lasu bukowego i innego drzewostanu od ponad 60 lat posiada
status rezerwatu, a w 2007 roku został objęty ochroną
jako obszar Natura 2000. Oprócz sędziwego drzewostanu w runie leśnym występuje ponad 160 gatunków
rzadkich roślin, w tym największy przedstawiciel polskiej rodziny storczyków, obuwik pospolity. Stawy
w regionie Segietu upodobały sobie ptaki, płazy i gady.
Z kolei w nieczynnych wyrobiskach ciągnących się pod
rezerwatem, w tzw. Podziemiach Tarnogórsko-Bytomskich, zlokalizowane jest nawiększe w województwie
śląskim zimowisko rzadkich gatunków nietoperzy. Położenie rezerwatu tuż obok dużych osiedli mieszkaniowych sprawia, że Las Segiecki jest chętnie odwiedzany.
Dla wielbicieli spacerów w leśnym zaciszu przygotowano liczącą 4 km ścieżkę dydaktyczną z przystankami
w formie tablic informacyjnych. Ścieżka „Las Segiecki”
prowadzi przez najbardziej malownicze punkty ostoi
przyrodniczej – dolinę potoku, leśne stawy oraz punkt
widokowy nad kamieniołomem „Blachówka”.

Na katowickich Sztauwajerach

W katowickiej Dolinie Trzech Stawów

OFF Festival

W samym centrum śląskich aglomeracji można znaleźć miejsca do odpoczynku na łonie natury. W Katowicach nie trzeba jechać daleko. Tuż przy osiedlu Paderewskiego i dzielnicy Muchowiec piesza i rowerowa
trasa rekreacyjna wiedzie na Dolinę Trzech Stawów,
wokół trzech sztucznych zbiorników wodnych, zwanych po śląsku Sztauwajerami. To najpopularniejsza
„miejscówka” na grilla w mieście. Obok kempingu ustawiono w tym celu kamienne ławki i stoliki, biesiadować
można też w pobliskim parku Muchowiec – niedaleko
stadniny koni. Na wodniaków czeka przystań wodna
i wypożyczalnia sprzętu pływającego, na spragnionych
wrażeń kulinarnych kilka restauracji i pubów, dla milusińskich duży plac zabaw. Kolejną atrakcją jest obserwacja
startujących samolotów sportowych oraz szybowców
na lotnisku Muchowiec należącym do Aeroklubu Śląskiego. Wokół rozciągają się Lasy Murckowskie. Naprawdę
warto poznać to jakże lubiane przez katowiczan miejsce,
gdzie można zaznać spokoju na łonie natury, praktycznie
w samym sercu miasta. A latem w Dolinie Trzech Stawów
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na treningi rolkarskie. Wschodni brzeg zajmują tereny
leśne z wyznaczonymi szlakami. Na Pogorię najlepiej
wybrać się rowerem. 30 km ścieżek i tras prowadzi nad
jeziora z Dąbrowy Górniczej oraz z Sosnowca, Będzina,
Siewierza i Sławkowa.

Lublinieckie „płuca przemyslowego Śląska”

fot. M. Drygas/ Urząd Miasta Katowice

Na weekendowy wypoczynek poleca się także północno-zachodni rejon województwa śląskiego. Leżąca tu
Ziemia Lubliniecka szczyci się obszarami przyrodniczo
cennymi, chronionymi w ramach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” i kilku rezerwatów przyrody. Dla ochrony najcenniejszych obszarów leśnych,
roślinności wodnej, bagiennej i torfowiskowej oraz
ostoi ptaków przelotnych i lęgowych. W dolinie Małej
Panwi znajduje się jedyne w tej części Śląska stanowisko lęgowe bielika. Piękne lasy i ukryte wśród nich liczne stawy zachęcają do podpatrywania przyrody, wędkowania i aktywnego wypoczynku. Zwłaszcza że przez
starostwo Lubliniec przebiega 17 tras rowerowych.
Kilkukilometrowe turystyczne szlaki rowerowe są
świetnie przygotowane i prowadzą w całości leśnymi
ścieżkami. Np. trasa 456, która swój bieg rozpoczyna
koło leśniczówki Łopian, ma do zaoferowania tak urokliwe miejsca, jak stawy Posmyk, Kokotek I i Kokotek
II wraz z drewnianym mostem na rzece Małej Panwi.

Katowice – zieleń stanowi ogromną część miasta
odbywa się jeden z popularniejszych festiwali muzycznych – OFF Festival.

fot. Marcin Wróblewski - archiwum UM
w Dąbrowie Górniczej

Pojezierze w Dąbrowie Górniczej
W Śląskiem nie brakuje jezior, zaskakujących swym
pięknem i kolorytem, takich jak zespół sztucznych
zbiorników wodnych Pogoria I, II, III i IV w Dąbrowie
Górniczej. To małe pojezierze wykorzystywane jest
w celach turystycznych i rekreacyjnych. Jeziora stanowią doskonałe miejsce do spacerów, kąpieli, wędkowania, żeglarstwa i uprawiania sportów motorowodnych. Znajdują się tutaj szlaki rowerowe i do
nordic walking – słowem, każdy znajdzie tu coś dla
siebie! Cztery zalane wyrobiska piasku to prawdziwa
kopalnia atrakcji. Pogoria I nadaje się do kąpieli, plażowania i kajaków (sprzęt można wypożyczyć m.in.
w Klubie Sportów Wodnych „Fregata”). Zbiornik numer
II to użytek ekologiczny, otoczony szuwarami i lasami,
siedlisko licznych ptaków wodnych. Ścieżkami leśnymi wokół jeziora prowadzi trasa rowerowa. Pogoria III
z kolei to ulubione miejsce windsurfingowców z całego
regionu, a także amatorów jachtingu (działa tu Jacht-Klub Pogoria III). Plaża nad akwenem nr III nie bez powodu jest nazywana „Zagłębiowską Copacabaną”. 300

Park Krajobrazowy w okolicach Lublińca

Zalew Pogoria IV
m czystego piaszczystego brzegu i krystalicznej wody
robią wrażenie, całości dopełnia nowe molo, zwieńczone kilkumetrową wieżyczką. Kąpielisko po remoncie zostało uzupełnione o 800-metrową promenadę
i boiska do koszykówki. Powstało także zaplecze (sanitariaty i przebieralnie oraz miejsce dla służb ratunkowych). Na północ od Pogorii III rozciąga się największy
akwen – Pogoria IV (oficjalna nazwa „Kuźnica Warężyńska”). Na zachodnim brzegu jeziora znajduje się
8-kilometrowa asfaltowa trasa nadająca się idealnie

fot. www.slaskie.travel Tomasz Gębuś
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Jest to miejsce wyjątkowe ze względu na swoje walory
przyrodnicze: nie brakuje drzew-pomników przyrody,
licznych gatunków ptaków, lasy słyną z obfitości leśnego runa, a w pobliżu znajduje się także rezerwat
przyrody Jeleniok-Mikuliny, a także ośrodki wypoczynkowe i harcerskie. Korzystając z trasy turystycznej nr
458 dla pieszych i rowerzystów przy siedzibie nadleśnictwa Lubliniec warto zobaczyć ścieżkę edukacyjną.
Prezentuje ona rolę i funkcje lasu w życiu człowieka.
Tutaj też swój początek ma jedna z tras do uprawiania
nordic walking. Ale atuty regionu lublinieckiego to nie
tylko przyroda. Znajdziemy tu kilka zabytkowych pałaców: w Koszęcinie – siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”, w Kochcicach – obecnie sanatorium, Lublińcu – hotel i restauracja, w Wierzbiu, Patoce, w Ciasnej
i Sierakowie. Lublinieckie to także kraina drewnianych
kościółków na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Warto odwiedzić je podczas pieszych lub rowerowych wycieczek w te rejony.

W starym książęcym lesie
Również Racibórz otacza unikalna przyroda. Doskonałym pomysłem na zielony wypad jest Arboretum
Bramy Morawskiej na terenie dawnego lasu książęcego zwanego Oborą. Część historyków uważa, że nazwano go tak, ponieważ nocą zaganiano tu zwierzęta
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kach. Dodatkową atrakcją jest możliwość „zgubienia
się” w zielonym labiryncie żywopłotu z roślin iglastych
w trakcie spaceru i podziwiania nasadzeń w płatkach
ogromnego kwiatu. Panoramiczny widok na całą kolekcję umożliwia pobliski Kamienny Krąg ze Światowidem. To miejsce wypoczynku to świadectwo średniowiecznych korzeni Arboretum, gdzie archeolodzy
znaleźli kurhany z V-VIII w. W planach jest odtworzenie repliki starego grodu. Na razie zrekonstruowano
bramę średniowicznego grodziska, a od ośmiu lat jest
tutaj organizowany Festiwal Średniowieczny, z pokazami dawnego rzemiosła i obozowiskiem Słowian oraz
Wikingów.
Nieopodal działa kąpielisko miejskie, z boiskiem sportowym i polem do minigolfa. Na turystów, którzy
chcieliby poznawać tajemnice Arboretum dłużej, czeka
kemping z polem namiotowym.
A jest co podziwiać. Obora jest częścią Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich. Niebieski szlak pieszy i zielony rowerowy
prowadzą do unikatowego obszaru starorzecza Odry –
Rezerwatu Łężczok. 400-hektarowy obszar to raj dla
miłośników fauny i flory. 540 gatunków roślin, w tym
rzadkie rośliny wodne, oraz 210 gatunków ptactwa

fot. arch. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego

Zaczarowany Ogród
wypasane na okolicznych łąkach, jednak historycy
wskazują na źródłosłów starosłowiański lub czeski.
W tych językach „obora” oznacza bowiem kompleksy leśne otoczone polami. Przed II wojną światową
książę Wiktor von Ratibor przekazał tereny miastu, by
stworzyć miejsce wypoczynku dla raciborzan. Władca
zachował dla siebie czynną do dziś studnię książęcą,
z której dostarczano krystaliczną wodę na potrzeby
zamku i książęcego browaru. Na liczącym 160 ha terenie dominuje rzadko spotykany na Śląsku pierwotny las mieszany, bogaty w ciekawe okazy, flory, fauny
i grzybów. Atrakcją jest ogród botaniczny z kolekcją rododendronów. Zwiedzanie Arboretum ułatwiają dwie
oznakowane ścieżki edukacyjne: dendrologiczna i ekologiczna z założonymi stawami Żabim i Cienistym. Tak
jak życzył sobie książę von Ratibor, leśne dróżki przemierzają piechurzy i rowerzyści, na których czeka bogate zaplecze turystyczne. Jest minizoo, plac zabaw,
ścieżka zdrowia, a nawet tor saneczkowy. Swoistą
ciekawostką jest Zaczarowany Ogród. W środku lasu
kwitną magnolie, różaneczniki, a także liczne gatunki
drzew i krzewów w wielu odmianach. Gdy patrzymy na
ogród z góry, rośliny układają się w kwiat o pięciu płatKamienny Krąg i Światowid

Pocysterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach

fot. www.slaskie.travel Tomasz Gębuś
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(z 435 bytujących w Polsce), a także gadów, płazów
i nietoperzy – tworzy bogactwo Łężczoka. Wieża widokowa z pomostem nad tonią wodną stwarza doskonałe możliwości do obserwacji. Istniejące tutaj stawy
hodowlane, jak również aleje drzew (z 400-letnim dębem króla Jana Sobieskiego), to świadectwo obecności mnichów cysterskich, którzy przybyli na te ziemie
w XIII w. Jeszcze bardziej okazałym atrybutem ich działań i historii jest pocysterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach, w powiecie raciborskim. Obiekt, który
odzyskał dawny blask i znajduje się na Szlaku Cysterskim, to kolejny punkt obowiązkowy do zwiedzania na
Ziemi Raciborskiej.
Śląskie wbrew stereotypom zaskakuje przyrodniczym
potencjałem i malowniczą scenerią pięknych zakątków, zachęcając do spacerów i sportowej rekreacji.
Trzeba tylko dać regionowi szansę i wyruszyć na wycieczkę!
Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel
www.slaskie.travel
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100 kilometrów przygody

100 kilometrów przygody

Anna i Krzysztof Kobusowie

Pomorze Zachodnie

– Śladami tajemnic i niezwykłych miejsc
Na turystów odwiedzających Pomorze Zachodnie poza pięknymi piaszczystymi plażami, malowniczymi jeziorami, morzem i potężnymi lasami czeka jeszcze wiele fascynujących miejsc.
Są tu wspaniałe zabytki pełne niesamowitych historii, militaria nie tylko z okresu II wojny
światowej, wspaniała przyroda oraz mnóstwo porywających i nierozwikłanych tajemnic.

Tajemnice podziemi i starego kina
Szczecin to miasto mające oddanych wielbicieli. I nic dziwnego:
jego urbanistyczny plan gwiaździście rozchodzących się ulic wzorowany był na Paryżu. Koronkowym majstersztykiem jest plac
Grunwaldzki, od którego odchodzi aż osiem ulic! Jeśli dodać do
tego piękne kamienice – mamy przepis na zachwycające urodą
miasto. Jednak prawdziwa niespodzianka czeka pod ziemią. To
właśnie tu istnieje największy schron cywilny w Polsce! Jego budowę ukończono w 1941 roku, gdy Szczecin był jeszcze miastem
niemieckim, – miał pełnić funkcję schronu przeciwlotniczego dla
mieszkańców miasta. W okresie tzw. zimnej wojny był schronem
przeciwatomowym i miejscem dowodzenia na wypadek ataku jądrowego. Obecnie jego korytarze i zakamarki są udostępnione do
zwiedzania. Można je poznawać różnymi trasami: „II wojna światowa” czy „Zimna wojna”, a dla osób o mocnych nerwach organizowane jest „Zwiedzanie z dreszczykiem” (tylko z latarkami!).
Kolejne ze szczecińskich „naj” prowadzi nas do kina. Nie byle
jakiego, bo kino „Pionier” zostało wpisane do księgi rekordów
Guinnessa jako najstarsze, nieprzerwanie działające od 1909 r.
kino na świecie! Co prawda w ostatnich latach palmę pierwszeń-

stwa przejęli Duńczycy, których kino działa od 1908 roku, ale właściciele Pioniera dokopali się do dokumentów stwierdzających,
że pierwsze seanse wyświetlano u nich już w 1907 roku! Koniecznie warto się tu wybrać na seans – przy stolikach, w nastrojowej
sali, poczujemy prawdziwą magię srebrnego ekranu!
Podziemne Trasy Szczecina, ul. Kolumba 1/6, www.schron.szczecin.pl
Kino Pionier, aleja Wojska Polskiego 2, www.kino-pionier.com.pl

Stylowe kino Pionier

Fot.: TravelPhoto – Anna i Krzysztof Kobusowie
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Gryfino – niezwykły las

Głaz nad głazy

Gdyby Krzywy Las rósł w Skandynawii, sprawa jego pochodzenia byłaby prosta: to przez trolle! Ale w Polsce? To widok zaiste niezwykły: sosnowe pnie najpierw wyrastają z ziemi prosto,
by po chwili wygiąć się w spory łuk. Wszystkie jak na komendę
w jedną stronę. Surrealistyczny obrazek! Drzewa mają jakieś
80 lat, co oznacza, że zostały zdeformowane jeszcze przed II
wojną światową. Do dziś jednak nie wiadomo, jak do tego doszło. Jedna z teorii głosi, że drzewka cięte saperkami straciły
czubki i z bocznych gałązek powstały pnie, tylko czemu w takim
razie wszystkie rosną w jedną stronę? Bo to była racjonalizacja
– argumentują inni. Za taki kształt drzew odpowiadać mieli konstruktorzy z fabryki mebli giętych, którzy idąc na skróty, od razu
chcieli mieć gotowy surowiec do sań, łodzi czy bujanych foteli.
Bzdura! – gorączkują się inni. – To sprawka UFO albo i samego
czarta! Być może, jak było naprawdę, nigdy się nie dowiemy, ale
jeśli traficie w tę okolicę, koniecznie odszukajcie ten najdziwniejszy las w Polsce!
Krzywy Las, Nowe Czarnowo pod Gryfinem, www.gryfino.pl

Na pierwszy rzut oka nie robi wrażenia. Znajdujący się na cmentarzu głaz Trygław skromnie skrywa bowiem swe imponujące wymiary. A może to nie tyle skromność, ile po prostu jego ciężar nie
do udźwignięcia, bo największy głaz narzutowy w Polsce (i drugi
w Europie pod względem wielkości!) ma w obwodzie 50 metrów,
a jego masa szacowana jest na 2000 ton! Wedle legendy skryty
pod nim jest złoty posążek słowiańskiego boga Trygława – jednak
wobec wielkości głazu nie wydaje się, aby kiedykolwiek udało się
go wydobyć. Na głazie zamieszczono krzyż oraz odlaną żeliwną tabliczkę z przedstawieniem mężczyzny niosącego w dłoni księżyc,
zaś całość opatrzono napisem oddającym wszystkich pod opiekę
Jezusa. Co roku zaś, w dniu Wszystkich Świętych, głaz służy jako
ołtarz do mszy. Wedle legendy, majster obiecał diabłu duszę,
jeśli ten wybuduje kościół w jedną noc. Tyle że człowiek, widząc
przegraną, wskoczył z lampą do kurnika, budząc koguta, który na
widok światła zaczął piać. Wściekły diabeł rzucił głazem w kościół.
Nie trafił, a na kamieniu zostały ślady jego pazurów.
Tychowo, cmentarz komunalny, ul. Wolności 169

Krzywy Las koło Gryfina

Rekordowy głaz Trygław
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Cerkiew w Białym Borze
działa sklep spożywczy, garnizonowe kino stało się parafialnym
kościołem. Co roku w sierpniu odbywa się tu największy w Polsce
Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych i Wojskowych „Gąsienice i Podkowy”. Najbardziej osobliwą pamiątką dawnych czasów jest
cmentarz żołnierzy radzieckich, gdzie zobaczymy „grób z pepeszą”
– wielka betonowa dłoń dzierżąca broń skierowaną ku niebu robi
naprawdę surrealistyczne wrażenie. Borne – otoczone nieprzebranymi lasami, przepięknymi wrzosowiskami, jeziorami i rzekami –
jest prawdziwym rajem dla turystów łaknących ciszy i spokoju.
Borne Sulinowo, www.bornesulinowo.pl

Historia oręża na wyciągnięcie dłoni

Biały Bór – jedyna taka cerkiew
Pomorze Zachodnie to miejsce z burzliwą przeszłością. Po II wojnie światowej przesiedlono tu mieszkańców ze wschodu Polski,
a że wielu z nich było prawosławnych, musieli specjalnie przysposobić tutejsze poniemieckie kościoły i kaplice do swoich potrzeb.
Z czasem dopiero zaczęto budować cerkwie. Jedną z najciekawszych wzniesiono w Białym Borze. Zaprojektował ją słynny polski
artysta Jerzy Nowosielski. Jej wygląd nawiązuje do surowej architektury bazylik wczesnochrześcijańskich. Prostotę budowli podkreślają ascetyczne malunki, zaś całość jest nie tylko wyjątkową
świątynią, lecz i unikalnym dziełem sztuki.
Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy, Biały Bór, ul. Topolowa 20, www.bialybor.com.pl

Miasto, którego nie było
Ta przedziwna historia zdarzyła się naprawdę. Najpierw był tu
skryty między lasami niemiecki garnizon wojskowy, w którym
m.in. szkoliły się wojska pancerne Afrikakorps. Po zakończeniu II
wojny światowej na długie lata teren ten zajęła Armia Radziecka,
a na wszystkich mapach w tym miejscu zamiast garnizonu był las.
Ostatnie oddziały rosyjskie opuściły to miejsce w październiku
1992 r. Dopiero w 1993 r. pojawili się tu polscy mieszkańcy, a we
wrześniu 1993 r. oficjalnie nadano mu status miasta Borne Sulinowo i uroczyście je otwarto. Z czasem okazało się, że dawne
koszary to doskonała atrakcja turystyczna. W dawnej siedzibie
dowództwa garnizonu jest obecnie ratusz, w kantynie oficerskiej

Słynny grób na cmentarzu żołnierzy radzieckich

Fot.: Travel – PhotoAnna i Krzysztof Kobusowie

40

Dawna Twierdza Kołobrzeg znana obecnie jako Fort Ujście jest
dziś wykorzystywana jako latarnia morska. Jej charakterystyczna
sylwetka przypomina strażnicę warownej fortecy – koniecznie
trzeba wejść do środka, by spojrzeć na miasto i plaże z góry. Przy
odrobinie szczęścia zobaczymy piracki statek wpływający do portu. Po drugiej stronie ujścia Parsęty do Bałtyku, obok starej Reduty Solnej, jest Skansen Morski z wojennymi okrętami ORP Fala
i ORP Władysławowo. To miejsce bardzo ucieszy młode wilki morskie, bo można wejść na koję, pokręcić czym się da w maszynowni
i spojrzeć na pokład z mostku kapitańskiego. Niedaleko stąd, ale
już w centrum miasta, czeka Muzeum Oręża Polskiego z wojskowymi eksponatami od czasów średniowiecza (miecze i zbroje) aż
do współczesności (samochody, samoloty, śmigłowce...).
Kołobrzeg, Muzeum Oręża Polskiego, Armii Krajowej 13,
www.muzeum.kolobrzeg.pl

Ekspozycja militarna w Kołobrzegu

Samoloty w Forcie Rogowo

Samoloty w forcie
Jeszcze jakiś czas temu nie wiadomo było, jaki los czeka poniemiecką bazę lotniczą w Rogowie. A miejsce to było ważnym
punktem strategicznym, bo z racji pobliskiego jeziora Resko lądowały tu wodnosamoloty. Wśród nich był słynny Dornier DO-24
o charakterystycznych trzech silnikach i rozpiętości skrzydeł 27
metrów, który pełnił funkcję samolotu rozpoznawczego i ratunkowego. Służył również jako samolot ewakuacyjny pod koniec II
wojny światowej. Samolot nie przetrwał do naszych czasów – 5
marca 1945 roku na pokład Dorniera wsiadło około 80 niemieckich dzieci, niestety samolot został trafiony z rosyjskiego czołgu
i zatonął w jeziorze, gdzie spoczywa do dziś. Po wojnie hangary
przejęło Wojsko Polskie, ale po zakończeniu zimnej wojny nie
było pomysłu, co z nimi zrobić. Na szczęście dzięki grupie entu-
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Pomnik króla Eryka w Darłowie
wody, piękne piaszczyste plaże, malownicze zakątki na licznych
wyspach i półwyspach oraz doskonałe warunki do żeglowania
i uprawiania wszelkich sportów wodnych kuszą turystów spragnionych wypoczynku z dala od zgiełku. Nic dziwnego, że jezioro
Drawsko zostało wyróżnione w europejskim konkursie EDEN!
www.wrota.czaplinek.pl

Król pirat
Jego historia to gotowy scenariusz filmu sensacyjnego! Urodzony
w książęcej rodzinie w Darłowie Bogusław miał 7 lat, gdy został
królem. Wstępując (niejako hurtem) na tron Norwegii, Danii
i Szwecji zmienił imię na bardziej skandynawskie i do historii
przeszedł jako Eryk Pomorski, z tym że w Norwegii był znany jako
Eryk III, w Danii jako Eryk VII, a w Szwecji jako Eryk XIII. Władca
Eryk wsławił się porywczością, więc w końcu poddani zbuntowali
się i pozbawili go korony (a dokładniej trzech koron). Wtedy zamieszkał na szwedzkiej wyspie Gotlandia i został... piratem! Wygnany stamtąd przez Szwedów wrócił do Darłowa i zupełnie się
zmienił! Został sprawiedliwym władcą, który zamiast wojny wolał
pokój. Jeśli trafisz do Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, zobaczysz jego portrety, a w kościele mariackim przy rynku – bogato zdobiony sarkofag. Warto jeszcze zajrzeć na tutejszy cmentarz,
a tam do oryginalnego kościoła św. Gertrudy – to jedyny w Polsce
przykład skandynawskiego gotyku. Natomiast w pobliskim Darłówku czeka na nas morze, plaża, latarnia morska i oryginalny
zabytek techniki: jedyny w Polsce rozsuwany most!
Centrum Obsługi Turystycznej w Darłowie,
ul. Św. Gertrudy 8, www.darlot.pl

Drawieński Park Narodowy
zjastów z Fundacji Fort Rogowo powstaje tutaj Muzeum Lotnictwa
i Techniki Militarnej. Już dziś można oglądać tu ciekawą ekspozycję
pojazdów militarnych i samolotów. Zdecydowanie warto zobaczyć to
miejsce na własne oczy!
Fort Rogowo – Muzeum Lotnictwa i Techniki Militarnej,
www.fort-rogowo24.pl

Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin

Drawieński PN
Drawieński Park Narodowy to miejsce rzadko odwiedzane przez
turystów, dzięki czemu łatwo tu o ciszę i odpoczynek. Największym skarbem parku jest rzeka Drawa, uważana za jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Z całą pewnością
jest to szlak wymagający doświadczenia, gdyż kapryśna rzeka
w niektórych miejscach snuje się leniwie, by w innych z furią rozbijać się o kamienie i zwalone drzewa. Dziś amatorzy bliskiego kontaktu z przyrodą mogą poznawać park także konno (wyznaczono
dla nich specjalne szlaki!), pieszo i rowerem. Jakąkolwiek drogę
wybiorą – z pewnością będą zachwyceni urodą tutejszych lasów
i jezior! Osobliwą pamiątką po czasach, kiedy szlakiem solnym wędrowały kupieckie karawany, jest Klon Solorzy, znajdujący się przy
starym szlaku na Barnimie za Zatomiem. Staruszek ma jakieś
320 lat i 5 metrów obwodu, przez co uznawany jest za najstarszy
i najgrubszy klon w Polsce! Z pewnością więc pamięta czasy, gdy
w jego cieniu odpoczywali kupcy wiozący sól z Kołobrzegu.
Centrum Informacji Turystycznej
„Spichlerz” w Drawnie ul. Jeziorna 2

Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich
Kościół św. Trójcy w Czaplinku

Śladami joannitów i templariuszy
Opowieści o dawnych zakonach templariuszy wciąż rozpalają wyobraźnię. Jednym z miejsc, gdzie wznieśli swój zamek i rezydowali, jest Czaplinek. W XV wieku na ruinach warowni postawiono
kościół św. Trójcy. W środku zachował się unikatowy ołtarz nakryty złoconym baldachimem. Na urokliwym czaplineckim rynku
czekają m.in. kamieniczka z aniołkami, pomnik rybaka i neoklasycystyczny kościół na planie krzyża greckiego. W okolicy warto odwiedzić pozostałości zbudowanego przez joannitów zamku
Drahim w Starym Drawsku i spróbować słynnego miodu drahimskiego oraz wędzonej sielawy. A jeśli chcecie zobaczyć wyjątkowe miejsce, to w Czaplinku czeka na was jezioro Drawsko, które
z lotu ptaka wygląda jak błękitna rozgwiazda. Szmaragdowy kolor

Fot.: Travel – PhotoAnna i Krzysztof Kobusowie
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którego starówka zamieni się w baśniową scenerię niezwykłych pokazów światła i dźwięku.

ROBERT SZEWCZYK

Toruń?

Fantastycznie!
Toruń położony nad Wisłą, w kotlinie otoczonej urokliwymi pojezierzami
i na pograniczu trzech krain historyczno-geograficznych: ziemi chełmińskiej,
ziemi dobrzyńskiej i Kujaw, jest niczym hologram, w którym przenikają
się obrazy zamierzchłych stuleci i awangardowej teraźniejszości.

Gotyk w formacie mp3

To trzeba zobaczyć: najpiękniejszy zespół gotyckiej architektury miejskiej w północnej części Europy o tak doskonale zachowanej średniowiecznej kompozycji przestrzennej, że toruńskie Stare Miasto zostało wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
To trzeba usłyszeć: pliki dźwiękowe mp3 z opisem
dwóch tras turystycznych (krótszej lub dłuższej) przygotowane przez Ośrodek Informacji Turystycznej sprawią, że spacerując po Toruniu, zanurzymy się w głębiny ośmiuset lat dziejów grodu założonego przez zakon
krzyżacki w 1233 r., poczujemy atmosferę hanzeatyckiego miasta kupców i rzemieślników, wysłuchamy
barwnych opowieści o ludziach oraz poznamy toruńskie
legendy i tajemnice. Jaki to anioł czuwa nad miastem?
Czym wsławił się toruński flisak? Gdzie urodził się Mikołaj Kopernik? Dlaczego toruńskie pierniki mają kształt
trzech splecionych serc?
A gdy zajdzie słońce, należy spojrzeć na niepowtarzalną,
zaliczoną do siedmiu cudów Polski, panoramę gotyckiego Torunia z punktu widokowego przy ul. Majdany na lewym brzegu Wisły – doskonała puenta ciekawego dnia.

Piernik, Kopernik i o wiele więcej…

Historia toruńskich pierników to historia nadwiślańskiego grodu (lub odwrotnie), a najlepiej zapoznać się
z nią w Muzeum Toruńskiego Piernika urządzonym we
wnętrzach dawnej fabryki korzennych smakołyków.
Po prostu nie da się inaczej, każdy, kto odwiedza Toruń, powinien skosztować tego specjału, a nawet samodzielnie go wypiec pod okiem mistrza. Czy Mikołaj
Kopernik urodzony w jednej ze staromiejskich kamienic
zajadał się piernikami? Być może, ale z pewnością genialny astronom jest najsłynniejszym mieszkańcem miasta i jednym z jego symboli, a miejsca związane z Kopernikiem należą do najczęściej odwiedzanych przez
turystów.
Nie należy jednak zapominać, że Toruń to nie tylko dziedzictwo historii, ale również prężny ośrodek kultury, nauki i sportu. Wybór festiwali, koncertów, wystaw, spektakli i warsztatów jest tak bogaty, że każdy bez trudu
znajdzie coś interesującego dla siebie. Wiele dzieje się
w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki o ikonicznej wręcz architekturze – zobaczcie je koniecznie!
Warto także wybrać się m.in. na Międzynarodowy Festiwal Światła Bella Skyway (23-28 sierpnia), podczas

Studenckie życie w ciągu dnia toczy się za murami Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika i innych toruńskich
uczelni, a wieczorami w licznych galeriach i klubach.
Przyszli studenci nabywają mądrości i przy okazji świetnie się bawią w multimedialnym Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
Kibice sportowi doskonale wiedzą, że Toruń słynie ze
spektakularnych widowisk sportowych: wyścigów żużlowych na Motoarenie (rzesze fanów „czarnego sportu” przybędą 1 października na FIM Speedway Grand
Prix, żeby zobaczyć rywalizację najlepszych żużlowców
świata) oraz prestiżowych zawodów lekkoatletycznych,
ligowych meczów koszykówki i siatkówki, rozgrywanych
w Arenie Toruń.
Wszystkie te toruńskie atrakcje są dosłownie na wyciągnięcie ręki: przejazd z najbliższego lotniska w Bydgoszczy do centrum miasta zajmuje zaledwie 45 minut,
a dogodne połączenia drogowe i kolejowe z największymi miastami w Polsce i Europie zachęcają do weekendowego wypadu, tudzież spędzenia całego urlopu w mieście Kopernika. Dodatkową motywacją jest akcja „Toruń
za pół ceny” – w dniach 7-9 października wiele hoteli,
restauracji, sklepów, instytucji kulturalnych i sportowych
obniży ceny wybranych produktów i usług o 50%. Otóż
to, do Torunia bardzo łatwo przyjechać, ale wyjechać już
znacznie trudniej…

Zaplanuj sobie Toruń: www.torun.pl
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Tężnie solankowe

Cała Polska przyjeżdża
do Inowrocławia na pobyty lecznicze

muje konsultację lekarską, specjalistyczne, odpowiednio
dobrane zabiegi i pełne wyżywienie. Jeśli tylko cierpisz
z powodu bólu kręgosłupa, stawów obwodowych (bioder, barków, kolan), rwy kulszowej lub barkowej, dokuczają Ci bóle, zawroty głowy czy też migreny, potrzebujesz regeneracji po skręceniu, zwichnięciu i złamaniu
– turnus „Pozbądź się bólu” jest dla ciebie.

„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław to miejsce, które od
ponad 140 lat działa na rzecz zdrowia, rehabilitując i lecząc osoby, którym doskwierają różnego rodzaju dolegliwości. Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej i ortopedycznej. Po wypoczynek
i zdrowie przyjeżdżają tutaj również Amazonki. Ośrodek
odwiedzany jest przez osoby z bardzo wielu zakątków
Polski, które doceniają walory otoczenia i wieloletnie
doświadczenie. Z tutejszej rehabilitacji korzystają też
goście zagraniczni. Nie ma co się dziwić. W tak profesjonalnej placówce medycznej, położonej blisko tężni
w otoczeniu przepięknej przyrody, znacznie łatwiej podreperować zdrowie.

Kąpiel aromaterapeutyczna

Po wypoczynek i zdrowie jedź do „Solanki” Uzdrowisko

Inowrocław

Zdrowie jest najważniejsze i warto o tym pamiętać. Dlatego planując wypoczynek dla
siebie i swoich bliskich, wybierz ośrodek oferujący pobyty lecznicze. Tego typu wczasy
połączone z profesjonalną rehabilitacją z powodzeniem organizuje „Solanki” Uzdrowisko
Inowrocław, ośrodek położony w mieście o najczystszym w Polsce powietrzu.
O kondycję swojego zdrowia dbać należy cały czas. Najlepszą okazją do regeneracji jest czas wolny. Wykorzystaj go dobrze, a najlepiej wyjedź w miejsce, gdzie się
zrelaksujesz i zostaniesz otoczony profesjonalną opieką. Zamieniając wczasy pod gruszą na pobyt leczniczy,
dasz swojemu ciału niezastąpiony zastrzyk energii, wypoczniesz, odzyskasz sprawność i będziesz zdrowszy.
Wybierając kierunek, zdecyduj się na Inowrocław. To
miasto może poszczycić się najczystszym powietrzem

Masaż limfatyczny

spośród wszystkich 153 polskich miast ujętych w tegorocznym badaniu Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO). W Inowrocławiu znajdziesz przepiękny Park
Solankowy o powierzchni blisko 85 hektarów i tężnie
solankowe, stanowiące naturalne lecznicze inhalatorium. Jest więc gdzie spacerować, jest czym oddychać i co najważniejsze, w Inowrocławiu jest ośrodek,
w którym odzyskasz siły witalne – „Solanki” Uzdrowisko
Inowrocław.

Przez cały rok można tu przyjeżdżać na pobyty lecznicze
z aż 4 zabiegami dziennie (oprócz niedziel i dni świątecznych), seansami w Grocie Solnej (oprócz niedziel i dni
świątecznych) oraz pełnym wyżywieniem. Warto podkreślić, że zabiegi dobierane są indywidualnie do potrzeb
danego pacjenta podczas wchodzącej w zakres turnusu
konsultacji lekarskiej. Kierując się dobrem pacjentów,
„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław cały czas wzbogaca
wachlarz zabiegów. Wszystko po to, by turnusy przynosiły jak najlepsze efekty.

Kondycję swojego kręgosłupa poprawisz też w ramach
tygodniowego i trzydniowego pakietu o nazwie „Kręgosłup w stresie”. Program podobnie jak ten poprzedni
obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie i zabiegi dobrane
tak, by maksymalnie odciążyć kręgosłup. Pamiętaj, że
tylko dzięki profesjonalnej rehabilitacji zapomnisz o zmęczeniu i bólu, a jakość twojego życia znacznie się poprawi.
Rezerwacji można dokonywać przez cały rok. Ceny są
bardzo atrakcyjne.

Tutaj pozbędziesz się bólu

Z myślą o osobach, które potrzebują fachowej rehabilitacji ortopedycznej, „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław
przygotowało turnusy specjalistyczne. Rewelacyjny jest
m.in. turnus 7-dniowy „Pozbądź się bólu”, który obejOgrody zapachowe – Park Solankowy
Rezerwacje:
519 338 591, 519 517 650 lub 52 35 63 283
medicalspa@solanki.pl, recepcja@solanki.pl,
marketing@solanki.pl

„Solanki”
Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.
al. Sienkiewicza 50, 88-100 Inowrocław
www.solanki.pl
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Starówka w Campeche

MEKSYK

Prekolumbijskie miasto Teotihuacán

111 MAGICZNYCH miejscowości
Rozmowa z ambasadorem Meksyku w Polsce Alejandro Negrinem Muñozem
Meksyk jest dziś jednym z dziesięciu krajów o największej liczbie turystów na świecie. W 2015 roku odwiedziły go niemal 32 miliony osób. Coraz chętniej przyjeżdżają tu też turyści z Europy, m.in. dzięki coraz
lepszej infrastrukturze turystycznej i dużej liczbie połączeń lotniczych. Meksyk jest obecny na najważniejszych targach turystycznych, a w tym roku, od 14 do 16 października, będzie uczestniczyć w World Travel
Show w Warszawie.
Jakie miejsca w Meksyku są dziś najchętniej
odwiedzane?
Bez wątpienia najlepiej znane turystom są Cancun i Riviera Maya ze względu na niesamowite plaże i liczne
atrakcje historyczne. Według statystyk, wśród miejsc
najchętniej odwiedzanych przez zagranicznych gości, jest najsłynniejsze na świecie miasto Majów, czyli
Chichen Itzá leżąca w stanie Jukatan, a także Tulum
– jedyna strefa archeologiczna nad brzegiem morza,
położona blisko Cancun, czy leżące w stanie Meksyk
miasto Teotihuacán, gdzie znaleźć można pozostałości
najważniejszych cywilizacji mezoamerykańskich.

Katedra Metropolitalna w Meksyku
foto - NoraDoa, hodschanas, kubek76, javarman - Fotolia.pl
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Co Pan Ambasador poleca szczególnie?
Jakie miejsca uważa za absolutne
„must to see” w Meksyku?
Warto przejrzeć listę obiektów wpisanych na listę
Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO – Meksyk ma 34 takie miejsca. Na szczególną uwagę zasługują: prekolumbijskie miasto Teotihuacán, starówka
miasta Oaxaca, strefa archeologiczna Monte Albán,
misje franciszkańskie w Sierra Gorda w Querétaro czy
Rezerwat Motyli Monarca w Michoacan. Osobiście
poleciłbym trzy wspaniałe centra przedhiszpańskie:
Chichen Itzę w stanie Jukatan, piramidy Teotihuacán
położone 50 kilometrów od stolicy kraju i Monte Albán w stanie Oaxaca, które jest miejscem magicznym.
Warto też zajrzeć na listę Pueblos Mágicos, na której jest 111 miejscowości uznawanych za magiczne, ze szczególną legendą, symboliką i historią,
a także bogatym życiem społeczno-kulturalnym
(www.pueblosmexico.com.mx i www.visitmexico.
com/es/pueblosmagicos).

Rezerwat Motyli Monarca w Michoacan

Meksyk jest krajem o największej liczbie katolików
wśród państw hiszpańskojęzycznych, można tu
znaleźć żywe świadectwa związane z wiarą, jak Katedra Metropolitarna w mieście Meksyk z XVI-XIX
w. czy miasto 365 kościołów, czyli Cholula w sta-
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jeszcze z czasów przedhiszpańskich z dużą ilością
składników, które Meksyk dał światu. Jak pewnie
czytelnicy magazynu „Świat Podróże Kultura” wiedzą, z Meksyku pochodzi awokado, wanilia, kakao,
kukurydza, papryczki chili, pomidor, fasola, dynia
czy popularne ostatnio w Europie nasiona chia
i amarantus, będący jednym z najstarszych zbóż
Mezoameryki. Będąc w Meksyku, trzeba spróbować
przepysznych tacos, które występują tam w wielu
odmianach. Koniecznie też trzeba skosztować tamales, przygotowywanych na bazie masy kukurydzianej, wypełnionej mięsem, warzywami, papryczkami
chili albo owocami i owiniętych w liście kukurydzy
lub bananowca. Przedhiszpańskie tradycje z dziedzictwem kuchni hiszpańskiej łączą różnego rodzaju
mole, czyli sosy przygotowywane na bazie kakao,
wielu rodzajów papryczek chili i migdałów. Jednym
z bardziej wyszukanych dań sezonowych jest z chile
en nogada, czyli papryka wypełniona mięsem wołowym i wieprzowym oraz owocami, polana białym
sosem z młodych orzechów włoskich, posypana
natką pietruszki i pestkami granatu, co symbolizuje kolory meksykańskiej flagi. Z kuchni Campeche
chciałbym z kolei polecić jedno z moich ulubionych
dań, czyli mukbi pollo, inaczej zwane pibi pollo. Jest
to duży tamal wypełniony różnymi rodzajami mięs
zmieszanych z achiote – azteckimi aromatycznymi
nasionami o bardzo delikatnym smaku, które nadają daniu pomarańczowy kolor.

Stare kolonialne budynki w Campeche
nie Puebla. Blisko Choluli leży Tonantzintla, gdzie
podziwiać można kościół uważany za doskonały
przykład baroku indiańskiego. Warto też zobaczyć
niesamowity ołtarz w kościele św. Franciszka Ksawerego w Tepotzotlán czy Bazylikę Matki Boskiej
z Guadalupe, którą co roku 12 grudnia odwiedza 6
mln Meksykanów.
Czy poleciłby Pan jeszcze jakieś inne miejsce,
np. związane z osobistymi sentymentami?
Dorastałem w dwóch miejscach: pierwsze to miasto
kolonialne Campeche, stolica stanu o tej samej nazwie, położone na południu Meksyku. Jest to jedyne miasto w kraju, które ze względu na ataki piratów było całe otoczone murami. Do dziś zachowały
się zamki i fragmenty tych niesamowitych murów,
zbudowanych w XVII w. Campeche słynie też z wyszukanej kuchni – są tu najsmaczniejsze na świecie
ryby i owoce morza przyrządzane na 120 różnych
sposobów. Mieszkałem też w stolicy kraju, która jest
cudownym miejscem i drugim miastem pod względem liczby muzeów na świecie. Każdego dnia oferuje
mnóstwo spektakli, wystaw i koncertów. Znajdziemy
tu obok siebie zabytki przedhiszpańskie, architekturę
kolonialną i nowoczesne budynki, a oferta kulturalna
i gastronomiczna jest porównywalna z najbardziej
kosmopolitycznymi miastami świata.

Co poza zabytkami jest Pana zdaniem
mocną stroną meksykańskiej oferty?
Meksyk ma morze, góry, pustynię, lasy i selwę, jest
więc wymarzonym krajem do uprawiania sportów,
jak m.in. surfing, kajaki, rafting, skoki ze spadochronem, lotniarstwo, loty balonem czy nurkowanie. Warto odwiedzić Jaskinię Jaskółek w San Luis
Potosí. Jeśli ktoś lubi wysokie góry i silne emocje,
polecałbym takie stany, jak Jalisco, Kalifornia Dolna
Południowa, Kalifornia Dolna Północna i stan Meksyk, gdzie są wulkany i wzgórza, idealne do latania na lotni, paralotni czy ultralekkim samolotem.
Z kolei w stanach Guerrero, Oaxaca czy Veracruz
osoby lubiące prędkość i sporty wodne mogą znaleźć najlepsze spadki wód w rzekach, pozwalające
płynąć z dużą szybkością. W parkach ekologicznych,
jak Sian Ka’an, Xcaret czy Xel-Há, oraz na wyspach
Cozumel i Isla Mujeres w Quintana Roo, można nurkować w studniach krasowych zwanych cenote lub
w dziewiczych wodach rezerwatów.
Dobry wyjazd to także smaczne jedzenie.
Które potrawy poleciłby Pan turystom?
Kuchnia meksykańska została ogłoszona przez
UNESCO niematerialnym dziedzictwem ludzkości
i jest uważana za jedną z najlepszych na świecie.
Skupia w sobie tradycyjne przepisy pochodzące

foto - eddygaleotti, Ezume Images - Fotolia.pl

50

51

miejsca niezwykłe

miejsca niezwykłe

Wyprawa na Olimp

Pieria

Agnieszka
Zawistowska

Z wizytą u greckich bogów
Tu góry spotykają się z morzem, a bogowie olimpijscy czuwają nad światem.
Pieria to nie tylko złociste plaże i 70 kilometrów pięknego wybrzeża, ale też wspaniałe
dziedzictwo kulturowe i malownicze szlaki turystyczne, bogata infrastruktura z pięknie
położonymi obiektami i przede wszystkim ludzie, którzy chętnie dzielą się swoją radością
życia, miłością do gór i lokalnej kuchni.
Kłamałabym, twierdząc, że Pieria urzekła mnie
od pierwszego wejrzenia. Wyglądając przez okno
samochodu wiozącego mnie do Paralii – najsłynniejszej miejscowości greckiej riwiery w Centralnej
Macedonii, poczułam się znużona jednostajnym
krajobrazem. Płasko i wokół same pola. Jakbym
przejeżdżała trasą przez Mazowsze. Innymi słowy,
region mnie nie zachwycił.

– Mamy lekkie opóźnienie – zaczyna Alexandros,
przewodnik naszej grupy, człowiek o niebywale
cierpliwym usposobieniu (jak się później okaże) –
dlatego od razu pojedziemy na lunch.

Uczta u Damianosa
I tak trafiamy do tawerny Koukos Inn w wiosce Koukos, gdzie wraz z rodziną podejmuje nas Damia-

foto - A. Zawistowska, Dreamframer – fotolia.pl
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nos Pahoupulos, prawdziwy pasjonat lokalnych
produktów. Na swojej ziemi uprawia specjalny rodzaj pszenicy o nazwie „zea”, bogatej w proteiny
i – jak dumnie podkreśla – zawierającej śladowe
ilości glutenu. – Dzisiejsza uczta będzie nawiązaniem do uczty starożytnych bogów – klaszcze
w ręce, a na stół wjeżdżają kolejne potrawy. Sery,
mięsa, makarony, sosy i oczywiście dużo, dużo
wina. Wiem, że nie powinnam już więcej jeść,
ale nie mogę się pohamować! Wszystko smakuje
wyśmienicie. I do tego jest pięknie podane. No
dobrze, jeszcze mam trochę miejsca na odrobinę
pasty z bakłażana. I maleńki kawałek pieczonego
kurczaka. I arbuza.

I zaraz pęknę.
Toczymy się niespiesznie do samochodu objedzeni
do granic możliwości. I wtedy Alexandros mówi:
– Teraz jedziemy trochę wypocząć i spotykamy się
za niecałe trzy godziny. – Mimo że dzierżę w ręku
plan wyprawy, naiwnie pytam, co nas czeka. – Jak
to co? – dziwi się Alexandros. – Kolacja!

Vasilis przygląda się chwilę naszej czteroosobowej
grupce, a następnie otwiera bagażnik, z którego
wyjmuje kijki trekkingowe. – No, nie żartuj – patrzymy na niego jak na wariata. – Nie jesteśmy tak
starzy, żeby ich potrzebować, damy sobie radę
bez nich – powtarzamy butnie. W rezultacie każdy
z nas rusza na wyprawę z kijkiem w ręku. Parę godzin później wiemy już, że bez nich nie dalibyśmy
rady. Bo dziś od rana zdobywamy Olimp. Słońce
pali niemiłosiernie, kamienie wrzynają się w cienką podeszwę tenisówek (co za błąd!) i tylko myśl
o tym, że spalę wszystko, co wczoraj zjadłam, motywuje mnie do dalszej wspinaczki. Nie jest lekko,
ale po półgodzinie łapię rytm i wyprawa zaczyna
mi się podobać. Dowiaduję się, że w 1938 roku
Olimp został objęty ochroną. Malowniczy Park
Narodowy zamieszkują liczne gatunki ssaków, ptaków oraz płazów i motyli, a na jego terenie występuje ponad 17 tys. roślin. Muszę przyznać, jest
pięknie.
Naszym celem jest drewniany kiosk na szczycie
Golny (935 m n.p.m.), gdzie możemy skryć się
w cieniu i odpocząć. Jesteśmy wykończeni, choć
przeszliśmy zaledwie 1/3 drogi. Na najwyższy
szczyt – Mitakas, wznoszący się na 2918 m n.p.m.,
wchodzą bardziej zaprawieni trekkerzy. A nasza
czwórka pismaków na pewno do nich nie należy.
Podziwiamy panoramę okolicy i ładujemy akumulatory. Nasz przewodnik w ogóle nie wydaje się być
zmęczony. Dla niego to normalka. – Po raz pierwszy wszedłem na najwyższy szczyt, kiedy miałem 7
lat. To dziadek zaszczepił we mnie miłość do gór –
wspomina z uśmiechem. I dlatego Vasilis Diamantopoulos, prowadzący grupy dla Guide Olymp, zna
górę jak własną kieszeń i twierdzi, że mógłby ją
pokonać z zamkniętymi oczami. Mimo to zawsze
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ma przy sobie mapę, kompas i małe radyjko. Bo
wobec gór należy zachować pokorę.

Tętniąca życiem Paralia
Jesteśmy zmęczeni, spoceni, ale niezwykle z siebie zadowoleni, gdy niemal dwie godziny później
docieramy do miasteczka Litochoro, skąd rozpoczęliśmy podbój Olimpu. Tu spotykamy się z Alexandrosem, który w nagrodę zabiera nas do Molos, najmodniejszego beach baru w regionie Pierii.
Wszak zasłużyliśmy na orzeźwiające mojito! Z głośników płynie muzyka przenosząca nas w czasy
ery disco lat 70. Po plaży paradują muskularni
mężczyźni, a stroje kobiet przypominają te wyjęte
z pokazów strojów kąpielowych Victoria’s Secret.
Szyk i styl! Późnym popołudniem Molos pustoszeje. Zapełni się znowu za kilka godzin. Nie będzie
nam dane tego zobaczyć, opiekunowie mają wobec nas inne plany. Niespełna dwie godziny później
kroczymy promenadą spacerową Paralii, która wieczorami tętni życiem. Sklepiki, kawiarnie i tawerny
wypełniają się ludźmi, którzy tak jak i my dopiero
zaczynają swój wieczór. A intuicja mi podpowiada,
że ten należeć będzie do udanych! Brodzimy stopami w piasku, delektując się lokalnymi specjałami

podanymi w restauracji Zografos leżącej tuż przy
plaży. – Jedz, jedz – namawia mnie Yorgos, nasz
gospodarz. – Czeka nas długa noc – uśmiecha się,
wznosząc kolejny kieliszek wina. I faktycznie, wieczór dopiero nabiera rozpędu. – Czy nie mieliśmy
odwiedzić jakiegoś klubu? – pyta jeden z moich
towarzyszy, gdy siadamy na drinka w jakimś barze.
– Zgadza się – przytakuje Yorgos – ale jeszcze jest
za wcześnie.

Patrzymy na zegarki. Dochodzi północ.
Do Gold Club – imprezowej mekki na obrzeżach
Paralii – wyruszamy ok. 1 w nocy. Już z daleka oślepiają nas światła. Tłum spragnionych wrażeń balangowiczów pcha się do wejścia. To jedno z tych
miejsc, w których warto się pokazać. Dziękuję sobie w duchu, że w ostatniej chwili wrzuciłam do
walizki fajną sukienkę.  

Pamiątki starożytności
Im więcej czasu spędzam w Pierii, tym bardziej
ją doceniam. To miejsce, które można odwiedzić
o każdej porze roku i atrakcji nie zabraknie. Miłośnicy przyrody mogą podziwiać rezerwaty wodne,
w tym Aliakmonas, Nei Pori i Aliki Kitrous, przy

foto - A. Zawistowska, Sergii Figurnyi – fotolia.pl

54

czym ten ostatni znany jest z gromadzących się
tutaj różowych flamingów. Pragnący wypocząć
na czystych złocistych plażach z płytkimi wodami
mogą wybierać spośród 16 rozciągających się na
70 km wybrzeża. Dodam jeszcze do tego rozbudowaną infrastrukturę, wspaniałe dziedzictwo
kulturowe i malownicze szlaki turystyczne. Pokonując je, można m.in. zobaczyć tradycyjne wioski
z kamiennymi domami, małe kapliczki oraz słynne
stanowiska archeologiczne. Jednym z najważniejszych jest Dion, tzw. miasto Zeusa, święte miasto
starożytnych Macedończyków położone ok. 15 km
na południowy zachód od Katerini, stolicy Pierii.
Prócz pozostałości domów, sklepów i budynków
publicznych, można tu zobaczyć liczne świątynie
bogów olimpijskich, willę Dionizosa, łaźnie rzymskie, a także teatr, w którym co roku ma miejsce
Międzynarodowy Festiwal Olimpu. W tym czasie
odbywają się spektakle teatralne, koncerty, a także
występy taneczne. Część przedstawień w ramach
festiwalu można również oglądać w bizantyjskiej
twierdzy Platamonas.

Niedzielne popołudnie w winnicy
Ale jak można rozprawiać o greckich bogach, nie
mając w ręku kieliszka wina? W tym celu udajemy się do wioski Rachi. Po drodze podziwiamy piękne krajobrazy falujących zielono-złotych
wzgórz, które w niczym nie przypominają tych
z początku mojej podróży. W winnicy „Oinovion” wita nas właściciel, Apostolos Kourtis,
który na pierwszy rzut oka bardziej przypomina

rockmana niż winiarza. Oprowadza nas po swojej piwniczce, a następnie serwuje pięć rodzajów
produkowanego przez siebie wina wraz z lokalnymi specjałami, w tym z przepysznym owczym
serem polanym oliwą i posypanym ususzonym
na miejscu oregano. Nie mogę wyobrazić sobie
lepszego sposobu na spędzenie słonecznego,
niedzielnego popołudnia. Bo i po co, skoro tu
jest cudownie?
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Tajemnice starego Trogiru

ANNA I KRZYSZTOF KOBUSOWIE

Wpisane na listę UNESCO stare miasto Trogiru zachwyca od pierwszego wejrzenia. Labirynt średniowiecznych kamiennych uliczek doprowadzi nas
wcześniej czy później na główny plac starego miasta, którego ozdobą jest katedra św. Wawrzyńca.
Każdy, kto tu dotrze, przez dłuższą chwilę wpatruje
się w portal z 1240 roku, na którym średniowieczny
twórca odtworzył w kamieniu otaczający go świat.
Nad weneckimi lwami zawstydzeni Adam i Ewa
skrywają nagość figowymi listkami, obok mężczyzna warzy strawę na ogniu, wyciągając w górę puchar, do którego szerokim strumieniem spływa wino
z dzbana, nieopodal widać fantastyczne bestiarium:
syrena, koń z tułowiem ryby i gryf były dla ówcze-

Skąpana w słońcu
Centralna Dalmacja

Prawidłowo postawione pytanie brzmi nie tyle „czy jechać do Chorwacji”, lecz który
region wybrać? Powodów, by odwiedzić Chorwację, jest cała masa. Każdy Cromaniak
jednym tchem wymieni ich co najmniej trzydzieści. Do najchętniej odwiedzanych miejsc
należy centralna Dalmacja. Znajdziemy tu idealne połączenie piękna i przygody, historii
i współczesności, krajobrazów i architektury.

fot.: © mrakhr – Fotolia.pl
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Panorama Trogiru

snych ludzi równie egzotyczne co słoń czy wielbłąd.
Warto wejść na dzwonnicę, by zobaczyć bajkowy
widok starówki: czerwone dachy domów, plątaninę
jasnych ulic i turkusową wodę. Widok iście bajkowy,
choć kształt wyspy, na której mieści się stare miasto,
wygląda niczym... żmija! Tutejsza starówka jest maleńka: by ją przejść, wystarczy zaledwie 750 kroków,
jak policzył pewien gorliwy historyk sprzed stuleci.
Nadmorska promenada Riva prowadzi do białych
murów Twierdzy Kamerlengo, jest też ulubionym
miejscem spacerów, gdzie wieczorami mieszają się
szykowne kreacje z luzackimi podkoszulkami. To idealne miejsce na zakończenie dnia lub... na jego przywitanie po całonocnej zabawie!
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korytarze zmieniły się w ulice, w mury obronne wrosły domy, zaś mauzoleum cesarza stało się katedrą św.
Dujama. Jest w tym ironia losu, że patronem miasta
w pałacu i właścicielem mauzoleum stał się chrześcijański biskup, stracony za czasów Dioklecjana w pobliskim Trogirze. Dziś w najmniejszej chyba katedrze
świata mieści się tylko kilkanaście osób naraz. Okrągłe
wnętrze wygląda niczym skrzyżowanie kościoła z pałacykiem: barokowy ołtarz i wielowiekowe zdobienia.
Z wieży katedry zobaczymy jedyne na świecie miasto
w pałacu. To miasto–zagadka i miasto–labirynt, gdzie
na każdym kroku widać ślady historii. Za Złotą Bramą
czeka wielki posąg Grzegorza z Ninu – dotknięcie palca jego stopy ma zapewnić szczęście i zdrowie. Warto
też zajrzeć na tradycyjny targ rybny, odwiedzić Narodni
trg z renesansowym pałacem Karapici i obowiązkowo
przespacerować się nadmorską promenadą. Tu najlepiej widać wielowiekową historię i zupełnie współczesny gwarny port nieopodal.

fot.: © dreamer4787 – Fotolia.pl

Podczas Dni Dioklecjana w Splicie można spotkać rzymskich legionistów

fot.: Anna i Krzysztof Kobusowie

Pałac Dioklecjana w Splicie

fot.:© carol_anne – Fotolia.pl

Split – miasto cesarza Dioklecjana
Był rok 244 naszej ery, gdy w rodzinie dawnego
niewolnika urodził się synek Dioklecjan. Jego życie
potoczyło się jak bajka: wstąpił do armii, szybko
awansował, aż wreszcie został cesarzem rzymskim.
Dioklecjan rządził przez ponad 20 lat. Jako żołnierz
z zamiłowania zwiększył liczebność armii i zreformował administrację: prowincje połączył w diecezje,
każdą z nich zarządzał wikary. Chrześcijaństwo przejęło te nazwy, choć Dioklecjan wierzył w rzymskich
bogów, rzucając wyznawców innej wiary na pożarcie
lwom. Wreszcie uznał, że pora odpocząć, i przeszedł
na emeryturę (a w owych czasach mało który cesarz
do emerytury dożywał!). Zbudował w Splicie wielki
pałac wzorowany na wojskowym obozie i dla pewności, że nie trafi tu nikt niepowołany, otoczył go
potężnym murem. Do środka prowadziły tylko cztery bramy: Żelazna, Złota, Srebrna i Brązowa. Z baszt
strażniczych żołnierze strzegli spokoju, a tymczasem
cesarz uprawiał oliwki i grządki z cebulą, zaś wieczorami patrzył na morze. W końcu umarł, a jego pałac
opustoszał. I może by o nim zapomniano, gdyby nie
to, że pobliskie miasto Salona w VII wieku zostało
zaatakowane przez wrogów. Mieszkańcy w popłochu schronili się za murami pałacu, a że ich miasto
zniszczono – postanowili tu zamieszkać. Z czasem

Rzymskimi śladami
fot.: Anna i Krzysztof Kobusowie

Panorama Splitu

fot.: Anna i Krzysztof Kobusowie
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By poczuć się jak w dawnym Rzymie, warto do Splitu trafić pod koniec sierpnia, gdy odbywają się tu Dni
Dioklecjana. Po ulicach wędrują legioniści, a sam cesarz
wjeżdża do miasta na rydwanie. Wydarzeniu towarzyszy masa imprez i atrakcji, pokazów rzemieślników
i wędrownych artystów, nic zatem dziwnego, że niektórzy specjalnie tak planują urlop, by wziąć udział w tym

Winnice na wyspie Vis / Malownicza wyspa Vis
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cześć alkara oddawany jest wystrzał armatni, a orkiestra gra
tusz! Co ciekawe, w turnieju mogą brać udział tylko mieszkańcy
miasta, potomkowie dzielnych obrońców! A jeśli trafimy tu w innym czasie, koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Sinjskiej Alki!

Kulinarny raj
Tutejsza kuchnia słynie z doskonałych świeżych warzyw
i owoców morza. Co środa w miejscowości Stari Grad na
Hvarze Nautica organizuje „Fish Picnic”, czyli biesiadę pełną
muzyki, śpiewu, grillowanych ryb i wina. Można przy okazji
zanurkować, ale przede wszystkim to doskonała okazja, by
posłuchać dalmatyńskich pieśni. Klapy, czyli chóralny śpiew,
to specjalność regionu wpisana nawet na Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO! Warto też spróbować miejscowych przysmaków: ciasto burek to idealna przekąska lub danie do zabrania na wycieczkę. Może być robione z mięsem,
serem lub jabłkiem i wtedy jest to burek na słodko. Pršut to
specjalnie suszona na wietrze szynka. Jej przygotowanie wymaga wiele czasu, więc jada się ją tylko z okazji specjalnych
uroczystości, a cena jest odpowiednia do jej wartości. Natomiast fritule to malutkie pączki. Kupuje się kubełek frituli,
sprzedawca polewa je słodkim sosem i zjada się je, nadziewając na patyczek.

Port na wyspie Vis
swoistym wehikule czasu. Za to gdy odwiedzimy Solin (antyczna Salona), przyda się nam wyobraźnia.
Ruiny doskonale odtwarzają układ dawnego miasta, znacząc jego plan białymi murkami na zielonej
trawie. Rzymianie wznieśli tu amfiteatr, świątynie,
łaźnie i forum. Niegdyś najbogatsze i najludniejsze
miasto w tej części wybrzeża dziś jest tylko cieniem
swej własnej potęgi. Zupełnie inne myśli najdą nas,
gdy trafimy na wyspę Hvar. Pola równiny Stari Grad
są ogrodzone kamiennymi murkami i wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład doskonale zachowanego krajobrazu, to właśnie tu uprawia się winorośle, i to już od 2000 lat!
Nic dziwnego, że tutejsze wina są tak pyszne! Przez
wieki osiągnięto mistrzostwo w ich produkowaniu.
Równie urokliwa jest wyspa Vis. Antyczna Issa przez
wiele lat była bazą marynarki wojennej. Dopiero
w 1989 roku została otwarta dla obcokrajowców,
dzięki czemu pozostała wciąż dzika i uważana jest
za najczystsze miejsce na Adriatyku. To doskonałe
miejsce do nurkowania, także z racji znajdujących się
w okolicy licznych wraków statków. W miejscowości
Vis w sezonie działa polska baza nurkowa Nautica.
Pobyt tu byłby niepełny bez skosztowania miejscowego białego wina Vugava. Wyspa jest uważana za
kolebkę rybołówstwa, a tutejsi rybacy słyną na całym
Adriatyku ze swych umiejętności.

Rowerem przed siebie

Turniej konny Sinjska Alka

Centralna Dalmacja to też idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Powstają tu bowiem kolejne trasy dla wielbicieli rowerów. Kto chce
się naprawdę zmęczyć, ma do dyspozycji ok 1500
km nowych ścieżek rowerowych na lądzie i wyspach.
A że z roweru świat wygląda inaczej – przekona się
każdy, kto tego spróbuje. I nie chodzi nawet o to,
że z dwóch kółek widzi się więcej. Przystaniesz po
wodę: miejscowi obdarują cię jeszcze morelami, zatrzymasz się, by spytać o drogę: dostaniesz winogrona, byś miał siły dotrzeć do celu.

Sinjska Alka – niezwykły turniej
Ten turniej to fenomen. Jego historia sięga 1715 r.
kiedy to mieszkańcy miasta Sinj obronili się przed turecką nawałnicą. Na pamiątkę tego wydarzenia zaczęto organizować turnieje, by przekazać dzieciom,
a potem wnukom i prawnukom, historię wspaniałego zwycięstwa. I tak już od 300 lat mieszkańcy Sinj
(oraz tysiące gości z najdalszych stron świata!) zbierają się w pierwszą niedzielę sierpnia, by zobaczyć
konny turniej Sinjska Alka. Jego uczestnicy w pełnym
galopie muszą trafić lancą w zawieszone wysoko
koło, wzorowane na tureckim strzemieniu. W zależności od miejsca trafienia przydzielane są punkty:
najcenniejsze jest trafienie w sam środek. Wtedy na

fot.: Anna i Krzysztof Kobusowie
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fot. www.slaskie.travel Tomasz Gębuś

Tyskie Browary Książęce
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Śląskie

ALEX DORJAN

browarami stoi
Jak się okazuje, w województwie śląskim jest najwięcej czynnych
browarów w Polsce. W dodatku wiele z nich można zwiedzać!
Do tego funkcjonuje niezliczona liczba lokalnych browarów rzemieślniczych.
Tropem piwnych doznań można zjeździć cały region,
od Częstochowy po Żywiec!

Browar w Tychach od lat jest jedną z gwiazd Szlaku
Zabytków Techniki i zaprasza do poznania tajników warzenia złocistego trunku. Muzeum Tyskich
Browarów Książęcych działa od 2004 roku, ale
można w nim poznać historię tyskich piw sięgającą 400 lat wstecz. Ich dzieje nierozerwalnie związane są z rodziną Promnitzów, którzy władali niedaleką Pszczyną. Pierwsze wzmianki o browarze
pochodzą już z 1629 r. Jednak największy rozwój
zanotowano w II połowie XIX w., kiedy to pszczyńskim władcą był Jan Henryk XI Hochberg. To on
rozbudował i unowocześnił dotychczasowy browar, wybudował warzelnię, słodownię, chłodnię
i lodownię, co sprawiło, że pod koniec XIX w. tyska
piwna fabryka była bodaj największą w Europie.
Produkowało się tam wtedy 10 milionów litrów
piwa rocznie! Dziś goście zwiedzają urządzone w
dawnej kaplicy multimedialne muzeum. Równie
ciekawe jest to, co jest poza nim – przepięknie wykończona warzelnia z 1915 r., autentyczny budynek
dyrekcji z początków XX w. czy nowoczesna linia
produkcyjna, na której z prędkością światła napełniają się kolejne butelki złotego trunku. Po takich
widokach nikogo nie dziwi fakt, że każda wycieczka

Muzeum Tyskich Browarów Książęcych

Tyski Browar Książęcy
kończy się w zabytkowym pubie degustacją piwa
Tyskie 14-dniowe. Latem browar można poznawać
także nocą. Wtedy grupom turystów w zwiedzaniu towarzyszą postaci związane z historią tego
niezwykłego miejsca. Wrażenie jest piorunujące.
Tradycyjne zwiedzanie uatrakcyjnia też Książęca
Szkoła Degustacji, czyli warsztaty, podczas których cervesario (piwny kiper) prezentuje sztukę
degustacji piwa.
www.tyskiebrowarium.pl
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Muzeum Browaru Żywiec

Arcyksiążęcy Browar Żywiec
Kolejnym „szlakowym” obiektem jest Muzeum Browaru Żywiec. Arcyksiążęcy Browar powstał w 1856
r., a założył go Albrecht Fryderyk Habsburg, ten
sam, za którego czasów powstały inne przemysłowe obiekty na pobliskim Śląsku Cieszyńskim. Żywiecka wystawa jest nieco inna od tyskiej, w dużej
mierze pokazuje nie tyle historię złotego żywieckiego trunku, co samego miasta, jego mieszkańców i władców. Dotąd turyści poznawali niezwykle skomplikowaną historię tego miejsca, oglądali
autentyczne filmy pokazujące ostatnich właścicieli
browaru i pracujących w nim robotników, przechodzili przez kilkanaście pomieszczeń, w których odtworzono XIX-wieczne galicyjskie miasteczko oraz
pokazano ewolucję żywieckiego piwa. Integralną
częścią wycieczki była też wizyta w nowoczesnej
hali produkcyjnej i w pubie. Dlaczego wszystko to
pisane jest w czasie przeszłym? Ano dlatego, że w
Muzeum Browaru Żywiec właśnie trwa modernizacja. Nawet jeśli byliście już w tym browarze, już
niedługo będzie można pojechać tam jeszcze raz,
by zobaczyć nową, pewnie jeszcze nowocześniejszą niż dotąd, odsłonę ekspozycji.
www.muzeumbrowaru.pl

fot. Browar Zamkowy Cieszyn Christian Parma

fot. Browar Czenstochovia

www.slaskie.travel

fot. www.slaskie.travel Tomasz Gębuś
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Cieszyński Browar Zamkowy
Do Szlaku Zabytków Techniki aspiruje kolejny browar – tym razem cieszyński. Produkowane w nim
rzemieślnicze piwo zyskało już sporą grupę zwolenników, nie tylko w najbliższej okolicy, ale w całej Polsce. Teraz przyszedł czas na udostępnienie
browarnianych zakamarków żądnym wiedzy o tajnikach browarnictwa turystom. Cieszyński Browar Zamkowy jest zupełnie inny niż te w Tychach
czy Żywcu. Przede wszystkim jest zdecydowanie
mniejszy, kameralny i – zdaniem wielu odwiedzających – bardziej autentyczny. I pewnie żaden
zwiedzający nie domyśla się, że cieszyński browar
powstał „niejako przypadkiem”, przy okazji rozbudowy włości arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga na fali popularności pilzneńskich piw. Właśnie
w ten sposób w 1846 r. powstał w Cieszynie browar, który nawiązuje aż do XV-wiecznych tradycji
browarniczych na tym terenie. Dziś, po latach historycznych zawirowań, powoli odbudowuje swoją pozycję na piwnym rynku. Złoty trunek warzy się
tam metodą tradycyjną, stosując otwarte kadzie
w procesie fermentacji, co często jest zaskoczeniem dla zwiedzających. Podobnie wyglądają kadzie Browaru Zamkowego w Raciborzu, którego
wyroby od kilku lat również zyskują uznanie piwoszy. www.browarcieszyn.pl

Browar Czenstochovia

Browary rzemieślnicze
Wśród browarów rzemieślniczych wyróżniają się
choćby te, które towarzyszą restauracjom Szlaku
Kulinarnego Śląskie Smaki. W Zawierciu, w Hotelu
Villa Verde, od roku można degustować złoty trunek
z Browaru Jana. Z kolei w Częstochowie, w Browarze Czenstochovia, od lat piwo towarzyszy podawanym w tamtejszym lokalu posiłkom. Ba! Tam można
trunek ten nie tylko pić, ale również się w nim wykąpać w piwnym spa. Takie rzeczy tylko w śląskim!
Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel
www.slaskie.travel

Browar Zamkowy Cieszyn

Więcej na www.zabytkitechniki.pl oraz www.slaskie.travel
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Paweł Wroński

Lądek-Zdrój

występujących tam minerałów i kamieni ozdobnych, takich jak
agaty czy ametysty. To bardzo wciągające zajęcie. Ponadto,
podobnie jak we wschodniej części i tutaj nie brak uzdrowisk
oraz kompleksów SPA & Beauty. Wystarczy wspomnieć Cieplice-Zdrój, niegdyś odrębną miejscowość, dziś dzielnicę Jeleniej
Góry. Uzdrowisko Cieplice świadczy usługi stricte lecznicze.
Równolegle działa prywatny kompleks – Termy Cieplice, dedykowane beztroskiej zabawie i relaksowi.

Jesień z Polonusem
- kierunek Sudety

Szczeliniec – Wielki Małpolud

Przez Kotlinę Jeleniogórską w Karkonosze

Gdy kończą się wakacje, zadajemy sobie pytanie, gdzie się wybrać na jesienny weekend. Intuicja podpowiada, że w góry, bo tam jesień jest najpiękniejsza. A jeśli tak,
zróżnicowane krajobrazowo. I świetnie zagospodarowane, więc na weekend idealne.
Autobusami Polonusa dotrzemy wygodnie zarówno do Kotliny
Jeleniogórskiej i podnóży Karkonoszy, jak i do Kotliny Kłodzkiej, w Góry Sowie czy Stołowe. W góry lub do uzdrowisk,
z których Sudety także słyną. Warto przy tym pamiętać, że dwa
znane kurorty: Kudowa-Zdrój i Szklarska Poręba są docelowymi przystankami Polonusa w tym rejonie.

Do starych twierdz i bajkowych skał
Labirynty Szczelińca Wielkiego (919 m) i Błędnych Skał,
ścieżki kluczące między skałami o poruszających wyobraźnię
kształtach, fascynująca klimatem i egzotyczną nazwą Sawanna
Afrykańska – oto wielkie atrakcje maleńkich Gór Stołowych.
Widokowy szczyt Śnieżnika, imponujące rozmachem instalacje w Górach Sowich, zakładane przez Niemców w ramach
owianej tajemnicą akcji „Riese” (Olbrzym), XVIII- i XIX-wieczne
twierdze w Kłodzku i Srebrnej Górze, Jaskinia Niedźwiedzia
w Kletnie, w której znaleziono tysiące kości jaskiniowych zwierząt, nieczynne, ale udostępnione do zwiedzania kopalnie: złota

– w Złotym Stoku, węgla – w Nowej Rudzie, niepowtarzalna
kaplica z czaszek w Czermnej, a wreszcie jeden z najpiękniejszych w Polsce zamków – otoczony ogrodami Książ. Każde
z tych miejsc może stać się celem weekendowego wyjazdu.
Zwłaszcza że po wysiłku, jaki wiąże się z górskimi wycieczkami,
czy po intensywnym zwiedzaniu zabytków, można się zrelaksować w SPA lub orzeźwić mineralnymi wodami w uzdrowiskach
rozrzuconych po Kotlinie Kłodzkiej: Polanicy, Lądku, Kudowie-Zdroju. Te miejscowości tętnią życiem. Są w nich stare domy
zdrojowe, kawiarenki, restauracje i przytulne pensjonaty, urządzone w zabytkowych obiektach. Odprężenie gwarantowane!
Przystanki, na których zatrzymują się w opisanym rejonie autobusy Polonusa: Kłodzko, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój. W zależności od wybranej trasy, także Wrocław –
rozkwitająca współcześnie stolica Dolnego Śląska, lub Opole,
choć mniejsze, lecz także interesujące miasto, i to nie tylko
w czasie słynnego festiwalu piosenki.

Fot. Jan Woloszczuk, Mariusz Świtulski, Artur Bogacki – Fotolia.pl, Tomasz Olendzki

to w które? Może w Sudety? Niewysokie, ale niezwykle malownicze, bo mocno

Nad zachodnią częścią Sudetów górują Karkonosze. Piętrzy się
w nich piramidalny szczyt królowej Sudetów – Śnieżki (1602 m
n.p.m.). A z drugiej strony ich odkrytego, widokowego grzbietu
– Szrenica (1362 m n.p.m.). W sąsiednich Górach Izerskich
widoków może nieco mniej, ale za to mieści się tam jedna z 20
zorganizowanych już na świecie stref ciemnego nieba. Niepowtarzalna okazja, aby podziwiać rozgwieżdżony nieboskłon
z dala od tłumiących zazwyczaj ten efekt miejskich iluminacji.
Kaskady wodospadów – Szklarki i Kamieńczyka w Szklarskiej
Porębie, kolekcje minerałów oraz ogromny zbiór zabawek
słynnego niegdyś tancerza i mima, założyciela teatru pantomimy Henryka Tomaszewskiego, czy ściągnięty do Karpacza ze
Skandynawii XII-wieczny drewniany kościół Wang. W otoczeniu
Kotliny Jeleniogórskiej jest jeszcze mnóstwo innych pasm górskich, często niemal nieznanych większości z nas. Tym ciekawszych, że można w nich próbować szczęścia i poszukiwać licznie
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Przystanki, na których zatrzymują się w tym rejonie autobusy
Polonusa: Jelenia Góra, Cieplice-Zdrój, Szklarska Poręba, a ponadto – Bolków, Legnica i Wrocław.
Planując weekend w Sudetach, korzystajcie z usług Polonusa!
Przyjemnego wypoczynku!

www.pkspolonus.pl
W zmodernizowanym portalu PKS Polonus zwróćcie uwagę na
możliwości planowania podróży z interaktywną mapą połączeń
oraz mechanizmy rezerwacji, zakupu i zwrotu biletów online,
bezpłatny wynajem fotelików dla dzieci i dostępne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych od momentu ich pojawienia się
na dworcu Warszawa Zachodnia.
Szklarska Poręba

na trasie z Polonusem
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Dzieci podróżują bezpiecznie
Z myślą o najmłodszych klientach PKS Polonus wprowadził
możliwość bezpłatnego zamówienia fotelika lub podstawki samochodowej. Aby dokonać rezerwacji, wystarczy wypełnić formularz zamieszczony w serwisie online. Ta opcja jest dostępna
w dowolnym momencie przed planowanym wyjazdem.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych
W zmodyfikowanym pod względem funkcjonalnym i graficznym
serwisie zamieszczono formularz zgłoszeniowy przeznaczony
dla pasażerów niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością
ruchową. Jego wypełnienie pozwala przewoźnikowi lepiej przygotować się do przyjęcia na pokład pasażerów specjalnej troski.
A dzięki współpracy z Dworcem Zachodnim w Warszawie – roztoczenia opieki nad pasażerem, zanim jeszcze wsiądzie on do
autokaru.

Paweł Wroński

Inne nowości w serwisie

PKS Polonus
i jego nowy, lepszy serwis

Od końca kwietnia br. PKS Polonus jest obecny w sieci w nowej formule. I nie jest to

jedynie zmiana szaty firmowego portalu z wygodniejszą rezerwacją miejsc, ale również
cały pakiet usług okołotransportowych, zwiększający komfort podróżowania.

– Oferujemy pasażerom możliwie najwyższy standard rezerwacji, zakupu i zarządzania biletami online – podkreśla Andrzej
Padziński, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju PKS Polonus.
Planowanie podróży staje się łatwiejsze, a zmiany, np. terminu
podróży, związane z jakimiś nagłymi zdarzeniami, są nie tylko łatwiejsze, ale nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych kosztów, nawet na godzinę przed kursem, na który zarezerwowało
się miejsca.

Nowa platforma, nowe możliwości
Wraz z uruchomieniem nowego serwisu pojawiła się możliwość
bezpłatnego wyboru miejsca. Dzięki ustandaryzowanemu systemowi numeracji foteli autokarowych PKS Polonus udostępnia podróżnym makietę pojazdu. Kupując bilet online, można
więc łatwo zorientować się, które miejsca są jeszcze wolne, i wybrać spośród nich najbardziej pożądane (opcja jest dostępna

tylko dla zalogowanych użytkowników serwisu kupujących bilety przez internet i tylko z pierwszych przystanków trasy). Dodatkowo, miejsca w pierwszym rzędzie za kierowcą są w każdym
autokarze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz dla
funkcjonariuszy pełniących służbę publiczną.
Jako jedyny przewoźnik w kraju PKS Polonus oferuje możliwość zmiany godziny czy nawet terminu podróży już po zakupie
biletu bez opłaty manipulacyjnej. Takie zmiany możliwe są nawet na godzinę przed odjazdem autokaru, na który zarezerwowało się wcześniej bilet. Opcja dostępna dla zarejestrowanych
w serwisie online użytkowników znajduje się w zakładce „Zarządzaj biletem”.
Korzystając z panelu administracyjnego, zalogowani podróżni
mogą także ponownie drukować zakupione bilety albo dokonywać ich zwrotu.

Nowa platforma ma rozbudowaną Strefę Pasażera. Praktyczne
e-centrum informacyjne dla podróżnych, przez które można nie
tylko kupić bilet, ale również przejrzeć rozkłady jazdy, skorzystać z wyszukiwarki kursów, zapoznać się z cennikiem usług,
mapą punktów sprzedaży, informacjami o ulgach i promocjach,
poznać aktualności oraz newsy z tras obsługiwanych przez
przewoźnika. Są tam także zamieszczane wszystkie aktualne

oferty specjalne i zniżki dostępne przy różnych opcjach zakupu
biletów online.
Najnowszym udogodnieniem jest interaktywna mapa połączeń,
na której oznaczone zostały wszystkie przystanki w Polsce
i poza jej granicami, dostępne w sieci połączeń PKS Polonus.
Kliknięcie na wybraną miejscowość otwiera dostęp do informacji o możliwych połączeniach z i do wskazanej lokalizacji oraz
podgląd „street view” z geolokalizacją. Interaktywne narzędzia
ułatwiają planowanie, zwłaszcza wieloetapowych podróży lub
wyszukiwanie celów podróży przy niesprecyzowanych wcześniej planach.
W zmodernizowanym serwisie znajdują się także aktualne informacje o nowych połączeniach, zwłaszcza sezonowych. To wciąż
ważne. Zbliża się przecież jesień. Górskie szlaki w barwnej szacie lasów oraz liczne polskie uzdrowiska, takie jak Szklarska
Poręba czy Kudowa-Zdrój, czekają na kolejną falę turystów.
Wszelkie nowości w ofercie PKS Polonus są dostępne także za
pośrednictwem platformy DworzecOnline.pl.
Nowy, lepszy serwis Polonusa!
Więcej usług. Więcej możliwości!
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Select Your Epic Underwater Adventures
with our Underwater Pass

Designed specially for
lovers of diving and snorkelling.
Enjoy our exclusive offer and save up

through Indonesia. Select flights to up to
7 beautiful Underwater Pass destinations, from Bali
to Lombok, Labuan Bajo, Manado, Raja Ampat,
Derawan, Ambon, Ternate, Wakatobi, Saumlaki,
Semarang and Sabang.

Reserve now at Garuda Indonesia Sales Office.
For more information visit garuda-indonesia.com

*Valid for maximum 8 flights segments
Terms and conditions apply

to 30% on your unforgettable journey

