
w w w . m a g a z y n s w i a t . p l

 T R A S Y  R O W E R O W E  W  P O L S C E

ISSN 1644-4183
 (Sierpień / WrzeSień) (46) 2015

 

M a g a z y n  P o k ł a d o w y
w w w . p k s p o l o n u s . p l

     MALOWNICZA MACEDONIA GRECKA

Grecja

    Miasto o bogatej przeszłości

Lwów

    PARKI NARODOWE I SANKTUARIA PRZYRODY

Dominikana



m i e j s c em i e j s c em i e j s c e



m i e j s c e

   
4 e d y t o r i a l

SMAK 
ROWEROWEJ ESKAPADY 

W ŚLĄSKIM

w y p o c z y n e k  z  p o m y s ł e mw w w . s l a s k i e . t r a v e l16 17

Stare powiedzenie mówi, że „od nadmiaru głowa nie boli”, ale mogą 
boleć... nogi. Zwolennicy rowerowego szaleństwa mają w Śląskim 
pole do popisu. W regionie można znaleźć najlepsze i dostarczające 
najwięcej emocji trasy rowerowe. Z perspektywy dwóch kółek nie 
można narzekać na brak wrażeń – zabytki i osobliwości przyrody 
w połączeniu z ruchem na świeżym powietrzu – to doskonały spo-
sób na poznanie województwa śląskiego.

       MTB Koniaków/ Arch. ŚOT/ fot. T. Gębuś

Drodzy Czytelnicy
Jesień to znakomity czas na aktywny wypoczynek. Słońce nie praży już tak 

mocno i nie męczą 30-stopniowe upały. Warto zatem wyruszyć nawet na 

dłuższą wyprawę na dwóch kółkach. Wymarzonym miejscem do uprawiania 

turystyki rowerowej jest województwo śląskie. Region przecinają cztery 

międzynarodowe trasy rowerowe, a także ponad 30 głównych oraz 400 

lokalnych tras łączących zabytkowe miasta i miasteczka oraz tereny cenne 

przyrodniczo i kulturowo.

Ci, którzy potrzebują stałych dawek prawdziwej przygody, w wolnych 

chwilach mogą wybierać się na mikrowyprawy, czyli krótkie wypady w teren 

z minimum wyposażenia i jak najbliższym kontaktem z przyrodą. Może to 

być wyjazd za miasto i wędrówka zarośniętą, dziką rzeczką, spływ kajakiem 

lub nocleg pod gwiazdami. Ci natomiast, którzy lubią się porządnie zmęczyć, 

mogą zafundować sobie weekendowy ultrabieg, np. w Puszczy Kampinoskiej 

–  można wyruszyć w sobotę po kolacji, biec przez las całą noc i wrócić  

do domu na niedzielny obiad.

Jesień to także pora winobrania, a swoje podwoje otwierają lokalne  

piwniczki winne, chcąc pochwalić się wyprodukowanymi trunkami. 

Amatorzy turystyki enologicznej powinni koniecznie wybrać się do Czech, 

gdzie pieczołowicie kultywowane są tradycje winiarskie. Oprócz degustacji 

miejscowych win i potraw kuchni czeskiej na gości czekają różnorodne 

imprezy kulturalne, jak parady lub orszaki historyczne czy występy zespołów 

folklorystycznych.

Bożena Miller
redaktor wydania
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Miasto o bogatej przeszłości, z zabytkami różnych kultur, narodo-
wości i religii. Świetnie skomunikowane, zwłaszcza z centralną i po-
łudniowo-wschodnią Polską. A hrywna ma tak korzystny przelicznik, 
że spędzając przyjemnie czas, nie zrujnujemy budżetu.

PAWEŁ Wroński

Wachlarz możliwości
Przed melomanami otwiera podwoje gmach 

Lwowskiej Opery. Budowla jest jedną z wizytó-

wek zachodnioukraińskiej metropolii. Jej fronton 

zdobią płaskorzeźby obrazujące sens ludzkiego 

życia. Wnętrza zachwycają bogatą dekoracją, 

zaś pod względem akustyki teatr wymieniany 

jest wśród najlepszych na świecie. Kto hołduje 

innym gustom, ma we Lwowie tak szeroki wy-

bór klubów, dyskotek i restauracji, że może za-

gospodarować wieczory niejednego weekendu, 

a i tak wszystkich nie odwiedzi. Sentymentalni 

znajdą tu ślady wielowiekowych związków z Pol-

ską. Nie tylko na cmentarzu Łyczakowskim, ale 

niemal na każdym kroku, w zaułkach Starego 

Miasta, we wnętrzach i na fasadach świątyń. Kto 

woli oddychać pełną piersią i podejmie wysiłek, 

by wspiąć się na zamkowe wzgórze, będzie po-

dziwiać panoramę miasta z wieżami kościołów 

i cerkwi. Albo wybierze się „siódemką” do skan-

senu w Gaju Szewczenki. W rozległym parku 

kryją się cerkwie i chałupy z Zachodniej Ukrainy. 

Poza tym niemal każdego miesiąca we Lwowie 

organizowany jest jakiś festiwal, bo w ciągu roku 

w mieście odbywa się około setki nierzadko mię-

dzynarodowych imprez.

Lwów
 Idealny na weekend
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Mozaika smaków
W europejskiej historii smaku miasto odegrało 

niepoślednią rolę. A to za sprawą Jerzego Kul-

czyckiego, kupca lwowskiego, który w 1863 

roku pod Wiedniem służył w polskiej armii jako 

tłumacz. Tylko on wiedział, jak wykorzystać 

znalezione w obozie Kara Mustafy ziarna, i za-

łożył jedną z pierwszych kawiarni w Wiedniu. 

Tradycje parzenia dobrej kawy są we Lwo-

wie pieczołowicie kultywowane. Na elewacji 

kamienicy przy Serbskiej widać niecodzien-

ną konstrukcję – fragment linii produkcyjnej 

mieszczącej się we wnętrzach Lwowskiej Ma-

nufaktury Czekolady. Lady firmowego sklepu 

uginają się od pralinek. Furorę robią figurki Pu-

tina z białej i mlecznej czekolady. Na kolejnych 

kondygnacjach, na które wchodzi się skrzy-

piącymi drewnianymi schodami, można wy-

pić filiżankę gęstej czekolady. Na peryferiach 

miasta wznosi się natomiast wielkoprzemysło-

wy browar działający nieprzerwanie od 1715 

roku. Konkuruje z nim smakiem (bo wielkością 

produkcji równać się nie może), minibrowar 

Kumpel, w którego lokalach można skoszto-

wać znakomitych piw, zajadając się potrawami 

przygotowanymi wedle tradycyjnych lwow-

skich i ludowych receptur.
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Niebanalna pamiątka
Można oczywiście oddawać się zakupom, zwłasz-
cza w kryjącym liczne sklepy „Magnusie”. Wznosi 
się nieopodal Lwowskiej Opery przy Szpitalnej. 
Z żelbetonowym szkieletem i wielkimi taflami 
przeszklonych okien uchodził w chwili powstania 
w 1912 roku za jeden z awangardowych budyn-
ków europejskich. Po pieriestrojce przywrócono 
mu świetność z inicjatywy i za pieniądze polskich 
biznesmenów. Tylko tam można zobaczyć, co 
najbardziej kusi współczesne lwowianki. Bardziej 
jednak adekwatną do weekendowej wycieczki 
pamiątkę znajdziemy na nazywanym dawniej ba-
rachołką rzemieślniczym targowisku przy placu 
Ziarnowym. To także nieopodal Opery. Na tamtej-
szych straganach znajdziemy laleczki, które robi 
się, motając nici na patyku. Ubrane na ludowo, 
zamiast ust, oczu i nosa mają zawsze skrzyżowa-
ne paski krajki, fragmenty haftu albo wyrysowa-
ne węglem kreski. Uważano bowiem, że laleczka 
z twarzą uzyska tożsamość, skupi na własnych 
życzeniach i wchłonie duszę właściciela. Motanki 
bez twarzy przynoszą szczęście!

Z Polonusem do Lwowa
Kursy z Dworca Zachodniego w Warszawie – 
codziennie o godz. 2130 (bilet – 90 zł) oraz co 
drugi dzień o godz. 1830 (bilet normalny – 60 zł, 
dziecko do 7 lat – 30 zł). Kupując bilety online 
(na stronie www.pksbilety.pl), podróżni mogą 
skorzystać z cen promocyjnych – 60 zł oso-
ba dorosła, 30 zł dzieci do lat 7. Na kursach 
zagranicznych działa promocja „Tanie powro-
ty”, w której bilet powrotny jest o 30% tańszy 
od biletu wyjazdowego, a pula biletów typu 
5/10/15 (zł) będzie dostępna w ciągu całego 
roku szkolnego.
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Żyjemy szybko, od do: od projektu do projektu, od 
spotkania do spotkania. Tylko czasem czujemy,  
że czegoś nam brakuje, coś umyka. Codzienność 
zaczyna przypominać mamałygę, bez smaku, nu-
żąco powtarzalną  – przydałaby się jakaś odmiana, 
taka pikantna przyprawa, choćby odrobina, na koń-
cu łyżeczki, żeby życie miało smaczek… 
Odpowiedzią są mikrowyprawy, których propa-
gatorem jest m.in. poszukiwacz przygód Alastair 
Humphreys. Proponuje krótkotrwałe wyjazdy w te-
ren w poszukiwaniu wcale nie błahych przygód 
i doświadczeń. Minimum wyposażenia, maksimum 
oddalenia od cywilizacji i jak najbliższy kontakt 
z przyrodą. Kilkanaście, kilkadziesiąt godzin walki 
z przeciwnościami o własnych siłach i wracasz od-
mieniony, doładowany pozytywną energią. Gdzie, co 
i jak można przeczytać na blogu Humphreysa albo 
skorzystać z rad naszego rodzimego przygodowca 
Sławka Makaruka, który na swoim blogu propaguje 
mikrowyprawy w Polsce. Wystarczy zrzucić garnitur, 
dotrzeć za miasto, by zacząć… wędrówkę zarośnię-
tą, niemożliwą do przepłynięcia rzeką. Makaruk opi-
suje jednodniową ekspedycję „Brokazonką” (rzeką 
Brok). Potrzebna jest pianka, nieprzemakalny worek 
i trochę odwagi. Krajobrazy toczka w toczkę jak 
z Niziny Amazonki. Dzikie koryto, wyzwania co krok, 
w sam raz na ekstremalny spacer po szyję w wo-
dzie, przez błota, zwalone pnie i konary.

Polska obfituje w takie miejsca, nie trzeba jechać 
daleko i wydawać niemożliwej fury pieniędzy. Lon-
donowski kawał (choćby kawałek) niedźwiedziego 
mięsa czeka tuż za progiem. Może to być nocleg na 
wiślanej wyspie, przeprawa przez rzekę, biwak w ja-
skini albo wyrypa w Puszczy Kampinoskiej. 
W środku zimy wyruszamy na nartach biegowych 
z Sochaczewa do Warszawy, na azymut. Niewielkie 
plecaki, śnieżny i mroźny biwak – odrobina przygody 
tuż obok wielkiego miasta. Albo jesienny ultrabieg 
w tej samej puszczy. Startuję w sobotę po kolacji, 
biegnę całą noc i kawał dnia; w nogach mam 100 km 
i zdążam do domu na niedzielny obiad. Noc w lesie 
to cała gama intensywnych doznań, które pozosta-
ją w głowie mieszczucha na długo. Im trudniej, tym 
lepiej. 
Dla kogo ta zabawa? W zasadzie dla wszystkich, 
choć jest w tym co nieco ryzyka, ale przecież o to 
chodzi. Coś dla pracowników korporacji i rodziców 
z dziećmi. Można wybierać łatwiejsze lub trudniej-
sze warianty. Niekoniecznie od razu walka o życie, 
na początek wystarczy spłynąć kajakiem i zabiwa-
kować na dziko. Samodzielnie urządzić obozowisko, 
rozpalić ognisko, przygotować jedzenie, spędzić 
noc pod gwiazdami. Zamiast tradycyjnej cotygo-
dniowej „wyprawy” do centrum handlowego. 
Powodzenia! 
http://slawomirmakaruk.natemat.pl/ 
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Festiwal Filmu i Sztuki 
Dwa Brzegi 

Kazimierz Dolny
Filmowe lato w malowniczym 

Kazimierzu jak co roku ściągnie 
rzesze miłośników dobrego 

kina. Premiery, dzieła kultowe, 
nowe trendy i różnorodne 

gatunki – obowiązkowo! 
www.dwabrzegi.pl 

 Dni Portu
Rotterdam, Holandia

Gratka dla miłośników stat-
ków, portów i morza. Prezen-
tacje jednostek pływających  

z całego świata, spektakular-
ne pokazy na wodzie  

i zwiedzanie zakamarków naj-
większego portu morskiego  

w Europie. 
https://en.rotterdam.info  

Każdy poniedziałek 
i wtorek sierpnia

31.VII
-13.IX
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Festiwal Filmów 
Górskich i Podróżniczych, 

Katowice
Od Tatr po Himalaje: najwięk-
sze wspinaczki, ekstremalne 
ekspedycje, pierwsi zdobyw-

cy, bajeczna przyroda  
i górskie niebezpieczeństwa. 

Namaste!
www.namaste.katowice.pl

US Open
Nowy Jork, USA

Zagrają tuzy tenisa ziemnego, 
z Sereną Williams i Novakem 

Djokoviciem na czele, choć 
nie zabraknie również naszej 

najlepszej tenisistki Agnieszki 
Radwańskiej. Wiadomo, to 

turniej wielkoszlemowy.  
www.usopen.org 

La Tomatina 
– Bitwa na pomidory
Buñol, Hiszpania
Tony pomidorów, tysiące 
uczestników z całego świata. 
Krwawo nie będzie, ale po-
midorowo z całą pewnością. 
Megabitwa kończy się radosną 
fiestą i zabawą na całego! 
www.tomatina.es 

Speedway European 
Championships
Ostrów Wielkopolski
Najlepsi żużlowcy z całej 
Europy staną do ostatecznej 
rozgrywki, bo zwycięzca 
może być tylko jeden. Kto 
zostanie tegorocznym Mi-
strzem Europy?
http://speedwayeuro.com/pl/
news.html

14-16 19-20

13-16 11-13

Plener Podróżniczy 
im. Kazimierza Nowaka 
Boruszyn
Tematem przewodnim tego-
rocznego Pleneru są podróże 
rodzinne; rodziny podróżujące 
rowerami, autostopem, samo-
chodem, komunikacją zbiorową 
i konno. Bon voyage! 
www.plenerpodrozniczy.pl 

Wystawa Sztuki TOAE
Toronto Kanada
Niekonwencjonalne dzieła 
sztuki, otwarte drzwi miej-
skich galerii, kilkuset artystów 
i ponad 100 tysięcy zwiedza-
jących. Doskonała okazja, by 
odwiedzić i zobaczyć Toronto.
http://www.seetorontonow.
com/annual-events/toronto-
-outdoor-art-exhibition/ 

Jarmark Jagielloński
Lublin
Przebogate połączenie jarmar-
ku kupieckiego i kulturalnego, 
czyli coś dla ciała i duszy.  
A do tego unikatowa atrakcja: 
ogromna złota kura wędrująca 
między miejskimi kamienicami 
w orszaku średniowiecznych 
postaci.  
www.warsztatykultury.pl 

6. PZU Festiwal Biegowy 
Krynica Górska
Mnóstwo biegów do wyboru: 
od 1 do 100 km. Mało? 
Wystartujcie więc w konku-
rencji tylko dla ludzi z żelaza 
– IRON RUN. Wielka impreza, 
wielkie emocje w Beskidzie  
Sądeckim. 
www.festiwalbiegowy.pl

07-09 04-06

V Event Szanuj-sie.pl
 Wolin

Masz samochód, pasjonujesz 
się motoryzacją? Musisz tam 

być: impreza integracyjna,  
Show&Shine, Wojna Klubów, 

czyli moc silników i niespodzia-
nek. No to jedziemy! 

www.szanuj-sie.pl  

17. Południk. Dolnośląski 
Festiwal Podróżników 

Pasterka 
Magiczna atmosfera kultowe-
go schroniska w Górach Sto-
łowych sprawia, że podróżni-

cze opowieści i prezentacje 
stają się wyjątkowo interesu-
jące. Poza tym odbędzie się 

Etno Party i… sami zobaczcie.
www.17poludnik.pl 

30-31
19.IX 
-04.X

Notting Hill Carnival
Londyn UK
Impreza w sam raz na zakoń-
czenie wakacji: Muzyka, taniec, 
egzotyczne specjały, uliczne 
stragany, parady oraz maska-
rady. Także Brytyjczycy potrafią 
zaszaleć, i to jak! 
www.thenottinghillcarnival.com 

Oktoberfest 
Monachium Niemcy
Po raz 181. smakosze złociste-
go napoju spotkają się w stolicy 
Bawarii. Na zachętę kilka liczb: 
poleje się 6 milionów litrów piwa, 
na rożnach będzie się piekło 
120 tys. kiełbasek, 460 tys. 
kurczaków i 104 woły. I jak tu nie 
świętować? 
www.oktoberfest.pl

Sziget Festival
Budapeszt Węgry

W tym roku na Wyspie Wolno-
ści zgrają i zaśpiewają m.in.: 

Robbie Williams, Kings of Leon, 
Ellie Goulding oraz még sokan 

mások, czyli wielu innych… 
Moc muzyki na wyspie 

na Dunaju! 
www.sziget.hu 

05-12

Winobranie w Zielonej 
Górze

Zielona Góra
Degustacji wina towarzyszą 
rozliczne imprezy kulturalne 

i sportowe, targi i jarmark 
winobraniowy. Oczywiście od-
będzie się również tradycyjny 

korowód. Bachus rządzi!
www.winobranie.zgora.pl 

Fringe Festival
 Edynburg, Szkocja 

Największy festiwal na świe-
cie? No raczej tak: 3 tysiące 

wydarzeń: spektakli, pokazów, 
koncertów, kabaretów, musicali, 

wystaw, arii operowych i sztuk 
cyrkowych… a mówią, 

że Szkoci są skąpi. 
www.edfringe.com 

Międzynarodowe  
Pokazy Pirotechniczne

Warszawa
Wyjątkowy spektakl przygotowy-
wany przez profesjonalne zespoły 
pirotechniczne i laureatów konkur-

sów pirotechnicznych na całym 
świecie. Będzie wybuchowo! 

http://international-fireworks.com/

Sierpien
. .

Wrzesien
 k a l e n d a r i u m

Burning Man Festival
Nevada USA
Rytuałowi podpalenia wielkiej 
kukły na pustyni Black Rock 
będą towarzyszyć spektakular-
ne pokazy laserowe i wizualne 
prezentacje Magneto Mana. 
Dziwnie poprzebierani uczestni-
cy poruszają się po pustyni  
w wymyślnych pojazdach.
www.burnigman.org

30.VIII-
07.IX

OzAsia Festival
Adelaide Australia 
Festiwal integrujący dzie-
dzictwo sztuki i artystów 
australijskich i azjatyckich. 
Potężna dawka teatru, muzyki, 
filmu, tańca i sztuki kulinarnej. 
Kulminacją jest niebywała 
parada Latarni Księżycowych 
w Elder Park.  
www.adelaidefestivalcentre.
com.au/ozasia-festival
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Smak 
rowerowej eSkapady 

w Śląskim
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Stare powiedzenie mówi, że „od nadmiaru głowa nie boli”, ale mogą 
boleć... nogi. Zwolennicy rowerowego szaleństwa mają w Śląskim 
pole do popisu. W regionie można znaleźć najlepsze i dostarczające 
najwięcej emocji trasy rowerowe. Z perspektywy dwóch kółek nie 
można narzekać na brak wrażeń – zabytki i osobliwości przyrody  
w połączeniu z ruchem na świeżym powietrzu – to doskonały spo-
sób na poznanie województwa śląskiego.

       MTB Koniaków/ Arch. ŚOT/ fot. T. Gębuś

Jaga kolawa



Lato i jesień są idealną porą na rowerowe wędrówki, 
a Śląskie to wręcz wymarzone miejsce do uprawiania 
turystyki rowerowej. Amatorzy kolarstwa mają w czym 
wybierać. Region przecinają 4 trasy międzynarodowe 
i ponad 30 głównych oraz 400 lokalnych łączących za-
bytkowe miasta i miasteczka oraz cenne przyrodniczo 
i kulturowo tereny wiejskie. 
Jedną z najważniejszych i najdłuższych jest licząca pra-
wie 800 km Międzynarodowa Trasa Greenways, biegną-
ca od Krakowa po Wiedeń. Godna polecenia jest część 

trasy oplatająca najciekawsze turystycznie rejony woje-
wództwa śląskiego – Jurę Krakowsko-Częstochowską, 
Śląsk Cieszyński czy Beskidy.

Śladem jurajskich ostańców
Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd rozciąga się na 
długości 180,3 km przez dwa województwa od Często-
chowy aż po Kraków. Przejeżdżając przez Częstochowę, 
miasto z 11 parkami, tuż za jej granicami spotykamy 
malowniczy przełom rzeki Warty. Wzdłuż wschodnich 
granic miasta ciągną się potężne kompleksy lasów aż 
do Olsztyna, nad którym górują malownicze ruiny zam-
ku z XIV w. Jak głosi legenda, pod zamkiem znajduje się 
system jaskiń i korytarzy wykutych w skale. Na olsztyń-
skich błoniach od wiosny do jesieni odbywają się liczne 
imprezy – od pikniku geologicznego po maraton kolar-
ski i festyn rycerski. 
Zwiedzając Olsztyn, warto zatrzymać się przy baro-
kowym kościółku św. Jana Chrzciciela i tzw. Szopce 
Olsztyńskiej z ponad 800 postaciami wyrzeźbionymi 
w drewnie. Jadąc dalej, nie można nie docenić walo-
rów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Rezerwaty 
leśne Zielona Góra i Sokole Góry są otoczone wapien-

nymi wzgórzami, malowniczymi dolinami i zbiornikami 
wodnymi. Z dziesięciu skalistych wzniesień (ok. 400 m  
n.p.m.) rozciąga się wspaniały widok, a leśne stoki kryją 
kilkanaście jaskiń. Bogactwo krajobrazu, a także świat 
roślin i zwierząt dopełniają liczne i różnorodne zabytki. 
Warto zwrócić uwagę na drewniany kościół św. Idziego 
w Zrębicach, a także ukryte w lesie na wzgórzu pozo-
stałości XIV-wiecznego zamku w Ostrężniku. W skale, 
u jego podnóża, znajduje się wejście do Jaskini Ostręż-
nickiej. Turyści na rowerach mogą na Jurę powracać 
wielokrotnie, za każdym razem wybierając inną ma-
lowniczą trasę, np. łatwiejszą i krótszą, liczącą ok. 
30 km pętlę wokół gminy Niegowa. Rowerowa wy-
cieczka po okolicy pozwala na zwiedzenie najwięk-
szych okolicznych atrakcji. Tą rekreacyjną wyprawę 
należy rozpocząć w Mirowie od obejrzenia ruin śre-
dniowiecznego zamku. Po spacerze wzdłuż drogi 
najeżonej skałkami trzeba przesiąść się na jednoślad 
i podjechać do bliźniaczego zamku w Bobolicach. Ten 
jeden z nielicznych w Polsce odrestaurowanych, pry-
watnych zabytków zachęca do zwiedzania i wypo-
czynku u swoich podnóży. Po chwili relaksu wsiada-
my na rower i przez las asfaltową drogą dojeżdżamy 

do Niegowy. W maleńkiej gminie warto przystanąć 
przy zabytkowej studni oraz mającym korzenie w śre-
dniowieczu kościółku parafialnym św. Mikołaja. Jazdę 
kontynuujemy, kierując się do Łutowca. Tutaj podzi-
wiamy widoki i miłośników wspinaczki skałkowej. 
Następnie drogą asfaltową wracamy do Mirowa, do-
ceniając infrastrukturę przygotowaną specjalnie dla 
rowerzystów. Na jurajskich szlakach rowerowych nie 
brakuje miejsc do odpoczynku, wiat, stojaków i tablic 
informacyjnych. 

  

   

                                    Diabelskie mosty, Złoty Potok/ Arch. ŚOT/ fot. T. Gębuś
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Wyprawa na dwóch kółkach po Jurze to świetny sposób 
na rodzinną integrację. Na turystów czekają rekreacyj-
ne trasy, bez stromych podjazdów i ruchliwych ulic po 
drodze. Gratką dla rowerzystów jest Podzamcze i oko-
lice. Wyprawę można rozpocząć na rynku. Wybieramy 
boczne uliczki, które szybko zmieniają się w polną dróż-
kę. Gdy okrążamy Gród na Górze Birów, podziwiamy 
malownicze widoki poukrywanych w leśnych ostępach 
górskich ostańców i skalnych grot. W programie wy-
cieczki warto zarezerwować czas na przerwę i zwie-
dzanie repliki średniowiecznego grodu. Wewnątrz 
znajdziemy ekspozycje wystroju średniowiecznej chaty 

i wystawę w wieży strażniczej z orężem dawnych wo-
jów i eksponatami archeologicznymi, świadczącymi 
o historycznym rodowodzie tego miejsca. Dalsza trasa 
rowerowej wyprawy prowadzi tuż obok miejsca biwa-
kowego przeznaczonego specjalnie dla strudzonych 
rowerzystów. My jedziemy dalej w stronę drogi 790 
i wybieramy niebieski szlak rowerowy do Ryczowa. Jego 
zaletą jest m.in. to, że pozwala na spojrzenie na Zamek 
Ogrodzieniecki w Podzamczu z innej perspektywy. Im-
ponujące, największe zamczysko na Jurze góruje nad 
okolicą na najwyższym wzniesieniu – Górze Janowskiej 
o wysokości 516 m n.p.m. Obiekt ten przyciąga rze-
sze turystów, oferując, oprócz możliwości zwiedzania, 
liczne turnieje rycerskie, spotkania z duchami czy kon-
certy u swoich podnóży. Trasa biegnąca z tyłu zamku 
prowadzi przez leśne i polne dukty do Ryczowa, gdzie 
pretekstem do odpoczynku jest przystanek przy zabyt-
kowych studniach. Oznakowany szlak poprowadzi nas 
wygodną drogą asfaltową z powrotem do Podzamcza. 

Po cieszyńskich ścieżkach rowerowych
Zasmakowawszy w wypadach na dwóch kółkach, na 
pewno wkrótce zaplanujemy kolejną wycieczkę po Ślą-
skim. Kuszą m.in. Wiślana Trasa Rowerowa, rozpoczy-
nająca się w Beskidach albo – przeznaczone bardziej dla 

początkujących cyklistów – urokliwe szlaki biegnące tuż 
przy granicy z Czechami, a wytyczone przez miejscowo-
ści Śląska Cieszyńskiego: Skoczów, Goleszów, Hażlach 
i oczywiście stolicę regionu – Cieszyn. Zabytki miasta 
o bogatej historii wywodzącej się z czasów Piastów, pe-
rełki stylów secesji i moderny zyskują, gdy obejrzy się 
je, podróżując na rowerze. Zwłaszcza że Cieszyn przeci-
na nie tylko Międzynarodowa Trasa Greenways, ale też 
Euroregionalna Pętla Rowerowa prowadząca do Czech. 
Zwiedzanie warto rozpocząć w samym centrum mia-
sta, by następnie jadąc ulicą 3 Maja, podziwiać frag-
menty Szlaku Magnolii. Kwitnące wiosną, a najpiękniej 
w maju, magnolie sadzone przez bogatych mieszczan 
i kupców w przywillowych ogrodach są charakterystycz-
ne dla Cieszyna. Ważny przystanek to Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego oraz otoczony kamieniczkami rynek, za-
chęcający do odpoczynku przy filiżance kawy. Obowiąz-
kowym punktem programu jest Góra Zamkowa z naj-
starszym śląskim zabytkiem – XI-wieczną Rotundą św. 
Mikołaja (znaną choćby z wizerunku na banknocie 20 
zł) oraz położony w dolnej części Zamek Cieszyn, w któ-
rym warto obejrzeć wystawy współczesnego śląskiego 
designu. Gdy znów wsiądziemy na rower, kierujemy się 
na most Przyjaźni, by znaleźć się po czeskiej stronie Cie-
szyna. Tutaj uwagę zwraca modernistyczna kawiarnia 

Avion, przy niej skręcamy w prawo do alei Masaryka, 
przy której stoi najstarszy budynek miasta z początku 
XIX w. Okoliczne zabytki poprowadzą nas do rynku, 
a następnie do pięknego dworca kolejowego. Po prze-
prawie mostem Sportowym ponownie przejeżdżamy 
na polską stronę Olzy. Zwiedzenie zachwycającej „Cie-
szyńskiej Wenecji” i położonej powyżej Studni Trzech 
Braci, z którą wiąże się legenda o powstaniu Cieszyna, 
będzie dopełnieniem rowerowej miejskiej wyprawy.
Cały powiat cieszyński obfituje w atrakcyjne turystycz-
ne zakątki godne odwiedzenia – zwłaszcza rekreacyjnie 
na dwóch kółkach. Jednym z nich jest Skoczów. Tutaj 

                                    MTB Koniaków/ Arch. ŚOT/ fot. T. Gębuś       Góry Towarne k. Olsztyna/ Arch. ŚOT/ fot. T. Gębuś

w y p o c z y n e k  z  p o m y s ł e mw w w . s l a s k i e . t r a v e l20 21



zwiedzanie zabytków można w doskonały sposób po-
godzić z aktywnością ruchową. Kompleksy leśne na 
przedmieściach Skoczowa to idealne tereny spacerowe, 
które połączone zostały ścieżkami rowerowymi na wa-
łach wzdłuż Wisły. Docelowo  ścieżką na wale można 
dotrzeć do Ustronia, a następnie dalej, aż do Wisły, 
natomiast zmierzając w kierunku północnym – do Stru-
mienia. Fani dwóch kółek mają zagwarantowane ma-
lownicze widoki i ruch na świeżym, górskim powietrzu. 
Przez teren gminy przebiegają trasy rowerowe obejmu-
jące swoim zasięgiem część obszaru nadgranicznego 
zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie, w ramach 
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinskie Slezsko. Z kolei 
gmina Hażlach nie bez kozery zasługuje na przydomek 
„rowerowej”. Przebiega przez nią 5 tras rowerowych 
Euroregionu „Śląsk Cieszyński”. Wyznaczone tuż przy 
czeskiej granicy ścieżki pozwalają na  poznanie zabyt-
ków i leśnych ustroni gminy, a także podziwianie jej kra-
jobrazowych walorów. Z większości okolicznych pagór-
ków roztacza się bowiem widok na dużą część Beskidu 
Śląskiego. Ciekawostką i ewenementem na skalę kraju  
jest licząca 20 km tandemowa trasa rowerowa dla nie-
widomych i niedowidzących (jedna z 3 wytyczonych na 
Śląsku Cieszyńskim). Na jednośladzie z powodzeniem 
można również udać się z wizytą do południowych są-
siadów. Przez gminę przebiega także pieszo-rowerowy 
polsko-czeski „Szlak Zamków nad Piotrówką”, prowa-

dzący dalej do Zebrzydowic, czeskich Piotrowic koło 
Karwiny oraz – znowu do Polski – do Godowa. Kolejną 
miejscowością, w której rowerzyści poczują się jak u sie-
bie, jest Goleszów. Czeka tam szlak rowerowy „Śladami 
Stroju Cieszyńskiego”. 40-kilometrowa trasa, łącząca 
obiekty historyczne i miejsca widokowe, rozpoczyna się 
w centrum Goleszowa, w którym w Gminnym Ośrod-
ku Kultury można obejrzeć tradycyjny strój cieszyński, 
a u mieszkającej nieopodal hafciarki zobaczyć, jak po-
wstają jego haftowane zdobienia.

Szlakiem EuroVello
Smak rowerowej przygody można poczuć również 
w innych częściach województwa. Subregion Zachodni 
jest także doskonałym miejscem do uprawiania turysty-
ki rowerowej. Uzdrowiskowe niegdyś miasto Jastrzębie-
-Zdrój położone u wylotu Bramy Morawskiej na mocno 
górzystym terenie, pełnym jarów i dolin, oferuje wiele 
miejsc sprzyjających amatorom dwóch kółek. W mie-
ście jest ponad 60 km tras, przebiega przez nie m.in. 
fragment międzynarodowego szlaku EuroVello (R4 Ro-
scoff – Odessa). Nic więc dziwnego, że nie tylko miej-
scowi cykliści chętnie biorą udział w organizowanych 
w Jastrzębiu-Zdroju cyklicznych rajdach rowerowych, 
także polsko-czeskich w kierunku przygranicznej Karwi-
ny. W słoneczne weekendy zwłaszcza w czasie wakacji, 
drogi te są pełne rowerzystów. Trasy te prowadzą przez 

niezwykle urocze zakątki miasta oraz piękne, okoliczne 
wsie i sołectwa. Malowniczy pejzaż pobliskiego Beskidu 
Śląskiego rozciągający się na południowym horyzoncie 
zachęca do odwiedzania nie tylko pobliskich Zebrzydo-
wic, Marklowic, Pielgrzymowic czy Kończyc, ale także 
górskich miejscowości – Ustronia czy Wisły – i to wła-
śnie na rowerze. Wybierając z bogatego wachlarza ro-
werowych propozycji „jastrzębski” fragment EuroVello 
– swoją wycieczkę rozpoczynamy w Jastrzębiu-Zdro-
ju Szotkowicach, by ulicami miasta przez m.in. Zdrój 
i główną arterię al. Marszałka J. Piłsudskiego dotrzeć do 
Bzia Zameckiego. W tej urokliwej wiosce można zoba-
czyć zabytkowy dworek z XVII w. wraz z parkiem, gdzie 
pysznią się stare dęby. Trasa wchodząca w obszar Euro-
regionu Śląsk Cieszyński przebiega dalej przez wiejskie 
gminy Pawłowice i Golasowice w kierunku Strumienia. 
Ta niewielka miejscowość położona na północnym skra-
ju powiatu cieszyńskiego zasługuje na to, by zatrzymać 
się w niej na chwilę w trakcie rowerowej eskapady. Przy 
ul. 1 Maja znajduje się jedna z wizytówek miasta – ba-
rokowy kościół św. Barbary. Mieszcząca się naprzeciwko 
kościoła najstarsza na Podbeskidziu cukiernia „U Szost-
ka” kusi turystów smakowitymi zapachami. Pokrzepieni 
na dalszą drogę objeżdżamy Rynek, na chwilę siadając 
koło studni, by podziwiać wysoką kamienną rzeźbę Je-
zusa Chrystusa z XIX w. i stojący po drugiej stronie naj-
starszy w województwie XVII-wieczny budynek ratusza. 

Tuż obok znajduje się kolejna historyczna ciekawostka 
– kamienica, w której w 1780 r. nocował sam arcyksiążę 
Austrii, cesarz Józef II w czasie swojej wizyty w Strumie-
niu. Kierując się dalej wzdłuż ul. Ks. Londzina, mamy 
okazję zobaczyć pomniki przyrody – dąb i lipy w po-
bliżu dawnego dworu. Kontynuując wyprawę, można  
kierować  się wzdłuż grobli w stronę lasu, by dotrzeć 
do słupa granicznego upamiętniającego przebiegającą 
tędy niegdyś granicę Austrii i Prus.

Każdy, kto odwiedzi na dwóch kółkach te i inne ma-
lownicze tereny województwa śląskiego, zapewne sam 
odnajdzie zakątki, które będą dla niego pełne uroku 
i pozwolą w pełni przeżyć kontakt z zabytkami, naturą 
oraz pięknem krajobrazu.

Artykuł pod patronatem Śląskiej Organizacji  Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. 32 207 207 1,

 info@silesia.travel

www.slaskie.travel

                                    Park zamkowy w Pszczynie / Arch. ŚOT/ fot. T. Gębuś        Wodzisław Śląski – Balaton / Arch. ŚOT/ fot. T. Gębuś
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Kociewie 
Świeckie

w  s t r o n ę  s l o ń c a w  s t r o n ę  s l o ń c a 24 25

W południowej części Kociewia szumią Bory Tucholskie. Wśród lasów rozlewa się  

90 jezior, najczęściej rynnowych, bo miejsce wymościł im przed tysiącami lat ustępujący  

z Europy lądolód. Przepływają tędy lewobrzeżne dopływy Wisły – rzeki Wda i Mątawa.

Malownicze przełomy Wdy 
Przyroda jest największym skarbem regionu. Przyroda i kra-
jobrazy, bo chociaż Kociewie rozciąga się na niżu, to wi-
dokowo jest bardzo zróżnicowane. Dostrzeże to każdy, kto 
wyruszy kajakiem na szlak Wdy. Na kociewskim odcinku rze-
ka o zdecydowanie nizinnym charakterze ma wręcz leniwy 
nurt. Słynie jednak z tego, że na całej blisko 200-kilometro-
wej długości meandruje, a jej zakola wyznaczają nierzadko 
urwiste, wysokie brzegi. W efekcie obfituje w malownicze 
przełomy, a ocieniające ją lasy potęgują wrażenie dzikości. 
Tajemniczości dodaje sama woda o ciemnym zabarwieniu, 
która kryjąc dno, była powodem nadania Wdzie miana 
Czarnej Wody. W dolnym biegu rzeki pojawiają się zgoła 
odmienne, industrialne akcenty. W szeregu działających tam 
elektrowni dwie są zabytkowe – Żur i Gródek, uruchomione 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Na ich potrzeby spię-
trzono rzekę. Z wytwarzanej na Wdzie energii elektrycznej 
korzystała powstająca wtedy Gdynia, a nad oba zalewy, 
szczególnie położony wyżej Żurski, tłumnie ściągali miłośni-

cy sportów wodnych i wypoczynku. Ba, koło zapory w Żurze 
obchodzono w owym czasie Dni Morza.
Wysoczyznę Świecką rozciągającą się w centralnej części 
urozmaicają także inne doliny, a mozaikę pól, łąk i lasów 
wzbogacają tafle jezior, szczególnie atrakcyjnych w rejo-
nie Świekatowa, Błądzimia, Bukowca i Nowego. Od pół-
nocy przylegają do Wysoczyzny Świeckiej Bory Tucholskie, 
z różnorodnymi zespołami leśnymi i torfowiskami. Mątawa 
w górnym biegu przecina zgoła nie nizinne otoczenie, przez 
co fragment jej zlewni obdarowano mianem Szwajcarii Ru-
lewskiej. Jeszcze inaczej jest w Dolinie Dolnej Wisły, zamy-
kającej region od wschodu. Zwłaszcza w okolicach Świecia 
i Nowego, gdzie na dnie wąwozów i parowów szemrzą 
strumienie, a na stokach tworzą się osuwiska.

Z kijkami przez las 
Jeziora i rzeki kuszą nie tylko wodniaków, ale również węd-
karzy. Przez lasy prowadzą liczne szlaki rowerowe i piesze, 
ścieżki przyrodnicze oraz specjalnie przygotowane trasy nor-

dic walking. W tej ostatniej dyscyplinie wyspecjalizowała się 
gmina Osie, położona w północnej części Kociewia Świec-
kiego. W szerokim wachlarzu tras do przechadzek i szyb-
kich marszów najkrótsza ma 3,3 km długości, a najdłuższa 
– 13,3 km. Przez cały rok odbywają się na nich różnorodne 
imprezy. Największe zainteresowanie towarzyszy Marszowi 
Walentynkowemu i Majówce w Tleniu, ale również podczas 
cotygodniowych, sobotnich wędrówek z kijkami frekwencja 
dopisuje.

Ponad 200 pomników przyrody
Bogatą przyrodę regionu chroni się w dwóch rozległych 
obszarach, ale w formie przyjaznej dla mieszkańców i roz-
woju turystyki. Północ powiatu świeckiego i należące już do 
tucholskiego sąsiada Śliwice, objęto granicami Wdeckiego 
Parku Krajobrazowego. W południowej części znajduje się 
jeszcze rozleglejszy kompleks – Zespół Parków Krajobrazo-
wych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Osobliwości przy-
rody chroni się też w 13 rezerwatach, a na liście pomników 
przyrody jest ponad 200 obiektów.  Z kolei jezioro Stelchno 
porywa pięknym otoczeniem i najczystszą w regionie wodą, 
a koło Leosi nieopodal Drzycimia leży największy na Pomo-
rzu głaz narzutowy zwany „Kamieniem św. Wojciecha”. 
W Kozielcu koło Nowego rośnie topola czarna o obwodzie 
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Powyżej: Dąb Jan Kazimierz w Bąkowie k. Warlubia 
Poniżej: Kamien św. Wojciecha w Leosi k. Drzycimia
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576 cm w pierśnicy, a pośród dębów w Bąkowie koło Warlu-
bia pyszni się „Kazimierz Wielki” o imponującym obwodzie 
pnia (980 cm) i wieku szacowanym na 650 lat. 

Rowerowy Szlak Napoleona 
Tuż obok powiatowej stolicy, Świecia, wznoszą się Diabel-
ce, wspaniały punkt widokowy nadwiślańskiej wysoczyzny, 
z którego popatrzymy na rozlewającą się szeroko na ponad 
400 m Wisłę i położone na przeciwległym brzegu Chełmno. 
Właśnie tamtędy, nad Wisłą, biegnie kilka zróżnicowanych 
pod względem trudności szlaków rowerowych. Świeckie-
go biegu Wisły trzyma się fragment 1000-kilometrowej, 
ogólnopolskiej Wiślanej Trasy Rowerowej. Na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego ukończono ją najprędzej. 
Region przecina także międzynarodowy szlak rowerowy 
– wyznaczona na niebiesko „EuroRoute” R-1, prowadzą-
ca z Calais do Petersburga. Wytyczeniu kilku rowerowych 
szlaków towarzyszyły inspiracje historyczne. Trasą, jaką 
przemierzały wojska cesarza Francuzów przed 200 laty, 
poprowadzono niebieski Szlak Napoleona. Do jeszcze odle-
glejszej przeszłości odwołuje się zielony Szlak Grzymisława. 
Jak wynika z dokumentu z 1198 roku, książę namiestnik 

„przejeżdżał w konia swoje włości na jedno stajanie”. Jazdę 
tym 100-kilometrowym szlakiem najlepiej rozłożyć na dwa 
dni, by cieszyć się przyrodą i spokojnie odkrywać przeszłość 
Kociewia.

Spacer śladami Chopina 
W regionie nie zapomniano też o piechurach. Świeckie Ko-
ciewie zaprasza ich choćby na szlak wiodący śladami Cho-
pina – krótką, zaledwie 8-kilometrową trasę z Terespola do 
Świecia. Na dłuższe wędrówki znakomicie się nadają nie-
bieskie szlaki: Zamkowy lub noszący imię związanego z re-
gionem archeologa i etnografa, ks. dra Władysława Łęgi. 
A wśród nich dedykowany rodzinnemu wypoczynkowi, 
wyznakowany na zielono Szlak Nadwiślański i – zgoła od-
mienny, bo wymagający dobrej techniki oraz upodobania 
do przygody – czarny „Na Diabelce”.

Młyn w Grucznie i zagroda w Chrystkowie 
Sztandarowe zabytki Kociewia znajdują się w sąsiednich 
częściach – tczewskiej i starogardzkiej, z bazyliką katedral-
ną w Pelplinie i zamkiem w Gniewie na czele. Ale obecność 
w świeckim powiecie obiektów mniej znanych, w połącze-
niu ze wspaniałą przyrodą, zachęca szczególnie mocno do 

Sanktuarium Maryjne w Topolnie  1

Stary młyn w Grucznie  2  

Czarna Woda w Tleniu

1 Jezioro Deczno
2  Festiwal Smaku w Grucznie
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penetrowania urokliwych nawet zakątków i odnajdywania 
ukrytych w nich skarbów. Śladów osadnictwa olęderskiego, 
otoczonych parkami pałaców, starych młynów – jak ten 
w Grucznie, który stanowi najwspanialszy element opra-
wy sierpniowego Festiwalu Smaku, czy zagród – takich 
jak XVIII-wieczna w Chrystkowie, inspirujących organizację 
„Weekendów z mennonitami” w czerwcu. 

Krzywa wieża w Świeciu 
W położonych nad Wisłą miastach – Świeciu i Nowem – 
znajdziemy całe zespoły zabytków, ze średniowiecznymi 
obiektami. W Świeciu najwspanialsze są bodaj fragmenty 
XIV-wiecznego pokrzyżackiego zamku z majestatyczną pół-
nocno-zachodnią basztą. Roztacza się z niej panorama oko-
licy, a ciekawostką jest fakt, że to najwyższa udostępniona 
turystom krzywa wieża w Polsce. 

Niezwykły fresk w Nowem
Wśród fresków na sklepieniu gotyckiej fary w Nowem znaj-
dziemy rzadkie przedstawienie ukrzyżowanej kobiety z bro-
dą. To Wilgefortis, legendarna córka króla Luzytanii, która 
nie chciała poślubić poganina. Żarliwie modliła się więc 
o pomoc. I stał się cud, gdyż wyrosła jej broda, skutecznie 
zniechęcając narzeczonego. Ojciec wpadł jednak w gniew 

i kazał ją ukrzyżować. Przedstawienie męczennicy należy do 
rzadkości, gdyż Kościół podaje w wątpliwość jej istnienie. 
Do godnych uwagi obiektów sakralnych w regionie należą 
sanktuaria maryjne: NMP Matki Kościoła w Płochocinie i To-
polnie. To nie wszystko, gdyż zgodnie z planem, w 2018, 
a najpóźniej w 2019 r., Kociewie Świeckie będzie wymie-
niane w światowej czołówce miejsc związanych z astrono-
mią. Powstaje tam bowiem nowy polski radioteleskop, jeden 
z trzech największych na świecie. Nadano mu imię Heweliu-
sza i postanowiono, że stanie w Borach Tucholskich – przy 
północnej granicy powiatu świeckiego.

Chata pomennonicka w Chrystkowie

Parafia św. Mateusza Apostoła w Nowem nad Wisłą

Ratusz w Świeciu nad Wisłą Zamek w Świeciu

Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej
ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, tel. (+48 58) 531 37 41, www.kociewie.eu
Miłośnicy turystyki rowerowej znajdą informacje na stronach: 
www.rowery.kociewie.eu

W  bazie turystycznej Kociewia Świeckiego dominują gospodarstwa agrotury-
styczne, choć jest i większy ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Deczno, zale-
dwie 3 km od Świecia. Natomiast spragnieni luksusu znajdą dla siebie przynaj-
mniej dwie oazy – „Evita Hotel & Spa” w rozwijającym się jako kurort Tleniu oraz 
„Hanza Pałac Hotel” w Rulewie. Ostatni z wymienionych obiektów zaprasza też 
dzieci i dorosłych do parku linowego, w którym oprócz zróżnicowanych tras po-
prowadzonych w koronach drzew jest plac zabaw dla najmłodszych z trampoliną 
i eurobangee oraz minizoo.

Artykuł przygotowany został w ramach kampanii promocyjnej 
pn. „Ruszaj na Kociewie – łagodna kraina zaprasza”, współ-
finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 
oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Wiecznie zielone lasy piniowe porastające głębokie wąwozy, malownicze 
plaże skąpane w słońcu, bezkres morza i majestatyczna góra Athos wyła-
niająca się z chmur. To właśnie tu na świat przyszedł Aleksander Wielki i tu 
rozpoczyna się nasza opowieść.

Kraina drewna i złota
Dzisiejsza Macedonia Grecka ma 34 231 km² powierzchni 
– jest to zaledwie połowa dawnego królestwa Półwyspu 
Bałkańskiego. Ten surowy górzysty kraj aż do IV w. p.n.e. 
nie odgrywał znaczącej roli na scenie politycznej regionu. 
Obfitował jednak w bogactwa naturalne: drewno i metale 
szlachetne, w tym złoto, dzięki którym można było pokryć 

koszty wojen z greckimi polis. Twórcą potęgi Macedonii 
wbrew powszechnym opiniom nie był Aleksander Mace-
doński, lecz jego ojciec – Filip II (382-336 p.n.e.). To za 
jego panowania powstała słynna macedońska armia i pod 
jego rządami Macedonia stała się jednolitym państwem 
w przeciwieństwie do Grecji rozbitej na wiele miast-
-państw.

Saloniki – z miłości do kobiety
Thessaloniki, stolica Macedonii, jest drugim co do wielko-
ści miastem greckim – ma 800 000 mieszkańców. Miasto 
założył w 315 r. p.n.e. król Kassander i nazwał je na cześć 
swej pięknej żony Tessaloniki – córki Filipa II i przyrodniej 
siostry Aleksandra Wielkiego. Dzisiejsze Saloniki to sub-
telna fuzja przeszłości i teraźniejszości: obok szerokich 

Klasztor Warłama 
Do monastyru wzniesionego na półce skalnej poniżej Wielkiego Meteora wiedzie 
około stu stopni schodów. Klasztor został założony w 1350 roku przez pustelnika 
Warłama, który zbudował trzy kościółki, cele i cysternę na wodę. Po jego śmierci 
klasztor był niezamieszkany przez dwieście lat. 
Dopiero w 1517 roku dwaj zakonnicy Teofanis i Nektarios Apsarades z Janiny 
postanowili go odbudować. Według legendy dwadzieścia dwa lata trwał trans-
port materiałów na górę, a sama budowa – tylko dwadzieścia dni. Wzniesiono 
wówczas katolikon pod wezwaniem Wszystkich Świętych, kościółek Trzech Hie-
rarchów i wieżę. 
Na przełomie XVI i XVII wieku w klasztorze działały renomowane pracownie 
kopiowania manuskryptów oraz haftu sakralnego. Na początku XIX wieku zbu-
dowano schody i drewniane mostki, które zastąpiły system drabin nad przepa-
ściami. 
Od 1961 roku w klasztorze Warłama mieszkają mnisi Greckiego Kościoła Pra-
wosławnego. Na przełomie XX i XXI wieku przeprowadzono gruntowny remont 
obiektu. W 2008 roku w monastyrze mieszkało siedmiu mnichów. 
W starym refektarzu urządzono muzeum, w którym zgromadzono m.in. mister-
nie zdobione przedmioty liturgiczne, ornaty i ikony. Na uwagę zasługuje Biblia 
należąca niegdyś do cesarza bizantyjskiego Konstantyna Porfirogenety z jego 
własnoręcznym podpisem.

Monika Galicka
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deptaków i nowoczesnych biurowców znajdziemy tu bizantyjskie 
mury, kościoły ortodoksyjne, turecką Białą Wieżę, meczety, grec-
ką agorę i pozostałości rzymskiego forum. To także ważny węzeł 
komunikacyjny, z którego z łatwością dostaniemy się na półwysep 
Chalkidiki, Riwierę Olimpijską czy do mistycznych Meteorów.

Trzy palce Chalkidiki
Półwysep Chalcydycki jest jednym z najpiękniejszych regionów 
Grecji. Słynie z dziewiczej przyrody, szerokich plaż, doskonałej 
kuchni i dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej infrastruktury 
turystycznej. Chalkidiki kształtem przypomina dłoń z trzema pal-
cami, ponieważ dzieli się na trzy mniejsze półwyspy – Kassan-
drę, Sithonię i Athos. Kassandra to raj dla ludzi młodych. Znaj-
dziemy tu liczne tawerny, dyskoteki, tętniące życiem nadmorskie 
promenady. Mówi się, że Kassandra nigdy nie śpi. Sithonia 
natomiast charakteryzuje się ciepłą, rodzinną atmosferą. To do-
skonałe miejsce dla rodzin z dziećmi. Trzeci półwysep – Athos – 
niemal w całości należy do Autonomicznej Republiki Góry Athos 
zamieszkanej wyłącznie przez prawosławnych mnichów.

Thassos: złoto i suszone oliwki
Starożytnych Fenicjan wyspa Thassos skusiła złotym krusz-
cem, dzisiaj kusi przybyszów najlepszymi w całej Grecji suszo-

nymi oliwkami. Ta najbardziej żyzna z wysp Morza Egejskie-
go znana była już w starożytności z wysokiej jakości wina, 
oliwek, owoców i ożywczego powietrza. Spacerujących po 
Thassos turystów ujmują nie tylko malownicze góry i błękitne 
laguny, ale też wszechobecny spokój. Najwyższej klasy baza 
noclegowa i liczne tawerny serwujące miejscowe specjały 
z pewnością zaspokoją najbardziej wyrafinowane gusta.

W cieniu Olimpu
Pasmo Olimpu jest najwyższym pasmem górskim Grecji. 
Przez tysiąclecia uważano je za siedzibę bogów, niedostępną 
dla człowieka. Na zboczach Olimpu nie wznoszono ani osad, 
ani świątyń, a najwyższy szczyt – Mitikas (2918 m n.p.m.) – 
zdobyto po raz pierwszy dopiero w 1913 r. Riwiera Olimpijska 
powstała, a właściwie wyłoniła się z morza w wieku XVII. Mia-
steczko Litochoro z portu morskiego przekształciło się w tęt-
niące życiem centrum długiego na 70 kilometrów wybrzeża. 
Region może pochwalić się najstarszymi w Grecji tradycjami 
turystycznym. Dzisiaj to jedna z najpopularniejszych desty-
nacji turystycznych oferująca piaszczyste plaże, wspaniały 
widok na Olimp i urozmaiconą bazę noclegową.

Biała Wieża to dziś symbol Salonik i najbardziej charakterystyczny element krajobrazu 
miasta. Obecnie w Wieży funkcjonuje Muzeum Kultury Bizantyńskiej, a z kawiarni usy-
tuowanej na jej szczycie można podziwiać wspaniałe widoki.

Klasztor św. Dionizego położony na górze Athos został założony w XIV wieku przez 
Dionizego z Korisos i nazwano go właśnie od jego imienia. W klasztornej bibliotece 
przechowywanych jest ponad 4 tysiące drukowanych ksiąg i 804 rękopisy, z których 
najstarszy pochodzi z IX wieku. W klasztorze mieszka dziś około 50 mnichów.

Zatoczka na wyspie Thassos. Góra Olimp
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Długie wybrzeże z jęzorami półwyspów, tropikalne lasy i sięgające trzech tysięcy metrów 
góry. Plantacje trzciny, tytoniu i kawy. Oto obraz Dominikany, który dopełnia bogata flo-
ra i fauna oraz drzemiące w ziemi cenne surowce, przede wszystkim nikiel, rudy metali 
szlachetnych i występujący tylko tutaj błękitny kamień ozdobny – larimar.

Złoża niklu w przyrodniczym raju
Bogactwo przyrody jest magnesem dla turystów, bogac-
twa naturalne – dla kompanii wydobywczych. Odmienne, 
a jednak równie ważne dla krajowej gospodarki  interesy 
doprowadziły do batalii o położone w  interiorze, w pro-
wincji La Vega, pasmo górskie Loma Miranda. Uważa się 
je za przyrodniczy raj, sanktuarium wielu endemicznych, 
występujących na Karaibach tylko tam, a często zagrożo-

nych wyginięciem gatunków roślin  i zwierząt, zwłaszcza 
ptaków.  Ale  również  tam  znajdują  się  obfite  złoża  niklu 
eksploatowane przez kanadyjski koncern Glencore Xstra-
ta Nickel  Falcondo. W  sierpniu  2014  roku Kongres Na-
rodowy Dominikany nadał terenom Loma Miranda status 
parku narodowego. Prezydent nie podpisał  jednak usta-
wy, zwracając uwagę, że konstytucyjna zasada poszano-
wania własności  prywatnej wymaga  zrekompensowania 

strat właścicielom gruntów i firmom prowadzącym 
działalność na terenie parku.

Sanktuaria przyrody 
Parki narodowe Republiki Dominikany są nie tylko 
sanktuariami przyrody. Chroni  się w nich  również 
źródła czystej wody oraz prowadzi badania nauko-
we i programy restytucji zagrożonych wyginięciem 
gatunków  roślin  i  zwierząt,  zwłaszcza  ptaków, 
z  których  liczby  i  różnorodności  słynie  karaibska 
republika. Na  przykład  położony w  okolicach Rio 
Limpio park narodowy Nalga de Maco cieszy się  
renomą  wśród  birdwatcherów  na  całym  świecie, 

Skarby 
Dominikany

PAWEŁ WROńSKI

ponieważ najłatwiej tam o spotkanie z rzadkim gatunkiem kukułki, 
nazywanej w miejscowym dialekcie  cua. W dorzeczu wypływa-
jącej  stamtąd  rzeki Artibonite  żyje ponad 2,5 mln mieszkańców 
kraju. 
Park narodowy Loma Guaconejo w prowincji Maria Trinidad 
Sanchez i Duarte zawdzięcza nazwę drzewom z gatunku Steven-
sia ebracteata, w miejscowym dialekcie – guaconejo. W grani-
cach parku znalazły się najlepiej zachowane deszczowe lasy Do-
minikany. Wielką atrakcję stanowią tamtejsze wodospady Valentín 
i Tren. Park El Choco położony nieopodal słynnych plaż Cabarete 
i kurortu Peurto Plata obejmuje  laguny na wybrzeżu, schodzącą 
na oceaniczny brzeg dżunglę oraz największy w kraju kompleks 
grot i jaskiń z efektowną szatą naciekową. 
Los Haitises położony nad zatoką Samana jest zapewne najczę-
ściej odwiedzanym obszarem chronionym na Dominikanie. Gości 
kusi zróżnicowanym krajobrazem ciągnących się wzdłuż wybrze-
ża wysepek i gąszczami mangrowców u ujść rzek. Stamtąd wyno-
si się wspomnienie Cayo de los Pájaros – kluczy ptaków, bo nisko 
nad ziemią krążą tam nieustannie fregaty i pelikany.
Batalia o Loma Miranda, 11. już park narodowy na Dominikanie 
(jednocześnie  119.  obszar  przyrodniczy  o  specjalnym  statusie), 
wykracza poza sferę ochrony przyrody, dotykając głównie kwestii 
ekonomicznych oraz stosunków z silniejszymi zazwyczaj partne-
rami.  Przyrodnicze  atrakcje  sprzyjają  dynamicznemu  rozwojowi 
ekoturystyki, a turystyka i związane z nią usługi przynoszą Domi-
nikanie ponad połowę PKB. Rolnictwo i przemysł stanowią drugi 
filar gospodarki, mocno jednak uzależniony od obcego kapitału.

Wszystko o kraju i jego osobliwościach: 
www.godominicanrepublic.com
Listy gatunków zwierząt i roślin oraz osobliwości przyrody i obsza-
rów chronionych (w zakładkach: Dominican Republic):
www.nationalparks-worldwide.info
www.birdlist.org, www.nature-worldwide.info
www.mammals-worldwide.info
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Smaczna 
Gdynia
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Gdyby zapytać cudzoziemca, co chciałby zobaczyć w Gdyni, z pewnością odpowie-
działby – morze. Nic dziwnego, miasto przecież z niego się wyłoniło. Podobnie jak 
związana z nim kuchnia. Ma bowiem Gdynia swoje smaki, z których jest prawdziwie 
dumna. By się o tym przekonać, wystarczy wejść na tutejszy kulinarny szlak.

Smaki z całego świata 
Dotyk morza ukształtował charakter Gdyni. Dzięki niemu mia-
sto od pierwszych dni powstania było kulturowym tyglem Pol-
ski, kształtującym sztukę kulinarną, która tworzyła się tu dzięki 
przybywającym zewsząd gościom. Smaki przywożone z całego 
świata jeszcze przed wojną dawały bodziec miastu do tworze-
nia gastronomicznej tradycji. Ogromny wkład w markę kulinarną 
miasta wnieśli szefowie kuchni transatlantyków zawijających do 
tutejszego portu, na czele z legendarnym m/s Stefan Batory. Róż-
norodność stała się siłą Gdyni. Tak jest do dzisiaj. Miasto z morza 
serwuje smaki z całego świata, nawet te najbardziej egzotyczne, 
wyszukane i nowe. Charakteryzuje je jedno – wysoka jakość.

Prawdziwy smak Azji 
Na ulicę Świętojańską, tętniące serce miasta, z całej Polski przy-
jeżdżają smakosze, by w kameralnych lokalach poczuć prawdzi-
wy smak Azji. Imbirem i trawą cytrynową pachnie też Bulwar 
Nadmorski czy dzielnica Kamienna Góra. Tu też można odkryć 
wyrafinowanie kuchni indyjskiej i dobroczynność dań z basenu 
Morza Śródziemnego. Kawałek Orientu przyciąga nie mniej niż 
tradycyjne polskie smaki kuchni warszawskiej czy podkarpackiej 

Gdynia – restauracja U Muzykuff
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lub wybitnie lokalne – charakterystyczne dla kuchni ka-
szubskiej i pomorskiej. 

Ryba na sto sposobów 
Królową kuchni regionalnej bezapelacyjnie jest ryba. 
Z najświeższą kolorowe kutry przypływają codziennie 
na plażę w Orłowie. Bezpośrednio od  rybaka może ją 
kupić każdy smakosz. Takie też trafiają do miejscowych 
barów i restauracji, gdzie serwowane są na sto (a może 
więcej) sposobów – od najbardziej popularnej smażonej 
po wyrafinowane bałtyckie sushi z surowym śledziem. 
Bez smaku ryby nie ma wakacyjnych wspomnień znad 
morza, a Gdynia to prawdziwy ocean specjałów, w któ-
rym każdy wyłowi coś dla siebie. 

Kulinarna podróż po czterech kontynentach 
Jeśli aktywnym i ambitnym smakoszom jest trudno 
odnaleźć się w gąszczu restauracji serwujących to, co 
w Gdyni najlepsze, wystarczy wejść na Szlak Kulinarny 
Centrum Gdyni i udać się w prawdziwą podróż po czte-
rech kontynentach. Szlak zachęca do poznania miasta 
od kuchni, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Staran-
nie wybrane do akcji restauracje słyną z wysokiej jakości 
usług i atrakcyjnej oferty kulturalnej. Znajdziemy tu wie-

le lokali o gdyńskim rodowodzie, podobnie jak sama 
Gdynia zrodzonych z „morza marzeń”. Szefowie restau-
racji często osobiście wizytują hale targowe, wybierając 
najlepsze produkty dostępne w mieście. Na szlaku znaj-
duje się blisko 50 restauracji. Czego się możemy w nich 
spodziewać? 

Nie tylko owoce morza 
Wielbicieli ryb nie zawiedzie z pewnością oferta restau-
racji „Kapitan Cook” z własną dwukomorową wędzar-
nią ryb i wędlin albo „Blick” z daniami kuchni gdyńskiej 
w karcie. „Pod Dębem” serwuje sałatkę śledziową o nie-
zmienionej od lat recepturze. Na rybę warto też pójść 
do „Gustus”, „Tawerny” czy „W Ogrodach”. Wielbiciele 
owoców morza powinni zajrzeć do „Del Mar”, „La Ma-
rée”, „Trafik” i „Charlie”. Świeża ryba podawana jest też 
w restauracjach serwujących japońskie specjały – „Tokyo 
Sushi” oraz „Moshi Moshi Sushi”. 
Przy akompaniamencie brazylijskiej samby smaki Ame-
ryki Południowej odkryjemy w „Rodizio El Toro”, a skra-
wek Azji odnajdziemy w „Moon”, słynącej z nowo-
czesnej kuchni chińskiej i tajskiej, ale też w „Thai Hut” 
i „Coco”. Orientalnymi indyjskimi przyprawami pachnie 
w „Taj Mahal”. 

  

   

Gdynia – restauracja Minga

Gdynia – restauracja Viva La Pizza Gdynia – restauracja Śródmieście

Gdynia – restauracja Pesto
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Na chwilę można przenieść się do Ameryki Północnej. 
Meksyk reprezentuje klimatyczne, kolorowe „Pueblo”, 
a „Hollywood Diner” to obowiązkowy przystanek dla mi-
łośników soczystych, amerykańskich steków. Na gdyńskim 
szlaku licznie reprezentowane są Włochy. Przysmaki rodem 
z Italii serwują „La Vita”, „Trattoria La Fortuna”, „Monte, 
Da Vinci”, „Boolvar, Calipso” oraz „Perla Nera”. Ci, którzy 
pragną wspominać wakacje w słonecznej Grecji, powinni 
odwiedzić „Santorini, lub „El Greco”, zaś wyrafinowanych 
dań francuskich szukać warto w „Petit Paris” i „La Marée”. 

Weekend Kulinarny 
Czy da się odwiedzić wszystkie restauracje w jeden week-
end? Trudno powiedzieć, ale warto spróbować. Aktywni 
i ambitni smakosze powinni zapisać sobie w kalendarzu 
datę Weekendu Kulinarnego, który odbywa się 26-27 
września 2015 r. W tych dniach będzie można nie tylko 
odwiedzić wszystkie restauracje Szlaku Kulinarnego Cen-
trum Gdyni, ale także skorzystać z wielu atrakcji i promocji. 
W określonych godzinach – Happy Hours – w restaura-
cjach serwowane będą minidania w promocyjnej cenie 5 zł. III Weekend Kulinarny

Miłośnicy architektury, modernizmu, architektury współczesnej, przestrzeni miejskiej czy designu, powinni zajrzeć do Gdyni 24-27 września. 
W tych dniach odbędzie się w Gdyni V edycja Weekendu Architektury. Organizatorzy zaplanowali kilkanaście otwartych, bezpłatnych i ciekawych 
wydarzeń.
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Wejdź na Targi 
za darmo!

Wymień kupon na bilet 
u Opiekuna 

Klienta przy kasach 
wejściowych.

PODR

REGION PARTNERSKI:

Hasło „W trzy dni dookoła świata” idealnie się sprawdza na targach 

turystycznych TOUR SALON 2015. Znajdziemy tu inspirujące po-

mysły wyjazdów – tych bliskich i tych dalekich, ponieważ wystawcy 

proponują oferty turystyczne z Polski i zagranicy. W tym roku re-

gionem partnerskim jest Green Velo, czyli trasy rowerowe, które 

niedługo pojawią się na mapie Polski wschodniej.  TOUR SALON 

to przedsmak tego, co zobaczymy podczas własnych wędrówek. 

Organizowane na stoiskach konkursy z nagrodami, degustacje 

czy występy artystyczne na Scenie Kultury zachęcą nas do po-

dróżowania. Po raz kolejny TOUR SALON  zaprasza na Festiwal 

Podróżniczy „Śladami Marzeń”. Festiwal to niepowtarzalna szansa 

obejrzenia zdjęć, które w połączeniu z barwnymi opowieściami 

z podróży przeniosą wszystkich uczestników o tysiące kilometrów 

od Poznania. 

Targi są gratką fanów Martyny  Wojciechowskiej. Najsłynniejsza 

polska podróżniczka ponownie odwiedzi Poznań. Spotkamy się 

z nią w sobotę, 16 października. 

Jeśli szukamy wakacyjnych inspiracji, chcemy wymienić się podróż-

niczymi doświadczeniami, czy wygrać atrakcyjne nagrody  TOUR 

SALON 2015 w Poznaniu jest właśnie dla nas.

TOUR SALON 2015 
15-17 października 2015
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Sławska Noc Reggae 
Sława znana jest dziś głównie z festiwalu muzyczne-
go. Każdego lipca Sławska Noc Reggae ściąga rzesze 
fanów, bo nie tylko zapraszani wykonawcy są pierw-
szorzędni, ale i sceneria koncertów niezwykła. Otóż 
koncerty  odbywają się na miejskiej plaży jeziora Sław-
skiego, które jest tak rozległe, że nazywane jest nawet 
„Śląskim Morzem”.

Tajemnice jeziora 
Od lat krążą pogłoski, że w latach II wojny światowej 
w toni jeziora Sławskiego Niemcy testowali łodzie 
podwodne, budowane w pobliskim Głogowie. Są 
też hipotezy, że w jego wodach szkolili się nurkowie 
kierujący „żywymi torpedami” lub załogi miniaturo-
wych łodzi podwodnych. 

Co łączyło Himmlera
z procesami czarownic 
Przy brzegu akwenu zobaczymy piękny barokowy pa-

łac z XVIII wieku. Wiemy, że zaraz po wojnie odnale-
ziono w nim ogromną ilość dokumentów dotyczących 
procesów czarownic. 

Podczas badań okazało się, że na polecenie Heinricha 
Himmlera gromadziła je specjalna komórka SS: H-
-Sonderkommando. „H” w nazwie specgrupy ozna-
czało „Hexe”, czyli wiedźmę. Nie wiemy dokładnie, 
dlaczego zafascynowany okultyzmem  i parapsycho-
logią szef SS aż taką wagę przywiązywał właśnie do 
czarownic. Może szukał dowodów na zbrodnie chrze-
ścijan? A może tajemnej wiedzy? Wprawdzie część 
imponującej kolekcji została rozszabrowana, ale dużo 
dokumentów ocalało i wzbogaciło zasoby Archiwum 
Państwowego w Poznaniu.

Pamiątka po komecie Halleya 
Koniecznie trzeba wybrać się do miej-
scowego kościoła pw. Święte-
go Michała, gdzie zo-

Tajemnice Sławy...

  w w w. s l a w a . p l

Michał Rembas

Szkoda, że do Sławy nie trafił słynny Pan Samochodzik, by rozwikłać chociaż 

niektóre tutejsze zagadki. To sympatyczne miasteczko na pograniczu Śląska  

i Wielkopolski ma ich naprawdę wiele.

baczymy coś niezwykłego: świadectwo trwogi, która 
w 1607 roku ogarnęła mieszkańców. 

Otóż w tej późnorenesansowej świątyni z początku XVII 
wieku znajduje się ambona z przedstawieniem komety 
Halleya, która przemknęła wówczas w pobliżu ziemi 
i była znakomicie widoczna. O tym, że napędziła miej-
scowym wielkiego stracha, świadczy napis na zapiecku 
ambony:  ,,…ukazała się kometa, zwiastująca klęskę 
i nieszczęścia. Na podziękowanie Bogu za szczęśliwe 
oddalenie klęsk została ufundowana przez Hr. Rechen-
berg ze Sławy Śląskiej jako votum dziękczynne…”.

Ważniejsze imprezy odbywające 
się w sezonie letnim:

 Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues
 Zlot garbatych bolidów
 Bluesobiegi sławskie
 Lato bez granic – SŁAWA
 Sławski Festiwal Triathlonu 
 Międzynarodowy Kongres Brydżowy
 Sławska Noc Reggae
 Maraton pływacki
 Koncerty u św. Michała Archanioła
 Wybory Miss Sławskiej Plaży

Informacja 
turystyczna 
w Urzędzie Miejskim,
ul. H. Pobożnego 10, 
tel. +48 68 355 83 23/24
e-mail: slawa@slawa.pl

Urząd 
Miasta Sława
ul. H. Pobożnego 10
Tel. +48 68 355 83 23 
      +48 68 355 83 24
www.slawa.pl

Polecamy: 
Pensjonat „SŁONECZKO”
ul. Odrodzonego 
Wojska Polskiego 19
67-410 Sława
www.pensjonatsloneczko.eu



Czeskie dziedzictwo
Wąskie staromiejskie uliczki wiodą ku zamkowemu 
wzgórzu. Zamek Pernštejnów wpisany w 1999 r. na 
Listę Światowego dziedzictwa UNESCO jest chlubą 
Litomyšla. Architektoniczne cacuszko zachwyca do-
skonale zachowanym włoskim stylem renesansowym: 
sgraffitowymi dekoracjami, kunsztownymi zdobieniami 
i pięknym trzykondygnacyjnym dziedzińcem arkado-
wym. Co roku pod koniec czerwca na owym dziedziń-
cu odbywa się międzynarodowy festiwal operowy or-
ganizowany ku czci Smetany. To najsłynniejszy, ale nie 
jedyny festiwal w mieście. Lista wydarzeń kulturalnych 
w Litomyšlu jest bogata i różnorodna – począwszy od 
majowego festiwalu gastronomicznego Magdaleny 
Rettigovej przez letnie wystawy kwiatów, a skończyw-
szy na grudniowym Jarmarku Adwentowym. 

Sgrafitta jak płatki śniegu
Josef Váchal był dla Litomyšla tym, kim Nikifor dla 
Krynicy-Zdroju. Ekscentryczny artysta-samouk w la-
tach 20. XX w. stworzył szalone, dziwaczne dzieło, 
które można podziwiać w Portmoneum przy ul. T. No-
vakove 75. Z zewnątrz dom niczym się nie wyróżnia, 

ale wewnątrz… Ściany, sufity i meble w dwóch po-
kojach artysta pokrył ośmioma tysiącami wielobarw-
nych sgraffitów. Każde jest inne, nie ma dwóch takich 
samych! A czego tam nie ma: diabły, duchy, cherubiny 
i bóstwa z indyjskiego panteonu, sceny z ewangelii, 
zwierzęta i święci. Nieskrępowana wyobraźnia twórcy 
malowideł nikogo nie pozostawia obojętnym. 
Jednak nie samą sztuką i kulturą człowiek żyje, więc 
jeśli zgłodniejemy podczas zwiedzania, możemy po-
krzepić się w stylowej restauracji „Pod klášterem”, 
która mieści się niedaleko kościoła. Serwują tu trady-
cyjne i smaczne dania kuchni czeskiej. Chcete-li vidět 
v Litomyšli.  

LitomyšL
Kwitnące miasto 

Od przejścia granicznego w Boboszowie do Litomyšla jest nieco ponad godzinka drogi 

samochodem. Warto się tu wybrać o każdej porze roku. Bajeczne miasteczko położo-

ne we wschodnich Czechach na Wyżynie Czesko-Morawskiej zaskoczy nas pozytywnie 

bez względu na turystyczne preferencje.

Położenie Litomyšla nie jest przypadkowe; osada przy 
zamku powstała na przełomie X i XI w. na starym szla-
ku handlowym łączącym Czechy i Morawy. Świadec-
twem długowiecznych dziejów są zabytki, a właściwie 
wiele zabytków, o unikalnej wręcz wartości i znacze-
niu. Włodarze miasta zachęcają do odwiedzin ha-
słem: „Litomyšl – první české lázně ducha” (Litomyšl 
– pierwsze czeskie Spa dla ducha). Miasteczko należy 
poznawać powoli i spokojnie, wówczas „smakuje” 
najlepiej. Zwiedzanie w pigułce ułatwi natomiast tra-
sa miejska, na której znajduje się 19 najważniejszych, 
pieczołowicie odrestaurowanych obiektów – w sam 
raz na bardzo kulturalny weekend. Najlepiej wybrać 
drugi weekend września (w tym roku 12-13.09) gdy 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa drzwi wszyst-
kich zabytków, muzeów i galerii stają otworem. 

Esprit artistique w miejskich murach
Spacer po mieście najlepiej rozpocząć od głównego 
rynku Smetanovo náměstí o półkilometrowej długo-
ści. Genialny czeski kompozytor Bedrzich Smetana 
urodził się w  Litomyšlu w 1824 r. i spędził tu pierw-
sze lata życia. W miejskim teatrze zadebiutował jako 
pianista, a zainteresowani życiem słynnego muzyka 
winni zwiedzić muzeum mu poświęcone, mieszczące 
się w starym zamkowym browarze. 
Rynek otaczają szpalery pastelowych arkad baroko-
wych i neoklasycystycznych kamienic, wśród któ-
rych urodą wyróżnia się XVI-wieczny dom U Rytířů 
(nr 110); warto poświęcić czas, by zajrzeć do jego 
wnętrza, nie tylko ze względu na ciekawą galerię 
sztuki, ale też, by zerknąć na wspaniały renesan-
sowy strop. 

RobeRt 
Szewczyk 
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Olsztyn
miasto ogród

Olsztyn to jedno z najbardziej zielonych miast w Europie. W jego granicach znajduje 

się aż 11 jezior oraz wiele hektarów lasów. Jest też kilka parków i dwa rezerwaty  

przyrody. Nic więc dziwnego, że z roku na rok przybywa tu turystów. 

W  ostatnich  latach  miasto  zainwestowało  wiele 
środków  w  rozwój  infrastruktury  turystycznej.  Naj-
lepiej  widać  to  w  ulubionym  miejscu  wypoczynku 
olsztynian, czyli   nad  jeziorem Ukiel, nad brzegami 
którego  powstał  nowy  kompleks  wypoczynkowy. 
Zbudowano tam m.in. bazę sportów wodnych, wy-
pożyczalnię  sprzętu  sportowego,  nowe  pomosty, 
boiska do siatkówki, place gier  i  zabaw dla dzieci, 
kawiarnie  oraz  szlaki  rowerowe.  Powstała  nawet 

hala do gry w siatkówkę plażową z podgrzewanym 
piaskiem. Latem można popływać po jeziorze kaja-
kiem lub rowerem wodnym albo wypożyczyć rower 
i zrobić sobie przejażdżkę wokół jeziora. Dwa kółka 
bardzo nam się przydadzą także podczas wycieczki 
po mieście, gdyż w centrum trwa budowa nowej linii 
tramwajowej  i  wszędzie  są  objazdy.  Tramwaje  jeź-
dziły po Olsztynie do 1965 r. i wkrótce znów wrócą 
na  jego  ulice.  Kto  lubi wypoczywać  na  łonie  przy-
rody,  powinien  wybrać  się  do  parku  Zamkowego, 
położonego  niedaleko  Starówki.  Przepływa  przez 
niego rzeka Łyna, na której znajduje się wodospad 
nazywany  przez mieszkańców  żartobliwie Niagarą. 
Są tu też dwie fontanny – Ryba i Żuraw.

Spotkania z historią i gwiazdami 
Olsztyn  to  historyczna  stolica  Warmii.  Najbardziej 
znaną i jedną z najstarszych budowli w mieście jest 
gotycki zamek z XIV w., w którym niegdyś mieszkał 

Mikołaj Kopernik. Genialny astronom spędził w Olsz-
tynie kilka lat. Był tu administratorem dóbr Kapituły 
Warmińskiej, a w czasie wojny z Krzyżakami (1519-
-1521) kierował przygotowaniami warmińskich zam-
ków do obrony. Obecnie w zamku można obejrzeć 
wystawę  poświęconą  sławnemu  astronomowi  oraz 
komnatę,  w  której  niegdyś  mieszkał.  Niedaleko 
zamku  jest  też pomnik Kopernika. Olsztyńska Sta-
rówka,  choć  niewielka,  potrafi  zachwycić.  Jednym 
z  symboli  miasta  jest  Wysoka  Brama,  przez  którą 
wiedzie główna droga na Stare Miasto. Kiedyś sta-
nowiła część fortyfikacji, dziś znajduje się w niej tani 
hotel.  Koniecznie  trzeba  też  zobaczyć  katedrę  św. 
Jakuba, pochodzący z XIV w. gotycki kościół z wieżą 
wysokości 70 m, dobudowaną w XIX w. Jeśli jeste-
śmy tu z dziećmi, warto zajrzeć do miejscowego pla-
netarium, które  jest drugim co do wielkości w Pol-
sce. Niedawno zostało wyposażone w nowoczesny 
sprzęt  pozwalający  na  odbycie  wirtualnej  podróży 
w kosmos. Obok, w dawnej wieży ciśnień z końca 
XIX  w.,  mieści  się  obserwatorium  astronomiczne. 
Jednym  z  cenniejszych  eksponatów  są  okruchy 
gruntu księżycowego przywiezione na Ziemię przez 
załogę statku kosmicznego Apollo 11. 

Wysoka Brama jest jednym z symboli Olsztyna.

W olsztyńskim Planetarium można odbyć wirtualną podróż w kosmos.

W gotyckim zamku w Olsztynie mieszkał niegdyś Mikołaj Kopernik. Dziś można tu 
obejrzeć wystawę poświęconą wielkiemu astronomowi.

Gotycka katedra św. Jakuba z dobudowaną w XIX w. 70-metrową wieżą.

4746 m i e j s c e m i e j s c e
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Kuba, 
rumba i uNESCO
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Kuba otwiera się na świat, a Kubańczycy z dumą prezentują swoją kulturę. 
Ba, pragną by rumba, ich narodowa muzyka i taniec, znalazły się jak najprę-
dzej na liście UNESCO.

Latynoskie tańce królują we wszystkich niemal szkołach tańca, 
bo są spontaniczne i kuszące erotyzmem. Magnetyzują rytmem, 
pobudzając tancerzy do ruchu, wciągając ich w swoistą grę ciał 
i kryjących się za każdym gestem emocji. Taki właśnie taniec mają 
Kubańczycy we krwi. Taka jest rumba, obecna na każdym kroku, 
nie tylko w tanecznych lokalach, ale na ulicy, w niezliczonych miej-
skich zaułkach. Wszędzie tam gdzie tylko zgromadzi się kilka osób, 
pojawiają się natychmiast instrumenty i zaczyna płynąć muzyka. 
A to, czy muzykom uda się porwać zebranych do tańca, jest pa-
pierkiem lakmusowym nie tylko ich wirtuozerii, ale zrozumienia du-
cha muzyki.

Konkwistadorzy i czarni niewolnicy
Rumba nie pojawiła się nagle. Wyewoluowała z tańców autochto-
nicznej ludności pod wpływem kultury konkwistadorów i rytmów, 
jakim hołdowali przywożeni na Kubę czarni niewolnicy. Ponoć daw-
niej tancerze byli od siebie oddaleni. Wpływ moralnych zasad przy-
wiezionych wraz z chrześcijaństwem przez Hiszpanów oraz dwor-
ska etykieta usztywniały ich, nakazując utrzymywanie dystansu. To 

PAWEŁ WROńSKI
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było jednak sprzeczne z duchem i temperamentem 
kształtującego się po konkwiście kubańskiego naro-
du. Przełamano więc opory. Najpierw wśród proste-
go ludu, wkrótce potem na salonach i już pod koniec 
XIX wieku tańczono inaczej. Nie unikając erotyzmu, 
dotyku i narastającej w tańcu bliskości partnerów.

Taniec jak spektakl
Współczesna rumba jest więc pełną radości ta-
neczną zabawą, ma w sobie coś z zalotów, pogoni 
za partnerką i poszukiwaniem jej przyzwolenia na 
bliższy kontakt. Są kroki, ale nie ma schematu. Im 
tancerze lepsi i bardziej spontaniczni, tym potrafią 
zaprezentować ciekawszy i bardziej złożony, zaska-
kujący nierzadko spektakl. Często, zwłaszcza młodzi 
mężczyźni, eksponują w tańcu fizyczną sprawność. 
Taki styl przyjęło się określać mianem columbia. 
W równie popularnym stylu yambú partnerzy od-
grywają raczej starszych, doświadczonych życiem 
ludzi. Zaś najpopularniejsza, rumba guaguancó jest 

pantomimą poświęconą zawsze miłości i wynikają-
cym z niej perypetiom.

Rumba, czyli zamieszanie?
Rzecz ciekawa, że słowo rumba zna dziś cały świat 
i kojarzy bez żadnych wątpliwości z dynamiczną 
muzyką i tańcem. Jednak nawet Kubańczycy nie 
mają pewności, skąd się to określenie wzięło. Może 
od hiszpańskiego rumbo, czyli zamieszania, bo takie 
było jedno z dawnych znaczeń tego słowa. A może 
z narzeczy zachodnioafrykańskich, podobnie jak bli-
skie brzmieniowo tumba albo macumba. Nie wnikając 
w etymologię, rumba to specyficzna dla Kuby muzyka 
i taniec. I już! A jedynym, co warto jeszcze zapamiętać, 
jest to, że uliczna, spontaniczna wersja określana jest 
mianem rumbón. Do takiego właśnie tańca zaproszą 
nas niechybnie tańczący Kubańczycy. Bo otwarci na 
przybyszów, chętnie nawiązują kontakty. A przecież 
tam, gdzie brakuje słów i obcy język jest przeszkodą, 
muzyka i mowa ciała najlepiej posłużą porozumieniu. fo
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Szlak 
Wokół Słońca
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Słońce na Ponidziu – z herbowej tarczy uzdrowiska Busko-Zdrój – świecąc dłużej niż 
w innych regionach kraju, daje kuracjuszom zdrowie. W jego promieniach dojrzewają 
owoce w miejscowych sadach i na grządkach.

Szlak jest dziełem Słonecznego Lidera. Taką nazwę 
przyjęła Lokalna Grupa Działania z Buska-Zdroju, ko-
ordynująca jego tworzenie i promocję. A są w zdroju 
i wokół niego miejsca niezwykłe i żyją tu ludzie o wy-
jątkowych pasjach.

„Od ziarenka do bochenka”
Tak nazwał czwartkowe zajęcia dla mieszkańców 
i kuracjuszy proboszcz buskiego kościoła pw. Brata 
Alberta, ksiądz Marek. Pochodzi z piekarskiej rodziny 
i pasjonuje się starym fachem tak dalece, że zaaran-

PaWEł WRońSkI

żował przy kościele Chlebową Izbę z piecem. 
Potrafi w nim wyczarować choćby przepysz-
ne podpłomyki z czarnuszką, których recep-
turę sam opracował. Są smacznym wstępem 
warsztatów „Zdrowia zaczyn”, poświęconych 
dobremu odżywianiu.

Moc truskawek
Państwo Galusowie prowadzą w Pęczelicach 
piwniczkę „Pod Kogutem”, w której serwu-

ją czereśniowe wino „Spod Kapturowej Góry”, przygo-
towywane według rodzinnej receptury. A w restauracji 
„Gościniec” w hotelu „Zamek Dersława” podają „kaczkę 
pieczoną jabłkiem obłożoną wg receptury babci Jadzi” 
wyróżnioną w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. 
O miano sztandarowego owocu Ponidzia z czereśniami 
i jabłkami konkurują truskawki faworytki – odmiana sta-
ra i niemodyfikowana, dorodna i zdrowa dzięki buskiemu 
słońcu i lessowym glebom. Ba, z dawien dawna przypisy-
wano im moc afrodyzjaku, aż utarł się obyczaj, że młodzi, 
którzy mieli się ku sobie, obdarowywali się koszyczkami 
faworytek.

Szlak wielu wątków
Smak potraw zapada w pamięć, a jest ich przecież wię-
cej. Do miejscowych specjałów zalicza się fasolę nowo-
korczyńską, jej świętokrzyską odmianę „Pięknego Jasia”, 
ser – buncok strzałkowski z Gospodarstwa Mleczarskie-
go państwa Łukasików, gęś siesławicką z Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Brzoskwiniowy Sad” czy arcydzieło 
cukiernicze – pączki z Widuchowy. Wędrując Szlakiem 
Wokół Słońca, poznamy je wszystkie i ich twórców. Trafi-
my do „Hipolandu” – Ośrodka Jazdy Konnej i Hipoterapii 
w Zbludowicach, a także do Pracowni Sztuki Rustykalnej 
„Arte-Rustica” w Radzanowie, do renesansowego dworu 
zwanego „Murowańcem” i na przedstawienie teatru „Mło-
de Sceny” w Szańcu. Posmakujemy wody mineralnej, 
a jakże – „Buskowianki”. Dowiemy się o dawnych oby-
czajach. Poznamy zabytki i historię słonecznego serca 
Ponidzia. Na szlaku zręcznie spleciono bowiem różnorod-
ne wątki, zachęcając do odkrywania skarbów miejscowej 
kultury i do aktywnego wypoczynku.

LGD „Słoneczny Lider”:  www.slonecznylider.pl



Konstancin-Jeziorna to teraz „Więcej niż uzdrowisko”.  Z nowym hasłem i logo oraz twarzą 
lubianego aktora jedyne uzdrowisko na Mazowszu promuje swoje walory. Warto tu przyje-
chać nie tylko dla słynnej tężni solankowej. Skąpane w zieleni rezerwaty przyrody, pełne bo-
gactw natury lasy, nadwiślańskie krajobrazy, przepiękne zabytkowe wille i liczne atrakcje kul-
turalno-sportowe to dobre powody, by nie tylko na weekend zawitać w te gościnne strony.

Logo i hasło reklamowe są efektem projektu „Kalejdoskop Kon-
stancina” prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury. Ale 
nowa identyfikacja wizualna miasta jest tylko małym fragmentem 
gigantycznego przedsięwzięcia promocyjno-turystycznego, które 
ma rozreklamować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jedynego 
uzdrowiska na Mazowszu. 

Trzon konstancińskiego Kalejdoskopu
Inaugurując projekt w czerwcu bieżącego roku, w „Hugonów-
ce”, czyli w głównej siedzibie domu kultury, otwarto nowo-
czesne, multimedialne muzeum poświęcone rozwojowi i dzie-
jom podwarszawskiego kurortu. Kolekcję utworzono przede 
wszystkim z archiwalnych fotografii, map, pamiątek i doku-

Konstancin-Jeziorna 
więcej niż uzdrowisko

PAWEŁ WROńSKI

mentów przechowywanych dotychczas pieczoło-
wicie przez mieszkańców Konstancina-Jeziorny. 
Zabytkowa willa nadaje się do tego doskonale, 
ponieważ sama w sobie jest pamiątką przeszło-
ści. Wznosi się przy ulicy Mostowej 15, nad rzeką 
Jeziorką, w sąsiedztwie Parku Zdrojowego i tężni 
solankowej. W latach 1902-1903 wybudował ją 
i prowadził w niej zakład przyrodoleczniczy Hugo 

Seydel, który na przełomie XIX i XX wieku razem z braćmi był 
właścicielem drugiej pod względem wielkości po Fukierze fir-
my winiarskiej w Warszawie. „Hugonówka” szczyci się więc 
ponadstuletnią historią. W tym długim okresie była pensjo-
natem, a także działało w niej kino „Beata”. W 2014 roku, 
po odrestaurowaniu, stała się siedzibą KDK, mieści dziś także 
klubokawiarnię, sale konferencyjne i widowiskową oraz pra-
cownie: multimedialną i plastyczną. Wśród zgromadzonych 
w uzdrowiskowym muzeum pamiątek znalazła się m.in. orygi-
nalna torebka na tytoń – kapciuch przywieziony niegdyś przez 
Hugona Seydla z Serbii.

Lasy, woda, miejsca i ludzie
Hasło „Więcej niż uzdrowisko” koncentruje uwagę miesz-
kańców i gości na szerokim wachlarzu atrakcji Konstancina-
-Jeziorny oraz inspirowanych nimi możliwościach aktywnego 
spędzania czasu. Nie jest to slogan bez pokrycia, bo w ramach 
projektu przygotowano tematyczne szlaki turystyczne. Wśród 
przyrodniczych są na przykład trasy: kajakowa i ornitologiczna, 
a wśród kulturowych – Stefana Żeromskiego. Poszerzana jest 
sieć ścieżek rowerowych. Samorząd zrobił ukłon w stronę miło-
śników dwóch kółek i w ubiegłym roku uruchomił „Konstanciński 
Rower Miejski”, tworząc system 5 stacji z 55 rowerami w pełni 
kompatybilny z warszawskim Veturilo. Niektóre ze ścieżek wiodą 
śladami artystów związanych z miejscowością. Jest też ścieżka 
dedykowana filmowemu aspektowi konstancińskiej rzeczywisto-
ści. Kręcono tu bowiem sceny do wielu znanych i lubianych obra-
zów telewizyjnych lub kinowych, a w Skolimowie działa szeroko 
znany Dom Artystów Weteranów Scen Polskich.

Miasto tętniące życiem
Konstancin-Jeziorna tętni życiem, a najlepszym tego dowodem 
jest bogaty kalendarz imprez kulturalno-sportowych. Latem 

Malowniczo meandrująca Jeziorka spodoba się miłośnikom kajaków, dla których 
będzie odkryciem, że rzeka tak piękna płynie tak blisko stolicy.

Spływając po faszynie tężni, solanka wytwarza swoisty mik-
roklimat. Zawarte w  niej minerały i  mikroelementy korzyst-
nie wpływają m.in. na układ nerwowy i  zwiększają ogólną 
odporność organizmu.
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mieszkańców i gości przyciągają koncerty Letniego Sezonu 
Artystycznego, Dni Konstancina, dożynki gminne, Jazz  Zdrój 
Festiwal oraz Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 3-2-1  
IMPRO. Jesień to początek sezonu teatralno-muzycznego, a co-
rocznie inauguruje go Festiwal Otwarte Ogrody. Konstancin-
-Jeziorna nie zamiera nawet zimą. W grudniu zapraszamy na 
Jarmark Bożonarodzeniowy.  Z kolei położone nad Wisłą Gassy 
stały się centralnym punktem majowego Flis Festiwalu. Warto 
przypomnieć, że od niedawna z miejscowej przystani regu-
larnie kursuje prom do położonego po drugiej stronie Wisły 
Karczewa. Reaktywowana przeprawa służy zmotoryzowanym 
i rowerzystom, poszerzając możliwości atrakcyjnego i aktyw-
nego spędzania czasu u południowych bram stolicy.

Twarzą, głosem, drukiem i multimedialnie
Twarzą „Kalejdoskopu Konstancina” został Karol Strasburger, 
znany aktor i mieszkaniec Konstancina-Jeziorny. – Tutaj się 
wychowałem, chodziłem do szkoły, jeździłem na rowerze i bie-
gałem po lesie – wspomina. – Zawsze pamiętałem Konstancin 

jako zielony, wakacyjny, piękny. To z pewnością jeden z powo-
dów, dla których ludzie tu się osiedlają.
Inna znana postać, Krystyna Czubówna, użyczyła swojego gło-
su w audiobooku. Ponadto przygotowuje się klasyczne publi-
kacje, takie jak przewodnik turystyczny, mapy i albumy: „Artyści 
dawnego Konstancina”, „Zaczęło się w Jeziornie”. Powstaje też 
na wskroś nowoczesna sieć infokiosków oraz zewnętrzny system 
wystawienniczy. Dopełnieniem projektu będzie responsywna, 
a wiec dostępna na wszystkich urządzeniach multimedialnych, 
strona internetowa www.visitkonstancin.pl. Znajdziemy na niej 
niezbędne turyście informacje o bazie noclegowej i gastrono-
micznej oraz – oczywiście – o atrakcjach przyrodniczych, zabyt-
kach, szlakach i organizowanych w ciągu roku imprezach. A to 
wszystko dla i z myślą o turystach. Na realizację projektu pozy-
skano prawie pół miliona złotych z Unii Europejskiej.

Konstancińskie Gassy nad Wisłą zyskują coraz większą sławę bo są centralnym 
punktem cieszących się rosnącą popularnością imprez, a wśród nich majowego 
Flis Festiwalu.

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna są miejsca pełne uroku, które można 
odwiedzać z rodziną, podziwiać z końskiego grzbietu, albo oddając się pracy lub 
wypoczynkowi oddychać atmosferą miejsc przesyconych historią

W poświęconym Konstancinowi muzeum znalazły się pamiątki rodzinne 
podarowane przez mieszkańców. Pieczołowicie przechowywane niegdyś 
w domowych archiwach, opowiadają dziś wspólnym głosem o dziejach 
podstołecznego kurortu.

 W „Hugonówce” przy ul Mostowej 15 mieści się Konstanciński Dom Kultury

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 48 10, faks: 22 756 48 85
 urzad@konstancinjeziorna.pl, www.konstancinjeziorna.pl
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Ełk jest jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc 
w regionie warmińsko-mazurskim. Miasto rozciąga się 
wzdłuż Jeziora Ełckiego i otoczone jest mazurskimi lasa-
mi. Można tu jednocześnie odpocząć, obcując z naturą, 
a zarazem spędzić aktywnie czas na malowniczej pro-
menadzie lub też podczas wydarzeń kulturalnych, spor-
towych i rekreacyjnych odbywających  się tu przez cały 
rok. Informacje na temat wszystkich wydarzeń i terminów 
dostępne są na www.elk.pl

Na sportowo
Wśród wydarzeń sportowych zaplanowano m.in.: Mazur-
skie Zawody Balonowe (16-18 lipca),VI Mazurski Moto 
Show Ełk (9 sierpnia), Mazovia MTB (16 sierpnia), VIII 
Półmaraton Ełcki (23 sierpnia), turniej tenisa ziemnego 
– singiel (28 sierpnia) oraz turniej siatkówki z zespołami 
z Plus Ligi (wrzesień).
Osoby lubiące aktywność fizyczną mogą spróbować 
swoich sił w parku linowym usytuowanym nad brzegiem 
Jeziora Ełckiego. Obiekt składa się z trzech tras o różnym 
stopniu trudności, co sprawia, że jest on dostępny rów-
nież dla najmłodszych (dzieci od 3. roku życia). 

Letnie koncerty 
Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej (2 sierp-
nia, 6 września). 

Letnie Granie: koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Su-
wałk (19 lipca), koncert Orkiestry Garnizonowej Wojsk 
Lądowych w Giżycku (9 sierpnia), koncert Miejskiej Or-
kiestry Dętej OSP w Ełku (23 sierpnia), koncert Myslovitz 
(7 sierpnia). 

Letnie Koncerty w Amfiteatrze ECK: Andrzej Korycki 
i Dominika Żukowska (17 lipca), Mazurskie Trio (19 lipca), 
koncert Miejskiej Orkiestry Dętej OSP – różne style i nurty 
muzyczne (26 lipca), ENEJ (13 sierpnia), Chilli Crew i San-
daless (29 sierpnia). 

Dodatkowe koncerty: Grzegorz Hyży i Lao Che (10-11 
lipca na festiwalu Ogień & Woda), Antoni Muracki (17 
września), Stare Dobre Małżeństwo (24 września).

Kino plenerowe
Mazurskie Kino Pod Gwiazdami, czyli seanse filmowe na 
świeżym powietrzu (21 i 28  lipca, 4, 11, 18, 25 sierpnia), 
Kino samochodowe z dźwiękiem nadawanym do od-
biorników radiowych (31 lipca i 14 sierpnia). Dodatkowo 
w kinie ECK zaplanowano przegląd Kina Europejskiego 
(15-20 września). 

Kulinarne aromaty
Wśród corocznych wydarzeń kulinarnych zaplanowano: 
Podróż ze smakiem (26 lipca), Frutti di Lago (30 sierpnia) 
oraz Fiesta Kartofellę (6 września) i oczywiście  Regional-
ne Święto Miodu (10 października).

Ełk to miasto we wschodniej części województwa 

warmińsko-mazurskiego. Wzdłuż Jeziora Ełckiego,  

które usytuowane jest w centralnej części miasta, 

rozciąga się promenada kusząca nie tylko  

malowniczymi widokami, ale przede wszystkim  

punktami gastronomicznymi oraz pubami.

Ełk, tu spędzam 
wakacje

Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
www.elk.pl

w y d a r z e n i aw y d a r z e n i a58 59



Bachus 
rządzi w CzeChaCh
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Jak powszechnie wiadomo, nasi południowi sąsiedzi słyną  
z produkcji wina. I nie chodzi tylko o gatunkowy trunek,  
ale także o winiarskie tradycje i kulturowe dziedzictwo. 
Wrzesień to pora winobrania i  w tym 
właśnie czasie zwolennicy turystyki 
enologicznej powinni się wybrać 
do Czech.

robert 
SzewCzyk 

Barokowe winobranie
Kuks położony w kraju kralovohradeckim we wschodnich Cze-
chach był niegdyś słynnym kurortem i rezydencją magnacką,  
a dziś jest urokliwą wsią chętnie odwiedzaną przez turystów.  
Miejscowość  opisywana jako „esencja czeskiego baroku” sta-
nowi ważny punkt na mapie czeskiej kultury. W malowniczej win-
nicy hrabiego Šporka 12 września odbędzie się tradycyjne wi-
nobranie, a wino, niczym zdrojowa woda, popłynie strumieniami.
Zabytkowe otoczenie i przepiękne barokowe rzeźby dłuta 

mistrza Mateusza Bernarda Brauna tworzą wspaniałą sce-
nografię dla wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych towarzy-
szących winobraniu. Nie wspominając o specjałach kuchni 
regionalnej, przyjemnie komponujących się z tutejszym winem.  
www.hospital-kuks.cz 

Dwa orszaki i dwa święta
Trudnego wyboru trzeba dokonać w weekend 11-13 września: 
czy wybrać się do Mikulova czy odwiedzić Znojmo? Pierwsze 

to słynne miasteczko winiarskie położone na południowych 
Morawach, w którym odbywa się fantastyczne Palavskie 
Winobranie. Centrum miasta będzie areną bachusowej za-
bawy do białego rana: muzyka, śpiew i taniec, a do tego 
jeszcze ciekawe wystawy. W sobotę przez Mikulov przejdzie 
historyczny orszak z królem Wacławem IV na czele.  Hucz-
ne wydarzenie nawiązuje do oswobodzenia króla z niewoli 
w Wiedniu przez drużynę Jana z Lichtenštejna w 1403 r. 
Miasto powita także barwny pochód winiarzy, a w ogro-

dzie zamkowym odbędą się średniowieczne targi rzemiosł.  
www.palavske-vinobrani.cz 

Paradne winobrania w miejscowości Znojmo organizowane 
są od 1966 r. Na wspaniałe wina, zarówno od wielkich produ-
centów, jak i mniejszych prywatnych winiarzy, zapraszają liczne 
karczmy. Święto upamiętnia wizytę czeskiego króla Jana Luk-
semburskiego. Jego królewska mość zawitał w progi miasta ze 
swym orszakiem w 1327 r. Jak co roku miejskie ulice przemierzy 
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królewski orszak z Janem Luksemburskim i jego małżonką Elżbietą 
z Przemyślidów. Na targach rzemiosł dawnych zaprezentują swe 
wyroby kowale i szklarze, zaś na dziedzińcu klasztoru Louckiego 
staną w turniejowe szranki mężni rycerze. www.znojmocity.cz

Otwarte drzwi zabytków i winiarni 
Tradycyjnie w połowie września (12-13.09.) w regionie Slo-
vacko na Morawach Wschodnich odbędzie się radosna impre-
za – Święto Wina i Dni Otwartych Zabytków – przybliżająca hi-
storię i bogaty folklor regionu. Oprócz degustacji miejscowego 

wina na gości czekają różnorodne imprezy kulturalne. Clue pro-
gramu będzie z pewnością barwny korowód postaci odzianych 
w stroje regionalne oraz romantyczny rejs łodzią po kanale Baty.

Do Uherskiego Hradišta (158 km od Cieszyna), zwanego ser-
cem Slovacka, przybędą liczne zespoły folklorystyczne, przed-
stawiciele gmin regionu i ponad dwadzieścia tysięcy turystów. 
W sobotę miasto we władanie wezmą przedstawiciele gmin 
winiarskich ubrani w stroje ludowe. Na placu Masaryka odbę-
dą się prezentacje poszczególnych mikroregionów, przegląd 
dziecięcych strojów ludowych oraz występy zespołów folklory-
stycznych. W centrum miasta na gości czekają także pokazy 
szermierki, jarmark rzemiosł i wiele innych atrakcji. Do późna 
w nocy rozbrzmiewać będzie ludowa muzyka i  pieśni. Gościnne 
podwoje otworzą piwniczki winne w Mařaticach, gdzie będzie 
można posiedzieć przy kieliszku dobrego wina i posłuchać wir-
tuozów muzyki cymbałkowej. www.slovacko.cz, www.slavnosti-
vinauh.cz 

W stolicy i okolicy
Również prascy winiarze, chcąc pochwalić się swymi wybornymi 
produktami, 12-13 września zapraszają do miejskiego ogrodu 
botanicznego na Trojskie Winobranie. Królować będzie pyszne 
wino z Winnicy św. Klary, ale posmakować będzie można także 
wyrobów wielu znanych winiarzy czeskich. www.botanicka.cz

Mnóstwo atrakcji szykuje Mělnik (35 km na północ od Pragi). 
Trzydniowe święto wina będzie miało miejsce w dniach 18-20 
września. Do miasta przybędzie z wizytą sam cesarz Karol IV 
wraz ze swoją świtą. Na jego cześć nocne niebo rozświetlą 

fajerwerki. Goście będą mieli okazję zwiedzić zamek i skosz-
tować wyśmienitego wina w zabytkowych wnętrzach piwniczek 
winnych z XIV wieku. www.melnik.cz 

Pyszna zabawa z historią w tle
Tradycyjne winobranie zgromadzi 18 września  w Litoměřicach 
(północno-zachodnie Czechy) miłośników wina, tradycyjnej 
kuchni i rzemiosł przy dźwiękach muzyki cymbałkowej, country, 
swingu tudzież orkiestry dętej. W sobotę mieszkańcy i goście 
tłumnie wylegną na ulice, by powitać wielki orszak  historyczny, 
któremu przewodzić będzie dumny cesarz Karol IV. Na głównej 
scenie zaprezentują się najlepsi muzykanci z Litoměřic i okoli-
cy. Dla dzieci i dorosłych przygotowano mnóstwo konkursów 
i zabaw. Oczywiście nie zabraknie potraw kuchni czeskiej.  
www.litomerice.cz

26-27 września na winobranie zaprasza monumentalny zamek 
Karlsztejn. Oprócz beczułek z karlsztejnskimi winami, burcza-
ków – słodkich, aromatycznych napojów z fermentującego 
wina,  oraz  specjałów kulinarnych, na gości czekają między 
innymi koncerty muzyki dawnej, folkowej i ludowej, przegląd 
strojów średniowiecznych, pokazy szermierki, występy fakirów, 
połykaczy ognia i magów, średniowieczny jarmark, zabawy 
dla dzieci, warsztaty historycznych tańców, jak również wielki 
królewski turniej rycerski. Najważniejszym punktem progra-
mu będzie pochód historyczny pod wodzą cesarza Karola IV.  
www.hradkarlstejn.cz

Więcej informacji oraz propozycje wycieczek na stronie:  
www.czechtourism.com/pl/press/home/ fo

t. 
a

rc
h

. C
ze

ch
To

u
ris

m



Śląski Salzburg 
Historia miasteczka nierozerwalnie wiąże się z dziejami 
Księstwa Nyskiego, należącego przez całe stulecia do 
biskupów wrocławskich. Może właśnie z tego powodu – 
miasto bowiem przez wieki było rezydencją kościelnych 
feudałów – Otmuchów nazywany jest czasami „Śląskim 
Salzburgiem”. W średniowieczu miasto było wielokrotnie 
najeżdżane i niszczone przez husytów, co wiązało się 
z utratą wielu umocnień obronnych i koniecznością prze-
niesienia kapituły do pobliskiej Nysy.
Wskutek wojen, konfliktów narodowościowych i religij-
nych, a także dużej konkurencji sąsiednich miast – Nysy 
i Paczkowa – Otmuchów nigdy nie stał się znaczącym 
ośrodkiem miejskim. Jednak właśnie dzięki temu, że za-
chował małomiasteczkowy, wręcz prowincjonalny cha-
rakter, obecnie wzbudza tyle sympatii i zainteresowania. 

Schludnie urządzona, odnowiona i niezwykle estetyczna 
starówka, mimo niewielkich rozmiarów, posiada kilka na-
prawdę niezwykle ciekawych obiektów. 

Ratusz z zegarem 
słonecznym 
Przy lekko pochyłym rynku stoją 
niewielkie, XIX-wieczne kamie-
niczki, które bez najmniejszych 
problemów mogłyby być ozdobą 
każdego polskiego miasta. Naj-
większą uwagę przyciąga jednak 
ratusz, należący do najpiękniej-
szych obiektów tego typu na 
Śląsku. Jego obecny wygląd po-
chodzi z 1817 roku, ale w swoich 

Otmuchów
Uroki miasta kwiatów
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Główna droga z Nysy do Kłodzka najpierw mija po lewej stronie duże Jezioro Nyskie, 
a potem szerokim łukiem przecina koryto Nysy Kłodzkiej. Po prawej stronie w oddali 
otwiera się malownicza panorama starego miasteczka, z widoczną strzelistą wieżą 
ratusza, barokową fasadą kościoła i wznoszącym się na niewielkim pagórku zamkiem, 
którego dostojność podkreśla solidna wieża obronna. To Otmuchów – jedno z naj-
piękniejszych miast Opolszczyzny. Warto zjechać z głównej drogi i zatrzymać się tu  
na dłużej, bo miasto godne jest poświęcenia mu nieco większej uwagi.

OtmuchówOtmuchów
PaweŁ KLIMeK
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murach zachował wiele elementów renesansowych, ze 
strzelistą wieżą i resztkami sgraffitowej dekoracji z XVI 
wieku. Uwagę przyciąga tu zwłaszcza wspaniały zegar 
słoneczny, wykonany przez nieznanego artystę. Wysokiej 
klasy kunszt rzeźbiarski sprawia, że jest to zabytek wy-
jątkowej urody.
Na uwagę zasługuje także kościół św. Mikołaja i Francisz-
ka Ksawerego. Zwłaszcza jego wnętrze budzi zachwyt 
gości – barokowa dekoracja, jednolita w swoim stylu 
i wysmakowaniu, jest cudowną kombinacją sztuki rzeź-
biarskiej i malarskiej. Trudno uwierzyć, że na ozdobienie 
kościoła 38 malowidłami Karol Dankwart wraz z trzema 
pomocnikami potrzebował zaledwie ośmiu tygodni… 
Warto też przyjrzeć się z bliska stojącej na rynku kolum-
nie maryjnej.

Zamek z „końskimi schodami” 
Jednak bez wątpienia najciekawszym zabytkiem miasta 
jest zamek biskupi. Stojący na miejscu dawnego słowiań-
skiego grodziska, dwukrotnie przebudowywany, dominu-
je nad miastem i okolicą. Z czasów przebudowy renesan-
sowej pochodzi zwieńczenie wieży zamkowej i dekoracja 
sgraffitowa. Częściowo zniszczony podczas wojen ślą-
skich, został przebudowany w XVIII wieku w stylu baro-

kowym – z tego okresu pochodzą słynne „końskie scho-
dy”, w krytej klatce schodowej, które umożliwiały konny 
wjazd na pierwsze piętro zamku.

Lato Kwiatów 
Do Otmuchowa warto przyjechać w lipcu, kiedy odby-
wa się tu jedna z najbarwniejszych imprez w południowej 
Polsce – Lato Kwiatów. Corocznie otwiera ją korowód 
kwiatowy. Część wystawienniczą imprezy tworzą: wy-
stawa kwiatów ciętych, wystawy kwiatów doniczkowych 
i krzewów ozdobnych oraz kilkanaście wystaw towarzy-
szących – eksponowanych w salach zamku. Różnorodny 
program estradowy zapewnia rozrywkę szerokiemu krę-
gowi odbiorców – od najmłodszych (teatrzyki dla dzieci) 
przez miłośników folkloru, zwolenników biesiad i kabare-
tów do odbiorców muzyki rozrywkowej znanych wyko-
nawców.

Będąc w Otmuchowie, nie zapomnijmy także o tym, by 
spróbować tutejszego przysmaku – słynnego sandacza 
po otmuchowsku. Z tego smacznego gatunku ryby słynie 
pobliskie Jezioro Otmuchowskie, nad którym znajdą coś 
dla siebie nie tylko amatorzy ryb i wędkarstwa, ale także 
wielbiciele kąpieli i plażowania.
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1254 roku. Nowa osada swoją nazwę wzięła od ist-
niejącej już wsi Paczków, którą odtąd nazywano Sta-
rym Paczkowem. Miasto stało się nie tylko miejscem 
targowym, ale i obronnym. Paczków od samego po-
czątku był grodem warownym, który miał za zadanie 
chronić południowo-zachodnią granicę księstwa bi-
skupiego.

Cztery bramy do miasta 
Początkowo fortyfikacje miały charakter drewniano-
-ziemny, jednak już w połowie XIV wieku rozpoczęto 
wznoszenie istniejących do dziś murów kamiennych. 
Pierwszy, wewnętrzny mur, zbudowany był z kamie-
nia polnego i miał kilkanaście okrągłych, łupinowych 
baszt. W odległości 7-8 metrów dalej, postawiono 
mur zewnętrzny. W murach były 3 bramy: Dolna (Wro-
cławska), Górna (Kłodzka) i Łaziebna (Ząbkowicka). 

Czwartą bramę miasta (Nyską) założono dużo później, 
już w czasach renesansu. O wyjątkowości Paczkowa, 
stanowi fakt, że do dziś przetrwał praktycznie w całości 
wewnętrzny pierścień murów z basztami i bramami – 
co jest ewenementem na skalę krajową.

Gotowi na najazd Turków 
W drugiej ćwierci XVI wieku, po wielkich zwycięstwach 
Turków pod Mohaczem i zajęciu przez nich prawie 
całych Węgier, mieszkańcy Śląska zaczęli przygoto-
wywać się do odparcia ewentualnego najazdu. Po-
stanowiono przekształcić murowany kościół w rodzaj 
cytadeli – ośrodek ostatecznej obrony. Zrealizowano 
to w latach trzydziestych XVI w. Przebudowę kościo-
ła przeprowadził najprawdopodobniej słynny architekt 
Jakub Parr, który później zmodernizował zamek w Bol-
kowie oraz przebudowywał zamek książęcy w Brzegu. 
Z tego czasu w obecnym kościele pochodzi kamienna 
studnia, którą w XIX wieku zwieńczono żelazną nadbu-
dową. Według legend ze studni, która nazywana jest 
„tatarską” (choć Tatarzy nigdy kościoła nie oblegali), 
mieszkańcy nie tylko czerpali wodę, ale w razie ataku 
mogli też znaleźć w niej schronienie.
Jest to jednak już okres, kiedy miasto powoli chyliło 
się ku upadkowi. Wojny i zmora ówczesnych miast – 
pożary, rujnowały gospodarkę, niszczyły kamienice, 
z wolna wyludniając miasto. W XVII wieku ukuto nawet 

Niewiele jest miast w południowej Polsce, które mogłyby się równać z Paczkowem 
zarówno pod względem zachowanych zabytków, jak i malowniczości położenia. Pa-
norama średniowiecznej starówki z wieżą ratuszową i obronnym kościołem, niemal 
kompletnie zachowane mury miejskie, a wszystko to w tle sudeckich szczytów, zapada 
w pamięć każdego turysty, który zawita w ten zakątek Opolszczyzny. Nie bez powodu 
miasto już od wielu dziesiątek lat nazywane jest „Polskim Carcassonne”.

Paczków
Historyczna perła Opolszczyzny

PAWEŁ KLIMEK

Przy drodze z Opola do Kłodzka ciekawych miast jest 
kilka – Niemodlin ze pięknym zamkiem, Nysa – dawna 
stolica księstwa biskupiego, pełna zabytków i intrygu-
jąca pozostałościami twierdzy, czy w końcu Otmuchów, 
malowniczo położony pomiędzy dwoma jeziorami. Jed-
nak sławą i urokiem żadne z nich nie może konkuro-
wać z maleńkim Paczkowem, położonym w dolinie 
Nysy Kłodzkiej, tuż pod lesistymi grzbietami Sudetów. 
Główna szosa omija miasto niedawno zbudowaną ob-

wodnicą, jednak będąc w okolicy, nie można ot tak, 
zwyczajnie, ominąć tej średniowiecznej perełki – trzeba 
zatrzymać się, aby poznać tę urokliwą miejscowość.

Dokument lokacyjny z 1254 roku
Już sam wygląd i rozplanowanie Paczkowa wskazują 
na jego pochodzenie – prostokątny rynek i owalnicowy 
układ ulic jest typowy dla śląskich miast lokowanych 
w XIII wieku. Dokument lokacyjny wydano 8 marca 
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powiedzenie:„szukaj mnie w Paczkowie”, co oznaczało 
wyludnione miejsce, gdzie trudno znaleźć ślady życia. 
Zmiana przyszła dopiero w XIX wieku wraz z  rozwo-
jem przemysłu. Szczególnie w czasie trwania sezonu 
letniego od maja do września miasto wypełniają turyści, 
którzy spacerując ulicami Paczkowa, poszukują śladów 
dawnej świetności miasta.

Spacer wokół murów miejskich 
Oczywiście obowiązkowo trzeba obejść dookoła mury 
miejskie, których fragment całkiem niedawno pięknie 
zrekonstruowano, budując drewniane ganki i hurdycje, 
w średniowieczu będące obowiązkowym „wyposaże-
niem” murów. Oprócz nich turystom udostępniona jest 
jedna z wież strzegących Bramy Wrocławskiej – na jej 
szczycie znajduje się punkt widokowy, z którego roz-
tacza się kapitalna panorama miasta (zwiedzanie jest 
bezpłatne, a klucz można dostać w pobliskim kiosku). 

Dom Kata 
Na ulicy Wojska Polskiego dawniej mieszkał kat miejski, 
według legendy do niego należał szkieletowy dom nr 
23 z końca XVIII w., który dziś jest jedną z głównych 
atrakcji turystycznych miasta. Obecnie Dom Kata jest 
siedzibą Centrum Informacji Turystycznej. 

Słynny kościół warowny i „tatarska studnia” 
Po wizycie w Domu Kata udać się trzeba do kościoła 
parafialnego. Monumentalna świątynia góruje ponad 
miastem i zwraca uwagę potężną wieżą i charakte-
rystyczną attyką w formie „jaskółczych ogonów”. Ta 
potężna budowla uchodzi za najsłynniejszy kościół 
warowny w Europie Środkowej i książkowy przykład 
gotyckiej architektury sakralnej. Wewnątrz oprócz cen-
nego wyposażenia trzeba koniecznie zobaczyć słynną 
„tatarską” studnię.

Panorama miasta
z renesansowej wieży ratusza 
Z kolei na Rynku, oprócz licznych zabytkowych ka-
mienic, uwagę przyciąga piękny ratusz. Jego ozdo-
bą jest oryginalna renesansowa wieża (również tutaj 
urządzono punkt widokowy na miasto i okolice). Jest 
ona jedną z najlepiej zachowanych wież renesanso-
wych na Śląsku. W mieście warto jeszcze zajrzeć do 
Muzeum Gazownictwa, które mieści się w starych bu-
dynkach gazowni. Powstała ona w 1902 roku i dostar-
czała gaz na potrzeby miasta aż do połowy roku 1977. 
Muzeum to jest jedynym w Polsce obiektem, w którym 
zachowały się w całości urządzenia do produkcji gazu 
miejskiego.

s p a c e r e m  p o . . .s p a c e r e m  p o . . .70 71



Z WarsZaWy 
do KudoWy-Zdroju

miasta rozciąga się malowniczy park, a podmiejski zalew Ta-
tar należy do najatrakcyjniejszych akwenów woj. łódzkiego.

Tomaszów Mazowiecki (110 km)
Odwieczny związek miasta z Pilicą prezentują zbiory Skanse-
nu Rzeki Pilicy. Z jej wodami związana jest też przyrodnicza 
osobliwość – Niebieskie Źródła. Woda w uznanym za rezer-
wat przyrody zbiorniku ma turkusową barwę i jest tak przej-
rzysta, że widać na dnie jasne plamy pulsującego piasku. To 
wywierzyska powstałe tam, gdzie woda tryska przez szczeli-
ny wapiennego podłoża. Kolejna atrakcja – Groty Nagurzyc-
kie – to pozostałość po prowadzonej od XIX w. eksploata-
cji piasku szklarskiego. Urządzoną w nich podziemną trasę 
przez cały rok można zwiedzać z przewodnikiem.

Piotrków Trybunalski (139 km)
Nazwę zawdzięcza po części założycielowi Piotrowi Duni-
nowi z rodu Włostowiców, a po części temu, że przez 200 
lat z górą miał tu siedzibę Trybunał Koronny, czyli najwyższy 
w dawnej Rzeczypospolitej sąd dla Wielkopolski, Mazowsza 
i Prus Królewskich. W ostatnich latach Piotrków pięknieje 
i pojawia się na czołowych miejscach w rankingach miast 
tworzących przyjazne warunki dla inwestorów. A nie od dziś 

się podoba, choćby filmowcom. W piotrkowskich zaułkach 
kręcono sceny „Pana Tadeusza”, „Przedwiośnia”, „Vabank” 
czy „Uprowadzenia Agaty”. Na planie „Jakuba kłamcy” prze-
chadzał się po nich Robin Williams.

Częstochowa (227 km)
Na terenie miasta znajduje się Jasna Góra, najważniejsze pol-
skie sanktuarium maryjne w ufortyfikowanym klasztorze Pau-
linów. W kościele klasztornym zawieszony jest w ołtarzu sły-
nący cudami obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. To zwana 
też Czarną Madonną ikona namalowana zgodnie z tradycją 
ręką św. Łukasza Ewangelisty na deskach stołu, przy którym 
spożywała posiłki Święta Rodzina.

Lubliniec (263 km)
Jedno z najstarszych śląskich miast, powstałe na szlaku han-
dlowym z Wrocławia do Krakowa w latach 70. XIII wieku. 
Świadkami historii są miejskie kościoły i zamek, należący 
niegdyś do książąt opolskich. Wielokrotnie przebudowywa-
ny mieści dziś luksusowy hotel. W ziemi lublinieckiej zacho-
wało się więcej ciekawych pałacowo-ogrodowych zespołów. 
W jednym z nich, w pobliskim Koszęcinie, ma siedzibę świa-
towej sławy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

7372 n a  t r a s i e  z  P o l o n u s e m

Trasa, którą kursują autokary Polonusa, wiedzie z Mazowsza do słynnego 
sudeckiego kurortu przez Górny, Opolski i Dolny Śląsk. Są na niej pełne 

zabytków miasta i należące do najatrakcyjniejszych ze względu na możliwości 
rekreacji i wypoczynku jeziora południowej Polski – Otmuchowskie i Nyskie, 

powstałe ze spiętrzenia wód rzeki Nysy na początku minionego stulecia.

Warszawa (0 km)
Historia Polski drzemie w zaułkach warszawskiego Starego 
Miasta, w salach Zamku Królewskiego, gmachach Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i Sejmu, wzno-
szących się przy Trakcie Królewskim, prowadzącym do pałacu 
w Wilanowie. Do spacerów zachęcają parkowe alejki zabyt-
kowych Łazienek, Ogrodu Saskiego, parku Skaryszewskiego. 
W Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego czy Muzeum Żydów Polskich multimedia urozmaica-
ją ekspozycje, zamieniając zwiedzanie w przygodę z nauką 
i kulturą. 

Rawa Mazowiecka (75 km)
W mieście nad Rawką wznosi się zrekonstruowany fragment 
średniowiecznego zamku, w którym w piastowskich czasach 
rezydował książę Siemowit. Chorobliwie zazdrosny o znacz-
nie młodszą żonę uznał, że trzeci potomek, jakiego miała 
powić, jest owocem zdrady. Kazał więc Ludmiłę zamknąć 
w wieży, a po urodzeniu dziecka udusił. Ta mroczna historia 
obiegła całą Europę, a ze względu na ogromną popularność, 
jaką cieszyła się w XVI w., istnieje teoria, że zainspirowała 
szekspirowską „Opowieść zimową”. Przez Rawę przebiegają 
tory najdłuższej w Polsce wąskotorówki (49 km), w centrum 

Zamek w Rawie Mazowieckiej Inscenizacja na terenie Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim

 TRASA

Warszawa – Opole – Kudowa-Zdrój

  Codzienne kursy pospieszne!

  Odległość: 505 km; bilet normalny: 81 zł

  Odjazd z Dw. PKS Warszawa Zachodnia, 1000

  Przyjazd do Kudowy-Zdroju, 2110

  Z powrotem:

  Odjazd z Kudowy-Zdroju, 2000

  Przyjazd na Dw. PKS Warszawa Zachodnia, 710

PAWEŁ WROŃSKI
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Budynek sądu w Piotrkowie Trybunalskim Częstochowa – klasztor na Jasnej Górze
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Lądek-Zdrój (440 km)
Usytuowana u stóp Gór Złotych miejscowość wypoczynko-
wa. Konkuruje z Cieplicami o miano najstarszego uzdrowi-
ska w Polsce. Kroniki poświadczają wykorzystanie lądeckich 
wód w XIII w. Wracający spod Legnicy Tatarzy mieli zniszczyć 
tutejsze urządzenia kąpielowe w 1241 r. Na liście gości za-
żywających w Lądku kąpieli są m.in.: Johann Wolfgang Go-
ethe, caryca Katarzyna II, car Aleksander I, królowie pruscy 
i prezydent USA John Quincy Adams.

Kłodzko (465 km)
Centralne miasto największego obniżenia we wschodniej 
części Sudetów – Kotliny Kłodzkiej. Ze względu na klimat 
i architekturę chętnie przyrównywane do Pragi. Tym bar-
dziej że przerzucony nad Młynówką gotycki most z figura-
mi świętych wygląda niczym miniatura słynnego mostu Ka-
rola. Nad Kłodzkiem górują mury twierdzy, w jaką Prusacy 
na rozkaz Fryderyka II zamienili miejscowy zamek. Podzie-
miami prowadzi trasa turystyczna, a z murów roztaczają się 
wspaniałe widoki na miasto i ziemię kłodzką. Co ciekawe, 
korytarze mają łącznie 40 km długości i sięgają daleko poza 
forteczne mury. Podczas dorocznych Dni Twierdzy Kłodzkiej 
odbywa się rekonstrukcja bitwy wojsk pruskich z francuski-
mi z1807 r. Z kazamatami twierdzy konkuruje trasa popro-
wadzona pod kamienicami starówki przez dawne piwnice 

i składy kupieckie z multimedialną ekspozycją poświęconą 
przeszłości Kłodzka.

Polanica-Zdrój (477 km)
Miasto ogród o łagodnym klimacie z zasobami leczniczych 
wód mineralnych. Najsłynniejsze tutejsze źródła nazywane 
są pieniawami.

Duszniki-Zdrój (489 km)
To także jedna z pereł wśród polskich uzdrowisk. Ma bogatą 
historię i liczne zabytki. Do ciekawostek należy tutejsze Mu-
zeum Papiernictwa, zorganizowane w zabytkowej wytwórni 
z początku XVII w. Powszechnie znanym obiektem jest Dwo-
rek Chopina. Do tradycji koncertów zdrojowych, które da-
wał, nawiązuje sierpniowy festiwal muzyczny jego imienia. 
W Dusznikach organizowane są ponadto festiwal imienia 
Mendelssohna oraz Muzyka Epok.

Kudowa-Zdrój (505 km)
Kolejne z uzdrowisk ziemi kłodzkiej, malowniczo usytuowa-
ne u stóp Gór Stołowych. Co roku w sierpniu odbywają się 
tu międzynarodowe festiwale moniuszkowskie. Do niepo-
wtarzalnych obiektów należy XVII-wieczna Kaplica Czaszek 
w pobliskiej Czermnej. Jej wystrój powstał z kości 3 tys. ofiar 
wojen i epidemii.

Opole (324 km)
Stolica krajowej muzyki rozrywkowej znana z organizowa-
nego w czerwcu Festiwalu Piosenki Polskiej. Na deskach 
Amfiteatru Tysiąclecia spotykają się współcześni wykonaw-
cy. Krytykowany u schyłku PRL za anachroniczność, po 1990 
r. opolski festiwal złapał drugi oddech. Aranżowany z coraz 
większym rozmachem jest dziś liczącym się przeglądem kra-
jowych trendów oraz twórczego potencjału kompozytorów 
i wykonawców muzyki pop. W 2013 r. miała miejsce jubile-
uszowa, 50. edycja imprezy. Wieża Piastowska z XIV w., z któ-
rej miasto prezentuje się szczególnie pięknie, oraz usytuowany 
w jej sąsiedztwie nowoczesny amfiteatr Tysiąclecia symbolizują 
w Opolu spotkanie przeszłości ze współczesnością.

Nysa (382 km)
Miasto malowniczo położone nad Jeziorem Nyskim należy do 
najciekawszych na Śląsku Opolskim. Jego ozdobą jest gotycka 
bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki, a znakiem rozpoznawczym 
tryskająca na starówce barokowa Fontanna Trytona. Jej podo-
bieństwo do Fontana del Tritone z Piazza Barberini w Wiecznym 
Mieście sprawiło, że Nysę nazywa się często Śląskim Rzymem. 
Przy rynku uwagę zwraca jeszcze Piękna Studnia, osłonięta ażu-
rową kratą misternej kowalskiej roboty zwieńczoną złocistym 
dwugłowym habsburskim orłem. Miasto korzystało z niej do 
1880 roku, do czasu uruchomienia miejskiego wodociągu.

Otmuchów (395 km)
Miasto oblewają dziś wody utworzonych sztucznie jezior: 
Otmuchowskiego i Nyskiego, co czyni z niego ciekawy ośro-
dek rekreacji i wypoczynku. Początkami sięga XII wieku, a cie-
kawą pamiątką długich dziejów jest zachowany średniowiecz-
ny układ urbanistyczny. Ponieważ do 1810 roku Otmuchów 
był własnością biskupów wrocławskich, góruje nad nim ich 
zamek, a ponad dachy kamienic wyrastają wieże barokowego 
kościoła św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego. Cyklicznie odby-
wa się w mieście barwny festiwal „Lato kwiatów”.

Paczków (409 km)
Otoczony murami obronnymi z XIV w. W ich liczącym 1200 
m długości pierścieniu zachowało się 19 z 24 dawnych baszt. 
Oprócz murów obronnych do miejskich atrakcji zaliczają się 
gotyckie świątynie, kamienice przy rynku i owiany legendami, 
przytulony do murów dom kata. Z obiektów współczesnych 
na szczególną uwagę zasługują zamienione na muzeum bu-
dynki gazowni z 1902 roku. To jedyny tego typu obiekt w Pol-
sce, w którym zachowały się w całości ponadstuletnie urzą-
dzenia do produkcji gazu miejskiego.

Złoty Stok (420 km)
Miasteczko słynie dziś z zachowanej jako pokazowa dawnej 
kopalni szlachetnych kruszców.
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Opolska Wenecja – w tle kościół katedralny Świętego Krzyża Kościół św. Piotra i Pawła w Nysie Ratusz w OtmuchowieNeoklasycystyczny ratusz w Paczkowie
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Twierdza kłodzka z lotu ptaka Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju Pijalnia wód mineralnych – Kudowa-Zdrój Pijalnia wód mineralnych – Lądek-Zdrój






