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GłoSuj i WyGryWAj co miesiąc cenne nagrody, m.in. pobyty w SPA

Trwa najbardziej rozpoznawalny wśród Klientów  
Konkurs dla hoteli i obiektów SPA w Polsce.

Swoich faworytów wybierają Goście i Eksperci  
powołani przez Magazyn EDEN SPA & Wellness.

W tym roku odbywa się też Konkurs Perfect SPA, w którym 
Polacy wybierają najlepsze hotele SPA w Hiszpanii, 

Chorwacji, Niemczech i na Węgrzech!
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Skopelos – niewielka wyspa (96 km2) położona w archipelagu Sporad Północnych – urzeka pięknem, 
kusi oryginalną tradycją i kulturą. Na Sporady Północne składają się 24 wyspy, z których 4 są zamiesz-
kane. Najpiękniejszą z nich jest bezsprzecznie Skopelos – wyspa znana w antyku jako Peparethos, wedle 
mitologii założona przez Staphylosa – jednego z synów boga Dionizosa. To znacznie więcej niż plan 
zdjęciowy hollywoodzkiego hitu „Mamma Mia”, to znacznie więcej niż resort turystyczny. fo
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100% Grecji w Grecji

Wczesna kultura kreteńska przyniosła tu tradycje upra-
wy winorośli i produkcji wysokogatunkowego wina, 
które trwały nieprzerwanie do lat 40. XX w., kiedy to 
północnoamerykański gatunek mszyc – filoksera wi-
niec – spustoszył lokalne uprawy.
Dzisiejsze Skopelos słynie z doskonałej oliwy, owczych 
serów, tsipouro – lokalnej brandy i dziewiczej przyro-
dy. Nie znajdziemy tu głośnych dyskotek, fast-foodów 
typu McDonald’s czy wielkich kompleksów hotelo-
wych. Znajdziemy natomiast niewielkie butikowe ho-
teliki słynące z rodzinnej atmosfery, tawerny serwujące 
świeże lokalne specjały oraz barwną tradycję. Skope-
los to 100% Grecji w Grecji, to miejsce unikatowe, któ-
re warto odwiedzić z pięciu ważnych powodów.

Ludzie
Mieszkańcy wyspy sprawiają, że Skopelos bardzo 
różni się od pozostałych greckich destynacji. Ich po-
goda ducha, ciepło, gościnność, otwartość urzekają 
każdego przybysza. Od najdawniejszych czasów byli 
oni związani z morzem. Mężczyźni parali się rybołów-
stwem bądź stanowili trzon skopelańskiej marynarki. 
Kobiety zostawały w domach i siłą rzeczy stały się 
odpowiedzialne za rozwój turystyki. Będąc niekwestio-
nowanymi i jedynymi gospodyniami, dawały schronie-
nie przybywającym na wyspę: kupcom, podróżnikom, 

w końcu pierwszym turystom w naszym dzisiejszym 
rozumieniu. Stopniowo obok własnych posesji zaczę-
to wznosić pojedyncze budynki dla podróżnych, któ-
re w zależności od potrzeb i możliwości finansowych 
rozbudowywano. Z czasem stały się one dzisiejszymi 
butikowymi hotelami, emanującymi ciepłem, klimatem 
i niezapomnianą rodzinną atmosferą.
Mieszkańcy Skopelos to ludzie, którzy cieszą się każ-
dym dniem, to którzy chcą i potrafią realizować swoje 
pasje.fo
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Drodzy Czytelnicy
Amatorzy białego szaleństwa, czekając na śnieg, zaczynają już planować 

długo wyczekiwane wyjazdy na narty lub deski. Dużą popularnością wśród 

naszych rodaków cieszą się czeskie ośrodki narciarskie w południowych 

Karkonoszach. Ich gospodarze poczynili w tym roku sporo inwestycji, 

by narciarzom i snowboardzistom jeździło się lepiej i przyjemniej – m.in. 

poszerzono wiele tras, zmodernizowano wyciągi i zbudowano nowe kolejki.

Jeśli ktoś nie lubią krótkich, szarych dni, chłodów i jesiennych szarug, może 

pomyśleć o wyjeździe w cieplejsze rejony. Ciekawą propozycją dla tych, 

którzy marzą o dalekiej, egzotycznej przygodzie, może być na przykład 

indonezyjska wyspa Celebes, czyli Sulawesi. Centralną część tej wyspy 

zamieszkują Toradżowie, którzy wierzą, że ich przodkowie zstąpili na 

Sulawesi prosto z niebios, a rytm swojego życia dostosowują do kalendarza 

ceremonii pogrzebowych. 

Można założyć, że znacznie cieplej niż w Polsce jesienią i zimą będzie w Grecji. 

Tu z kolei warto się wybrać na wyspę Skopelos położoną w archipelagu 

Sporad Północnych. Urokliwe skaliste zatoczki tej wyspy znane są z wielu 

ujęć filmu „Mamma Mia”. 

A kto zechce podreperować zdrowie, ma do wyboru wiele znakomitych 

polskich uzdrowisk z ogromnymi tradycjami, jak: Cieplice, Żegiestów, 

Muszyna, Ciechocinek czy Krynica-Zdrój. Powinny o tym pomyśleć 

zwłaszcza osoby powyżej 60. roku życia – w autobusach Polonusa mogą 

one skorzystać z 20% zniżki na bilety do popularnych uzdrowisk.

Bożena Miller
redaktor wydania



Skopelos – niewielka wyspa (96 km2) położona w archipelagu Sporad Północnych – urzeka pięknem, 
kusi oryginalną tradycją i kulturą. Na Sporady Północne składają się 24 wyspy, z których 4 są zamiesz-
kane. Najpiękniejszą z nich jest bezsprzecznie Skopelos – wyspa znana w antyku jako Peparethos, wedle 
mitologii założona przez Staphylosa – jednego z synów boga Dionizosa. To znacznie więcej niż plan 
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100% Grecji w Grecji

Wczesna kultura kreteńska przyniosła tu tradycje upra-
wy winorośli i produkcji wysokogatunkowego wina, 
które trwały nieprzerwanie do lat 40. XX w., kiedy to 
północnoamerykański gatunek mszyc – filoksera wi-
niec – spustoszył lokalne uprawy.
Dzisiejsze Skopelos słynie z doskonałej oliwy, owczych 
serów, tsipouro – lokalnej brandy i dziewiczej przyro-
dy. Nie znajdziemy tu głośnych dyskotek, fast-foodów 
typu McDonald’s czy wielkich kompleksów hotelo-
wych. Znajdziemy natomiast niewielkie butikowe ho-
teliki słynące z rodzinnej atmosfery, tawerny serwujące 
świeże lokalne specjały oraz barwną tradycję. Skope-
los to 100% Grecji w Grecji, to miejsce unikatowe, któ-
re warto odwiedzić z pięciu ważnych powodów.

Ludzie
Mieszkańcy wyspy sprawiają, że Skopelos bardzo 
różni się od pozostałych greckich destynacji. Ich po-
goda ducha, ciepło, gościnność, otwartość urzekają 
każdego przybysza. Od najdawniejszych czasów byli 
oni związani z morzem. Mężczyźni parali się rybołów-
stwem bądź stanowili trzon skopelańskiej marynarki. 
Kobiety zostawały w domach i siłą rzeczy stały się 
odpowiedzialne za rozwój turystyki. Będąc niekwestio-
nowanymi i jedynymi gospodyniami, dawały schronie-
nie przybywającym na wyspę: kupcom, podróżnikom, 

w końcu pierwszym turystom w naszym dzisiejszym 
rozumieniu. Stopniowo obok własnych posesji zaczę-
to wznosić pojedyncze budynki dla podróżnych, któ-
re w zależności od potrzeb i możliwości finansowych 
rozbudowywano. Z czasem stały się one dzisiejszymi 
butikowymi hotelami, emanującymi ciepłem, klimatem 
i niezapomnianą rodzinną atmosferą.
Mieszkańcy Skopelos to ludzie, którzy cieszą się każ-
dym dniem, to ludzie, którzy chcą i potrafią realizować 
swoje pasje.fot
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ale plaża ma niezaprzeczalnie „hollywoodzki” charakter, 
a bar Kastani oferuje bogaty wybór koktajli i przekąsek. 
Wieczorem organizowane są tu różne tematyczne im-
prezy plażowe. Można też posłuchać muzyki na żywo.

Turystyka aktywna
Jednym z najnowszych projektów Stowarzyszenia Ho-
telarzy Skopelos jest przywrócenie i restrukturyzacja 
zapomnianych szlaków pieszych na wyspie. Od kil-
ku lat przybywają tu wolontariusze, którzy pomagają 
oczyszczać ścieżki i zabezpieczać trudniejsze odcin-
ki tras wspinaczkowych. Dzięki pracy i pasji Heather 
Parsons powstał przewodnik trekkingowy po Skopelos 
(„Skopelos Trails”) obejmujący nie tylko 33 najciekaw-
sze trasy, ale też ciekawostki na temat historii wyspy, 
botaniki i zoologii. Nie mając nawet doświadczenia 
trekkingowego, warto wybrać się na spacer „Sento-
ukia”. 40-minutowa trasa prowadzi przez dziewicze 
lasy sosnowe do punktu widokowego, skąd roz-
pościera się bajkowa panorama na Morze Egejskie 
i mniejsze wysepki położone na północ od Skopelos. 
To doskonałe miejsce na kontemplację wschodu słoń-
ca. Znajdziemy tu także starożytne grobowce, których 
pochodzenie spowite jest woalem tajemnicy. Nie wia-
domo bowiem, czy należały one do antycznych królów 
wyspy, czy do dumnych piratów.
Doskonałą alternatywą aktywnego spędzenia czasu na 
wyspie są całodniowe wycieczki na wyspę Alonnisos 
i do Narodowego Parku Morskiego, gdzie przy odro-
binie szczęścia można spotkać mniszkę śródziemno-

morską, zagrożony wyginięciem gatunek fok, którego 
populację ocenia się na mniej niż 500 sztuk. Rejsy 
organizowane przez lokalnego touroperatora „Dolphin 
of Skopelos” zapewniają wszelkie możliwe atrakcje 
i profesjonalną obsługę. Niewielkie statki zabierające 
około 30-50 osób gwarantują duży komfort podró-
żowania, a kapitanowie to wyselekcjonowani „ludzie fot
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Plaże
Turkus wody i wszechobecna zieleń to dominujące ko-
lory pejzażu wyspy. Skopelos to istny raj dla amato-
rów plaż i słońca. Wyspa, choć niewielka, jest pod tym 
względem zróżnicowana: na południu majestatyczne 
sosnowe lasy zdają się sięgać krystalicznie czystego 
morza, podczas gdy na północy dominuje bardziej 
skalisty, klifowy krajobraz. Do najbardziej znanych plaż 
Skopelos bez trudu dotrzemy drogą lądową, jednak 
te najbardziej dziewicze i dzikie dostępne są tylko od 
strony morza.
Będąc na wyspie, warto odwiedzić Limnonari – nie-
wielką, piaszczystą, lecz dobrze zorganizowaną plażę, 
położoną w cichej zatoczce. Tutejsza tawerna słynie 
z doskonałych ryb i owoców morza oraz najlepszego 
na wyspie tsipouro – domowej produkcji brandy. Jej 
właściciel – Vagelis Lemonis – jest producentem żyw-
ności ekologicznej, którą również można nabyć na miej-
scu. Amarantos jest natomiast doskonałą enklawą dla 
tych, którzy chcą oddać się wędkowaniu, nurkowaniu 
lub pragną ciszy i spokoju. Skaliste zatoczki znane są 
z kilku kluczowych ujęć filmu „Mamma Mia”. Jedną 
z największych plaż jest Panormos. To także naturalny 
port, słynący z pięknych zachodów słońca i sportów 
wodnych. Tu znajdziemy romantyczne hoteliki, tawerny, 
bary i niewielkie sklepiki. Nie można pominąć także Ka-
stani, gdzie nakręcono kultowy taniec na molo („Mam-
ma Mia”). Co prawda molo powstało tylko do celów 
filmowych i zaraz po zakończeniu zdjęć je rozebrano, 
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morza”, dysponujący ogromną wiedzą pasjonaci. Pod-
czas rejsu jest okazja na pływanie w ciepłych wodach 
Morza Egejskiego, zobaczenie niewielkiego monasty-
ru Aghios Georgios, przystanek w porcie Alonissos, 
a także lunch na statku, osobiście przygotowywany 
przez kapitana.
Skopelos oferuje wiele różnych opcji turystyki aktyw-
nej: poza wypożyczeniem łodzi motorowych lub kaja-
ków, nurkowaniem czy żeglowaniem można też zdecy-
dować się na wycieczki rowerowe lub quady.

Monastyry – duchowe odrodzenie
Na Skopelos wiara ma ogromne znaczenie. Szacuje 
się, że na wyspie znajduje się około 40 monastyrów, 
w tym 3 pochodzące z czasów bizantyjskich, co jed-
nak nie koreluje z liczbą mieszkających tu mniszek czy 
mnichów. Zdarza się, że monastyrami opiekują się lu-
dzie świeccy, nie dziwi to jednak, ponieważ monastyry 
same w sobie stanowią dla mieszkańców wyspy swe-
go rodzaju personifikację boskiej mocy, miejsce du-
chowego odrodzenia. W okolicach miasta Skopelos, 
znajduje się 15 monastyrów, które odwiedzić można 
zazwyczaj pomiędzy 1700 a 1900. Jednym z nich jest 
pochodzący z XVIII w. monastyr Prodromou, położo-
ny na szczycie góry Palouki. Obecnie zamieszkują go 

dwie mniszki, które poza codzienną modlitwą zajmują 
się tłoczeniem oliwy, uprawą ogrodu, robieniem prze-
tworów i produkcją mydła oliwkowego na sprzedaż. 
Tuż obok Prodromou znajduje się ufortyfikowany mona-
styr z XVII w. – Agias Varvaras. Uważa się go za najpięk-
niejszy i najlepiej zachowany przykład sztuki bizantyjskiej. 
Kaplicę datuje się na wiek XV, choć do czasów współcze-
snych przetrwała jedynie jej część. Monastyrem opiekuje 
się pani Magda Theoktistou – osoba świecka, która za-
mieszkała tu po śmierci męża i jako wolontariuszka dba 
o to wyjątkowe miejsce. Zupełnie inny charakter ma mo-
nastyr Metamorfoseos Toy Sotiros. Podobnie jak Agios 
Ioánnis Kotronaki, reprezentuje styl charakterystyczny 
dla Republiki Mnichów Góry Atos.

Kulinaria
Nie można poznać danego regionu, nie próbując lokal-
nych specjałów. Skopelos to dosłownie wyspa obfito-
ści. Ryby i owoce morza spotykamy w każdej tawernie, 
warto jednak skusić się na lokalną kozinę, pochodzącą 
od endemicznego gatunku „czerwonych kóz”, które 
hodowane są zarówno dla bardzo delikatnego mięsa, 

jak i doskonałego mleka. Mleko wykorzystywane jest 
do produkcji serów, a te z kolei stanowią podstawę 
warkocza serowego ze Skopelos. Delikatne ciasto filo, 
wypełnione kozim serem i smażone w gorącym oleju, 
to doskonała przekąska lub sycące śniadanie. Poza 
koziną popularna jest też jagnięcina, wołowina i wie-
przowina, ta ostatnia podawana z lokalnymi suszony-
mi śliwkami, których wartości odżywcze są znacznie 
wyższe niż owoców innych gatunków. Obok koziny 
śliwka ze Skopelos jest wpisana na listę tradycyjnych 
produktów wyspy. Grillowane, świeżo złowione ryby 
i owoce morza z dodatkiem soku z cytryny, oregano 
i pietruszki lub obtoczone w specjalnej panierce dosta-
niemy w każdej tawernie rybnej nad brzegiem morza. 
Jada się tam takie rarytasy, jak: ośmiornice i kalmary 
pieczone na ruszcie, gotowane kraby podawane z pi-
kantnymi oliwkami i krewetki pieczone w pomidorach. 
Nie można pominąć lokalnych słodyczy – zwłaszcza 
tych na bazie marcepanu, suszonych owoców i sko-
pelańskiego miodu sosnowego. Najlepszą oliwę i wiele 
innych specjałów można dostać w sklepie Lemonis, 
znajdującym się nieopodal portu w mieście Skopelos.
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Lokalny touroperator:
www.dolphinofskopelos.com

Polecane hotele:
www.hotel-skopelos.gr/index.php/en
www.skopelosvillagehotel.com
http://www.skopeloshotels.eu/en

Polecana tawerna i sklep 
z produktami lokalnymi:
www.skopelos.net/limnonari

Trekkingi i trasy spacerowe:
http://skopelos-walks.com

Polecane biura podróży:
www.grecos.pl
www.traveligo.pl

Linie lotnicze AegeanAir:
http://en.aegeanair.com
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m i e j s c e

Robert Szewczyk

z bloga...

NieskażoNe miejsca

m i e j s c e12 z  b l o g a . . .

Stale poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czym tu-
rysta różni się od podróżnika.  A może warto zapytać 
o różnicę między turystą a przybyszem, gościem (nie 
w sensie gościa hotelowego, tylko kogoś, kogo przyj-
mujemy pod swój dach). Turysta jest klientem, stroną 
podpisującą umowę, korzystającą z precyzyjnie okre-
ślonego i wycenionego pakietu usług (to i to biorę, a za 
to dziękuję). Tu nie ma miejsca na autentyczne relacje 
międzyludzkie, margines możliwości spotkania Innego, 
jak to ujmował Ryszard Kapuściński, jest bardzo wą-
ski. Z jednej strony pozostaje turysta i jego wymagania, 
z drugiej są usługodawcy i ich pracownicy. Na potrze-
by takiego ekonomicznego układu powstały specjalne 
miejsca wypoczynku, w których obowiązują regulaminy 
i zasady, ale nie ma głębszych relacji i możliwości wza-
jemnego poznania. Po prostu jedziemy na wczasy do 
Egiptu, Tunezji, Turcji czy Kenii. Tak naprawdę otrzymu-
jemy erzac realnego świata, taką udawaną egzotykę. 
I godzimy się na to, rezygnując z wolności, bo boimy 
się i nie aprobujemy nieznanego, więc wolimy zdać się 
na specjalistów, którzy zorganizują nam bezpieczne 
i atrakcyjne wakacje. Takie jak z folderu.
Jedziemy co prawda w obce kraje, ale pozostajemy 
za szybą. Z niechęcią i wyższością odnosimy się do 
mieszkańców: „czarnuchów”, „wieśniaków”, „bruda-
sów” i miejsc, w których żyją. Mogą nas obsługiwać, 
ale nic więcej. Natomiast z lubością zwiedzamy  atrapy 
rzeczywistości, zabytki dziedzictwa odebrane lokal-
nym społecznościom i zagrabione na rzecz globalnej 
turystyki. Obiekty służą jako tło do robienia zdjęć, bo 
są opisywane w przewodnikach i umieszczane w tu-
rystycznych prospektach, ale i tak pozostają niezrozu-
miałe i wyrwane z kontekstu. Przemierzając przestrzeń, 
nie zauważamy prawdziwych miejsc. Geograf Alistair 
Bonnett, autor przetłumaczonej na język polski książki 
„Poza mapą”, twierdzi, że „nawet w gruntownie zbada-
nym świecie odkrywanie wcale się nie kończy; po pro-
stu musi zostać wymyślone na nowo”.
Turystyka, a właściwie przemysł turystyczny, wchłania 
prawdziwe miejsca i przetwarza je w homogeniczne 
„raje”. Wyciska, ile się tylko da, i porzuca, zachłannie 

sięgając po kolejne. Malezyjski poeta Cecil Rajendra 
opisał ten proces w wierszu „Gdy przybyli turyści”. Oto 
fragment (tłum. Paweł Cywiński):

Gdy przybyli turyści
Kulturę co ją mieliśmy
Za szybą skryliśmy
Zmieniliśmy nasze zwyczaje
Na modę i przeciwsłoneczne okulary
Przekształciliśmy świętość obyczajów
W peep-show za kilka dolarów
…
Gdy przybyli turyści
Nie mogliśmy już więcej
Zejść ku naszym plażom
Kierownik hotelu rzekł:
„Tubylcy plugawią morza brzeg”

Na szczęście pozostało jeszcze wiele nieskażonych 
miejsc, które nadal należą do ludzi, a nie do korporacji. 
Miejsc spotkań mieszkańca i przybysza, dwóch cieka-
wych siebie osób, być może nie do końca rozumieją-
cych swoje obyczaje, ale wzajemnie je akceptujących. 
Ja przybywam z daleka, szanuję ciebie i miejsce, w któ-
rym żyjesz. Ty mnie przyjmujesz. Obaj jesteśmy równi, 
otwieramy się na siebie i chcemy się poznać. W takich 
miejscach być może nie dostaniesz kawy z mlekiem so-
jowym, ulubionego drinka lub bezglutenowego posiłku, 
ale z pewnością doświadczysz bogactwa odmiennej 
codzienności, przy której „plastikowa” egzotyka blaknie 
i niknie. 
Rzecz jasna gościnności nie należy nadużywać, bo jak 
głosi marokańskie przysłowie: „Towarzystwo i ryba po 
trzech dniach zaczynają cuchnąć”, ale to już kwestia 
dobrego wychowania…
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Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. 

Fryderyka Chopina
Warszawa

Konkurs odbywa się raz na 5 
lat. Wielu doskonałych wyko-
nawców i jeden kompozytor. 

Wirtuozi fortepianu mistrzowsko 
interpretują działa Chopina, 

jury ocenia.
http://pl.chopincompetition2015.com

Festiwal na Saharze
Douz, Tunezja

Setki namiotów, muzyka, 
smaki, barwy i zapachy Saha-

ry – festiwal jest wymarzoną 
okazją do spotkania z kul-

turą Beduinów – nomadów 
pustyni. Główną atrakcją jest 

saharyjska Wielka Pardubicka, 
czyli wyścig wielbłądów. 

www.douz.youcan.tn

1-4 4-8

2-23 11

Festiwal Cork Folk
Impreza organizowana od 36 lat 

cieszy się nieustającym 
powodzeniem wśród miesz-

kańców i turystów. Energetycz-
na irlandzka muzyka i taniec 

wypełniają miasto: od sal 
koncertowych po puby i ulice. 

Do samego świtu!
http://www.corkfolkfestival.com/ 

Iceland Airwawes Festival
Reykjavík, Islandia

Zagrają tuzy tenisa ziemnego, 
Lód i alternatywny rock, muzyka 

klubowa, hipsterzy i Daleka 
Północ. Aura podbiegunowej 

wyspy robi swoje i choć wokół 
panuje noc polarna, nikt nie 
zamierza spać. Muza rządzi!

www.icelandairwaves.is

Łemkowyna Ultra Trail
Beskid Niski
Magiczne góry, jesienne mgły, 
kolorowe buczyny i długi bieg 
Głównym Szlakiem Beskidzkim 
z Krynicy-Zdroju do Komańczy. 
Do wyboru trasy od 30 do… 
150 km. Łatwo nie będzie, ale 
z pewnością pięknie!
www.ultralemkowyna.pl

Explorers Festival
Łódź
Brzmi zachęcająco: „przybędą 
światowe gwiazdy alpinizmu, 
sportów ekstremalnych i przy-
gody”. Będą filmy i pokazy 
multimedialne. I oczywiście 
Wielka Lekcja Geografii 
oraz Laboratorium Przygody. 
www.explorersfestival.pl

23 19-20

16-18 14-21

Diwali, Festiwal Świateł 
Indie
Jedno z najbardziej radosnych 
i kolorowych świąt w kalenda-
rzu hinduistycznym. Na ulicach 
rozbłysną miliony lampionów. 
Ludzie ze wszystkich kast bawią 
się i tańczą, celebrując zwycię-
stwo dobra nad złem. A i pojeść 
jest co, oj jest! 
www.diwalifestival.org 

Festiwal CAMERIMAGE 
Toruń 
Najważniejszy festiwal autorów 
zdjęć filmowych na świecie, 
który co roku gości wielkie 
sławy światowego kina. 
Nowością tegorocznej edycji 
będzie „First Look 
– Konkurs Pilotów Seriali”. 
www.camerimage.pl

III Podróżniczy Festiwal 
Śladami Marzeń
Poznań
Impreza towarzysząca Targom 
Turystycznym Tour Salon 
przyciąga miłośników podróży, 
tych wytrawnych i znanych, 
ale również początkujących 
wagabundów. Podróżujesz, 
chcesz podróżować?  
www.sladamimarzen.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

3-5 12-16

Festiwal Pálinki i Kiełbasy 
Budapeszt, Węgry

Palinka to tradycyjna, mocna 
owocowa wódka. Kielisze-

czek podkreśli wyborny 
smak regionalnych wyrobów 

wędliniarskich. Z widokiem na 
Budapeszt, bo festiwal  

dla smakoszów odbywa się  
na zamkowym wzgórzu. 

http://visitbudapest.travel

Koncerty Electric 
Light Orchestra 

Warszawa, Kraków, Gdynia, Poznań
Kultowa grupa muzyczna 
lat 70. i 80. XX w. Ponad-

czasowy rock dla starszego 
i młodszego pokolenia. ELO 
zaprezentuje swoje najwięk-

sze przeboje, warto kupić bilet 
i przyjść na koncert.
www.goodmusic.pl

24-31 21

Chris Botti 
–  koncerty w Polsce
Polska
Światowej sławy trębacz 
jazzowy zagra kilka koncertów 
w Polsce. Wyrafinowanych 
smooth jazzowych brzmień  
będzie można posłuchać m.in. 
w Gdańsku, Wrocławiu, Krako-
wie i Warszawie. 
www.chrisbotti.com/us/events 

II Festiwal Rowerowy 
„Together”
Lubliniec
W programie imprezy slajdo-
wiska i prezentacje, goście 
specjalni, a także premiera 
najnowszej książki o wyczynach 
rowerowych hardkołowców. 
No to jazda!
www.niniwateam.pl

Grand Prix Formuły 1
Soczi, Rosja 

W F1 ścigają się najlepsi 
kierowcy w najszybszych 

bolidach. Do Soczi przybędą 
czołowe zespoły tej dyscypli-
ny sportu. Będzie naprawdę 

szybko, a emocji nie zabraknie. 
www.formula1.com/content/

fom-website/en/championship/
races/2015/Russia.html 

13-15

III Kaczawska Wyrypa
Góry Kaczawskie

Wymagający pieszy (100 km) 
lub rowerowy (150 km) mara-
ton na orientację odbywa się 
w atrakcyjnych krajobrazowo 
plenerach Gór Kaczawskich. 

Orientuj się! 
www.kaczawskawyrypa.pl

Wyjazdowe warsztaty 
podróżnicze dla kobiet

Bergamo, Włochy 
Odważ się odkrywać świat 

na własną rękę – głosi hasło 
przewodnie warsztatów. Trochę 

teorii, trochę praktyki, spotkania, 
rozmowy i zwiedzanie. 

www.gildiawedrowcow.pl

Tydzień Piratów
Goeorge Town, Kajmany 

Jak piraci to tylko z Karaibów! 
Statki pod czarną banderą, 

jednoocy, jednonodzy  
i czarnobrodzi korsarze, bitwy, 

pojedynki, pieśni i zabawy.  
I tak przez 11 festiwalowych dni. 

Ahoj!
www.piratesweekfestival.com  

‘ Listopad
 k a l e n d a r i u m

Halloween
Irlandia Północna
Tę noc warto spędzić na 
Zielonej Wyspie, bo imprez tu 
co niemiara: Metro Monster 
Mash w Belfaście, Pampkins 
&Potions w County Armagh, 
Hallowtides Festival w Newca-
stle i wiele, wiele innych. 
www.discovernorthernireland.
com

31

Małpi Bankiet w Lopburi
Lopburi ,Tajlandia
To dopiero uczta: setki maka-
ków zostanie ugoszczonych 
tonami smakołyków. Na stołach 
piętrzą się owoce, orzechy, 
ryż, a nawet lody. Mieszkańcy 
dziękują w ten sposób małpom 
za ich wkład w rozwój lokalnej 
turystyki.  
http://event-carnival.com/

28-29
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Aluk Todolo, 
czyli kult przodków
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Aluk Todolo to kwintesencja obyczajowości Toradżów, górali zamieszkujących wioski centralnej 
części należącej do Indonezji wyspy Celebes (inaczej Sulawesi).

Ziemia Toradżów
W języku tubylców Tana Toraja, czyli Zie-
mia  Niebiańskich  Królów,  zajmuje  cen-
tralne górzyste rejony Celebes, wyspy na-
zywanej  w  Indonezji  Sulawesi.  Pierwszą 
nazwę  nadali  nieproszeni  goście,  jakimi 
byli Portugalczycy, narzucający swoje oby-
czaje, prawa  i wiarę. Druga wywodzi się 
od  tubylczych  słów  sula  –  wyspa  i  besi 
–  żelazo,  wydobywane  niegdyś  w  połu-
dniowej części wyspy, wokół  jeziora Ma-

tano.  Eksploatacja  naturalnych  bogactw 
wciąż trwa. Działają tam należące do naj-
większych na świecie odkrywkowe kopal-
nie niklu. Ale to dzieje się poza Tana Tora-
ja i wielu Toradżów zapewne nawet o tym 
nie  wie.  Bo  ich  świat  wciąż  jest  herme-
tyczny. Wierzą, że ich przodkowie zstąpili 
na Sulawesi prosto z niebios. I z szacunku 
dla nich dostosowują rytm swojego życia 
do kalendarza pogrzebowych ceremonii.

Zgodnie z zakorzenionym głęboko przekonaniem, jeśli 
żywi nie pomogą zmarłemu w odejściu, nie  zaznają 
spokoju, bo będzie ich nękał jego duch. Tak było przed 
wiekami  i  tak  jest  współcześnie,  chociaż  za  sprawą 
portugalskich misjonarzy Toradżowie są w większości 
chrześcijanami – uczestniczą gorliwie w mszach i śpie-
wają w  kościelnych  chórach.  Ich  procesje  przypomi-

nają wprawdzie  karnawałowe  korowody,  ale 
gdybyśmy nazwali  ich przebierańcami, ob-
razilibyśmy ich do żywego.  Barwne stroje 
i  malowidła  na  ciele  tworzą  najbardziej 
ich  zdaniem  odświętny  strój.  Najważ-
niejsze  święta  religijne  obchodzą 
uroczyście przez wiele dni.

We wsiach Toradżów, a także w głównej miejscowości ich regionu – w Rantepao – są charakte- 
rystyczne domy, nazywane tongkonanami, które wyglądają jak statki. Nie wiadomo tylko, 
czy ich pierwowzory służyły do przemierzania morskich fal czy międzygwiezdnych przes- 
trzeni, jakimi przybyli na Sulawesi ich przodkowie z niebios. Erich von Däniken miałby tutaj używanie. 
Tongkonany mają prawo wznosić jedynie szlachetni i bogaci. Prości, biedniejesi ludzie mieszkają  
w skromniejszych, pozbawionych bogatej dekoracji chatach banua.

p o d r ó ż e  w  c z a s i e  i  p r z e s t r z e n ip o d r ó ż e  w  c z a s i e  i  p r z e s t r z e n i16 17
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Naczelnik  każdej  wioski  prowadzi  rejestr  pogrzebów, 
bacząc  pilnie,  by  nie  nakładały  się  na  siebie.  Zmar-
ły natomiast  często długo oczekuje na pochówek, bo 
ceremoniał  –  Rambu  Soloq  – wiąże  się  z  ogromnymi 
wydatkami i czasochłonnymi przygotowaniami, w któ-
rych oprócz  rodziny uczestniczy wielu  członków wiej-
skiej społeczności. Gdy potrzebne na ceremonię środki 
są  już  zebrane,  mężczyźni  budują  tymczasowe  domy 
poza wsią. W czasie pogrzebu zamieszka tam rodzina 
i goście. Budowa zajmuje miesiąc, a w przypadku naj-
bogatszych członków społeczności kilka miesięcy, gdyż 
powstająca osada będzie nie mniejsza od macierzystej 
wsi. Rodzina zmarłego nie płaci robotnikom, ale musi 
im zapewnić dach nad głową i wyżywienie.

Uczcić zmarłego ubojem bawołów
Największe  koszty  wiążą  się  z  ceremonią,  której  kul-
minacyjnym punktem  jest  rzeź  bawołów.  Liczba  zabi-
tych zwierząt odzwierciedla status majątkowy rodziny. 
Obowiązuje zasada „zastaw się, a postaw się”, choć są 
pewne ograniczenia. Naczelnik wioski dba o to, by wie-
dzeni dumą bliscy nie przekraczali granic wyznaczonych 
miejscem zmarłego w społecznej piramidzie. Nie zmie-

nia  to  faktu,  że nawet najskromniejsze uroczystości  – 
takie, podczas których ofiarowuje się 1 do 3 bawołów, 
kosztują fortunę. W efekcie, przystępując do pochów-
ku, rodzina gromadzi środki przez wiele miesięcy, a nie-
rzadko nawet  lat, oszczędzając na wszystkim. Choćby 
na edukacji potomstwa, gdyż wartość zwierzęcia równa 
jest na przykład kosztom czesnego w szkole i internatu 
w odległym mieście.  Zmarły  do  czasu  pogrzebu  trak-
towany  jest  jak  żywy  członek  rodziny.  Określa  się  go 
zresztą  jako osobę  śpiącą  lub chorą  i – na przykład – 
systematycznie, choć symbolicznie karmi.
Goście  też  nie  przybywają  na  uroczystości  z  pustymi 
rękoma. Ofiarowują najczęściej świnie, z których przy-
rządza się poczęstunek dla uczestników ceremonii oraz 
dla  rzeźników  dokonujących  rytualnego  uboju  bawo-
łów. Zwyczajowo gościom usługują przepięknie ubrane 
dziewczynki.  Scenariusz  pogrzebów  jest  zawsze  taki 
sam. Najpierw gości się wita i rozmieszcza w domach, 
skrupulatne  odnotowując  przekazane  dary,  w  kolej-
nym dniu  lub dniach dokonuje  się uroczystego uboju 
zwierząt, potem się ucztuje, spożywając mięso ubitych 
bawołów,  a  na  koniec  grzebie  zmarłego.  Najczęściej 
w wykutej w skałach grocie. W jednym z regionów zwa-

nym Ke’te’ kesu’ zawiesza się ciała ukryte w drewnia-
nych trumnach na ścianach urwisk, a dzieci, które nie 
zaczęły  jeszcze ząbkować, owija się palmowymi  liśćmi 
i umieszcza w dziuplach drzew, by ich duch zespolił się 
z duchem drzewa, a tym samym natury.
W zależności od liczby bawołów ceremonia trwa od 2-3 
nawet  do  10  dni.  Pogrzebową  osadę  pali  się  potem, 
gdyż uchybiono by pamięci członka rodziny, używając 
jej podczas pochówku kogoś innego. Na skałach kryją-
cych groty z ciałami wykuwa się wnęki tau tau. Umiesz-
czone  w  nich  laleczki  wyglądają,  jakby  na  balkonie 
zgromadzili  się  ludzie żegnający zmarłego. Laleczki  są 
pożądaną pamiątką. Odbywa się więc nielegalny han-
del nimi, zdarza się, że przybysze tak pożądają pamiąt-
ki, iż są gotowi posunąć się do kradzieży. A Toradżowie 
powracają  regularnie  do  pochowanych.  W  sierpniu, 
podczas obrzędu oczyszczania ciał – Ma’Nene – doko-
nują ekshumacji zwłok, myją je i przebierają.

Tau tau, czyli wykute w skałach nisze z laleczkami dedykowanymi bliskim, pochowanym w ukrytych głębiej grotach. Dla Toradżów to 
miejsca święte, które otacza się opieką.

Świat Toradżów poznacie z  firmą Adventure Indonesia podczas 
4- lub 6-dniowych wycieczek. Będziecie świadkami niepowta-
rzalnych ceremonii związanych z kultem przodków i napijecie się 
na miejscu którejś z odmian tutejszej kawy Arabica Toraja.
www.adventureindonesia.com
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Od 2003 r. Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z regionalnymi organizacjami turystycznymi prze-
prowadza konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.  
Od pierwszej edycji do dziś na Pomorze Zachodnie trafiło 11 certyfikatów POT i dwa wyróżnienia. Jest 
szansa, że w tym roku dołączą do nich kolejne, tymczasem przypomnijmy sobie kilka z tych, które POT 
doceniła w ostatnich latach.

Zachodniopomorskie
perełki z Certyfikatem POT
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Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy
Jeszcze kilkanaście lat temu było tu zwyczajne pole – te-
raz, dzięki pasji małżeństwa Iwony i Piotra Bigońskich, 
rozciągają się imponujące ogrody. Już dwa razy otrzymały 
od POT wyróżnienie. Najciekawsze, że rośliny nie zostały 
pogrupowane według gatunków, jak to się często dzie-
je w innych ogrodach, ale według pomysłów właścicieli. 
Dzięki temu obok ogrodów francuskiego i japońskie-
go możemy też podziwiać perfekcyjnie zaprojektowane 
ogrody: Purpury i Ognia, Niebiesko-Żółty, Biały, Ziołowy, 
Cienia, Traw i Zapachu, Skalny i wiele innych. W 2013 r. 
w Dobrzycy otwarto nowy ogród Hortulus Spectabilis 
z nową atrakcją: największym na świecie labiryntem gra-
bowym o powierzchni przeszło hektara, z korytarzami 
o długości 3,2 km i wieżą widokową w kształcie podwój-
nej helisy DNA. (www.hortulus.com.pl)

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
Pomysł utworzenia szlaku – nagrodzonego w 2014 r. cer-
tyfikatem POT – zrodził się w ZROT i szczecińskim Sto-
warzyszeniu Pomost. Trasa długości ok. 380 km zaczyna 
się w Gryfinie (15 km na południe od Szczecina) i prowa-
dzi dolnym biegiem Odry, a następnie przez jezioro Dą-
bie, Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, by przez ujścia 
Świny i Dziwny wyprowadzić żeglarzy na Bałtyk i wzdłuż 
morskiego wybrzeża poprowadzić ich aż do Darłowa. 
Dziś Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to już ponad 30 
przystani. Dzielące je dystanse pozwalają na spokojny rejs 
z jednej do drugiej, a po drodze na podziwianie wyjątko-
wej przyrody. W otoczeniu każdej mariny żeglarze znajdą 
też wiele atrakcji turystycznych i kulturalnych. 
(www.marinas.pl)
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Skansen Centrum Słowian 
i Wikingów w Wolinie 
Otwarty w 2008 r. i nagrodzony certyfikatem POT skan-
sen to efekt pasji członków Stowarzyszenia Centrum Sło-
wian i Wikingów „Wolin-Jómsborg-Wineta”. Na podstawie 
wskazówek archeologów wznieśli oni na wyspie Ostrów 
Recławski wczesnośredniowieczną osadę z 26 drewnia-
nymi chatami o różnej konstrukcji. Najważniejszą cechą 
skansenu jest to, że tętni życiem – we wnętrzach chat 
mieszczą się średniowieczne warsztaty, w których pracu-
ją ubrani w historyczne stroje rzemieślnicy, rybacy wędzą 
i suszą złowione ryby, niewiasty wypiekają podpłomyki, 
wojowie ćwiczą się w celności i wytrzymałości, o każdej 
porze roku obchodzone są słowiańskie obrzędy. Zawsze 
na początku sierpnia skansen jest scenerią Festiwalu Sło-
wian i Wikingów – imponującej imprezy z udziałem kilku 
tysięcy średniowiecznych wojowników z całej Europy, 
z pokazami walk, dawnego rzemiosła i pogańskich obrzę-
dów. Jest to jedna z największych na świecie tego rodzaju 
imprez poświęconych wczesnemu średniowieczu. 
(www.jomsborg-vineta.com)

Muzeum Techniki i Komunikacji
Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
Stylowe przedwojenne limuzyny, gąsienicowy „wszędo-
łaz” zbudowany na bazie Fiata 126p, wehikuł Pana Sa-
mochodzika i przedwojenny tramwaj – to tylko niektóre 
atrakcje najmłodszego szczecińskiego muzeum. Placów-
kę otwarto w 2010 r., w nieczynnej zajezdni tramwajowej. 
W tym uhonorowanym certyfikatem POT muzeum mo-

żemy zobaczyć nie tylko samochody, tramwaje, pojazdy 
specjalistyczne czy autobusy, ale także mnóstwo jedno-
śladów, w tym legendarne polskie konstrukcje – Junaka 
i Sokoła. Przy pojazdach są głośniki, dzięki którym mo-
żemy usłyszeć, jak brzmiały ich motory. Prawdziwą furorę 
wśród gości robi symulator jazdy tramwajem umieszczo-
ny w kabinie motorniczego. W obiekcie pozostawiono ele-
menty zajezdni – fragment kanału remontowego, suwnicę 
i mały schron przeciwlotniczy. 
(www.muzeumtechniki.eu)
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Pretendenci
W tym roku o certyfikat ubiegają się 
trzy produkty turystyczne z Pomorza 
Zachodniego.

Basteja w Stargardzie
Hologram średniowiecznego statku, 
monitory i ekrany dotykowe, do tego 
globus z wyświetlanymi na jego po-
wierzchni informacjami – wystawa 
„Stargard – miejsce z historią” jest naj-
nowocześniejszą ekspozycją muzeal-
ną na Pomorzu Zachodnim. Specjaliści 
z Muzeum Archeologiczno-Historyczne-
go w Stargardzie zgromadzili tu ok. 300 
eksponatów dokumentujących ciekawą 
przeszłość miasta i Pomorza, w tym 
miecz katowski i kule armatnie z wojny 
trzydziestoletniej. Wystawa mieści się 
w XVI-wiecznej bastei, czyli cylindrycz-
nej budowli, przeznaczonej do walki ar-
tyleryjskiej. Basteja w Stargardzie zosta-
ła wyremontowana i przystosowana do 
funkcji muzealnych w 2013 r. 
(www.muzeum-stargard.pl)

WakePark Szczecinek
Do certyfikatu POT aspiruje też WakePark Szczecinek. Na miłośników sportów wodnych 
nad jeziorem Trzesiecko czeka wyciąg do nart wodnych i wakeboardu. To jeden z naj-
dłuższych takich obiektów w Europie (1100 m). Jednocześnie może z niego korzystać 
12 osób. Długa prosta, slalom i skocznia pozwalają na rozgrywanie na nim zawodów 
rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej w narciarstwie wodnym, natomiast przeszko-
dy (kickery, a-frame, slider, long tube) są wyzwaniem dla wakeboardzistów. Wyczyny 
sportowców może oglądać z trybun nawet 300 widzów. Przy WakeParku funkcjonuje 
szkółka narciarsko-wakeboardowa, wypożyczalnia nart, desek wakeboardowych, rowe-
rów wodnych, kajaków, rowerów miejskich, a dla „leniwych” jest strzeżona plaża z pełną 
infrastrukturą. Słowem Szczecinek może się pochwalić kompleksem sportowo-rekre-
acyjnym na europejskim poziomie. 
(www.szlot.pl)

Festyn Historyczny „W krainie Gryfa” 
Od 2014 r. stargardzkie muzeum podczas odbywających się w czerwcu Dni Stargardu 
zaprasza mieszkańców i turystów na Festyn Historyczny „W krainie Gryfa”. Motywem 
przewodnim dotychczasowych imprez była wojna trzydziestoletnia – w miejskim parku 
zainscenizowano starcia wojenne między Szwedami, a armią cesarską. Dużą popularno-
ścią cieszyło się miasteczko z warsztatami prezentującymi dawne rzemiosła. 
(www.muzeum-stargard.pl)

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1,  70-222 Szczecin
www.zrot.pl, info@zrot.pl
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Ogłoszono wyniki konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa  
Lubelskiego 2015”. Lista laureatów układa się w swoisty miniprzewodnik 

po atrakcjach turystycznych regionu.
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pokazy kulinarne: „DJ-e miksują” oraz „Gospodarka 
ze smakiem” prezentujące przykłady dobrych prak-
tyk biznesowych na Lubelszczyźnie. 
Europejski Festiwal Smaku przyciąga zarówno 
mieszkańców Lublina i regionu, jak i turystów krajo-
wych oraz zagranicznych. Z każdym rokiem Festiwal 
nabiera większego rozmachu i spotyka się z coraz 
większym zainteresowaniem – w tym roku impreza 
gościła ok. 100 tysięcy osób. 
www.europejskifestiwalsmaku.pl

III miejsce: Magiczne Ogrody 
– rodzinny park tematyczny
Magiczne Ogrody w okolicy Janowca nad Wisłą 
są pierwszym w Polsce rodzinnym parkiem tema-
tycznym zbudowanym na fundamencie oryginal-
nej historii. Park podzielony jest na dziewięć krain, 
z których każda oferuje innego rodzaju atrakcje. Do 
wszystkich miejsc można dotrzeć, wędrując szeroki-
mi alejami, wśród szemrzących strumieni, zielonych 
drzew i krzewów oraz barwnych i pachnących kwia-
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Turystyczne przeboje 
województwa lubelskiego

ROBERT SZEWCZYK

Polska Organizacja Turystyczna (POT) organizuje 
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny począw-
szy od 2003 r.  Certyfikaty POT otrzymują nowator-
skie, najbardziej intrygujące produkty turystyczne 
zgłoszone przez Regionalne Organizacje Turystycz-
ne. Nic dziwnego, że konkurencja jest bardzo silna, 
a na prestiżowej liście certyfikowanych produktów 
niełatwo się znaleźć. Najlepsze produkty, promowa-
ne w kraju i za granicą, są wszak wizytówkami regio-
nów i wzorem do naśladowania. 

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 
(LROT) po raz ósmy koordynowała regionalny etap 
konkursu. W tym roku zgłoszono 25 produktów tu-
rystycznych w pięciu kategoriach. Uznanie Kapituły 
Konkursu zyskały trzy jakościowe produkty tury-
styczne, które powalczą o Ceryfikat POT.

I miejsce: Zamość – Twierdza Otwarta
Twierdza, obszar dawnych fortyfikacji wzniesionych 
na polecenie Jana Zamojskiego, jest jednym z naj-
ważniejszych zabytków miasta. W ciągu ostatnich 
sześciu lat odbudowano sylwety ufortyfikowanego 
miasta renesansowego (warto wiedzieć, że mimo 
kilkakrotnych modernizacji umocnień XIX-wieczna 
twierdza nadal zachowała charakter miasta warow-

nego z przełomu XVI i XVII w.). W przestrzeni miej-
skiej ponownie zaistniały kurtyny murów, kazamaty 
i raweliny. Wytyczono i zbudowano piesze i rowero-
we trasy turystyczne wzdłuż murów Twierdzy, a tere-
ny zielone (raweliny, pola marsowe) stały się orygi-
nalną scenografią koncertów, eventów, inscenizacji 
oraz wystaw. 
Obiekt po rewitalizacji w ramach projektu, „Zamość 
miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem 
turystycznym polskiej gospodarki” został oddany 
w maju 2015 r. 
www.turystyka.zamosc.pl;  www.twierdza.zamosc.pl

II miejsce: Europejski Festiwal Smaku
Europejski Festiwal Smaku znalazł stałe miejsce 
w kalendarzu lubelskich wydarzeń kulturalno-ku-
linarnych. Impreza z powodzeniem popularyzuje 
wielokulturowość i dziedzictwo kulinarne Lubelsz-
czyzny i różnych zakątków Europy. Tegoroczna, 7. 
edycja dedykowana była Gruzji, jednemu z krajów 
Partnerstwa Wschodniego. W bogatym i różnorod-
nym programie Festiwalu znajdują się warsztaty 
i pokazy kulinarne, koncerty, wystawy, salon literac-
ki, spektakle teatralne oraz warsztaty fotograficzne. 
Na szczególną uwagę zasługują nowości: warsztaty 
dobrych praktyk gospodarczych, pierwsze w Polsce 

Europejski Festiwal Smaku

Magiczne Ogrody

Zamość
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Park Rekreacji Zoom Natury – jedno z nielicznych 
w Polsce centrów edukacji aktywnej. Park o po-
wierzchni ponad 10 ha położony nad Zalewem Ja-
nowskim, w bliskim sąsiedztwie Lasów Janowskich 
oferuje różnorodne zajęcia edukacyjne i rekreacyjne.

Park Miniatur Architektury Drewnianej Trójką-
ta Turystycznego – Kazimierz Dolny – Nałęczów 
– Puławy prezentuje 50 pieczołowicie wykonanych 
w skali 1:25 miniatur kaplic, kościołów, chałup, do-
mów, młynów, wiatraków, studni, dworców oraz willi.  

Wioska Gotów w Masłomęczu – skansen, w któ-
rym znajduje się obecnie 6 chat – rekonstrukcji 
budynków z II-IV w. n.e. Atrakcją są pokazy życia 
codziennego Gotów masłomęckich oraz cykliczne 
imprezy z Biesiadą Archeologiczną na czele.

Nocne zwiedzanie Kazimierza – rozpoczyna się 
po zmroku. W programie jest spacer po miejskich 
zabytkach, degustacja nalewek, przejazd ekobusi-
kami na cmentarz żydowski (kirkut) i zwiedzanie Wą-
wozu Korzeniowego w świetle pochodni.

tów. Podczas wędrówki można spotkać wielu baj-
kowych mieszkańców Magicznych Ogrodów: Skrza-
ta, Krasnoludy, Bulwiaki, Wróżki Smużki, Robanki, 
Mordole, Smoki. Atrakcje parku są adresowane do 
różnych grup wiekowych. Dzieci pochłonie zabawa 
pobudzająca zmysły, kreatywność i wyobraźnię. Na 
terenie parku znajdują się specjalnie dla nich zapro-
jektowane place zabaw i bezpieczne miejsca aktyw-
nej rekreacji. Na wszystkich gości czeka restauracja, 
kawiarnia, cukiernia, sklep z pamiątkami i wygodny 
parking. Obiekt jest dostosowany dla osób niepeł-
nosprawnych.  
www.magiczneogrody.com
https://pl-pl.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

Internauci głosujący na Funpage LROT uznali Ma-
giczne Ogrody za najlepszy produkt turystyczny. 

Kapituła Konkursu przyznała również pięć wyróż-
nień, które otrzymały:

Dni Konia Arabskiego – coroczna impreza dedyko-
wana polskim koniom czystej krwi arabskiej. Pokaz 
i aukcja koni organizowane są przez stadniny koni 
w Janowie Podlaskim, Michałowie i w Białce w celu 
uhonorowania polskiego programu hodowlanego.   Nocne zwiedzanie Kazimierza

 1  Dni Konia Arabskiego
 2  Park Rekreacji Zoom Natury

 1  Park Miniatur Architektury Drewnianej Trójkąta Turystycznego
 2  Wioska Gotów w Masłomęczu
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       INDUSTRIADA, fot. arch. Industriady

Od 12 lat Polska Organizacja Turystyczna rekomenduje i wyróżnia 
najlepsze produkty turystyczne w naszym kraju. W tegorocznej 
edycji konkursu o branżowe wyróżnienia – certyfikaty POT  – wal-
czą cztery propozycje z województwa śląskiego. To swoiste „must 
see” w regionie!

Śląskie 
markowe produkty 
turystyczne

Jaga kolawa

w y p o c z y n e k  z  g w a r a n c j ąw w w . s l a s k i e . t r a v e l30 31



  

  

           1  NOSPR       2  Międzynarodowe Centrum Kongresowe     3  Muzeum Śląskie, fot. UMK     

Strefa Kultury 
– miejscem spotkań i wydarzeń
„Katowice – miastem wielkich wydarzeń” – taką nazwę 
nosiła kampania promocyjna stolicy Górnego Śląska 
przed kilku laty. Hasło to jednak jest ciągle nośne i aktu-
alne dzięki tzw. Strefie Kultury. Rewitalizacja i stworzenie 
nowej koncepcji architektonicznej obszaru dawnej Kopal-
ni Węgla Kamiennego „Katowice” zaowocowało powsta-
niem w latach 2014-15 praktycznie nowej dzielnicy mia-
sta. Trzy  wybudowane obiekty – nowa siedziba Muzeum 
Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia wraz z budynkiem Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego tworzą niezwykłą, hipernowoczesną, 
a zarazem funkcjonalną i przyjazną dla odwiedzających 
przestrzeń miejską. Innowacyjna konstrukcja i koncepcja 
nowego Muzeum zakłada maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni znajdującej się pod powierzchnią ziemi oraz 
odnowionych konstrukcji z czerwonej cegły. Większość 
sal wystawowych znajduje się w podziemiach, a histo-
ryczny pejzaż miasta jest wzbogacony jedynie o szklane 
boksy doświetlające wnętrza. Poprzemysłowy krajobraz  
można podziwiać z wieży wyciągowej szybu kopalniane-
go, do której dobudowano panoramiczną windę. 
Kolejnym obiektem o charakterze ponadlokalnym pobu-
dzającym „kulturalnie” cały region jest NOSPR. Projekt 
ceglanego monolitu poprzecinanego wejściami i oknami 
robi ogromne wrażenie. Przestrzeń wokół tworzą dwa 
place wejściowe oraz park miejski wypełniony 450 drze-
wami i wieloma atrakcjami, takimi jak fontanny, zabaw-
ki muzyczne, labirynt czy amfiteatr. Sercem obiektu jest 
wielka sala koncertowa na 1800 słuchaczy – owoc pracy 
światowej sławy akustyków z Nagata Acoustics z Japo-
nii. Strefę Kultury dopełnia Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe położone tuż obok słynnej hali „Spodek”. 
Wielofunkcyjna, czarna bryła, gdzie odbywają od wiosny 
2015 roku liczne wydarzenia kongresowe, konferencyjne 
i targowe pełni również funkcję miastotwórczą. Posiada 
strefę dostępną całkowicie publicznie. Dach MCK jest zie-
loną doliną, a w jego obniżonej części biegnie ścieżka, 
którą przespacerujemy się z placu przed Spodkiem aż 
w okolice gmachu NOSPR. Obszar Strefy to inwestycje łą-
czące w sobie wszystkie aspekty kultury; są przestrzenią 
dla koncertów, pokazów filmowych, wystaw, instalacji 
i wszelkiego rodzaju wydarzeń specjalnych. Tutaj odby-
wał się m.in. Festiwal Tauron Nowa Muzyka oraz koncerty 
plenerowe w ramach obchodów 150-lecia Katowic. Nic 
więc dziwnego, że Strefa walczy o branżowe wyróżnienie 
POT-u w kategorii obszar oraz w plebiscycie internautów.
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Święto Światła 
na Szlaku Zabytków Techniki
W kategorii wydarzenie o certyfikat POT konkuruje im-
preza odbywająca się corocznie 6 stycznia w Muzeum 
Energetyki w Łaziskach Górnych, znajdującym się na 
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 
W trakcie Święta Światła można zapoznać się z ponad 
6 tysiącami eksponatów, zgromadzonymi w budynku 
dawnej rozdzielni elektrycznej z 1928 roku, znajdującej 
się na terenie Elektrowni Łaziska. Impreza, która w tym 
roku obchodziła swoje 10-lecie, nie dość, że ma walory 
edukacyjne, to dodatkowo gwarantuje dobrą zabawę. 
Industrialne wnętrza zachęcają do podróży w czasie. 
W trakcie tegorocznej edycji Święta Światła tłum gości 
mógł na specjalnie przygotowanym filmie poznać dzie-
je narodzin oświetlenia siedzib ludzkich – od krzesane-
go ognia i łuczywa po lampy ledowe. Punktem kulmi-
nacyjnym było tradycyjne zapalenie ponad 100-letniej 
żarówki. Jest to jedna z najstarszych na świecie świe-
cących żarówek, wyprodukowano ją w Anglii w tech-
nologii Edisona. Ten wyjątkowy 200-watowy zabytek 
z żarnikiem z włókna węglowego jest zapalany w Mu-
zeum Energetyki tylko raz w roku – właśnie w czasie 
Święta Światła! W trakcie tegorocznej imprezy nowo-
ścią była dodatkowa atrakcja – zapalenie największej 
w zbiorach żarówki o mocy 10000 wat, o średnicy 28 
cm. To prawdopodobnie największa żarówka w pol-
skich muzeach! By zobaczyć, jak wygląda taka gigan-
tyczna żarząca się kula, trzeba będzie czekać do ko-
lejnej edycji wydarzenia, na które Muzeum Energetyki 
zaprasza 6 stycznia 2016 roku.

    fot. Muzeum Energetyki 
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Zabawa z ogniem w Żorach
W ogólnopolskim konkursie na certyfikat POT w kate-
gorii obiekt znalazło się Muzeum Ognia w Żorach. Ta 
nietypowa placówka muzealna intryguje oryginalnym 
rozwiązaniem architektonicznym – powyginana fasa-
da budynku pokryta miedzianymi płytami, w których 
odbija się światło, przypomina prawdziwe płomienie. 
W środku kryje się interaktywna ekspozycja prezen-
tująca historię ognia od czasów prehistorycznych 
do współczesności. Zwiedzający mogą np. wznie-
cić ogień za pomocą wirtualnego krzesiwa, przejść 
przez ścianę pełną płomieni, poznać niszczycielską, 
ale też metafizyczną siłę żywiołu, rozwiązywać quizy 
i uczestniczyć w zabawach, które ocenia Żorek – wir-
tualna maskotka muzeum miasta Żory. Program zwie-
dzania mającej 500 m ekspozycji skierowany jest do 
wszystkich grup wiekowych – do dzieci, nawet w wie-
ku przedszkolnym, i dorosłych, którzy mogą sobie 
przypomnieć zakazane zabawy z zapałkami. Obiekt 
pełni również funkcję centrum nauki, będąc doskona-
łym uzupełnieniem lekcji fizyki, chemii i historii. Nie-
przypadkowo bowiem muzeum mieści się w Żorach. 
Miasto wielokrotnie ucierpiało od pożarów. W 1702 
roku doszczętnie spłonęło, a rocznica tego wyda-
rzenia obchodzona jest jako Święto Ogniowe. Sama 
nazwa miasta wywodzi się od słowa „żar”. Muzeum 
Ognia również budzi gorące emocje, warto spraw-
dzić, jak powstawała cywilizacja ognia na Górnym 
Śląsku, bez której nie byłoby rewolucji przemysłowej, 
kopalń i hut.

     Muzeum Ognia, fot. Muzeum Ognia

w y p o c z y n e k  z  g w a r a n c j ąw w w . s l a s k i e . t r a v e l36 37



tysięcy uczestników, którzy mogą liczyć na koncer-
ty, widowiskowe eventy i pokazy oraz zwiedzanie 
obiektów ze specjalnymi atrakcjami. W tegorocz-
nej edycji wzięła udział rekordowa liczba 80 tysięcy 
osób. Ta INDuSTRIADA była wyjątkowa pod wieloma 
względami, a świętowanie rozpoczęło się już w pią-
tek wieczorem. Na Industrial Rave w katowickiej 
Walcowni Cynku i imprezy w innych obiektach za-
brakło biletów.  Motywem przewodnim tegorocznej 
Industriady była praca, 42 obiekty w 27 miastach 
województwa przygotowały wyjątkowy program. 
Dużym powodzeniem cieszyły się darmowe prze-
jazdy Kolejami Śląskimi i mikrobusami z przewod-
nikami, którzy opowiadali o atrakcjach festiwalu, 
oraz punkt INDuinfo. Zwieńczeniem Święta Szlaku 
Zabytków Techniki był koncert w industrialnej prze-

strzeni Sztolni Królowa Luiza, z tak nietuzinkowym 
zestawem artystów, jak MIuOSH, Narodowa Orkie-
stra Symfoniczna Polskiego Radia i JIMEK. Sukcesem 
o 100 w nocy zakończył się pokaz laserów – ostatnia 
atrakcja tegorocznej INDuSTRIADy.

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

 info@silesia.travel

www.slaskie.travel

Nie od dziś wiadomo, że jednym z atutów i wyznacz-
ników wyjątkowości regionu są zabytki techniki. Po-
tencjał przemysłowego dziedzictwa wykorzystano 
przy tworzeniu Szlaku Zabytków Techniki. 36 obiek-
tów to prawdziwa kopalnia atrakcji i jedyna w swoim 
rodzaju możliwość poznania „na żywo” industrialnej 
tradycji. Podziemny spływ łodziami w korytarzach 
Zabytkowej Kopalni Srebra i w Sztolni Czarnego 
Pstrąga w Tarnowskich Górach, zjazd 320 m pod zie-
mię na najgłębszy poziom zabytkowej kopalni Guido 
w Zabrzu, oferujący m.in. jedyną w Europie podwie-
szaną kolejkę górniczą udostępnioną dla ruchu tury-
stycznego, albo wizyta w Tyskim Browarium, gdzie 
można podglądać pracę browarników i przekonać 
się, jak rodzi się prawdziwe piwo w dawnym Bro-
warze Książęcym, wybudowanym w 1629 roku – to 

wszystko koniecznie trzeba zobaczyć na Szlaku Za-
bytków Techniki. Gdy w 2008 roku po raz pierwszy 
przyznany został Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji 
Turystycznej, otrzymał go właśnie Szlak Zabytków 
Techniki. W tym roku do konkursu została zgłoszona 
INDuSTRIADA – Święto Szlaku i od razu znalazla się 
w ścisłym finale rywalizacji o to najwyższe branżowe 
wyróżnienie. 

Zdaniem ekspertów Szlak Zabytków Techniki jest 
najbardziej interesującą trasą turystyki industrialnej 
w Polsce. W trakcie INDuSTRIADy jego obiekty stają 
się jeszcze ciekawsze niż na co dzień. Święto orga-
nizowane od 2010 roku w drugą sobotę czerwca to 
jednodniowy festiwal prezentujący poprzemysłowe 
dziedzictwo regionu. Impreza przyciąga dziesiątki 

                                    Szyb Maciej w Zabrzu, fot. arch. Industriady

         Kopalnia Guido w Zabrzu, fot. arch. Industriady

         Park Tradycji w Siemianowicach Sląskich, fot. arch. Industriady

Złota Industriada
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wodnych, zaś na trybunach mieści się 300 widzów. Ale to nie 
koniec…
W skład WakeParku wchodzi też strzeżona plaża z piaskiem 
wprost znad morza i z pełną infrastrukturą – z kompleksem 
pomostów rekreacyjno-sportowych i basenem sportowym. Na 
gości czeka również wypożyczalnia sprzętu wakeboardowego 
i nart wodnych (kneeboard, pianki, kapoki, wakeskate) oraz 
kajaków i rowerów wodnych. Ci, którzy chcą poprawić swoje 
umiejętności, mogą szkolić się w tutejszej szkółce narciarsko-
-wakeboardowej. Na miejscu jest także punkt gastronomiczny 
oraz wypożyczalnia rowerów.
Na plaży oraz przy wyciągu działa również darmowy punkt wi-fi  
oraz bezpłatny parking, są szatnie, kamera online i co ważne, 
jest możliwość płatności kartą. Skoro na miejscu jest wypoży-

czalnia kajaków, to warto ruszyć stąd na wyprawę, np. rzeką 
Gwdą lub Piławą. Spływ można dostosować do umiejętności 
oraz czasu.

Tramwajem wodnym na Mysią Wyspę
Szczecinek ma nawet własny tramwaj wodny. Zabytkowy sta-
teczek „Bayern” z 1923 r. kursuje w sezonie letnim i zabiera 
54 pasażerów. Rejs trwa około godziny, a jego największą 
atrakcją jest Mysia Wyspa połączona z lądem groblą. Jeszcze 
kilka lat temu miejsce to było kompletnie zaniedbane. Teraz, tak 
jak przed wojną, jest tu urokliwa plaża z piaskiem wprost znad 
morza, a przy nowych pomostach cumują łodzie i jachty. Funk-
cjonuje tu również punkt gastronomiczny, gdzie można skosz-
tować pysznej wędzonej sielawy lub smażonej rybki w cieście, 
a na deser zjeść gofra. W czasie wakacji na Mysiej Wyspie przez 
całą dobę pali się ognisko, przy którym można usmażyć swoją 
kiełbaskę lub kupić ją już na miejscu.
Po wodach jeziora kursuje także statek wycieczkowy „Księżna Ja-
dwiga”, który można wynająć na rodzinny rejs lub okolicznościo-
wą imprezę. I to całkiem dużą, bo statek mieści 142 pasażerów.
Nie dość, że Szczecinek ma swój wodny tramwaj, to na doda-
tek ma jeszcze własną wodną taksówkę! 8-osobową „Nikolinę” 
można zamówić telefonicznie, a że ma małe zanurzenie, to może 
dobić do każdego pomostu. Zabytkową jednostkę zbudowano 
w 1868 r. w Hongkongu. Potem pływała po kanałach Holandii, 
a od kilku lat robi furorę w Szczecinku, zwłaszcza że sterujący 
nią Kapitan Bąbel urozmaica rejs morskimi opowieściami.
Kapitan Jerzy Groblewski, tel. +48 532 590 763 

Stolica Księstwa Szczecineckiego
Szczecinek ma chlubną historię – w XIV w. był nawet stolicą 
Księstwa Szczecineckiego, był też rezydencją wdów po książę-
tach pomorskich. Z tamtych czasów do dziś zachowało się skrzy-
dło średniowiecznego zamku książąt pomorskich (przy ulicy 
Mickiewicza). Obecnie mieści się w nim centrum konferencyjne 
i galeria sztuki oraz restauracja i pub. Przetrwała również wieża 
średniowiecznego kościoła św. Mikołaja. Warto zajrzeć też do 
Muzeum Regionalnego przy ulicy Szkolnej, gdzie można podzi-
wiać mapę Księstwa Pomorskiego z 1618 r. autorstwa Eilharda 
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Dla uprawiających sporty wodne Szczecinek to miejsce wręcz wymarzone… Ale i miłośnicy hi-

storii oraz zabytków też znajdą tu dla siebie coś ciekawego. Miasto leży nad rozległym i czystym  

jeziorem Trzesiecko, a na gości czeka tu wspaniały kompleks rekreacyjny – WakePark Szczecinek.

Szczecinek dla aktywnych

Na narty wodne lub wakeboard 
Najważniejszy jest oczywiście usadowiony na pięciu masztach 
wyciąg do nart wodnych i wakeboardu, jeden z najdłuższych 
w całej Europie. Ma on 1100 m długości. Obok 300-metrowej 
prostej są też przeszkody (kickery, a-frame, slider oraz long 

tube) oraz slalom i skocznia. Z obiektu, na którym rozgrywa-
ne są nawet zawody rangi międzynarodowej (np. Mistrzostwa 
Polski w Wakeboardzie i Wakeskate za Wyciągiem 2014, 
Mistrzostwa Europy i Afryki w Narciarstwie Wodnym za Wy-
ciągiem 2013), jednocześnie może korzystać 11 narciarzy 

MICHAL REMBAS



Lubinusa. Ogromna mapa, o wymiarach 221 cm na 125 cm  
uchodzi za najwspanialszą mapę swoich czasów. 

Ratusz jak średniowieczny zamek
Wrażenie robi również tutejszy kościół Narodzenia NMP. Wieża 
neogotyckiej świątyni z 1878 r. ma aż 78 m wysokości. Impo-
nująca jest wysokość sklepień nawy głównej – ma ona bowiem 
aż 32 m. W bocznych nawach kościoła zobaczymy wspaniałe 
witraże ze scenami z życia Chrystusa, wzorowane na drzewory-
tach Albrechta Dürera.
Na pierwszy rzut oka szczecinecki ratusz, ze zwieńczoną blan-
kami wieżą, wygląda jak średniowieczny zamek. To jeden z ład-
niejszych ratuszów w Polsce. „Salę rajców” magistratu zdobią 
piękne witraże z lat 30. autorstwa mistrza Boscha z Berlina, ze 
scenami obyczajowymi i pochodem miejscowych rzemieślni-
ków. Przy wejściu zaś zobaczymy tabliczkę, która pokazuje, jak 
wysoko stała woda podczas wielkiej powodzi w 1888 r.

Wieża ku czci Bismarcka
Kolejne ciekawe budowle to szachulcowy spichlerz z końca 
XIX. w. wznoszący się nad rzeczką Niezdobną i dawny żydowski 
dom pogrzebowy przy ulicy Szafera.
W parku nieopodal jeziora znajdziemy kamienną, czworobocz-
ną wieżę – wzniesiono ją w 1911 r. ku czci Ottona Bismarcka, 
słynnego Żelaznego Kanclerza. Niedawno na ścianie wieży za-
montowano specjalistyczne uchwyty umożliwiające zawodowym 
wspinaczom zdobycie tego niecodziennego obiektu.

Również nieopodal jeziora, przy drodze do Trzesieki, stoi świet-
nie zachowany i udostępniony dla turystów schron bojowy z cza-
sów III Rzeszy. Dwupoziomowy obiekt jest jednym z najlepiej 
zachowanych schronów na linii dawnego Wału Pomorskiego. 
Jest on prawie cały odkopany, dzięki czemu można zobaczyć 
elementy zazwyczaj ukryte pod ziemią. Szacuje się, że jego 
załogę stanowiło około 50 żołnierzy.  Obecnie funkcjonuje tu 
Muzeum Wału Pomorskiego i II Wojny Światowej.

Podsumowując – kto do Szczecinka już przyjechał, ten na pew-
no nie żałował, a wręcz przeciwnie. A kto jeszcze nie był, ten 
niech żałuje. Sezon wodny rusza już za kilka miesięcy…

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy przy organizacji swojego 
pobytu w Szczecinku? Skontaktuj się ze 

 Szczecinecką Lokalną Organizacją Turystyczną.
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Wyszyńskiego 73, 78-400 Szczecinek, tel. +48 94 37 434 03
www.szlot.pl

Odwiedź stronę www.cit.szczecinek.pl – ściągnij bezpłatną apli-
kację Szczecinek Cyfrowa Kraina i zaplanuj swój pobyt mobilnie.

Informacja Turystyczna 
Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 6a, tel. +48 94 372 37 00
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W 3 DNI
DOOKO×A
ŚWIATA

OFERTY TURYSTYCZNE

wyjazdów bliskich i dalekich

FESTIWAL PODRÓŻNICZY

„Śladami Marzeń”

SCENA KULTURY

wystąpienia, konkursy
prezentacje

www.tour-salon.pl facebook/tour.salon

HALEMTP

Nowa formuła TOUR SALONU uwzględni potrze-
by rynku. Wyjątkowo mocno będzie wyodrębniona 
Strefa Biznesu (pawilon 7), gdzie panować będą 
komfortowe warunki do rozmów dla wystawców, 
którzy spotkają się wyłącznie z profesjonalnymi 
zwiedzającymi oraz gośćmi VIP. Pozostałe dwa 
pawilony (pawilon 7A i 8A) będą przestrzenią tar-
gowo-eventową działającą przez trzy dni – piątek, 
sobota, niedziela – pod hasłem ,,W trzy dni dooko-
ła świata”. Przestrzeń ta w jednym miejscu będzie 
łączyć profesjonalnych zwiedzających oraz szeroką 
publiczność. To tutaj zlokalizowana zostanie Scena 

Kultury, miejsce prezentacji walorów artystycznych, 
kulturalnych, konkursów i innych atrakcji dla zwie-
dzających, w tym spotkań z podróżnikami. Powsta-
nie Giełda Podróżnicza, aby zwiedzający wyszli nie 
tylko z nową inspiracją, ale i gotową ofertą wyjazdu 
– czy to na zbliżające się święta wielkanocne, ma-
jówkę, wczasy lub wycieczki. TOUR SALON 2016 
odbędzie się w tym samym czasie, co Targi Węd-
karstwa RYBOMANIA, Myślistwa KNIEJE oraz Targi 
Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych BOATEX. 

Więcej informacji: www.tour-salon.pl

 TOUR SALON 2016 w nowym terminie,
 w nowej formule

Zalewie cztery miesiące po targach TOUR SALON 2015, a dokładnie w dniach 
12-14 lutego 2016 roku odbędzie się kolejna 27. edycja targów TOUR SALON 2016. Zmi-

anie, poza terminem, ulega również formuła targów. TOUR SALON dopasuje  
się do potrzeb biznesu, a także indywidualnych odbiorców usług turystycznych. 



Wyrosła z miłości, i jak zwykle w takich przypadkach bywa, już na starcie dano jej wszyst-

ko, co najlepsze. Miks piękna, nowoczesności i szczypty morskiego ducha sprawił, że do 

dziś Gdynia jest najlepszym przykładem rodzimego modernizmu.  fo
t.©
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Gdyński modernizm, 
czyli architektoniczna gra w statki

23 września 1922 roku Sejm przegłosował ustawę, 
która dała początek jednemu z najbardziej spektaku-
larnych przedsięwzięć w historii Polski. Tak zaczęła 
powstawać Gdynia. Początkowo była projektem mi-
litarnym, lecz dzięki całej rzeszy ludzi zaczęła rozkwi-
tać. Niezwykle szybko, zaledwie w ciągu kilku lat pod 
okiem prawdziwych wizjonerów z rybackiej osady 
zamieniła się w najnowocześniejsze miasto w mię-
dzywojennej Polsce, marzenie wolnego kraju z po-
czątków XX wieku. 
Dzięki podniosłym patriotycznym nastrojom bu-
downiczych oraz szerokiemu społecznemu popar-
ciu i niesamowitej ogólnonarodowej energii budowa 
szła szybko. Inwestycję wspierał i lansował przede 
wszystkim polityk i inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, 
uważany za ojca miasta, jego twórcę i budownicze-
go. Gdy 10 lutego 1926 roku Gdynia otrzymała prawa 
miejskie, nikt nie mógł już mieć wątpliwości co do jej 
znaczenia dla odradzającej się wciąż Polski. Przed 
wybuchem II wojny światowej miasto liczyło już nie 
kilka czy kilkanaście tysięcy mieszkańców, ale ponad 
sto! Taki rozwój oznaczał boom budowlany, jakiego 
Polska wcześniej, a także prawdopodobnie później, 
nie widziała. Miasto dostało tym samym niebywałą 
okazję, by stać się polem do popisu dla młodych 
polskich architektów i urbanistów. Ich przemyślana 
i spójna praca sprawiła, że Gdynia stała się jedynym 
w Polsce i właściwie też w Europie miejscem, w któ-

rym w jednym stylu zbudowano całe miasto. Mo-
dernistyczne prądy doskonale pasowały do z góry 
zaplanowanej nowoczesności Gdyni, a dzięki swo-
jej oszczędności, prostocie i funkcjonalności mogły 
zostać zastosowane w miejscu, gdzie miasto miało 
powstać niejako od początku. 

Domy-okręty
Architektura ukształtowała tożsamość Gdyni. Nada-
wała miastu charakterystycznego wyrazu i unikalne-
go w skali Europy stylu. Było to możliwe, ponieważ 
„polskie okno na świat”, jak nazywano Gdynię, nie 
miało przeszłości. Miasta nie uciskało historyczne 
centrum, obręcz dawnych murów czy ciasna starów-

MARTA LEGIEĆ

Dawna siedziba ZUS, później Polskich Linii Oceanicznych, 
obecnie Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24

       Dom Marynarza Szwedzkiego, ul. Jana z Kolna 25
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Słoneczne miasto
Choć brzmi to zadziwiająco, Gdynia właśnie wtedy 
zyskała sobie miano Słonecznego Miasta. Nazywa-
no ją tak nie tyle ze względu na największą w Polsce 
liczbę słonecznych dni w roku, ile z uwagi na jasne, 
prawie białe elewacje kamienic śródmieścia. Liczy-
ła się jakość i szlachetne materiały, a to „chwytanie 
słońca” przedwojenni projektanci osiągali, dodając 
do jasnych tynków mikę, minerał, którego drobinki 
na pierwszy rzut oka niewidoczne, lśnią w słońcu jak 
brokat. Partery wykańczano ciemnym kamieniem, by 
nie rzucały się w oczy. Na ich tle budynki wydawały 
się płynąć niczym statki po morskich falach.
Głównym założeniem była też funkcjonalność wzno-
szonych obiektów i odbicie owej funkcjonalności za-
równo w rozplanowaniu, konstrukcji, jak i zewnętrz-
nym wyglądzie budynków. Modernizm zakładał także 
całkowite zerwanie ze wszystkimi poprzednimi sty-
lami. I choć rezygnowano na elewacjach z pięknych 
zdobień i dodatków, to elegancję budynków osią-
gano przez obłości ścian i harmonijną grę powta-
rzalnych elementów. Bywało jednak, że pierwotne 
założenia weryfikowało samo życie. Choćby to, że 
w Gdyni powstawać miała jedynie trzykondygnacyj-
na zabudowa. Potrzeby mieszkaniowe były jednak ka. To sprawiało, że można było budować z rozma-

chem. Nowoczesne biurowce powstawały na polach 
i pastwiskach. W ciągu zaledwie kilku lat stanęły tu 
też hale targowe, urzędy, budynek sądu i eleganckie 
czynszówki. Na Kamiennej Górze pojawiały się ko-
lejne wille, a na dzisiejszej ul. Świętojańskiej – nowo-
czesne kamienice.
Styl, w jakim budowano, nie zdążył jeszcze wy-
tworzyć sztywnych ram. Miasto powstawało, gdy 
w światowej architekturze dokonywała się wielka 
przemiana, a jej znakiem rozpoznawczym stała się 
gładka, pomalowana na biało, przeszklona ściana. 
Z modernizmu europejskiego przejęto bez zastrze-
żeń rytmiczny rozkład okien i przeszklone powierzch-
nie parterów przeznaczonych na sklepy. Modernizm 
charakteryzowała przy tym pewna forma wolności, 
z głębokim ukłonem w stronę prostoty i elegancji. 
W mieście, które wyrosło z morza, wyróżnikiem stało 
się zastosowanie detali i elementów nawiązujących 
do architektury okrętowej. Zaokrąglone fronty gład-
kich elewacji kamienic przywodziły na myśl burty 
majestatycznych transatlantyków. Na każdym wręcz 
rogu wyrastały budynki zwieńczone nadbudówkami 
niczym mostki kapitańskie, z masztami flagowymi, 
oknami w kształcie bulajów, zaokrągleniami na wzór 
kadłubów...  

      1  Kamienica Pręczkowskich, Skwer Kościuszki 10/12
      2  Klatka schodowa w kamienicy prz ul. Nowogrodzkiej 41

1   Dom „Opolanka” na Kamiennej Górze, ul. Piotra Skargi 9
2  Gdyński modernizm warto poznawać także z wykwalifikowanym przewod-

nikiem. Takie spacery organizowane są między innymi podczas Weekendów 
Architektury
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tak wielkie, że limit wysokości budynków szybko zwięk-
szono do pięciu pięter. 

Modernizm w czystej postaci
Tutejszy modernizm jest specyficznym rodzajem piękna, 
którego na szczęście nie zdołał przekreślić ani wybuch 
wojny, ani komunizm. Dzięki temu charakterystyczne 
elementy stylu odnajdujemy na obszarze całego miasta 
– w monumentalnych gmachach użyteczności publicz-
nej, w dużych kamienicach przy głównych ulicach i pry-
watnych domach jednorodzinnych. W tym roku decyzją 
Prezydenta RP układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni 
uznany został za Pomnik Historii – to najwyższe krajo-
we wyróżnienie nadawane najważniejszym zabytkom 
Polski. 
Miasto przecina kilka tras biegnących szlakiem pa-
miętnych realizacji dwudziestolecia międzywojennego. 
Polska 1 – to adres wzniesionego właśnie w tym czasie 
tutejszego Dworca Morskiego. Od niedawna działa tu 
Muzeum Emigracji. Sama siedziba muzeum to znaczący 
kawał historii, ikona gdyńskiego modernizmu. Polecamy 
tu zajrzeć, by zobaczyć, jak podczas prac rekonstrukcyj-
nych odtworzono m.in. tablice pamiątkowe zamontowa-
ne w holu w okresie międzywojennym oraz płaskorzeźby 
polskich orłów na fasadzie, zniszczone przez Niemców 
podczas II wojny światowej. Warto zwrócić uwagę na 
wystrój w stylu art déco, szczególnie na mozaikowe 
posadzki, kinkiety i rzeźbioną stolarkę. Z kolei portowy 

elewator zbożowy na Nabrzeżu Indyjskim i Magazyn 
„H” przy ulicy Polskiej to prawdziwe dzieła moderni-
stycznej architektury w wydaniu industrialnym.

Spacerem po...
W centrum miasta ruszyć można na szlak, gdzie de-
tal po detalu Gdynia odkrywa swoje morskie skar-
by. Ot, choćby przy pl. Konstytucji 5 budynek Sądu 
Rejonowego z 1936 r. Szlak gdyńskiego modernizmu 
wiedzie dalej w dół ulicą Wójta Radtkego, by po kil-
ku krokach osiągnąć Halę Targową. Zespół zabytko-
wych hal targowych w Gdyni, zrealizowany w latach 
30., należy do najciekawszych w skali Europy reali-
zacji architektonicznych w nurcie konstruktywizmu. 
Ta konkretna jest ponadto symbolem tutejszych han-
dlowych tradycji. Warto zatrzymać się na pl. Kaszub-
skim, gdzie na odkrycie czekają przykłady zastoso-
wania modernizmu w architekturze przemysłowej. 
Poszukując śladów międzywojennej nowoczesności 
w architekturze, warto odszukać kamienicę Hunds-
dorffów przy ulicy Starowiejskiej 7. Ekspresyjnie 
zaokrąglony narożnik, który okalają długie i obłe 

balkony, imituje sylwetkę statku pasażerskiego. Spa-
cerując dalej ul. 3 Maja, dojdziemy do jednego z naj-
bardziej charakterystycznych skrzyżowań w mie-
ście. Tutaj znajdują się prawdziwe perły gdyńskiego 
modernizmu – budynki Polskich Linii Oceanicznych 
oraz (pomiędzy ulicami 10 Lutego, 3 Maja i Batore-
go) kultowego „Bankowca”. Budynek postawiony dla 
Banku Gospodarstwa Krajowego to popisowy numer 
architekta Stanisława Ziołowskiego, który pamię-
tał o bulajowych oknach, wieżyczkach i masztach. 
Jest to największy kubaturowo budynek mieszkalny 
w przedwojennej Gdyni, a w skali kraju był pierwszym 
nowoczesnym apartamentowcem. Szlak prowa-
dzi dalej ulicą 10 lutego. Tu odnajdziemy przykłady 
udanych współczesnych nawiązań do modernizmu 
gdyńskiego w postaci dwóch domów handlowych – 
Kwiatkowski i Batory. 
Ten ostatni to architektoniczny odpowiednik słynne-
go pierwowzoru – transatlantyku o tej samej nazwie. 
Kolejne typowo gdyńskie budowle odnajdziemy na 
Skwerze Kościuszki w ciągu kamienic po lewej stro-
nie. Na alei Jana Pawła II jest to Dom Żeglarza Pol-
skiego, obecnie jedna z siedzib Akademii Morskiej, 
oraz Akwarium Gdyńskie. Stąd szlak zawiedzie nas 
na główną ulicę Gdyni – Świętojańską. Nie zapomi-
najmy, że w centrum miasta, w kamienicach przy uli-
cy Świętojańskiej, 10 Lutego i 3 Maja, znajdziemy też 
spektakularne klatki schodowe, sztandarowe przykła-
dy gdyńskiego nurtu luksusowego. Na skrzyżowaniu 
z ul. Żwirki i Wigury stoi nieskazitelnie biała Kamienica 
Orłowskich. Jeszcze podczas budowy budynek ten 
stał się symbolem rosnących ambicji gdynian: prze-
kroczył dopuszczany pierwotnie poziom pięciu pięter, 
a w jego parterze właściciele otworzyli nowoczesny 
i luksusowy dom towarowy. By odetchnąć od gwaru 
miasta, warto odbić w stronę parku na Kamiennej Gó-
rze i ruszyć tam na poszukiwanie modernistycznych 
skarbów tej prestiżowej dzielnicy. 
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1  Nowa architektura Gdyni nawiązuje do okrętowych inspiracji między-
wojennego modernizmu. Na zdjęciu wieża widokowa gdyńskiego Info-
Boxu zaprojektowana na wzór peryskopu

 2  Dom „Opolanka” na Kamiennej Górze, ul. Piotra Skargi 9

    Klatka schodowa w kamienicy przy ul. Słupeckiej 9
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1   Trasy „Gdyńskiego Szlaku Modernizmu” można znaleźć na stronie:
 www.modernizmgdyni.pl 
2   Pensjonat „Albatros”, ul. Sienkiewicza 33



W nadchodzącym sezonie w kilku czeskich ośrodkach narciarzy przywitają spore zmiany. Dotyczy 

to przede wszystkim popularnych wśród Polaków ośrodków po czeskiej stronie Karkonoszy. Nasi 

południowi sąsiedzi wydali w tym sezonie kilkaset milionów koron, by jeździło się lepiej i przyjem-

niej. Warto przyjrzeć się inwestycjom dokładniej, by zobaczyć, jak to robią nasi południowi sąsiedzi.
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Czeskie Karkonosze 
zapraszają na narty

Czechy jako cel zimowych wakacji są u  nas coraz 
popularniejsze. Według Europejskiego Centrum Konsu-
menckiego jest to jeden z najtańszych krajów w Europie, 
a przy tym oferujących usługi na wysokim poziomie, wy-
przedzający pod tym względem nie tylko Słowację, ale 
także i Polskę. Polacy coraz chętniej jeżdżą na narty do 
Czech, bo tamtejsze ośrodki narciarskie oferują dobre 
warunki śniegowe i  w  większości nowoczesną infra-
strukturę. A po trzecie – nie bez znaczenia jest zapewne 
również fakt, że jak wynika z  badań opinii publicznej, 
Czesi są na pierwszym miejscu wśród narodów, które Po-
lacy najbardziej lubią.

Karkonosze najpopularniejsze 
Najpopularniejszym regionem są zdecydowanie Kar-
konosze – znajdziemy tu najbardziej znane centra 
narciarskie w Czechach. Ulubionymi przez narciarzy, tak-
że z Polski, ośrodkami są: Pec pod Śnieżką, Czarna Góra 
– Jańskie Łaźnie, Szpindlerowy Młyn, Harrachov, Rokytni-
ce nad Jizerą, Benecko, Czarny Dół.
Wszystkie ośrodki karkonoskie oferują wspaniałe moż-
liwości uprawiania sportu zarówno narciarzom, jak 
i snowboardzistom. Tylko w samej okolicy Szpindlero-
wego Młyna – największego ośrodka sportów zimowych 
w  Czechach – znajduje się aż 26 km tras zjazdowych 

PAWEŁ KLIMEK

Czeskie ośrodki narciarskie są coraz popularniejsze wśród polskich narciarzy. 
Lepsze warunki śniegowe niż po naszej stronie Sudetów, dobre ceny i perfek-
cyjnie przygotowane stoki – oto, czym  kuszą nas Czesi.

Do transportu narciarzy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami stacji SkiResort 
używane są specjalne ratraki, nazywane tutaj rolbami. Dzięki nim można 
pokonać krótkie odcinki prowadzące pod górę.
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dzięki czemu ośrodek ten reprezentował poziom prak-
tycznie nieosiągalny przez stacje w  polskich Sudetach. 
Czas płynie jednak nieubłaganie, czeskie kolejki trochę 
się postarzały,  a  i po polskiej stronie przybyło nowych 
inwestycji. Dlatego zaistniała potrzeba stopniowej wy-
miany infrastruktury na nową. Pierwsza w  kolejności 
została wytypowana kolejka na Pláň.
Nowa kolej produkcji włoskiej firmy Leitner to już szósta 
kolejka poprowadzona tym samym śladem na ten szczyt. 
Jej długość wynosi 1570 m., różnica wysokości – 440 m, 
a  możliwości przewozowe – 2400 osób/h. Będzie ona 
wyposażona w  6-osobowe kanapy, podgrzewane i  wy-
posażone w osłony przeciw wiatrowi. Dzięki możliwości 
wyprzęgania krzesełek będzie ona mogła jechać do góry 
z prędkością prawie 5 m/s, czas jazdy wyniesie więc oko-
ło 5,5 min. Jest to jedna z najnowocześniejszych kanap 
w Republice Czeskiej.

41 km tras na jednym karnecie
Kilka lat temu pięć ośrodków narciarskich ze wschod-
niej części Karkonoszy połączyło swoje siły, tworząc 
najgroźniejszą konkurencję dla Szpindlerowego Młyna. 
W  skład tego regionu weszły Pec pod Śnieżką, Czarna 
Góra – Jańskie Łaźnie, a także Czarny Dół, Swoboda nad 
Upą i Wielka Upa. Łącznie cały region dysponował do tej 
pory 37 km tras zjazdowych, a w tym sezonie przybędzie  
4 km nowych tras. Oczywiście, narciarzy pomiędzy po-
szczególnymi ośrodkami wożą darmowe skibusy. Z Pecu 
pod Śnieżką można też wjechać kolejką linową na naj-

wyższy szczyt Republiki Czeskiej – Śnieżkę, skąd rozciąga 
się przepiękny widok na całe Karkonosze.

Nowe kolejki na Černą horę 
i w Pecu pod Śnieżką
Jednak największe nowości czekają narciarzy w ośrodku 
narciarskim Černa hora – Pec pod Śnieżką, które od kil-
ku lat są połączone wspólnym karnetem. Powstaną tam 
w tym roku aż dwie kolejki krzesełkowe, co z pewnością 
ucieszy miłośników białego szaleństwa. Wśród Polaków 
jest to bowiem jedna z najpopularniejszych stacji narciar-
skich w Czechach.

2400 osób na godzinę
Pierwsza z  nowych kanap powstanie w  Jańskich Łaź-
niach, na stokach Černej hory. Będzie to całkiem nowa 
kolej w lokalizacji, która do tej pory nie była wykorzysty-
wana narciarsko. Nosi nazwę Hofmanky i jest najbardziej 
na zachód położonym wyciągiem na stokach tej góry. 
Specjalnie wylesiono tu znaczne partie stoku i stworzo-
no także nową trasę zjazdową. Przy kolei powstanie także 
parking. Zasługuje to na szczególną uwagę, ponieważ ca-
ły kompleks położony jest na terenie parku narodowego. 
Czyli jak widać – u Czechów się da!
Nowa kolej, podobnie jak w  Szpindlerowm Młynie, to 
6-osobowe krzesełka produkcji Leitnera, wyprzęgana 
i  wyposażona w  osłony przeciw wiatrowi. Długość ka-
napy wynosi 1100 m, a  różnica wysokości – ponad 300 
m. Kolej będzie wyposażona w 47 wygodnych krzesełek, 
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i  ponad 100 km tras biegowych, 5 kolejek linowych i  11 
wyciągów narciarskich z  przepustowością 19 000 osób/h. 
Także początkujący i  doświadczeni snowboardziści znajdą 
tu idealne miejsca do uprawiania swego ulubionego sportu. 
Specjalnie przygotowane snowparki można znaleźć praktycz-
nie w każdym ośrodku narciarskim – największe i najlepiej 
przygotowane znajdują się w  ośrodkach w  Szpindlerowym 
Młynie – Św. Piotr (Sv. Petr) i Medvedin, a także w Pecu pod 
Śnieżką, Harrachovie czy na Hornich Misečkach (Rokytnice 
nad Jizerou).

Poszerzone trasy w Szpindlerowym Młynie 
Najpopularniejszym regionem narciarskim w  Czechach są 
Karkonosze, w których znajduje się kilka naprawdę godnych 
odwiedzenia ośrodków. Jednym z  największych ośrodków 
w  tym regionie jest Szpindlerowy Młyn. Dwa lata temu 
ośrodek został wydzierżawiony przez słowacką firmę TMR, 
znaną polskim narciarzom jako właściciel słowackiej Jasnej 
i  Tatrzańskiej Łomnicy, a  ostatnio także Szczyrkowskie-
go Ośrodka Narciarskiego. Słowacy zaczęli gospodarzenie 
w  „Szpindlu” od kilku zmian. Została poszerzona część 
tras, a także oddano do użytku całkowicie zmodernizowaną 
restaurację panoramiczną na Plani. Do tego doszła nowa in-
stalacja zaśnieżająca na Hromovce i Svetym Petrze. 

Nowa kolejka na Pláň
W  tym roku w  popularnym „Szpindlu” w  końcu powsta-
nie nowa kolejka. Piszemy w  końcu, bowiem tutejsze 
krzesełka mają już swoje lata – stawiane były 10-15 lat temu, 

Karkonosze słyną ze znakomitej infrastruktury. Jej nieodzowną częścią są górskie chaty 
i restauracje, których jest tu kilkadziesiąt. Można w nich odpocząć po szaleństwach  
na stoku, ogrzać dłonie przy gorącym kominku i skosztować dań miejscowej kuchni 
regionalnej.

Kolej gondolowa na szczyt Černej hory to najnowocześniejsza kolej tego typu 
w Republice Czeskiej. Jest to już trzecia z kolei generacja wyciągu w tym miej-
scu, który w wygodnych wagonikach wywozi na szczyt nie tylko narciarzy,  
ale także spacerowiczów i miłośników jazdy na sankach.

Mimo niewielkich wysokości, sięgających zimą w wierzchołku Śnieżki  
1602 m n.p.m., Karkonosze słyną ze znakomitych warunków śniegowych. 
Pokrywa białego puchu w niektórych miejscach gór może osiągnąć nawet 
kilka metrów, a 50-70 cm opadu w ciągu jednej doby wcale nie należy do 
rzadkości. fo
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które w ciągu godziny mogą przewieźć 2400 osób. Druga kanapa 
powstanie w Pecu pod Śnieżką, w lokalizacji Zahradky.  Jej dłu-
gość wyniesie około 850 m a różnica wysokości – ponad 200 m.  
Możliwości przewozowe to niecałe 2000 osób/h.

Narciarski raj na wyciągniecie ręki
Jak widać z  tego krótkiego przeglądu – Czesi bardzo starają się 
zwiększyć atrakcyjność swoich ośrodków, które szczęśliwie dla 
Polaków leżą zazwyczaj blisko naszej granicy. Jeśli połączymy to 
jeszcze z atrakcyjnymi cenami i dobrą gastronomią, okaże się, że 
za naszą południową granicą mamy narciarski raj. Wystarczy tylko 
wsiąść w auto, by po kilku godzinach znaleźć się na stoku, gdzie 
na pewno zostaniemy mile przywitani. Nie pozostaje więc nic in-
nego, jak tylko czekać na pierwszy śnieg i otwarcie sezonu.

Informacje o trasach, pogodzie i warunkach do biegania 
zamieszczane są w portalach wszystkich czeskich ośrodków 

i regionów narciarskich. Aktualności z czeskich ośrodków nar-
ciarskich znajdziemy na portalu 
www.holidayinfo.cz/zima

Informacje turystyczne o Czechach
www.czechtourism.com 

Czeskie ośrodki narciarskie od wielu lat uchodziły za dużo nowocześniejsze 
niż nasze, zwłaszcza te położone w Sudetach. Jednak nowe inwestycje  
w Polsce „wymusiły” niejako także modernizację tutejszych kolei. Podgrzewane 
siedzenia czy osłony przeciwwietrzne powoli stają się tu standardem.

Czeskie ośrodki narciarskie nastawione są nie tylko na narciarzy – 
mile widzianymi gośćmi są tu także snowboardziści. W większości 
stacji znajdziemy funpark lub snowpark, w którym można zmierzyć 
się z torem przeszkód, poskakać, świetnie bawiąc się w gronie 
znajomych. Pod tym względem SkiResort należy do najlepszych  
w kraju naszych południowych sąsiadów – ciekawostką są spec-
jalne Funline, gdzie na stoku przygotowano specjalną, bardzo krętą 
trasę dla wszystkich, niezależnie od wieku.
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Dzięki ANIMO do Kwidzyna zaczęli zjeżdżać ludzie ze środowi-
ska artystycznego: aktorzy, reżyserzy, scenografowie, muzycy, 
fotografowie oraz animatorzy życia kulturalnego. Na festiwalu 
gościły teatry z: Anglii, Australii, Białorusi, Bułgarii, Chile, Czech, 
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, 
Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, 
Słowenii, Szwecji, Turcji, Węgier, Włoch oraz USA.
W programie dominują przedstawienia teatralne, ale nie brak 
również prezentacji filmów animowanych, niezwykłych projek-
tów muzycznych, wystaw, warsztatów i działań animacyjnych 
o społecznym wydźwięku, prezentowanych pod hasłem: „Nie 
mów głośno o kulturze na prowincji.pl”.

***
Czy dobre wydarzenie kulturalne może funkcjonować tylko w wiel-
kim mieście? Festiwal teatralny ANIMO na to pytanie udziela 
odpowiedzi przeczącej, pokazując, że i prowincja jest dobrą 
przestrzenią dla teatru. W dniach 06-10 października 2015 
w małym mieście, jakim jest Kwidzyn, będą więc gościć teatry  
lalkowe z całego świata, zgodnie z założeniami programowymi:

 „równość w kulturze”, czyli walka o swoiste równoupraw-
nienie kulturalne, walka z zapóźnieniem i wyludnieniem 
kulturalnym, mająca na celu rozpowszechnianie kultury bez 
względu na wielkość miejscowości czy regionu;

  „na prowincji nieprowincjonalnie”, czyli obalenie mitu pro-
wincji jako miejsca, gdzie nic się nie dzieje, tudzież nic i tak 
nie znajdzie adresata;

  „sztuka animacji”, czyli koncentracja na szeroko pojętej 
sztuce lalkarstwa, ukazanie różnych technik animacji;

  „(nie)zależność w kulturze”, czyli zależność od odbioru 
widza i mecenatu, przy zachowaniu niezależności ideowej 
i twórczej. I – przede wszystkim – zależność od niezależ-
nych teatrów, które na 10. Międzynarodowym 14. Festiwalu 
ANIMO w Kwidzynie zaprezentują swoją twórczość.

10 lat dialogu w sztuce to myśl przewodnia obecnej edycji festi-
walu. Będziemy podziwiać: Teatro de Porto/Portugalia w spek-
taklu pt. WONDERLAND (KRAINA CZARÓW), Ulrike Quade 
Company/Holandia – ANTIGONE (ANTYGONA), Hotel Ma-
labar/Polska – BECON, Teatr Alatyr/Polska – SKOŃCZY-
ŁY NAM SIĘ DNI oraz propozycje dla najmłodszych widzów 
przygotowane przez PEQUENOS MUNDOS (Małe Światy) 
Joclécio Azevedo e Teresa Prima/Portugalia oraz VOLPINO 
Théâtre du Risorius/Francja.
Festiwalowi będą towarzyszyły działania animacyjne Laitrum 
Theatre/Hiszpania pt. MICRO SHAKESPEARE (Mikro Szek-
spir), OSKAR – Teatro Neline/Słowacja, M`IRONIA – Unii 
Teatr Niemożliwy /Polska oraz wystawa twórczości młodej ar-
tystki Agnieszki Szczepańskiej.

***
ANIMO będzie również pełniło funkcję edukacyjną. Rozbu-
dowany program MASTER CLASS i wydarzeń festiwalowych 
adresowany jest zarówno do profesjonalistów, jak i do osób za-
interesowanych szlachetną sztuką animacji. Bliższe informacje 
na ten temat można znaleźć pod adresem http://animofestival.
blogspot.com.
Opinie na temat ANIMO znajdują się na stronie www.animofe-
stival.pl w zakładce WSPOMNIENIA.
Festiwal ANIMO to miejsce niezwykłe. Nie tylko ze względu 
na reprezentowany przez zapraszanych gości wysoki poziom 
artystyczny. ANIMO to przede wszystkim niesamowity klimat 
i ludzie, którzy go tworzą. Codzienne spotkania wszystkich 
uczestników, wspólne rozmowy i spędzany razem czas sprawił, 
że kwidzyński Festiwal złamał niejedną międzykulturową barie-
rę. Sprawił, że język teatralny stał się językiem uniwersalnym.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego gościnnego miasta 
Kwidzyna z przekonaniem, że festiwalowe wydarzenia spełnią 
oczekiwania Widzów.

KWIDZYN – FESTIWAL ANIMO
06-10.10 2015 – Kwidzyn

Festiwal ANIMO pojawił się na teatralnej mapie Polski w 2002 roku. 
Od 10 lat jest wydarzeniem międzynarodowym – niezwykle dynamicznym, o wysokim 

poziomie artystycznym, w którym biorą udział twórcy z różnych pokoleń.



Co to za miasto: położone w centralnej części Polski na skrzyżowaniu ważnych 
tras komunikacyjnych, największy po Warszawie ośrodek miejski w województwie 

mazowieckim, który słynie m.in. z Międzynarodowych Pokazów Lotniczych 
„Air Show”? Oczywiście Radom!

Dwa w jednym
Radom położony jest nad rzeką Mleczną (dopływ Ra-
domki) na Równinie Radomskiej w widłach Wisły i Pili-
cy. Gród to wiekowy; jego dzieje sięgają XI w., a nazwę 
po raz pierwszy zapisano w bulli papieża Hadriana IV 
z 1155 r. 
Zaklęty w stare mury duch średniowiecza ukrywa się 
w Starym Radomiu (łac. Radom Antiqua). Warto wejść 
m.in. do kościoła św. Wacława z XIII w., którego współ-
czesne wnętrze zaprojektowane przez prof. Wiktora 
Zina jest swoistą panoramą dziejów Polski: od Piastów 
po II Rzeczpospolitą. Z kolei Nowy Radom (łac. Radom 
Nova) wiąże się z osobą założyciela, Kazimierza Wielkie-
go. Szczodry władca otoczył królewski gród murami, 
których fragmenty przetrwały do dziś. Wygląd dawnego 
miasta reprezentują kamienice przy Rynku, dwie naj-
bardziej znane noszą nazwy: Gąski i Esterki (mieści się 
w nich oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego). 
Katalog godnych uwagi zabytków miejskich jest obszer-
ny, od pozostałości zamku począwszy (notabene tu wła-
śnie w 1505 r. obradował Sejm Wielki, który uchwalił 
konstytucję nihil novi) przez gotycki kościół farny św. 
Jana Chrzciciela po dom Jacka Malczewskiego, wybitne-

go malarza z przełomu XIX i XX w. Fani twórczości arty-
sty powinni odwiedzić muzeum nazwane jego imieniem, 
w którym zgromadzono liczne prace malarza. Gratką dla 
miłośników historycznych wątków są trasy turystyczne, 
w sam raz na weekendowe zwiedzanie. Spacerując nimi, 
możemy poznać miejsca związane z powstaniem stycz-
niowym, dwudziestoleciem międzywojennym i II wojną 
światową, czy też materialne ślady czterech kultur: ży-
dowskiej, ewangelickiej, prawosławnej oraz romskiej. 
Warto też zajrzeć na radomski deptak i okoliczne uliczki, 
którym uroku dodają przepiękne, ponadstuletnie ka-
mieniczki. Perłą wśród nich jest gmach dawnej Komisji 
Województwa Sandomierskiego, zaprojektowany przez 
samego mistrza Antonio Corazziego.

Z kulturą za pan brat
Planując wycieczkę do Radomia, zdecydowanie należy 
wziąć pod uwagę bogaty kalendarz wydarzeń i imprez 
kulturalnych odbywających się w mieście. Tej jesieni 
koneserów sztuki, której tworzywem są dźwięki, z pew-
nością zainteresuje Radomski Festiwal Jazzowy; kon-
cert inauguracyjny pt. „Usłyszeć taniec” (17.10) będzie 
niezwykłym muzycznym koktajlem łączącym flamenco, 

melodie irlandzkie i jazz. Z kolei Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia (22-25.10) 
uświetnią znamienici muzycy z kraju i z zagranicy. Warto 
wiedzieć, że patron festiwalu, rodowity radomianin, był 
najwybitniejszym polskim kompozytorem średniowiecz-
nej muzyki polifonicznej. 
Szczególnie interesująco zapowiada się radomska oferta 
kulturalna w 2016 r. Jak co roku w kwietniu będą miały 
miejsce Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad”. W maju 
zagoszczą w mieście: Festiwal Filozofii „Okna” im. prof. 
Leszka Kołakowskiego (urodzonego w Radomiu), Ogól-
nopolski Turniej Śpiewających Poezję oraz widowiskowy 
Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych „Radom 
Open”, na którym zaprezentują się najlepsi z najlep-
szych. W czerwcu zaś miejski deptak stanie się areną nie-
zwykłych popisów akrobatów, tancerzy, motocyklistów, 
lalkarzy, szczudlarzy, żonglerów, iluzjonistów i wielu 
innych utalentowanych uczestników Festiwalu Artystów 
Ulicznych i Precyzji.
Do współczesnej historii naszego kraju Radom trafił za 
sprawą Wydarzeń Czerwcowych 1976 r. Obchody 40. 

rocznicy robotniczych protestów brutalnie stłumionych 
przez komunistyczne władze będą doskonałą lekcją hi-
storii i okazją do pokazania pozytywnych zmian, jakie 
zaszły od tamtych, smutnych czasów.
Pierwsza połowa lipca będzie zdecydowanie należała do 
wielbicieli X muzy: Ogólnopolskie Spotkania Filmowe 
„Kameralne Lato” są bowiem od lat znanym i uznanym 
forum filmowców tworzących poza głównym obiegiem 
produkcji i dystrybucji audiowizualnej. 
Nie sposób nie wspomnieć także o dwóch wyjątkowych 
wydarzeniach, które odbędą się w Radomiu w listopa-
dzie przyszłego roku. Pierwszym z nich jest Międzyna-
rodowy Festiwal Gombrowiczowski, jeden z najciekaw-
szych festiwali teatralnych na świecie, który ciągle na 
nowo stawia problem odczytania dzieł Witolda Gom-
browicza. Drugie to dobrze znany słuchaczom muzyki 
współczesnej Konkurs Kompozytorski Krzysztofa Pen-
dereckiego „Arboretum”. Utwory najlepszych autorów 
będą wykonywane przez muzyków Radomskiej Orkie-
stry Kameralnej, a głównym jurorem będzie oczywiście 
sam mistrz Penderecki. 

I modny strój, i dobry but…
Powyższe słowa piosenki napisanej przez Agnieszkę 
Osiecką świetnie opisują spécialité de la maison Rado-
mia, czyli nagradzane na branżowych targach i cenio-
ne w wielu krajach projekty odzieżowe i obuwnicze. 
Radomska marka liczy się w świecie mody od dawna. 
Stylowe kolekcje projektantów znad rzeki Mlecznej pre-
zentowane są m.in. w Paryżu, Barcelonie czy Moskwie 
oraz nabywane przez gwiazdy mediów, filmu i sportu. 
Od czterech lat organizowany jest w mieście Radom Fa-
shion Show – ogólnopolski konkurs dla projektantów, 
skierowany do pasjonatów i miłośników mody. Kon-
kurs zwraca szczególną uwagę na młodą polską modę, 
promując debiutantów i prezentując najnowsze trendy 
w modzie. Kto chce wiedzieć, co będzie modne w nad-
chodzącym sezonie lub wybrać dla siebie wyjątkową 
kreację, koniecznie powinien przyjechać na sierpniowy 
pokaz. 

Historia, kultura i moda… po trzykroć tak – Radom nie-
wątpliwie warto odwiedzić!

Moda na RadoM
1    Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameralne Lato”, 

 fot. Ewa Jasińska FilmForum
2    Fashion Show Radom, fot. Marcin Kucewicz RKŚTiG „Łaźnia”
3    Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, fot. Eori Szabo
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Centrum Informacji Turystycznej
1  ul. Traugutta 3, 26-600 Radom, tel. (48) 360-06-10,

 mail: citradom@cit.radom.pl, Czynne: poniedziałek - niedziela 9-17
 2   ul. Rwańska 16, 26-600 Radom, tel. (48) 386-91-92, 
 mail: cit@umradom.pl, Czynne: poniedziałek - piątek 9-17
 www.informacjaturystyczna.radom.pl



Budowę Twierdzy Modlin rozpoczęto z rozkazu Napoleona Bo-
naparte w 1807 r. Szybko awansowała na główną fortecę Księ-
stwa Warszawskiego. W 1811 r. przy jej budowie pracowało 
aż 19 tys. osób. Ogrom prac, po klęsce Napoleona, wykonali 
Rosjanie. To ich dziełem jest większość zachowanych budyn-
ków. Piłsudski ustanowił w Modlinie pierwszy port marynarki 
wojennej w II RP. Później Polacy kształcili tu kadry wojska, m.in. 
pilotów na lotnisku będącym dziś cywilnym portem lotniczym 
Warszawa-Modlin. 

Jeszcze w latach 90. minionego stulecia Twierdza Modlin była 
zamknięta. Dziś turyści mają do niej swobodny dostęp. Co 
więcej, zabytki zyskują nowe funkcje. Koszary – najdłuższy 
budynek w Europie – mają nowego właściciela. Ma w nich po-
wstać „Smart City”. Z Wieży Czerwonej (jednej z trzech wież 

w koszarach) przy dobrej pogodzie można oglądać Warszawę. 
Rewitalizację przeszedł Park Trzech Kultur, założony na przeło-
mie XIX i XX w. na stoku bojowym. Dawna pralnia dziś jest czte-
rogwiazdkowym hotelem, a w jednej z restauracji można zejść 
do podziemnych korytarzy kontrminerskich. Oprócz typowo mi-
litarnych budowli mamy tu do czynienia także z takimi rarytasa-
mi, jak stacja gołębi pocztowych, kasyno, piekarnia. Większość 
z nich znajduje się na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Serce twierdzy otoczone jest dwiema liniami fortów. 

Większość obiektów jest ogólnodostępna, choć niektóre moż-
na oglądać tylko z zewnątrz. Bilet wstępu obowiązuje w przy-
padku Wieży Czerwonej i Fundacji Park Militarny Twierdzy 
Modlin. W Twierdzy Modlin działa też sezonowa wypożyczalnia 
rowerów, a latem można wybrać się na spływ kajakowy lub rejs 
katamaranem tutejszego WOPR. 

Do Twierdzy Modlin powinni się też wybrać miłośnicy kina i… 
niedźwiedzi polarnych. To właśnie tu kręcono „CK Dezerterów”, 
„Miasto 44”, „Bitwę Warszawską”, „Pana Tadeusza”, „Różę”, 
„W ciemności” i wiele innych filmów. To tu dotarła z mroźnych 
krańców Rosji niedźwiedzica Baśka Murmańska, która obecnie 
ma w Twierdzy Modlin swój specjalny szlak dla najmłodszych. 
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Prawie w samym środku Polski znajduje się wyjątkowe, tajemnicze i zachwycające swoim maje-
statem miejsce, które każdy powinien odwiedzić choć raz. Mowa oczywiście o Twierdzy Modlin 
– największej fortecy w kraju o łącznej powierzchni 200 km2, gdzie same koszary mają ponad  
2 km długości. Co ważne, można się tu wybrać o każdej porze roku. 

Twierdza Modlin 
na każdą pogodę Centrum Informacji Turystycznej 

ul. Baśki Murmańskiej 164,  
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin Twierdza), 

tel./faks  tel. +48 664 775 326,  
e-mail it@3rzeki.pl 

czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17
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nym w  sercu Popradzkiego Parku Krajobrazowego ośrodku swobodnie 
oddycha się czystym górskim powietrzem, korzysta z  dobrodziejstw de-
likatnego mikroklimatu oraz z  faktu, że leży w  rejonie występowania 
najobfitszych w Polsce źródeł wód mineralnych.

Wachlarz możliwości
Pod specjalistycznym nadzorem można się poddawać w  „Wiktorze” za-
biegom z zakresu hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, inhalacjom 
w  grocie solnej i  rehabilitacji ruchowej w  basenie. Wykorzystuje się 
w  nich borowiny i  wody mineralne ze źródeł Zofia II, Jan, Zuber, Sta-
nisław i  Józef. Regeneracji ciała i  relaksowi dedykowane jest bogato 
wyposażone SPA z  basenem z  hydromasażem i  dyszami masującymi, 
kompleksem saun, jacuzzi, grotą solną, stołami do ćwiczeń kształtujących 
sylwetkę, fotelem oraz masującym łóżkiem wodnym. Ośrodek ma własną 
pijalnię wód mineralnych, których można skosztować również z czystej 
ciekawości i dla przyjemności. Dostępna w pijalni woda lecznicza „Zofia” 
ma unikalny w skali kraju skład chemiczny.

Do dyspozycji gości
Oferta „Wiktora” jest współczesną odsłoną najlepszych uzdrowiskowych 
i  wypoczynkowych tradycji, sięgających w  Żegiestowie-Zdroju połowy 
XIX stulecia. Pokoje z  miejscami dla 150 osób łącznie są nowocześnie 
i  komfortowo wyposażone. Na terenie całego ośrodka działa łączność 
bezprzewodowa i telewizja satelitarna. Teren ośrodka zagospodarowano 
tak, żeby zachęcać gości do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Oprócz tarasów widokowych jest miejsce do grillowania i palenia ognisk. 
Są boiska do piłki nożnej i siatkówki oraz stół do ping-ponga. Można 
spacerować po ogrodzie ośrodka albo wypuszczać się na dłuższe eskapady, 
korzystając z czekających na gości kijków do nordic walking.

„Wiktor” jest perłą zdrojowej architektury Żegiestowa. 
Zbudowano go w  1936 roku według projektu lwowskich 
architektów Jana Bagieńskiego i  Zbigniewa Wardzała, 
w zakolu rzeki Poprad, zwanym Polską Łopatą, w rozsze-
rzeniu doliny poprzedzającym przełomowy odcinek rzeki 
w Beskidzie Sądeckim.

Ikona wytworności
Od razu zachwycił kuracjuszy i  przykuł uwagę znawców. 
Uznano go za dzieło przełomowe. Ba, za jeden z  najwy-
tworniejszych budynków południowej części kraju i ikonę 
polskiego modernizmu. Wyróżnia się szlachetną sylwetką 
z charakterystycznym cylindrycznym aneksem. W położo-

„Wiktor” – numer 1 w Żegiestowie
Wśród ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych, „Wiktor” wyróżnia się malowniczym położeniem 
i zabytkową, funkcjonalną architekturą. Komfortowe, nowoczesne wyposażenie sprawia, że jest 
wyjątkowym miejscem pobytów dla zdrowia, urody i rekreacji, centrum konferencyjnym, bazą im-
prez integracyjnych.

Wykaz zabiegów oferowanych 
w Sanatorium „Wiktor” Cechini

Fizykoterapia:
•	 lampa	sollux,
•	 lampa	kwarcowa,
•	 lampa	BIO-V,
•	 diatermia	krótkofalowa,
•	 galwanoborowina,
•	 diadynamic,
•	 terapuls,
•	 ultradźwięki,
•	 inhalacje,
•	 jonoforeza.

Hydroterapia:
•	 masaż	podwodny,
•	 bicz	szkocki,
•	 masaż	wirowy	kończyn	górnych,
•	 masaż	wirowy	kończyn	dolnych,
•	 natrysk	płaszczowy,
•	 kąpiel	mineralna,
•	 kąpiel	solankowa.

Kinezyterapia:
•	 masaż	klasyczny,
•	 masaż	limfatyczny,
•	 masaż	mechaniczny,
•	 gimnastyka	indywidualna,
•	 gimnastyka	zbiorowa,
•	 uniwersalny	gabinet	usprawniania	 

leczniczego „ugul”,
•	 rowerki,	atlas,	wiosła.

Peloidoterapia:
•	 zawijania	borowinowe,
•	 kąpiel	borowinowa.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiktor” Cechini
33-370 Żegiestów-Zdrój, Łopata Polska 24

Recepcja: +48 18 471 72 68, Rezerwacja: +48 18 471 72 51
e-mail: rezerwacja@cechini.pl, www.wiktor.cechini.pl



fo
t.©

 a
rc

h
iw

u
m

 Z
a

ch
o

d
n

io
p

o
m

o
rs

ki
 

Sz
la

k 
Że

g
la

rs
ki

fo
t.©

 a
rc

h
iw

u
m

 T
er

m
y 

C
ie

p
lic

ki
e

Termy Cieplickie 
relaks u stóp Karkonoszy
Czy wiecie, że podczas wojen o Śląsk, jakie toczyła Austria Habsburgów z Prusami 
Hohenzollernów, obie strony uzgodniły, że nie będą atakować uzdrowisk? Z klimatu, 
wód mineralnych i leczniczych urządzeń korzystali więc solidarnie ranni obu armii.

ALEX DORJAN
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Taką sytuację odnotowują historyczne kroniki Cieplic 
Śląskich, znanych wtedy pod niemiecką nazwą Bad 
Warmbrunn. Jak widać, wiek XVIII był czasem honoro-
wych wojen. Niestety, przeminął. Zwłaszcza przybycie 
Armii Czerwonej zmierzającej na Berlin w maju 1945 
r. można porównać do Armagedonu. Owszem, Sowie-
ci też skorzystali z uzdrowiskowych urządzeń, jednak 
nie zadowolili się nimi tylko na miejscu, ale wywieźli na 
wschód wyposażenie. Na szczęście nie zabawili długo, 
przekazując kurort Polakom już we wrześniu.

Cieplice dla zdrowia i Cieplice dla rekreacji
Cieplicki kurort, przez stulecia odrębna miejscowość, 
stanowi dziś dzielnicę Jeleniej Góry. Jest bodaj najstar-
szym uzdrowiskiem w granicach Polski. A do tego jedy-
nym w kraju, w którym z obfitych źródeł tryska woda 
o temperaturze dochodzącej aż do 89oC. Z ich lecz-
niczych właściwości znanych od wczesnego średnio-
wiecza, a związanych z zawartością związków siarki, 
krzemu i fluoru, korzystają dziś zarówno Uzdrowisko 
Cieplice, jak i otwarte w 2014 r. Termy Cieplickie.
W obu przypadkach wodę do kąpieli schładza się oczy-
wiście do poziomu 28-36oC. Tyle że w zakładzie przy-
rodoleczniczym i sanatoriach uzdrowiska woda służy 
zabiegom leczniczym. Jest wysoce zmineralizowana, 
więc kąpiele odbywają się pod kontrolą lekarską, ściśle 
wedle medycznych zaleceń. Bo zgodnie ze znaną od 

pokoleń zasadą – co za dużo, to niezdrowo. Mineralne 
składniki w nadmiarze, zamiast pomóc, mogłyby szko-
dzić zdrowiu.

Nie tylko baseny
W Termach natomiast, gdzie mineralizację wody dopro-
wadza się do standardowego dla tego typu obiektów 
poziomu, nie ma żadnych ograniczeń i można się plu-
skać do woli, bez względu na wiek. W efekcie  odwie-
dzają je chętnie również kuracjusze, którzy w uzdrowi-
sku zażywają kąpieli zdrowotnych w ściśle określonym 
rytmie, a w Termach po prostu się relaksują. A że na-
wet najprzyjemniejsze przesiadywanie w ciepłej wodzie 
może znudzić, kompleks termalny podzielony jest na 
trzy strefy, bogate w różnorodne urządzenia. W czyn-
nej jedynie latem są baseny zewnętrzne, zjeżdżalnie, 
gejzery i parasol wodny. Można grać w aquabasket 
i korzystać z plaż – drewnianej i zielonej, wylegując 
się na leżakach. W głównej, całorocznej, pod dachem 
znajduje się basen rekreacyjny z hydromasażami, huś-
tawką wodną i „dziką rzeką” połączony z pływackim, 
w którym są 4 tory długości 25 m, a także brodziki ze 
zjeżdżalniami i tryskaczami dla dzieci, wanny jacuzzi, 
zjeżdżalnie „Anakonda” i „Cebula” oraz 2 baseny ter-
malne „Norweski” i „Zdrojowy” z leżankami wodnymi. 
Spod dachu można też wypłynąć na zewnątrz – bez 
względu na pogodę i temperaturę powietrza. O tym 

warto pamiętać, zwłaszcza teraz, gdy zbliża się zima. 
Bo nic tak nie odpręża i nie relaksuje po kilku godzinach 
spędzonych na nartach, jak ciepłe kąpiele. A Cieplice 
Śląskie-Zdrój leżą niedaleko od popularnych ośrodków 
narciarskich Karkonoszy i Gór Izerskich.

Rekreacja i ekologia
Równie mocno regenerujący i relaksujący jak kąpiele jest 
pobyt w SPA, trzeciej strefie oferowanej gościom przez 
Termy Cieplickie. Z dwiema saunami fińskimi o różnej 
temperaturze, sauną parową, sauną infrared, biczami 
wodnymi, wannami jacuzzi, tepidarium, grotą śnieżną, 
fontanną lodową, a wreszcie strefą relaksu z podgrze-
wanymi leżankami ceramicznymi oraz z gabinetami do 
różnorodnych zabiegów i masaży, które regenerując 
ciało i sprzyjając urodzie, poprawiają samopoczucie.
W Termach można bawić dłużej i w różnych celach. 
Można się na przykład uczyć pływać. Jest zaplecze kon-
ferencyjne. Całości dopełniają sklep sportowy i strefa 
gastronomiczna. Zaś ciepło bijące z ziemi się nie mar-
nuje, bo odzyskane z gorących źródeł, wykorzystywane 
jest do ogrzewania kompleksu i wody użytkowej. Termy 
Cieplickie, co także warte podkreślenia, są obiektem na 
wskroś nowoczesnym i w pełni ekologicznym.

Termy Cieplickie znajdują się w  Jeleniej Górze, przy ul. Park Zdrojowy 5.  
Są czynne codziennie w godz. 600-2300. 
www.termycieplickie.pl
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Odkąd smartfony stały się narzędziem codziennego użytku, „nosimy świat przy 
sobie”. Nic więc dziwnego, że w tak kapitałogennym interesie jak turystyka coraz 
więcej podmiotów inwestuje w aplikacje, dające dostęp do aktualizowanej na 
bieżąco, wszechstronnej informacji.

Instalacja jest bezpłatna, a opcja offline sprawia, że aplikacje są 
oszczędne w eksploatacji. Korzyści zaś niosą niemałe, bo łączą 
funkcje tradycyjnych przewodników, informacyjnych folderów, 
książek teleadresowych, routplannerów i GPS, a ich interfejsy do-
stępne są w kilku językach.

Od rozkładów jazdy 
po filmowe szlaki
Najpopularniejsze są aplikacje dedykowane konkretnym miejsco-
wościom, ale furorę robi ostatnio PocketGuide – kombajn z in-
formacjami o ponad 150 odwiedzanych najchętniej miastach na 
świecie. Głosem spikera prowadzi użytkownika aplikacji przez mia-
sto niczym żywy przewodnik (pocketguideapp.com). Wprowadza-
jąc w u progu letniego sezonu aplikację Yes I Speak Touriste  
(www.yesispeaktouriste.com), gospodarze Paryża spodziewają się 
już we wrześniu 2015 r. odzewu na poziomie 100 tysięcy użyt-

kowników. Przed dwoma laty, gdy ruszyła lawina tego typu ofert, 
w polskiej awangardzie znalazły się największe miasta z Warszawą 
(Kulturalna Warszawa; www.warsawtour.pl), Krakowem (My 
KRK; www.krakow.pl) i Łodzią (Łódź Insider; www.lodzinsider.pl)  
na czele. Jednak w ubiegłym roku na gali Mobile Trends Awards 
2014, tytuł „Miasto z najlepszą stroną lub aplikacją mobilną” wy-
walczył Przemyśl mobilny (visit.przemysl.pl). Wśród aplikacji 
turystycznych wybija się oryginalnością i dowcipem Czech Film 
Trips. Przewodnik po miejscach, w których kręcono głośne filmy, 
choćby „Amadeusza” czy ekranizację prozy Hrabala „Pociągi pod 
specjalnym nadzorem”. Aplikacja prowadzi przez Czechy tropem 
29 kinowych hitów, również po polsku (!) (film.czechtourism.com).

Berliński Going Local
Twórcom Going Local Berlin też trudno odmówić pomysłowo-
ści. Stale uaktualniana aplikacja prezentuje miasto w odsłonach 

12 dystryktów. Co ciekawe, nie tyle z perspek-
tywy powszechnie znanych miejsc, które i tak 
zalicza każdy turysta odwiedzający miasto, 
ale tak, jakbyśmy zwiedzali niemiecką stolicę 
prowadzeni przez mieszkających w niej od lat 
przyjaciół. Promująca miasto agenda VisitBer-
lin zaczęła lansować program w marcu 2015 
r., odnotowując w ciągu zaledwie dwóch mie-
sięcy od premiery ponad 17 tysięcy instalacji. 
Aplikacja jest elementem szerszego programu. 
– Kolejnym ułatwieniem dla odwiedzających 
obok Berlin Welcome Card czy hotspotów wi-fi 
rozrzuconych po całym mieście. We wszystkich 
punktach berlińskiej informacji dostaniemy 
więc sygnowane jej nazwą klasyczne prze-
wodniki, foldery i mapy. Ponadto aplikacja jest 
dostępna nie tylko na platformy iOS i Android, 
ale skorzystamy z puli dostępnych w niej in-
formacji także na stronach www.visitberlin.de. 
Instruktaż korzystania i korzyści z jej używania 
pokazuje krótki film na Youtube. A wszystko 
dzieje się pod nieco przewrotnym hasłem: In 
Berlin, everything is allowed if it’s not „verbo-
ten” (W Berlinie wszystko jest dozwolone, jeśli 
tylko nie jest zabronione) (www.visitberlin.de).

My guide, czyli 
Warmia i Mazury w kieszeni
Gospodarze regionu podkreślają, że my guide 
jest czymś więcej niż zwyczajną aplikacją mobil-
ną. Jest turystycznym niezbędnikiem, aktualizo-
wanym przez ludzi znających doskonale Warmię 
i Mazury. Aplikacja dostarcza więc wszechstron-
nej informacji o miejscowościach i atrakcjach 
regionu, imprezach i wydarzeniach, szlakach 
turystycznych i trasach wycieczek. Można w każ-
dej chwili zlokalizować dzięki niej swoją pozycję 
w terenie oraz zaplanować trasę wycieczki po 
wodzie lub na lądzie. Wszelkie treści można 
zarówno odczytywać, jak oglądać i odsłuchiwać, 
gdyż oprócz map i tekstów znajdziemy gale-
rie fotograficzne, audioprzewodniki oraz filmy 
z audiodeskrypcją. Dzięki tym wszystkim me-
chanizmom aplikacja ułatwia poruszanie się po 
regionie również osobom z dysfunkcjami wzroku 
lub słuchu. Dostępna jest w czterech wersjach 
językowych: po polsku, angielsku, niemiecku 
i rosyjsku. A posłużymy się nią, o ile tylko dyspo-
nujemy smartfonem z platformą WindowsPho-
ne (od v.7.5), Android (od v.4.0) lub iOS (od v.6) 
(www.my-guide.warmia.mazury.pl).

Czas 
aplikaCji 
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Z POLONUSEM 
dO kUrOrtU

nież bezpieczna dzięki dobrze przeszkolonym kierowcom, 
którzy posiadają certyfikaty ratowników drogowych i mogą 
udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Przejazd 
najbliższych można śledzić dzięki systemowi geolokalizacji, 
w który wyposażone są autobusy. Jednym słowem: pełen 
serwis w niewygórowanej cenie. Pozostaje tylko zdecydo-
wać, dokąd chce się pojechać, i w drogę! Czy to do zabytko-
wych uzdrowisk sudeckich, kultowych tężni w Ciechocinku, 
słynącego z malowniczego położenia Polańczyka, czy cieszą-
cej się zasłużoną opinią „perły polskich uzdrowisk” Krynicy-
-Zdroju – wszędzie dojedziemy bezpośrednio POLONUSEM. 
Po zdrowie, wypoczynek i relaks! Udanej podróży! Rozkład 
jazdy, kupno biletów, informacje dla pasażerów znajdują się 
na stronie internetowej www.pkspolonus.pl 

Busko-Zdrój 
Łączą się tutaj ponad 200-letnie tradycje lecznicze z nowo-
czesnym wyposażeniem obiektów sanatoryjnych. Wizytówką 
uzdrowiska są dawne łazienki, zbudowane przez warszaw-
skiego architekta włoskiego pochodzenia Henryka Marconie-
go w 1836 r. Podstawą prowadzonych tu terapii są obfite 
źródła wód mineralnych oraz borowiny. W całym kraju do-
stępna jest butelkowana tutaj „Buskowianka”. Woda dodaje 
sił witalnych, przeciwdziała zmęczeniu, wspomaga przemia-
nę materii, uspokaja, doskonale orzeźwia i gasi pragnienie.

Warszawa – Busko-Zdrój
Odległość: 235 km 

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 0920 i 2030

Przyjazdy do Buska: godz. 1345 i 0115

Cieplice-Zdrój 
Dziś wypoczynkowa dzielnica Jeleniej Góry, a zarazem jedno 
z najstarszych polskich uzdrowisk. Świadectwa korzystania 
z tutejszych cieplic, czyli gorących źródeł, w celach leczni-
czych pochodzą z 1281 r. Zdrowotnych kąpieli zażywała 

w cieplickim zdroju Marysieńka Sobieska w 1678 r. Dziś za-
biegi balneologiczne (wodolecznicze) nadal cieszą się dużym 
powodzeniem. Dodatkowym atutem uzdrowiska jest wiele 
zabytków z okazałym XVIII-wiecznym pałacem Schaffgot-
schów oraz zespołem klasztornym z XVII-XVIII w. na czele. 

Warszawa – Cieplice-Zdrój
Odległość: 506 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 2200 

Przyjazdy do Cieplic: godz. 0750 

Polanica-Zdrój 
Miasto ogród o łagodnym klimacie z zasobami leczniczych 
wód mineralnych. Najsłynniejsze tutejsze źródła nazywane 
są pieniawami. Ich lecznicze właściwości opisał w 1625 r. 
Georgius Aelurius, kronikarz kłodzki. Część uzdrowiskowa 
miasta z rozległym parkiem zdrojowym, wpisanym do reje-
stru zabytków, jest niezwykle urokliwa. Rośnie tu wiele eg-
zotycznych gatunków drzew i krzewów. Na kuracjuszy czeka 
cała gama zabiegów, w tym kąpiele mineralne i zabiegi bo-
rowinowe. 

Warszawa – Polanica-Zdrój
Odległość: 457 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 0815 

Przyjazdy do Polanicy: godz. 1755 

Duszniki-Zdrój 
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.

6968 n a  t r a s i e  z  P o l o n u s e m

Nadeszła jesień, czas barwnych liści, porannych mgieł i… zniżek dla 

seniorów. Wielu z nich właśnie o tej porze roku wyjeżdża do uzdrowisk, 

więc POLONUS wychodzi im naprzeciw!

Stereotyp babci i dziadka drzemiących w fotelu lub zajmu-
jących się wyłącznie wnukami jest już passé. Współcześni 
seniorzy chcą korzystać z uroków jesieni życia i jak najdłu-
żej pozostawać aktywnymi; poszukują dla siebie ciekawych 
ofert spędzania wolnego czasu. Uzdrowiska i kurorty w ca-
łej Polsce proponują im szeroką gamę prozdrowotnych za-
biegów i wiele rozrywek w pięknym otoczeniu. Żeby z nich 
skorzystać, trzeba tam jednak dojechać. I tu właśnie poja-
wia się fajna oferta promocyjna POLONUSA. Osoby powyżej 
60. roku życia, które udają się do popularnych uzdrowisk, 
mogą skorzystać z 20% zniżki na bilet. Ulga ta jest na stałe 
w ofercie POLONUSA i dotyczy wszystkich połączeń, także 
tych z Warszawy do kilkunastu zdrojów: Buska, Lądku, Ku-
dowy, Dusznik, Cieplic, Połczyna, Inowrocławia, Ciechocinka, 
Polanicy, Muszyny oraz Krynicy. Piękny wybór!

Choć bilety dla seniorów są tańsze, to komfort przejazdu 
pozostaje niezmiennie wysoki. Przejazdy odbywają się no-
woczesnymi autobusami renomowanych marek. Wszystkie 
pojazdy wyposażone są w toalety, klimatyzację, bezpłatne 
wi-fi oraz gniazdka 230 V. Na starszych pasażerów czekają 
wygodne, rozsuwane siedzenia, a planowe postoje zapew-
nią chwile wypoczynku od monotonnej jazdy. Pomyślano 
także o oczekujących na wybrany kurs, oddając do ich dys-
pozycji Salonik Pasażera na antresoli Dworca Zachodniego 
w Warszawie, przytulnie i funkcjonalnie urządzoną pocze-
kalnię (dostępna jest winda dla osób niepełnosprawnych). 
Pasażerom niepełnosprawnym i z ograniczoną możliwością 
poruszania się pomogą służby dworcowe, wystarczy tylko 
wypełnić wcześniej odpowiedni formularz na stronie inter-
netowej POLONUSA. Podróż jest nie tylko wygodna, ale rów-

Pijalnia Wód Marconi w Busku-Zdoju Cieplice Zdrój – deptak

RobeRt Szewczyk
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Warszawa – Muszyna
Odległość: 441 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 2030

Przyjazdy do Muszyny: godz. 0525 

Inowrocław
Miasto położone jest na Równinie Inowrocławskiej w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, 40 km na południowy za-
chód od Torunia. Leczenie w uzdrowisku założonym przez 
doktora Zygmunta Wilkońskiego w drugiej połowie XIX w. 
bazuje na złożach naturalnej solanki oraz borowiny. Ważny 
jest też ułatwiający regenerację bioklimat, na który łagodzą-
co wpływa park Solankowy o powierzchni 55 ha. Zalecane 
są więc jak najczęstsze spacery, tym bardziej że w ponadstu-
letnim parku znajdują się tężnie i liczne budynki sanatoryjne, 
w których można korzystać z zabiegów i wypoczywać. 

Warszawa – Inowrocław
Odległość:  252 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 0830

Przyjazdy do Inowrocławia: godz. 1450

Ciechocinek
Popularne wśród kuracjuszy uzdrowisko leży w szerokiej 
dolinie Wisły między Włocławkiem a Toruniem. Znaczne 
zasoby solanki cieplicznej zostały odkryte w pobliskiej wsi 
Słońsk w pierwszych latach XIX w., dzięki staraniom Stani-
sława Staszica i Franciszka Druckiego-Lubeckiego. Wkrótce 
potem wzniesiono tu słynne, dziś już zabytkowe drewniane 
tężnie solankowe oraz klasycystyczne łazienki. Dobra passa 
Ciechocinka trwa już od ponad 150 lat; dziś jest to najwięk-
szy kurort nizinny w Polsce. Zabiegi i kuracje lecznicze oferuje 
kilkanaście sanatoriów, a życie towarzyskie, które toczy się 
wieczorami, obrosło legendami.  

Warszawa – Ciechocinek
Odległość:  206 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 1045

Przyjazdy do Ciechocinka: godz.  1630

Połczyn-Zdrój
Lecznicze zalety miejscowych źródeł odkryte w XVII w. przy-
czyniły się do rozwoju Połczyna. Otoczone lasami i jeziorami 
uzdrowisko chlubi się czystym powietrzem, które jest nasy-
cone olejkami eterycznymi wydzielanymi przez drzewa igla-
ste. Na uwagę zasługują również uroki krajobrazu Pojezierza 
Drawskiego, okolice ze względu na malowniczość, słusznie 
określane są mianem „Szwajcarii Połczyńskiej”. Warto sko-
rzystać z kąpieli borowinowych w doskonałej jakości borowi-
nie pozyskiwanej w Dziwogórze. 

Warszawa – Połczyn
Odległość: 471 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 1045

Przyjazdy do Połczyna: godz. 2145

Warszawa – Duszniki-Zdrój
Odległość: 469 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 0815 
Przyjazdy do Dusznik: godz. 1815 

Kudowa-Zdrój 
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.

Warszawa – Kudowa-Zdrój
Odległość: 485 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 0815 

Przyjazdy do Kudowy: godz. 1830 

Lądek-Zdrój 
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.

Warszawa – Lądek-Zdrój
Odległość: 464 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 1000

Przyjazdy do Lądka: godz. 1755

Krynica-Zdrój 
W miasteczku otaczają nas zabytkowe domy zdrojowe. 
W jednym z nich jest muzeum malarza-samouka – Nikifo-
ra. Żywe są tradycje występów Jana Kiepury, a muszla kon-

certowa w parku zdrojowym często rozbrzmiewa muzyką. 
Współczesne oblicze kurortu kształtują liczne SPA. Krynica od 
lat gości kuracjuszy, ale jest także dogodnym punktem wypa-
dów turystycznych, pieszych i rowerowych. Stoki Jaworzyny 
Krynickiej oplatają wyciągi narciarskie. Na wznoszącej się nad 
miasteczkiem Górze Parkowej kryją się w lesie cztery jeziorka. 
Koło wieży startowej dawnego toru saneczkowo-bobslejowe-
go urządzono Rajskie Ślizgawki z rynnami dla najmłodszych 
i torem do zjazdu na barwnych oponach (snowtubing). 

Warszawa – Krynica-Zdrój
Odległość: 420 km

Odjazdy z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: godz. 0800 i 2030

Przyjazdy do Krynicy: godz. 1700 i 0535 

Muszyna
Zaciszne uzdrowisko położone w Beskidzie Sądeckim nad 
Popradem, w pobliżu przejścia granicznego ze Słowacją, 
znane jest z leczniczych szczaw wodorowęglanowo-wapnio-
wo-magnezowo-sodowych i żelazistych, które charaktery-
zuje wysoka zawartość pierwiastków śladowych. Kuracjusze 
chwalą sobie infrastrukturę uzdrowiskową oraz położenie 
kurortu, gwarantujące możliwości odbywania wycieczek 
w pobliskie pasma górskie.
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