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Zapatrzeni w stronę wysp greckich, 
Majorki czy Wysp Kanaryjskich, tracimy 

z oczu bliskie, ale jakże egzotyczne 
bałtyckie śródziemnomorze. Olandia, 

wyspa za kalmarskim mostem, 
u wybrzeży Szwecji odsłania swoje 

niebywałe sekrety.

Plaże, pastwiska i Puszcza Trolli
Dwaj wysocy panowie wymienieni w tytule to latarnie 
morskie na dwóch krańcach drugiej największej wyspy na 
Bałtyku, która nie bez powodu nazywana jest szwedzkim 
skarbem przyrody. Walory tutejszej natury docenił już 
Karol Linneusz, a wiele atrakcyjnych miejsc zachęca 
do rodzinnego spędzania czasu na łonie przyrody. 
W Trollskogen, mrocznej Puszczy Trolli, rosną wiekowe 
sosny i dęby. To rezerwat natury (jeden z kilkunastu), który 
kryje stare kurhany i kamienne kręgi. 

Begeistert von Mallorca, den griechischen 
oder Kanarischen Inseln verlieren wir das 
aus den Augen, was viel näher liegt, näm-
lich die Ostseeinseln. Öland, die Insel an 
der schwedischen Küste, zu welcher die 
Brücke von Kalmar führt, birgt so man-
ches Geheimnis, das es zu entdecken gilt. 

Strände, Weideland und Waldtrolle
Die zwei langen Herren, die im Titel genannt wurden, sind 
die an der Nord- und Südspitze der zweitgrößten Ostseein-
sel errichteten Leuchttürme. Die hiesige Natur hat bereits 
Carl von Linné zu schätzen gewusst. Es gibt hier wirklich 
jede Menge attraktiver Orte, die zu Familienausflügen inspi-
rieren. Im Trollskogen – dem düsteren Troll-Urwald – wach-
sen alte Kiefern und Eichen. Es ist eines der vielen Natur-
schutzgebiete mit alten Hügelgräbern und Steinsetzungen. 
Ein Urlaub ohne am Sandstrand zu liegen, ist undenkbar. 

Olandia 
Od Wysokiego Eryka do Wysokiego Jana

Robert Szewczyk

Letni wypoczynek nie może się obejść bez plażowania, 
a do wyboru są kilometry piaszczystych czyściutkich 
i odludnych plaż, wiele z nich ma standard Błękitnej 
Flagi; najbardziej popularna jest z pewnością Böda Sand 
na północno-wschodnim wybrzeżu. 
Przyrodniczym hitem Olandii jest bezleśny płaskowyż 
Stora Alvaret wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Wiosną rozkwita tu wielobarwne morze 
oszołamiająco pięknych storczyków i żółtych róż 
skalnych – symbolu wyspy. Wówczas najprzyjemniej 
wybrać się na piesze lub rowerowe wycieczki, 
korzystając z licznych znakowanych szlaków. Płaskowyż 
od wieków użytkowany rolniczo jest podzielony niskimi, 
kamiennymi murkami, ale zgodnie z wyspiarskim 
kodeksem, dopóki przybysz zamyka za sobą bramy 
na pastwiskach, na których wypasają się stada bydła 
i owiec, jest mile widziany.  

Latarnia morska Wysoki Eryk / Der Leuchtturm Långe Erik 

Wiatrak w Sandviku / Windmühle in Sandvik

Öland – vom Långe Erik bis Långe Jan
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Redaktor wydania
Teresa Miller

Przed nami najradośniejsze święta w roku, czyli 
Wielkanoc. To dobra okazja, by wybrać się w miej-
sca, gdzie kultywowane są wielkanocne tradycje. 
Wiele rozmaitych lokalnych zwyczajów przetrwało 
w województwie śląskim. Możemy tu zobaczyć 
palenie kukły Judasza, procesje konne czy wartę 
„turków” przy Grobie Pańskim, a dzieci po niedziel-
nym śniadaniu odwiedza Zajączek z prezentami. 20 
marca warto odwiedzić Górnośląski Park Etnogra-
ficzny w Chorzowie, by zobaczyć organizowaną tam 
„Wielkanoc na Śląsku”.
Ze Śląska mamy już tylko krok do naszych południo-
wych sąsiadów. Tu z kolei wielbiciele zapierających 
dech w piersiach widoków powinni wybrać się do 
Parku Narodowego Czeskiej Szwajcarii. Miejsce to 
oczarowało samego Hansa Christiana Andersena, 
który przyjeżdżał tu aż sześć razy. Podobno w tej 
niesamowitej, romantycznej scenerii pisał „Królową 
śniegu”. Także tu nakręcono jedną ze scen „Opowie-
ści z Narni”.
Wiosenna pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym. 
Jeśli nie mamy własnego jednośladu, możemy 
skorzystać z rowerów miejskich. Wciąż przybywa 
miast, które oferują możliwość wypożyczenia ro-
werów, coraz więcej jest też bezobsługowych stacji 
rowerowych. W tym numerze przygotowaliśmy listę 
miejskich wypożyczalni wraz z adresami ich stron 
internetowych i opłatami. 

Vor unserer Tür steht Ostern - das freudigste Fest 
des Jahres. Es ist eine gute Gelegenheit, Orte 
zu besuchen, an welchen traditionelle Bräuche 
gepflegt werden. In der Woiwodschaft Schlesien 
werden viele alte Brauchtümer gepflegt. Wir 
können hier der Verbrennung der Judas-Puppe, 
Pferdeprozessionen und der Türkenwache am 
Heiligen Grab beiwohnen. Die Kinder werden 
nach dem Frühstück am Ostersonntag vom 
Osterhasen besucht. Am 20. März lohnt es 
sich, die Veranstaltung „Ostern in Schlesien” im 
Oberschlesischen Ethnografischen Park in Chorzów 
zu besuchen.   
Von Schlesien ist es nur ein Katzensprung zu 
unserem südlichen Nachbarn. Für diejenigen, 
die atemberaubende Ausblicke mögen, ist der 
Nationalpark Böhmische Schweiz ein Muss. 
Die Gegend hat selbst Hans Christian Andersen 
verzaubert - er war sechsmal hier. In diesem 
romantischen Ambiente soll ein Teil des Märchens 
„Die Schneekönigin” entstanden sein. Gedreht 
wurde hier auch eine der Szenen des bekannten 
Films „Die Chroniken von Narnia”. 
Bei schönem Frühlingswetter sind Radausflüge zu 
empfehlen. Wenn wir über kein eigenes Fahrrad 
verfügen, können wir ein Stadtrad mieten, denn 
es gibt immer mehr Städte mit Radausleihen und 
immer mehr Radstationen mit Selbstbedienung. 
In diesem Heft finden Sie eine Auflistung der 
städtischen Radausleihen mit Adressen, Webseiten 
und Gebühren.     

4 e d y t o r i a l
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Okinawa, Sardynia, Ikaria co je 
łączy? To wyspy, które zaliczają 

się do tzw. niebieskich stref – ich 
mieszkańcy przeżywają sto lat 

i więcej w zdrowiu i pogodzie 
ducha. Co sprawia, że tamte-

jsze społeczności opierają się 
upływowi czasu? Styl życia, 

warunki środowiska, dieta, religia, 
światopogląd, a może coś jeszcze?

Okinawa, Sardinien, Ikaria - was verbindet 
diese Inseln miteinander? Es sind Eilande, die 
in den sogenannten Blauen Zonen liegen. Die 
dortigen Bewohner sind gesund und munter 
und werden hundert Jahre alt und noch älter. 
Was ist der Grund dafür, dass die dortige 
Bevölkerung langlebig ist? Sind es die Lebens-
weise, die Umweltbedingungen die Ernäh-
rungsweise, die Religion, die Weltanschauung 
oder vielleicht noch etwas anderes?

Wyspy długowieczności
Sardynia
Druga pod względem wielkości wyspa na Morzu 
Śródziemnym należąca do Włoch charakteryzuje się 
skalistym, surowym krajobrazem.  Powszechnym 
elementem sardyńskiego pejzażu są nuragi – 
cylindryczne kamienne wieże obserwacyjne z II w. p.n.e.; 
jest ich na wyspie kilka tysięcy. Wspaniałe formacje 
skalne przyciągają rzesze miłośników wspinaczki, 
a górskie szlaki turystyczne należą do najpiękniejszych, 
ale i najtrudniejszych w Europie. Sardynia słynie również 
z pięknych kąpielisk nadmorskich.
Na wyspie żyje największa populacja ponadstuletnich 
mężczyzn. Według nich sekretem witalności są długie 
spacery, częste spotkania z  rodziną i  przyjaciółmi, 
koniecznie przy winie (które charakteryzuje się niezwykle 
wysokim poziomem polifenoli) i  śródziemnomorska 
dieta składająca się przeważnie z roślin. 

Sardynia
Sardinien ist die zweitgrößte politisch zu Italien 
gehörende Insel im Mittelmeer. Charakteristisches 
Merkmal der felsigen und rohen sardischen Landschaft 
sind aus dem 2. Jh. v. Chr. stammende Nuragen - 
zylindrische, steinerne Turmbauten. Auf der Insel 
gibt es mehrere tausend davon. Die herrlichen 
Felsformationen ziehen zahllose Bergsteiger an und die 
Gebirgswanderwege gehören zu den schönsten, aber 
auch zu den schwierigsten in Europa. Sardinien ist auch 
für ihre wunderschönen Mittelmeerstrände bekannt.  
Auf der Insel leben außerordentlich viele über 
hundertjährige Männer. Ihrer Meinung nach liegt das 
Geheimnis ihrer Langlebigkeit in langen Spaziergängen, 
häufigen  Begegnungen im Familien- und Freundeskreis 
– unbedingt beim Wein (der höhere Mengen an 
Polyphenolen enthält) – und der Mittelmeerkost, die 
überwiegend vegetarisch ist.   

Robert Szewczyk

Inseln der HundertjäHrIgen 
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Okinawa
Japońska wyspa na Pacyfiku, największa w archipelagu 
Riukiu – tu narodziło się karate. Wyspę otaczają rafy 
koralowe, a  średnia temperatura powietrza w  ciągu 
roku przekracza 22oC, więc turyści przybywają tu, by 
wylegiwać się na plażach i  nurkować oraz poznawać 
wyspiarską kulturę i  odkrywać sekrety długiego 
i szczęśliwego życia.  Na Okinawie żyje bowiem 5 razy 
więcej stulatków niż w  całych USA. Ludzie rzadko 
chorują na raka i nie zapadają na choroby serca. Jedzą 
głównie warzywa, mnóstwo tofu i przestrzegają dwóch 
zasad: hara hachi bu – najadania się tylko w 80 % i ikigai 
– poczucia celu w życiu bez względu na wiek. Pozostają 
aktywni do końca swych dni, ale… zawsze znajdą czas, by 
wypić trochę sake w towarzystwie rodziny i znajomych. 

Okinawa
Die japanische Pazifikinsel Okinawa Hontō, die größte 
der Ryūkyū-Inseln, ist Geburtsort der Kampfkunst 
Karate. Die Insel umsäumen Korallenriffe und die 
hiesige Jahresmitteltemperatur liegt bei über 22oC. Die 
Touristen kommen hierher, um am Strand zu liegen, 
zu tauchen, die hiesige Kultur kennenzulernen und 
um den Geheimnissen eines langen und glücklichen 
Lebens auf den Grund zu kommen. Auf der Insel 
Okinawa leben nämlich fünfmal mehr Hundertjährige 
als in den USA. Die hiesigen Menschen leiden seltener 
an Krebs- und Herzkrankheiten. Sie ernähren sich 
meistens von Gemüse, essen sehr viel Tofu und 
verfolgen zwei Prinzipien: hara hachi bu – „Fülle deinen 
Magen nur zu 80 Prozent” und Ikigai – „die Freude und 
das Lebensziel, unabhängig vom Alter”. Sie bleiben bis 
an ihr Lebensende aktiv, aber... sie finden immer Zeit, 
um in Gesellschaft ihrer Familie und Bekannten einen 
Tropfen Sake zu trinken.  
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Ikaria
Odległa grecka wyspa na Morzu Egejskim, w  pobliżu 
której tragicznie zakończył żywot mityczny Ikar. 
Ikaria jest hitem wakacyjnych wyjazdów: antyczne 
zabytki, fantastyczne widoki i  rozkoszne plaże – nic 
tylko wypoczywać i  przyglądać się codziennemu życiu 
wyspiarzy, o których mówi się że zapominają umierać. 
I  rzeczywiście są czerstwi i  pogodni, nie zapadają na 
starczą demencję i  nie dręczą ich żadne chroniczne 
dolegliwości. Ikaryjczycy stworzyli odizolowaną od 
świata kulturę długowieczności opartej na tradycjach 
wspólnotowych, rodzinnych wartościach, kozim mleku 
i  lokalnym winie. Żyją niespiesznie, spędzają wiele 
czasu w  towarzystwie rodziny i  sąsiadów. Pomaga im 
też ciepły klimat i czyste powietrze – świetne warunki 
do pozostania aktywnym przez cały rok. 

Ikaria
Ikaria ist die griechische Insel in der Ägäis, in deren 
Nähe der mythologische Ikarus ins Meer stürzte. Die 
Insel ist ein Urlauberparadies: antike Baudenkmäler, 
fantastische Panoramas und wunderschöne Strände, 
an welchen es nur sich zu erholen und dem Leben 
der Inselbewohnern zuzuschauen gilt, denen es 
nachgesagt wird, dass sie zu sterben vergessen haben. 
Und sie sind in der Tat rüstig und heiter – sie leiden 
weder an Altersdemenz noch an anderen chronischen 
Wehwehchen. Die Ikarioten haben ihre eigene 
weltisolierte Ernährungskultur entwickelt, die sie sehr 
lange leben lässt. Sie basiert auf gemeinschaftlichen 
Traditionen, familiären Werten, Ziegenmilch und 
lokalem Wein. Sie leben betulich, verbringen viel Zeit 
mit Familie und Nachbarn. Auch das Klima und die 
saubere Luft sind förderlich, man kann hier das ganze 
Jahr über aktiv bleiben.
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auf dem Blog

Puszcza Białowieska nie schodzi z medialnych afiszy. Ministerstwo 
Ochrony Środowiska (sic!) i leśnicy chcą ją ciąć i urządzać niczym las 
gospodarczy – usuwać martwe drzewa, strzelać do żubrów, argu-
mentując, że bez „pomocy” człowieka prastarą puszczę korniki ze-
żrą i żubry na kopytach rozniosą. Zdanie wszystkich organizacji eko-
logicznych i wielu naukowców jest wręcz przeciwne: „W życie tego 
wyjątkowego lasu nie powinien ingerować człowiek. Nie ma żadnych 
przyrodniczych powodów, aby wycinać tu jakiekolwiek drzewa”. 
Jedni przeliczają puszczańskie drzewa na kubiki drewna, a żubry na 
dewizy, które zapłacą zagraniczni myśliwi za możliwość ich zabija-
nia, dla innych Puszcza jest skarbnicą bioróżnorodności, ostatnim 
na Starym Kontynencie lasem naturalnym o pierwotnym charakte-
rze, który bezwzględnie powinien podlegać ochronie. Gdzieś pomię-
dzy są mieszkańcy puszczańskich okolic, cała szeroko pojęta opinia 
publiczna i główna zainteresowana – Puszcza Białowieska. 
Sława Puszczy sięga początku XV wieku, kiedy król Władysław Ja-
giełło przybył tu na wielkie polowanie, którego celem było zaopatrze-
nie wojska przed decydującą bitwą z Krzyżakami. Odtąd Puszcza 
była uznawana za dobra królewskie. Położenie Puszczy Białowie-
skiej, przez którą wiódł trakt z Krakowa do Wilna, na granicy Rzecz-
pospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego przyczyniło się do jej 
zachowania w stanie nienaruszonym. Już w 1538 r. Zygmunt I Stary 
ustanowił niezwykle, jak na owe czasy, nowoczesne prawo ochron-
ne. Jego następca Zygmunt August wydał dekrety o powinności 
służby leśnej. Na ich mocy administracja ograniczała dzikie osad-
nictwo i wyrąb drzew. W okresie rozbiorów władze carskie również 
konsekwentnie chroniły dziewicze knieje. Po zakończeniu I wojny 
światowej i odzyskaniu niepodległości zrodziła się myśl o konieczno-
ści prawnej ochrony przyrodniczego dobra narodowego, którym jest 
Puszcza Białowieska. W 1921 r. utworzono leśnictwo „Rezerwat” 
obejmujące obszar współczesnego Rezerwatu Ścisłego. Walory 
przyrodnicze oraz sposób ich ochrony spełniały obowiązujące obec-
nie międzynarodowe kryteria parku narodowego. Kolejnym krokiem 
było ustanowienie w 1932 r. jednostki administracyjnej pod nazwą 
„Park Narodowy w Białowieży”. Po II wojnie światowej w 1947 r. po-
wołano pierwszy w Polsce park narodowy – Białowieski PN, a w 1977 
r. został on uznany za światowy rezerwat biosfery. W dwa lata później 
najcenniejsza część Parku – Rezerwat Ścisły został wpisany na Li-
stę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO, jako pierw-
szy i jak dotychczas jedyny obiekt przyrodniczy z Polski. W 1992 r.  
UNESCO zdecydowało o rozszerzeniu granic Obiektu Dziedzictwa 
Światowego na część białoruskiego parku Bieławieżskaja Puszcza, 
podlegającą również ochronie ścisłej. W ten sposób powstał trans-
graniczny Obiekt Dziedzictwa Światowego. Należy jednak pamiętać, 
że ponad 80% powierzchni Puszczy nadal nie jest chroniona i sta-
nowi źródło pozyskiwania drewna. Przyszłość Puszczy decyduje się 
na naszych oczach, każdy może wyrazić swoją opinię i wspomóc 
działania służące ochronie tego unikatowego lasu. 

Der Białowieża-Urwald ist momentan im Munde sämtlicher Medien. Das Um-
weltschutzministerium [sic!] und die Förster wollen ihn zum Teil abholzen und 
wie einen Wirtschaftswald behandeln – tote Bäume ausroden, die Wisente 
erschießen. Sie argumentieren, dass der Urwald ohne die „Hilfe” des Men-
schen von Borkenkäfern aufgefressen und von Wisenten zertrampelt wird. Die 
Meinung aller Umweltorganisationen und vieler Wissenschaftler ist jedoch ge-
genteilig: „Der Mensch darf nicht in das Leben dieses einmaligen Waldes ein-
greifen. Es gibt keine naturkundlichen Gründe, hier irgendwelche Bäume ab-
holzen zu lassen”. Die einen verrechnen die Urwaldbäume in Holz-Kubikmeter 
und die Wisente in Devisen, die ausländische Jäger für die Möglichkeit ihres 
Abschusses zahlen werden, für die anderen ist der Urwald hingegen eine Fülle 
an Biodiversität und der letzte natürliche Wald mit ursprünglichem Charakter 
auf dem Alten Kontinent, der unter striktem Naturschutz stehen sollte. Irgend-
wo dazwischen platzieren sich die Einwohner der um den Urwald gelegenen 
Gebiete, die umfassend verstandene öffentliche Meinung und der Hauptinte-
ressierte selbst – der Białowieża-Urwald. 
Berühmt wurde der Urwald zu Beginn des 15. Jahrhunderts, als König 
Władysław Jagiełło zu einer großen Jagd hierher kam, um das Heer vor dem 
entscheidenden Kampf gegen den Deutschen Orden mit Fleisch zu versor-
gen. Seit diesem Zeitpunkt gehörte der Białowieża-Urwald zu den königlichen 
Gütern. Die Lage des Białowieża-Urwalds an der Grenze der Republik Po-
len und des Großen Litauischen Fürstentums, durch welchen der Weg von 
Krakau nach Vilnius führte, trug dazu bei, dass er im unversehrten Zustand 
erhalten werden konnte. Bereits 1538 hat Sigismund I. der Alte ein für die 
damalige Zeit ungewöhnlich modernes Naturschutzgesetz erlassen. Sein 
Nachfolger, Sigismund August, hat Dekrete zum obligatorischen Forstdienst 
verordnet. Kraft dieser Dekrete haben die Verwaltungsdienste ungeregelte 
Niederlassungen und Abholzungen eingeschränkt. In der Zeit, als Polen ge-
teilt war, haben die Sachwalter der Zaren ebenfalls die jüngferlichen Wälder 
konsequent unter Naturschutz gestellt. Die Idee, den nationalen, natürlichen 
Schatz, den Białowieża-Urwald zu schützen, entstand nach Ende des 1. Welt-
krieges und nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit von Polen. 1921 
wurde das  Forstrevier „Reservat” gegründet, in dessen Bestand das heutige 
Strenge Reservat fiel. Die natürlichen Werte und ihr Schutzmodus erfüllten 
bereits damals die gegenwärtig für Nationalparks geltenden Kriterien. Ein 
weiterer Schritt war die 1932 gegründete Verwaltungseinheit „Nationalpark 
in Białowieża”.  1947, nach dem 2.  Weltkrieg, wurde der erste Nationalpark 
in Polen gegründet – der Białowieża-Nationalpark. Im Jahre 1977 wurde der 
Bialowieża-Nationalpark von der UNESCO als Weltreservat der Biosphäre 
anerkannt und zwei Jahre später wurde der wertvollste Teil des Parks, das 
Strenge Reservat, zur ersten und einzigen natürlichen Welterbestätte in Polen 
erklärt. Im Jahre 1992 erweiterte die UNESCO die Grenzen der Welterbestät-
te auf den anliegenden Teil des weißrussischen Nationalparks „Belowesher 
Wald”. Auf diese Art und Weise entstand eine grenzüberschreitende polnisch-
weißrussische Welterbestätte. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass 
über 80% der Urwaldfläche ungeschützt bleibt und als  Holzgewinnungsareal 
dient. Über die Zukunft des Urwalds wird vor unseren Augen entschieden, 
jeder kann seine Meinung dazu äußern und die Aktivitäten unterstützen, die 
dem Schutz dieses unikalen Waldes dienen.
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9. Półmaraton Ślężański, Sobótka
Podobno nie ma takiej drugiej trasy w Polsce.  
4 tysiące biegaczy będzie się o tym mogło 
przekonać na własnych nogach.  

9. Ślężański-Halbmarathon, Sobótka
Eine andere derartige Piste soll es in Polen nicht 
geben. Davon können sich die 400 Läufer selbst, 
mit eigenen Beinen, überzeugen.    
www.polmaratonslezanski.pl 
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DesignMarch, Reykjavik, Islandia 
Stolica podbiegunowej wyspy będzie gościła jeden  

z najważniejszych przeglądów designu 
północnej Europy.

DesignMarch, Reykjavik, Island
Die Hauptstadt der Insel am Nordpol ist Gastgeber eines der 

wichtigsten Design-Festivals in Nordeuropa.    
www.designmarch.is 

Podkarpacka i Ogólnopolska Parada Straży Grobowych 
Turki, Gniewczyna Tryniecka

Turki, czyli straże grobowe odziane w zdobne mundury 
zapewniające oprawę nabożeństw, to wyjątkowy zwyczaj 

znany tylko na Podkarpaciu.

Vorkarpaten- und Gesamtpolnische Parade der Oster-
-Grabwachen „Turki”, Gniewczyna Tryniecka

Turki – Osterwachen in dekorativen Uniformen. Die beson-
dere Umrahmung der Ostermessen ist ein unikaler Brauch, 

der nur in den Vorkarpaten bekannt ist.    
 www.podkarpackie.travel.pl 20

Równonoc wiosenna w Chichen Itza,
Chichen Itza, Meksyk
W ten niezwykły dzień cień węża spełznie z kolorowo 
oświetlonej mezoamerykańskiej piramidy Kukulcan 
wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  
März-Tagundnachtgleiche in Chichén Itzá, 
Chichén Itzá, Mexiko
Ein ganz besonderes Erlebnis – der Schatten, den die farbig 
beleuchtete mesoamerikanische Kukulcán Pyramide  
(die Bestand des UNESCO-Weltkulturerbes) wirft, ähnelt 
einer gigantischen Schlange, die im März die Pyramide 
hinauf und im September hinunter kriecht. 

do 
13 III

„Halka/Haiti: Z powrotem w Wilnie” , Wilno, Litwa
Wystawa w wileńskim Centrum Sztuki Współczesnej 

prezentuje zapis filmowy  pokazu „Halki” na Haiti.

„Halka/Haiti: Zurück in Vilnius“, Vilnius, Litauen
Die Ausstellung im Zentrum für Zeitgenössische Kunst 

präsentiert die Filmaufzeichnung 
der Oper „Halka” auf Haiti.  

www.cac.lt/en/exhibitions/current/7953 

Balispirit Festival, Ubud, Bali, Indonezja 
Inspirujący festiwal w pięknej i egzotycznej scenerii 
napełni uczestników energią na wiele miesięcy  
i stanowi doskonałą sposobność zawarcia ciekawych 
znajomości z ludźmi z kilkudziesięciu krajów świata. 

Balispirit Festival, Ubud, Bali, Indonesien 
Inspirierendes Festival in schöner und exotischer 

Szenerie verleiht den Besuchern Kraft 
und Energie für viele Monate und ist eine 

Gelegenheit, Menschen aus vielen Ländern der 
Welt kennenzulernen.    ww.balispiritfestival.com 

Tallin Music Week, Tallin, Estonia
Intrygująca impreza w intrygującym mieście. 
Koncerty w niezwykłych zakątkach estońskiej 
stolicy są okazją do dobrej zabawy, ale i poznania 
Tallina. Wśród wielu artystów z krajów bałtyckich 
i nordyckich nie zabraknie również Polaków. 

Tallin Music Week, Tallin, Estland
Spannender Event in einer nicht weniger 
spannenden Stadt. Konzerte an einmaligen Orten 
der estnischen Hauptstadt sind eine Gelegenheit, 
Tallin kennenzulernen und beste Unterhaltung zu 
genießen. Unter den zahlreichen Künstlern aus 
den Ostseeländer und nordischen Ländern treten 
auch Polen auf.   
www.tmw.ee 

V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r  i n  m ä r z
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Lotos Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa
Bielsko-Biała 

Jedna z ważniejszych imprez tego rodzaju organizowanych 
w Polsce. Światowej sławy gwiazdy muzyki jazzowej 

przyciągają rzesze fanów z kraju i zagranicy. 

Lotos Jazz Festival – Jazz-Schneetreiben, Bielsko-Biała
Einer der wichtigsten Events dieser Art in Polen. 

Weltberühmte Jazzstars ziehen zahllose 
Fans aus dem In- und Ausland an. 

www.zadymka.pl 18-28

Targi Wielkanocne w Krakowie, Kraków
Święto tradycyjnych potraw wielkanocnych  
i produktów regionalnych. 

Ostermarkt in Krakau, Krakau
Fest der traditionellen Oster-Gerichte 
und Regionalprodukte.
www.krakow.naszemiasto.pl 

18. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników,  Żeglarzy  
i Alpinistów oraz 17. Finał Konkursu „Kolosy”, Gdynia

Największa impreza podróżnicza na Starym Kontynencie. 
Wręczenie statuetek za podróżnicze dokonania roku 2015  

i Nagrody im. A. Zawady – grantu dla młodego podróżnika.

18. Polnisches Treffen der Reisenden, Segler und Alpinisten 
und 17. Finale des Wettbewerbs „Kolosse”, Gdynia

Größter Reise-Event auf dem Alten Kontinent. Verleihung 
der Statuetten für die Errungenschaften der Reisenden im 

Jahr 2015 und des A.-Zawada-Preises  
– Förderung für junge Reisende.

www.kolosy.pl 
11-13

MARZEC

15



Darłowska Lokalna Organizacja 
Turystyczna to serce polskiego wybrze-

ża. To idealne miejsce  na wypoczynek 
Ciągnące się kilometrami wspaniałe 

piaszczyste plaże, znakomity dla zdro-
wia mikroklimat, a w okolicy tyle atrak-

cji, że do poznania ich wszystkich nie 
wystarczy tydzień urlopu. 

Gdy pierwszy raz tu dotarłam, wpadłam dosłownie jak po 
ogień. W przelocie, między Gdańskiem a Szczecinem, Dar-
łowo było przystankiem na jedną noc. Spacer wieczorem po 
plaży, zachwyt unikalnym zabytkowym mostem na Wieprzy, 
krótkie odwiedziny na rynku oraz zamku i szybko przeczyta-
na historia Eryka Pomorskiego. 

Co zapamiętałam z tej wizyty? Że muszę tu kiedyś koniecznie 
wrócić, co też uczyniłam i dla odmiany odkryłam, że tydzień 
tu to za mało, by poznać wszystkie atrakcje okolicy! Bo jest 
ich tu naprawdę sporo: świetne trasy spacerowe i rowerowe, 
barwna przeszłość i zabytki. Pochowany w tutejszym koście-
le Eryk to postać niezwykle ciekawa. Władca Norwegii, Danii 
i Szwecji był też przez jakiś czas piratem, a jego historia to 
materiał na film sensacyjny lub dobry kryminał! 

Atrakcje nie tylko dla dzieci
Jeśli jednak do Darłowa trafisz z dziećmi, zacznij od Leonardii 
w wiosce Krupy koło Darłowa. To miejsce, gdzie dorośli bawią 

Die Lokale Touristenorganisation  
in Darłówek ist das Herz der polnischen 
Küste. Ein idealer Erholungsort.  
Kilometerlange, herrliche Sandstrände 
gesundheitsförderndes Mikroklima  
und rundherum so viele Attraktionen, dass 
eine Urlaubswoche dafür  
viel zu kurz ist! 

Als ich das erste Mal hierher kam, war es nur für einen 
Augenblick. Auf der Fahrt von Gdańsk nach Szczecin 
war Darłowo nur für eine Übernachtung geplant: ein 
abendlicher Spaziergang an der Küste, die unikale, 
historische Wieprza-Brücke (Wipper), ein kurzer 
Abstecher zum Markt und zum Schloss und eine kurze 
Lektüre über Erik von Pommern. 

Was blieb von dieser Stippvisite im Gedächtnis haften? 
Dass ich unbedingt noch einmal hierherkommen muss 
- was ich auch tat. Und diesmal entdeckte ich, dass eine 
Woche nicht ausreicht, um alle Attraktionen dieser Gegend 
kennenzulernen! Es gibt sehr viele davon: ausgezeichnete 
Wander- und Radwege, eine reiche Vergangenheit und 
Baudenkmäler. Der in der lokalen Kirche beigesetzte Erik 
war eine sehr interessante Persönlichkeit. Der König von 
Norwegen, Dänemark und Schweden war auch eine zeitlang 
Pirat und seine Lebensgeschichte könnte als Stoff für einen 
Sensationskrimi dienen!  

się jak dzieci, a dzieci odkrywają, że zabawki bez elektroniki są 
super! Na miejscu czeka blisko setka gier: dla indywidualistów 
i całej rodziny, dla młodszych i starszych, na cały dzień albo 
tylko na kilka minut.  A całkiem niedaleko w wiosce Wicie 
warto dzieciom pokazać Mini Zoo. Jego ozdobą są strusie 
emu: Rupert i Emma, które z przyjemnością pozują do zdjęć! 

Kilometry plaż
Jeśli marzy się nam plaża, to w całej okolicy jest ich mnó-
stwo (z pięknym, żółtym piaskiem), natomiast w samym 
Darłówku mamy do wyboru dwa zupełnie różne miejsca 
rozdzielone ujściem Wieprzy. Po prawej stronie czeka pla-
ża z płytką wodą odgrodzoną falochronem od morza: to 
idealne miejsce do zabawy dla malutkich dzieci. Jest tu też 
latarnia morska i... świetna siłownia pod chmurką. Po le-
wej stronie plaża ciągnie się kilometrami, a fale i chmury 
tworzą idealną scenerię do spacerów. Możemy nią dotrzeć 
do Dąbek – najmłodszego polskiego uzdrowiska, słynnego 
z tutejszego mikroklimatu. Leczy się tu układ krążenia, dro-
gi oddechowe, a miejsce to jest szczególnie nastawione na 
leczenie dzieci. Jeśli marzy się nam spacer w samotności, 
warto się wybrać do Dąbkowic. Malowniczo położone na 
mierzei między morzem a jeziorem Bukowo są idealnym 
azylem dla spragnionych ciszy i spokoju. 

Wodne atrakcje w Jarosławcu
Natomiast Jarosławiec, dzięki wybudowanemu w Panoramie 
Morskiej aquaparkowi, stał się rajem dla spragnionych 
wodnych szaleństw. Na dużych i małych czekają morskie 
fale, wodne gejzery, rwąca rzeka, zjeżdżalnie, a nawet... 
wodna bajka. To także doskonałe miejsce, by zadbać 
o urodę: zabiegi SPA, Sanarium (połączenie kąpieli 
tropikalnej i łaźni parowej), liczne zabiegi relaksujące, 
upiększające oraz masaże i kąpiele to kolejny z powodów, 
by zdecydować się na odwiedziny w Jarosławcu. 

Bursztynowe skarby
Natomiast tutejsze Muzeum Bursztynu to fascynująca ko-
lekcja: znajdziemy tu zarówno gigantyczny bursztyn o wa-
dze blisko 3 kg, jak i zatopionego w bursztynie... szersze-
nia! Zobaczymy tu też prastary, bursztynowy las i dowiemy 
się, jak powstawało bałtyckie złoto. 
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DARLOT –  SERCE POLSKIEGO WYBRZEŻA!
Anna i Krzysztof Kobusowie
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–  HERZ dER POLnISCHEn OStSEEKüStE!

Attraktionen nicht nur für Kinder
Wenn man jedoch mit Kindern nach Darłowo kommt, sollte 
man unbedingt Leonardia im Dorf  Krupy bei Darłowo 
besuchen. Es ist ein Ort, an dem Erwachsene wie Kinder 
spielen und wo die Kinder entdecken, dass Spielzeug ohne 
Elektronik super sein kann! Es gibt hier fast 100 Spiele: für 
Einzelgänger und für ganze Familien, für Jung und Alt, für den 
ganzen Tag und auch für nur einige Minuten.  
Und ganz in der Nähe, im Dorf Wicie, kann man mit den 
Kindern den Minizoo besuchen. Die Vorzeigetiere, zwei 
Emus: Rupert und Emma sind immer für ein Foto bereit! 

Kilometerlange Strände 
In der umliegenden Gegend gibt es viele Strände (mit 
schönem, gelbem Sand) und in Darłówek gibt es zwei, ganz 
unterschiedliche Badestellen an beiden Seiten der Wieprza-
Mündung. Das Wasser auf der rechten Seite ist flach und von 
der Ostsee mit einem Wellenbrecher getrennt - es ist eine 
ideale Planschstelle für Kleinkinder. Es gibt hier auch einen 
Leuchtturm und... einen prima Kraftraum im Freien. Der 
Strand auf der linken Seite ist kilometerlang und die Wellen 
und Wolken sind eine ideale Szenerie für Spaziergänge.  
Man kann am Strand nach Dąbki, in den jüngsten, für 
sein einmaliges Mikroklima berühmten Kurort wandern. 
Behandelt werden hier Erkrankungen des Kreislaufsystems 
und der Atemwege, vor allem ist es aber ein Kurort für Kinder. 
Wenn man aber den Spaziergang in Einsamkeit genießen 
möchte, ist ein Abstecher nach Dąbkowice zu  empfehlen. 
Der malerisch auf der Nehrung zwischen der Ostsee und dem 
See Bukowo gelegene Ort ist ein wahres Asyl für diejenigen, 
die Ruhe und Entspannung suchen.  

Wasserattraktionen in Jarosławiec
Und Jarosławiec ist dank dem im Meerespanorama 
entstandenen Aquapark zu einem Paradies für diejenigen 
geworden, die sich gern im Wasser austoben. Sowohl auf die 
Kleinen als auch auf die Großen warten hier Meereswellen, 
Wassergeysire, ein Wildwasserbach, Wasserrutschen und 
sogar ein... Wassermärchen. Es ist auch ein Ort, an dem 



Regionalne Centrum Obsługi Turystycznej, ul. Dworcowa 4, 

76-100 Sławno, email: rcot@darlot.pl,  tel. 519 30 30 31

Centrum Obsługi Turystycznej w Darłowie, ul. Powstańców 

Warszawskich 51 (przy Rynku) 76-150 Darłowo

tel. 519 30 30 32, email: cot@darlot.pl

Centrum Obsługi Turystycznej w Darłowie-Darłówku,  

ul. Kotwiczna, 76-153 Darłówko

 darlot.pl       darlot_pl    www. darlot.pl

Dla wielbicieli militariów
Jeśli jednak macie w sobie żyłkę tropiciela 
historii, koniecznie wybierzcie się do Fortu 
Marian w Malechowie. Na ścianie budynku wielki 
mural przedstawia czołg, wokół stoją wozy 
bojowe i działka, a w środku jest imponująca 
ekspozycja przedmiotów z czasów II wojny 
światowej. Organizowany co roku na początku 
lipca „Zlot pojazdów militarnych w Darłowie” 
to doskonała okazja do zobaczenia w akcji grup 
rekonstrukcyjnych i militariów. 

W średniowiecznej osadzie
Jeszcze bardziej w przeszłość cofniemy się 
w Borkowie, gdzie znajdują się megalityczne 
grobowce. Omszałe głazy strzegą swej 
tajemnicy. By poznać, jak mogło wyglądać życie 
przed wiekami, warto udać się do pobliskiej 
średniowiecznej osady, gdzie woj Bork wraz 
ze swą drużyną zadba o to, by nikt się tu nie 
nudził! Można ulepić coś z gliny, zmierzyć się 
z tkactwem i kowalstwem oraz posilić pysznymi 
daniami, przypominając sobie zapomniany smak 
podpłomyków. A że można się przebierać w stroje 
z epoki – zabawa dla wszystkich gwarantowana! 
W sekrecie wam się przyznam, że w tym roku 
znowu tu powracam. Po piękno, przygodę 
i kolejne odkrycia. Czyż może być lepszy powód 
do wyjazdu?

XVIII MiędzynarodoweTargi Turystyczne TOURTEC 
Jelenia Góra, 06-07.05.2016

Wydział Promocji, Kultury i Sportu / Dezernat für Förderung, Kultur und Sport
 58-506 Jelenia Góra ul. Podchorążych 15, +48 75 647 31 47, fax +48 75 647 32 50, e-mail: tourtec@powiat.jeleniogorski.pl, www.tourtec.pl

• wynajem 9 m2 powierzchni targowej pod namiotem Organizatora / Anmietung von 9 m2 Messefläche im Zelt des Veranstalters -1200 zł netto
• wynajem 1 m2 powierzchni targowej pod namiot Wystawcy / Anmietung von 1 m2 Messefläche für das Zelt des Aussteller - 600 zł netto

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie www.tourtec.pl oraz bezpośrednio u organizatora 
Mehr Details finden Sie auf der Webseite: www.tourtec.pl und unmittelbar beim Veranstalter

• Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2016 r / Anmeldungen werden bis zum 20. März 2016 angenommen Riesengebirge

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną 
osiemnastą edycję Międzynarodowych Targów 

TOURTEC’2016, które odbędą się w Jeleniej Górze 
na placu Ratuszowym w dniach 06-07.05.2016 r. 
(w piątek w godz. 1000-1800 i w sobotę 1000-1700).

Ta wyjątkowa w swoim charakterze impreza, odbywająca 
się w bogatym historycznie i kulturowo regionie jeleniogór-
skim, jest miejscem spotkań miłośników branży turystycznej. 
Stwarza możliwość poznania ofert aktywnego wypoczynku, 
a także efektywnej prezentacji piękna krajobrazów, atrakcji 
oraz wyrobów regionalnych pochodzących z okolic biorących 
udział w targach.
Uczestnicy mają możliwość bezpośredniego poznania part-
nerów i wystawców zarówno z Polski, jak i naszych sąsiadów 
z Czech i Niemiec.
W targach bierze udział około trzystu podmiotów. W tym roku 
również nie zabraknie popularnej wśród wystawców atrak-
cji, jaką są loty szybowcowe nad Kotliną Jeleniogórską. Dla 
naszych gości odwiedzających targi (w ubiegłorocznej edycji 
odwiedziło nas ponad 15 tys. osób) także przygotowaliśmy 
wiele atrakcji, takich jak degustacje potraw i przysmaków 
kuchni domowej, występy artystyczne czy loteria targowa.
Serdecznie zapraszamy!

Wir geben uns die Ehre, Sie zur achtzehnten Ausgabe 
der Internationalen Tourismusmesse TOUR- TEC’2016 
einzuladen, die in Jelenia Góra, am Plac Ratuszowy 
vom 06.-07.05.2016, am Freitag von 1000 bis 1800 
und am Samstag von 1000-1700 Uhr stattfindet.

Dieses einmalige Event, das vor dem Hintergrund der historisch 
und kulturell reichen Region Jelenia Góra stattfindet, ist ein Treff-
punkt für Freunde der Tourismusbranche und liefert die Möglich-
keit, Angebote für aktive Erholung und für effiziente Vorstellung 
der Landschaftsschönheiten, Attraktionen und Regionalerzeug-
nisse, die aus der Umgebung stammen, aus welchen die Teilneh-
mer unserer Messe kommen, kennenzulernen.
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Partner und Ausstel-
ler aus Polen und aus unseren Nachbarländern Tschechien und 
Deutschland persönlich kennenzulernen.
An der Messe nehmen etwa dreihundert Unternehmer teil. In die-
sem Jahr wird ebenfalls die bei den Ausstellern beliebte Attrak-
tion – Segelflüge über das Hirschberger Tal – nicht fehlen. Für 
die zahlreichen Gäste unserer Messe – im letzten Jahr haben uns 
über 15 000 Gäste besucht – haben wir viele Attraktionen vorbe-
reitet, u.a. Verkostung von Speisen und Spezialitäten der hausei-
genen Küche, künstlerische Auftritte und eine Messelotterie.
Sie sind herzlich eingeladen!

18. Internationale Tourismusmesse TOURTEC, Jelenia Góra (Hirschberg), 06-07.05.2016
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man etwas für seine Schönhit tun kann. Der Wellness & SPA-Bereich, 
das Sanarium (Verbindung eines tropischen und eines Dampfbades), 
zahlreiche Entspannungs-, Schönheitsbehandlungen, Massagen und 
Bäder sind noch ein zusätzlicher Grund, Jarosławiec zu besuchen.    

Kostbarkeiten aus Bernstein  
Das hiesige Bernsteinmuseum verfügt über eine faszinierende 
Bernsteinsammlung: wir finden hier sowohl einen gigantischen, fast 3 
Kilo wiegenden Bernstein sowie einen in Bernstein   eingeschlossene... 
Hornisse! Wir sehen hier auch einen uralten Bernsteinwald und 
erfahren, wie das Ostseegold entstanden ist.  

Für Militaria-Liebhaber
Wenn ihr ein Faible für geschichtliche Erkundungen habt, ist ein 
Besuch des Forts Marian in Malechowo ein Muss. An der Außenmauer 
sieht man die Darstellung eines riesigen Panzers und rundherum 
stehen Kampfwagen und Kanonen und im Inneren des Forts kann 
man eine imposante Ausstellung von Gegenständen aus dem 2. 
Weltkrieg sehen. Das jährlich Anfang Juli in Darłowo stattfindende 
„Treffen militärischer Fahrzeuge” bietet eine gute Gelegenheit dazu, 
sowohl die Waffen als auch die Nachstellungsgruppen in Aktion zu 
erleben.   

Besuch einer mittelalterlichen Siedlung  
In noch weiter entfernte Vergangenheit rücken wir in dem Ort mit den 
Megalithbauwerken - Borkowo. Die moosbedeckten Steinsetzungen 
bewachen viele Geheimnisse. Um zu sehen, wie man hier vor 
Jahrhunderten lebte, ist ein Besuch der in der Nähe liegenden 
mittelalterlichen Siedlung zu empfehlen, wo der Raufer Bork mit 
seiner Mannschaft dafür sorgt, dass sich hier niemand langweilt! Man 
kann hier töpfern, weben, schmieden, seine Kräfte mit herrlichen 
Mahlzeiten stärken und sich an den vergessenen Geschmack von 
Fladenbrot erinnern. Und damit, dass man epochengerechte Kleidung 
anziehen kann, ist dafür gesorgt, dass alle Spaß haben!  Ich kann euch 
ein Geheimnis verraten - in diesem Jahr komme ich wieder hierher. 
Wegen der Schönheit der Natur, der Abenteuer und wegen der neuen 
Entdeckungen. Kennt vielleicht jemand einen besseren Grund dafür, 
eine Reise zu machen?  



Połączyć wakacje z przeżyciem 
duchowym? Idealny pomysł dla tych, 

którzy nie lubią zbyt długo leżeć na 
plaży, potrafią wśród relaksu znaleźć 

czas na odkrywanie magicznych miejsc 
i wsłuchanie się w odgłosy pradziejów. 

Z Ejlatu, izraelskiego kurortu nad 
Morzem Czerwonym, można w ciągu 

jedno- lub dwudniowej wycieczki dotrzeć 
w miejsca, których długo 

nie zapomnimy.

Kann man einen Erholungsurlaub mit 
geistigen Erlebnissen verknüpfen? Es 
ist eine ideale Lösung für diejenigen, 
die ungern den ganzen Tag am Strand 
liegen und im Urlaub Zeit finden, 
magische Orte zu entdecken und den 
Echos der Urgeschichte zuzulauschen. 
Von Eilat, dem israelischen Kurort am 
Roten Meer, kann man einen ein- oder 
zweitägigen Ausflug in Orte machen, 
die lange in unserer Erinnerung bleiben 
werden
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te miejsca, które kojarzą się z Bożym Narodzeniem, a jedno-
cześnie tuż za głównym placem trwa normalne życie Palestyń-
czyków: arabski bazar, orientalne przyprawy i takaż muzyka, 
wąskie uliczki, pnące się stromo kamienne schodki. 

Miasto świata
Wyruszając z Betlejem, w ciągu pół godziny jesteśmy w Je-
rozolimie – mieście świata. Z dala widać otoczone murem 
miasto, nad którym góruje złota Kopuła na Skale. Naprzeciw 
niego wznosi się Góra Oliwna, z bielą cmentarnych kamieni 
i zielenią Ogrojca. Wchodzimy do miasta jedną z ośmiu wie-
kowych bram: najczęściej Jafską, Lwów lub Gnojną. Do obo-
wiązkowych tras należy przejście uliczkami Drogi Krzyżowej, 
wizyta w Bazylice Grobu Pańskiego i pod Ścianą Płaczu. Tu, 
w Jerozolimie każdy kamień zda się opowiadać historię. Mia-
sto podzielone na cztery części: żydowską, ormiańską, mu-
zułmańską i chrześcijańską, żyje rytmem wyznaczanym przez 
pielgrzymów i turystów.

Kąpiel w Morzu Martwym
Wyjazd nad Morze Martwe stanowi połączenie kuracji zdro-
wotnej, relaksu i dalszego pogłębiania wiedzy na temat życia 
w biblijnych czasach. Kąpiel w Morzu Martwym to niezwykłe 
uczucie. Zasolenie wody powoduje, że nawet nieumiejący 
pływać utrzymują się na powierzchni, a do standardowych 
atrakcji należy zdjęcie w pozycji relaksacyjnej na falach, 

Wycieczka do Ziemi Świętej
„Biblia na żywo” – tak zatytułowana jest wycieczka do Ziemi 
Świętej. Z Ejlatu do Jerozolimy jedzie się 3,5 godziny, to dy-
stans 320 km. A na miejscu, w Betlejem, arabski świat, jakże 
inny od kosmopolitycznego Ejlatu. Bazylika Narodzenia, Gro-
ta Mleczna, Pola Pasterzy… Grupy pielgrzymów odwiedzają 

Ausflug ins Heilige Land
„Bibel life” – so heißt der Ausflug ins Heilige Land. Von 
Eilat nach Jerusalem fährt man 3,5 Stunden (320 km). 
Und dort, in Bethlehem, erwartet uns die arabische 
Welt, eine ganz andere als im kosmopolitischen Eilat. 
Die Geburtskirche, die Milchgrotte, die Hirtenfelder... 

EjLAt 
Wypoczynek nad Morzem Czerwonym

Erholung aM rotEn MEEr

Elżbieta tomczyk-Miczka

Diese Orte werden von Wallfahrern besucht, da sie von 
ihnen mit der Geburt Christus in Verbindung gebracht 
werden. Hinter dem Hauptplatz geht das normale Leben 
der Palästinenser weiter: arabischer Basar, orientalische 
Gewürze und Musik, schmale Straßen, steile Steintrep-
pen.  

Stadt der Weltreligionen
Von Bethlehem sind wir innerhalb einer halben Stunde in 
Jerusalem – in der Stadt der Weltreligionen. Bereits vom 
Weiten ist die mit Mauern umsäumte, von der Kuppel des 
Felsendoms beherrschte Stadt zu sehen. Gegenüber er-
hebt sich der Ölberg, an dessen Fuße der Garten Getse-
mani mit weißen, in Grün getauchten Grabsteinen liegt. In 
die Stadt gelangen wir durch einen der Jahrhunderte alten 
Tore, meistens durch das Jaffa-, Löwen- oder Dungtor. Ein 
Muss ist ein Spaziergang durch die Stationen des Kreuz-
weges, der Besuch der Grabeskirche und der Klagewand. 
Hier, in Jerusalem scheint jeder Stein eine Geschichte 
zu erzählen. Die in vier Teile, in den jüdischen, den arme-
nischen, den moslemischen und christlichen Teil geglie-
derte Stadt, lebt in einem Rhythmus, den die Wallfahrer 
und Touristen angeben.  

Baden im toten Meer
Eine Reise ans Tote Meer verknüpft gesundheitliche 



Behandlung,  Erholung und weiteres Vertiefen des 
Wissens über das Leben in biblischen Zeiten. Ein Bad 
im Toten Meer ist ein einmaliges Erlebnis. Der immen-
se Salzgehalt lässt sogar den Nichtschwimmern nicht 
untergehen. Man kann sich auf dem Wasser auf den 
Rücken legen, ein Buch oder eine Zeitung lesen und 
dabei ein Foto von sich machen lassen – das gehört 
zu den Standardattraktionen. Eine weitere Attraktion 
sind Schlammpackungen. Der an Mineralstof fen reiche 
Schlamm sorgt dafür, dass der Körper nach dem Abdu-
schen außergewöhnlich glatt ist und der Kontakt mit 
dem heilenden Schlamm lindert sofort Allergien und 
Hautreizungen. 

Auf den Spuren jesus
Viele Orte, die wir unterwegs passieren, kennen wir aus 
dem Neuen Testament: hier predigte Jesus, hier ge-
schah ein Wunder, hier fand eine Offenbarung statt. Wir 
haben den Eindruck über Steine zu laufen, die durch die 
Vorsehung geprägt wurden... Viele biblische Begebnisse 
ereigneten sich am See Genezareth, in Kana können wir 
Hochzeitswein kosten, der sich einst wunderbar vermehrte 
und probieren, wie der in der Bibel erwähnte Petrusfisch 
schmeckt (Tilapia). In der Nähe von Kafarnaum, wo Petrus, 
der Lieblingsjünger von Christus wohnte, finden wir den 
Stein, mit dem er zum Gründer der christlichen Kirche ge-
kennzeichnet wurde und bei Jericho – der ältesten Stadt 
der Welt, fahren wir mit einer Gondel auf den Berg, auf 
dem Satan Jesus in der Wüste in Versuchung zu führen 
versuchte. In Nazaret besuchen wir den Ort der Verkün-
dung und im Jordan tauchen wir – in Erinnerung an die 
rituelle Taufe.  

tauchen mit Delfinen
In Eilat selbst gibt es andere Attraktionen, prosaischer, aber 
dafür sehr angenehm. Das Rote Meer lädt in die Unterwas-

z otwartą książką czy gazetą trzymaną w rękach. Okładanie 
i smarowanie się w morzu glinką z minerałami powoduje, że 
po spłukaniu ciało jest wyjątkowo gładkie, a kontakt z leczni-
czym błotem natychmiast łagodzi alergie i podrażnienia skóry.

Śladami Chrystusa
Wiele miejsc na naszej trasie wspomnianych jest w Nowym Te-
stamencie: tu Jezus nauczał, a tu miał miejsce jakiś cud, gdzie 
indziej nastąpiło ważne objawienie. Mamy wrażenie, że sta-
wiamy stopy na naznaczonych przeznaczeniem kamieniach… 
Wiele wydarzeń biblijnych miało miejsce nad Jeziorem Gene-
zaret czyli Galilejskim lub Tyberiadzkim, w Kanie Galilejskiej 
skosztujemy weselnego wina, które kiedyś uległo cudownemu 
rozmnożeniu, i spróbujemy, jak smakuje rybka św. Piotra (tila-
pia), wspomniana w Biblii. W pobliżu Kafarnaum, gdzie miesz-
kał Piotr – umiłowany uczeń Chrystusa, odnajdziemy kamień, 
na którym został naznaczony na głowę Kościoła, a w pobliżu 
Jerycha – najstarszego miasta świata, wjedziemy gondolką na 
górę, gdzie szatan kusił Chrystusa podczas jego pustynnego 
odosobnienia. W Nazarecie odwiedzimy miejsce zwiastowania, 
w rzece Jordan zanurzymy się na pamiątkę rytualnego chrztu.

Nurkowanie z delfinami
W samym Ejlacie rozrywki są innej natury – bardziej przy-
ziemne, a jakże przyjemne. Morze Czerwone zaprasza do 
podwodnego świata na zwiedzanie akwarium, nurkowanie 
z delfinami, podziwianie rafy koralowej i sporty wodne, 
a pustynia Negew kusi wyprawami na wielbłądach i wizy-
tą w rezerwacie skalnym Park Timna z najstarszą kopalnią 
miedzi na świecie. 

Miasto wykute w skałach
Z Ejlatu można również udać się do sąsiedniej Jordanii, do 
oddalonej o 10 km Akaby, oraz dalej, do Petry – starożytnego 
miasta wykutego w skałach, wpisanego na listę UNESCO jako 
„jedno z najcenniejszych dóbr kultury człowieka”. Tu przeży-
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Kąpiel w Morzu Martwym 
Baden im Toten Meer

 Liczne sanktuaria w Nazarecie upamiętniają wydarzenia biblijne
Zahlreiche Wallfahrtsorte in Nazaret erinnern an biblische Ereignisse

Petra słynie ze wspaniałych budowli wykutych w skałach
Petra ist für herrliche, aus dem Fels gemeißelte Bauten bekannt

jemy noc na pustyni w Wadi-Rum, w obozie Beduinów z ko-
lacją przy ognisku. 

Pamiętajmy, że do Ejlatu z Krakowa prowadzone są bezpo-
średnie loty Ryanaira, a biuro Polin4you, prowadzone przez 
naszą rodaczkę, Dorotę Funt, przyjmuje Polaków w sposób 
szczególny. Parę słów od Doroty:
Zapraszam do Ejlatu szczególnie w miesiącach od listopada do 
końca marca, gdy temperatura w dzień wynosi 22-28 stopni. 
Jest to znakomite miejsce do odpoczynku i spędzenia perfek-
cyjnych wakacji, gdzie słońce świeci cały rok. W momencie 
kiedy wylądujecie, chętnie poinformauję was o wszystkich 
atrakcjach, zakwaterowaniu, transporcie, restauracjach itp. 

Do zobaczenia w Ejlacie!
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serwelt ein – zum Besuch des Unterwasseraquariums, zum 
Tauchen mit Delfinen, zur Besichtigung der Korallenriffe 
und zum Wassersport. Die Wüste Negew lockt mit Kamel-
reiten im Nationalpark Timna an und in die älteste Kupfer-
grube der Welt ein. 

Aus dem Fels gemeißelte Stadt
Von Eilat kann man auch ins benachbarte Jordanien fahren, 
in die 10 km entfernte Stadt Akaba und auch noch weiter, 
nach Petra – die altertümliche, aus Felsen gemeißelte 
Stadt, die in die Liste des UNESCO-Welterbes als „eines 
der wertvollsten Kulturgüter des Menschen“ aufgenommen 
wurde. Hier erleben wir eine Nacht in der Wüste, in Wadi-
Rum, im Lager der Beduinen, bei einem Abendessen am 
Lagerfeuer.  

Von Krakau nach Eilat gibt es Direktflüge der Ryanair und 
das Büro Polin4you, das von der Polin, Dorota Funt geleitet 
wird, begrüßt Polen auf eine ganz besondere Weise. Nach-
stehend einige Worte Dorotas:
Eine Reise nach Eilat ist insbesondere von November bis 
Ende März zu empfehlen, wenn die Tagestemperatur bei 
22–28 Grad liegt. Es ist ein herrlicher Urlaubsort, wo man 
perfekte Ferien verbringen kann und wo die Sonne das 
ganze Jahr über scheint. Bei Ihrer Ankunft informiere ich 
Sie gern über alle Attraktionen, Unterbringungsmöglich-
keiten, Beförderung, Restaurants usw. 

Auf Wiedersehen in Eilat!



Czy w Polsce znajdziemy rajskie zakątki? 
Oczywiście! Wiele z nich dostało certyfikaty 

w prestiżowym konkursie Komisji 
Europejskiej na „Najlepsze Europejskie 

Destynacje Turystyczne – EDEN”. Promuje 
się w nim wyjątkowe miejsca, chroniące 

przyrodę i lokalne dziedzictwo kulturowe. 
Każdorazowo konkurs odbywa się pod 

innym hasłem przewodnim, dzięki czemu 
turyści mogą odkryć miejsca 
najbardziej ich interesujące. 

Dotychczasowi laureaci konkursu to:

Findet man in Polen paradiesische Ecken? 
Selbstverständlich! Viele davon wurden im 
Wettbewerb der Europäischen Kommission 
„EDEN – Herausragende Europäische 
Reiseziele” ausgezeichnet. Es ist ein Projekt, 
das außergewöhnliche Orte fördert, an 
welchen die Natur und das lokale Kulturerbe 
geschützt werden. Der Wettbewerb wird 
jeweils zu einem anderen Jahresthema 
durchgeführt, wodurch die Touristen die für 
sie interessantesten Orte entdecken können. 
Bisherige Preisträger sind:

x

Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty 
Destynacja 2009  – Obszary chronione
W Parku Narodowym Ujście Warty czeka wyjątko-
wa Rzeczpospolita Ptasia, gdzie każdy chętny może 
zostać obywatelem ptasiej republiki, otrzymać 
paszport i zdobywać w nim pamiątkowe pieczątki. 
Przede wszystkim zaś warto tu przyjechać na pod-
glądanie 270 gatunków ptaków, których najwięcej 
spotkamy wiosną i jesienią.
www.tps-unitisviribus.org.pl

Vogelrepublik an der Warthemündung
Reiseziel 2009 – Geschützte Gebiete
Im Nationalpark Warthemündung liegt die einma-
lige Vogelrepublik, deren Mitglied jeder Interessierte 
werden kann. Die Mitglieder unterstützen mit ihren 
„Passgebühren“ die Vogelrepublik, wofür sie in ihrem 
Pass einen Souvenirstempel erhalten. Es gibt hier 270 
Vogelarten, die meisten kann man im Frühling und im 
Herbst beobachten.
www.tps-unitisviribus.org.pl 

Dolina i Bagna Biebrzy 
ostoja dzikiej przyrody 
Destynacje 2010 – Turystyka wodna
Największy polski park narodowy i jedna z najwięk-
szych w Europie ostoi dzikiej przyrody zachwyca 
pięknymi krajobrazami i aż 268 gatunkami ptaków. 
Prawdziwą przygodą jest możliwość spływania 
Biebrzą kajakami i tratwami, zaś na szlaku czekają 
miejsca biwakowe.
www.biebrza.org.pl, www.tratwybiebrza.pl 

Żyrardów 
z wizytą w XIX-wiecznej osadzie fabrycznej 
Destynacje 2011 – Rewitalizacja
Doskonale zachowane miasto ogród to miejsce, 
gdzie przeszłość splata się z przyszłością. Dawna 
stolica lnu zachwyca ponad 200 industrialnymi za-
bytkami. Znajdziemy w nich ciekawe muzea, uro-
kliwe restauracje i nastrojowe kafejki oraz liczne 
wydarzenia kulturalne.
www.visit.zyrardow.pl

 
     Anna i Krzysztof Kobusowie

Dolina i Bagna Biebrzy / Flusstal und die Sumpfgebiete des Biebrza 

Przemyśl – panorama miasta / Przemyśl – Stadtansicht  

Żyrardów – kościół Matki Bożej Pocieszenia / Żyrardów – Kirche der Tröstenden Gottesmutter

Rzeczpospolita Ptasia / Vogelrepublik an der Warthemündung 

EntdEckE dEinEn EdEn in PolEn

Das Flusstal und die Sumpfgebiete des Biebrza 
– Standort wilder Natur
Reiseziele 2010 – Wassertourismus
Der größte polnische Nationalpark und einer der eu-
ropaweit größten Standorte wilder Natur entzücken 
mit schönen Landschaften und 268 Vogelarten. Ein 
echtes Abenteuer ist die Kanu- bzw. Floßfahrt auf dem 
Biebrza. Unterwegs warten zahlreiche Biwakplätze. 
www.biebrza.org.pl, www.tratwybiebrza.pl 

Żyrardów – ein Besuch in einer 
Fabriksiedlung aus dem 19. Jahrhundert  
Reiseziele 2011 – Regenerierung physischer Gebiete 
Die sehr gut erhaltene Gartenstadt ist ein Ort, an 
dem sich die Vergangenheit mit der Zukunft verf-
licht. Die ehemalige Leinenherstellungshauptstadt 
entzückt mit über 200 Industriedenkmälern, die in 
interessante Museen, reizvolle Restaurants und stim-
mungsvolle Cafés umgewandelt wurden. In der Stadt 
finden zahlreiche Kulturevents statt.
www.visit.zyrardow.pl
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Przemyśl 
Destynacje 2013 – Turystyka dostępna
Ponad 1000 lat historii oraz położenie na styku kul-
tur i granic pozostawiło wiele wspaniałych zabytków. 
Znajdziemy tu jedną z największych fortyfikacji w Eu-
ropie, a także unikalne Muzeum Dzwonów i Fajek 
oraz pomnik Dobrego Wojaka Szwejka. Miasto jest 
także przyjazne niepełnosprawnym turystom.
ww.visit.przemysl.pl

Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” 
Destynacje 2015 – Lokalna gastronomia
Jeśli prawdą jest, że przez żołądek trafia się do ser-
ca, to Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” ma rzesze od-
danych wielbicieli! Tworzą go restauracje, karczmy,  
a nawet cukiernie, gdzie można skosztować przysma-
ków lokalnej kuchni. Warto też wybrać się na Festiwal 
„Śląskie Smaki”. Niebo w gębie gwarantowane!
www.slaskiesmaki.pl

Atrakcje polskich zwycięzców EDEN-u czekają tej 
wiosny też na stoisku Polskiej Organizacji Tury-
stycznej podczas Targów Lato w Warszawie (22-23 
kwietnia) oraz na Dniu Ziemi na Polu Mokotowskim 
(24 kwietnia). Już za rok kolejna edycja konkursu 
EDEN – ciekawe, kto tym razem zostanie jego laure-
atem, a komu przypadnie wyróżnienie?
By poznać pełną listę dotychczasowych laureatów 
oraz wyróżnionych i zainspirować się do podróży, 
zajrzyj na www.edenpolska.pl 

Przemyśl – Muzeum Dzwonów / Przemyśl – Glockenmuseum Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” / Kulinarischer Weg „Schlesien schmeckt”

Przemyśl
Reiseziele 2013 – Barrierefreier Tourismus 
Über 1000 Jahre Geschichte und die Lage am Berührungs-
punkt von Kulturen und Grenzen hat ein reiches Erbe an Bau-
denkmälern hinterlassen. Wir finden hier eine der europaweit 
größten Befestigungsanlagen, das einmalige Glocken- und 
Pfeifenmuseum und das Denkmal des Braven Soldaten Schwe-
jk. Die Stadt ist barrierefrei für Touristen mit Behinderungen.
www.visit.przemysl.pl 

Kulinarischer Weg „Schlesien schmeckt” 
Reiseziele 2015 – Lokale Gastronomie
Wenn es stimmt, dass die Liebe über den Magen geht, 
dann hat der kulinarische Weg „Schlesien schmeckt” viele 
Liebhaber! Der Weg besteht aus Restaurants, Wirtshäu-
sern und Konditoreien, in welchen man lokale Spezialitäten 
kosten kann. Es lohnt sich, das Festival „Schlesien schme-
ckt” zu besuchen! Für Gaumengenuss ist garantiert!
www.slaskiesmaki.pl 

Attraktionen, die die polnischen EDEN-Sieger zu 
bieten haben, warten im Frühling auf dem Stand 
der Polnischen Touristenorganisation bei der Messe 
„Sommer“ in Warschau (22.–23. April) und am Tag 
der Erde auf dem Pole Mokotowskie (24. April). Der 
nächste Wettbewerb findet bereits in einem Jahr 
statt – wir sind schon neugierig darauf, wer diesmal 
Sieger wird und wer eine Auszeichnung bekommt!   
Um die komplette Liste der bisherigen Preisträger 
und Ausgezeichneten kennenzulernen und sich für 
eine Reise inspirieren zu lassen, empfehlen wir, die 
Webseite www.edenpolska.pl  zu besuchen.
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Powiat świdwiński
Zobaczymy tu najpiękniejszą drogę stu zakrętów, dwa 
zamki, eleganckie uzdrowisko, napijemy się doskonałe-
go piwa i zabawimy na historycznym pikniku, a to jesz-
cze nie wszystkie atrakcje powiatu świdwińskiego.

Sam Świdwin może pochwalić się okazałym XIII-wiecznym zam-
kiem. W  gotyckiej budowli z  okrągłą wysoką wieżą mieści się 
dziś ośrodek kultury. Co dwa lata na zamku odbywa się festyn 
historyczny „Bitwa o krowę”, na pamiątkę wojny, którą w 1469 r.  
mieszkańcy Świdwina stoczyli z  pobliskim Białogardem o  od-
daną na przechowanie krowę. Cennym zabytkiem jest także 
gotycki kościół z XIV w. Do dziś zachowała się pięknie zdobiona 
blendami średniowieczna Brama Kamienna oraz odcinek mu-
rów miejskich. Natomiast współczesną atrakcją Świdwina jest 
Park Wodny Relax, gdzie można popływać w basenie (25 x 16 
m) i w sztucznej rzece (20 m) lub przeżyć emocje na 105-me-
trowej zjeżdżalni. 
Na terenie powiatu leży także Połczyn-Zdrój – niewielkie, ale 
urokliwe uzdrowisko, znane z  doskonałych wód mineralnych, 
solanek i borowin, a także z dobrego piwa z miejscowego bro-
waru. Połczyn cieszy się zasłużoną sławą nie tylko wśród pol-
skich, ale i zagranicznych kuracjuszy, zwłaszcza z Niemiec. 
Przepięknym zakątkiem jest Szwajcaria Połczyńska z  rezerwa-
tem krajobrazowym Dolina Pięciu Jezior i zapierającą dech „dro-
gą stu zakrętów” z Połczyna do Czaplinka. W krajobraz powiatu 
wtopiły się liczne pałace, dworki oraz jakby malowane w czar-
no-białą kratkę, zabytkowe ryglowe świątynie. Duże kompleksy 
leśne gmin Sławoborze i Rąbino oraz jeziora gminy Brzeżno sta-

nowią idealne miejsca dla rozwoju infrastruktury 
turystycznej.

Wir sehen hier die schönste Straße der hundert kur-
ven, zwei Schlösser, ein vornehmes kurbad, trinken 
ausgezeichnetes Bier und besuchen einen histo-
rischen Picknick – das sind aber bei Weitem nicht alle 
Attraktionen, die der kreis Świdwin  zu bieten hat. 

In Świdwin selbst findet man ein imposantes Schloss aus dem 
13. Jahrhundert. In dem gotischen Bau mit dem hohen, runden 
Turm ist heute das Kulturzentrum untergebracht. Alle zwei Jahre 
findet auf dem Schloss das historische Fest „Die Schlacht um die 
Kuh” statt. Es ist eine Erinnerung an die Fehde um eine Kuh, die  
sich 1469 zwischen den Einwohnern von Świdwin und den Bür-
gern aus der benachbarten Stadt Białogard (Belgard) abgespielt 
hat. Ein wertvolles Baudenkmal ist auch die gotische Kirche aus 
dem 14. Jh. Erhalten sind das sehr schön mit Blenden verzierte 
mittelalterliche Steintor und ein Teil der Stadtmauer. Eine völlig 
neue  Attraktion von Świdwin ist der Wasserpark „Relax” mit dem 
Sportwasserbecken (25 × 16 m), dem Wildwasserbach (20 m) 
und der 105-Meter hohen Spiralrutsche.
Im Kreis Świdwin liegt auch der kleine, reizvolle Sole- und Moor-
bad Połczyn-Zdrój (Bad Polzin), das für hervorragendes Mineral-
wasser und für gutes Bier aus der lokalen Brauerei bekannt ist. 
Das Kurbad Połczyn genießt große Anerkennung polnischer und 
ausländischer Kurgäste, insbesondere der Deutschen.   
Wunderschön ist Szwajcaria Połczyńska (Pommersche Schweiz) 
mit dem Naturschutzgebiet „Tal von Fünfsee” und der atembe-
raubenden „Straße der hundert Kurven”, die von Połczyn nach 
Czaplinek (Tempelburg) führt. Die Landschaft des Kreises ma-
chen zahlreiche Schlösser, Landhöfe und schwarz-weiß karierte 
Fachwerkkirchen aus. Die großen Waldgebiete in den Gemeinden 
Sławoborze (Stolzenberg) und Rąbino (Groß Rambin) sowie die 
Seen in der Gemeinde Brzeżno (Briesen bei Schivelbein) sind 
ideale Standorte für die Entwicklung touristischer Infrastruktur.

  www.powiatswidwinski.pl

ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, tel. 94 36 50 301, faks 94 36 50 300
e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl

 Centrum Świdwina z lotu ptaka, fot.:  F. Czarny

 Dziedziniec Zamku, fot.:  F. Czarny

Jezioro Bukowiec, fot.:  M. Szczytkowski

W parku zdrojowym, fot.:  K. Kowalewski

kreis Świdwin (Schivelbein)
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Nie są to góry ani wysokie, ani bardzo 
rozległe, ani też wbrew obiegowej 

legendzie – nie są już takie dzikie jak 
dawniej. A jednak nadal pozostają 

synonimem miejsca, gdzie szuka 
się wolności – wśród rozkołysanych 

wiatrem traw połonin,  
w opustoszałych dolinach, gdzie 

zdziczałe drzewa owocowe i poranione 
przydrożne kapliczki są jedynymi 

pozostałościami dawnych wsi wśród 
leśnych mateczników karpackiej 

puszczy. 

Es ist weder ein hohes, noch sehr 
ausgedehntes Gebirge und entgegen 
der geläufigen Meinung ist es nicht 
mehr so eine wilde Einöde, wie einst. 
Trotzdem steht es weiterhin als ein 
Synonym für eine Gegend, in der 
man nach Freiheit suchen kann – 
zwischen den vom Wind gestreichelten 
Poloninen (Bergweiden) und in den 
verödeten Tälern, wo wilde Obstbäume 
und verletzte Bildstöcke die einzigen 
Erinnerungen an die ehemaligen Dörfer 
in der Wildnis des Karpatenurwalds 
sind.  
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Wszyscy znają i oblegają połoniny, cieszące się zasłużoną 
sławą. Ale Bieszczady to nie tylko połoniny – w położo-
nych u ich stóp dolinach odkryć można nie mniej ciekawe 
miejsca i ludzi…

Trofeum premiera Jaroszewicza
Większość turystów przybywających w Bieszczady kieruje 
się w pierwszej kolejności w stronę Wetliny lub Ustrzyk 
Górnych. Kilkanaście kilometrów na północ od tej drugiej 
miejscowości leży Muczne – zagubiona wśród gór i lasów 
osada. Przed wojną prowadziła tędy słynna leśna kolejka 
wąskotorowa – jedyny wówczas środek transportu dla 
nielicznych turystów chcących dostać się w głąb gór. Dziś 
pozostały z niej tylko filary mostu. Od lat 60. było to ulu-
bione miejsce polowań prominentnych polityków partyj-
nych, którzy mieszkali w specjalnie dla nich wybudowanym 
ośrodku. Wiosną 1967 roku ówczesny wicepremier Piotr 
Jaroszewicz ustrzelił tu niedźwiedzia, który jest dziś ekspo-
natem w Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego w Ustrzykach Dolnych…

Zagroda Żubrów
Dziś miejsce to jest ogólnie dostępne i w porównaniu 
z innymi partiami Bieszczad nawet w środku sezonu jest 
tu naprawdę cicho i spokojnie. Z lasów otaczających osa-
dę utworzono Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Biesz-
czadzkie”, który po rozszerzeniu obejmuje teraz większą 
część tych gór. Największą atrakcją, oprócz samej przyro-
dy, którą najlepiej poznawać, korzystając z licznych szla-
ków turystycznych, jest Zagroda Żubrów. Z dwóch plat-

Die Poloninen erfreuen sich zu recht eines großen Ruhmes 
und werden daher sehr gern und oft besucht.  Aber Bieszczady 
bestehen nicht nur aus den Poloninen – in den zu ihren Füßen 
liegenden Tälern kann man nicht weniger interessante Orte und 
Menschen entdecken...

Die Trophäe 
des Premierministers Jaroszewicz
Die meisten Touristen, die Bieszczady besuchen, fahren zunächst 
Richtung Wetlina oder Ustrzyki Górne. Einige Kilometer nördlich 
von dem zweiten Ort entfernt liegt die zwischen Bergen und 
Wäldern verlorene Siedlung Muczne. Früher verkehrte hier die 
berühmte Schmalspurbahn – das einzige Beförderungsmittel, 
das zur Verfügung jener Touristen stand, die weiter ins Gebirge 

Bieszczadzkim 
traktem w nieznaneP
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W zagrodzie w Mucznem żubry przygotowywane są do życia na wolności
Im Wisent-Gehege in Muczne werden die Wisente 

zum Leben in der freien Wildbahn vorbereitet.

Bieszczady-Gebirge – Bergwanderungen ins Unbekannte



form widokowych można oglądać zwierzęta aktualnie 
przebywające w zagrodzie, których liczba jest zmienna. 
Żubry przebywają w zagrodzie kilka miesięcy, by potem 
dołączyć do zwierząt żyjących na wolności. Dla zwiedza-
jących przygotowano tablice poglądowe bogato ilustro-
wane zdjęciami i opisem zwierząt. 

Podróż w czasie
Będąc w tej okolicy, warto też wybrać się do „worka 
bieszczadzkiego” – najbardziej na południowy wschód 
wysuniętej części Polski. Wędrując w stronę źródeł Sanu, 
mija się opuszczone wioski i ciekawe, chronione torfo-
wiska wysokie, charakterystyczne dla tej doliny. Jest to 
podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie – zdziczałe, 
niezagospodarowane doliny przywodzą tu na myśl lata 
powojenne, kiedy wyprawy w ten rejon Polski były wy-
zwaniem tylko dla najambitniejszych turystów.

Przez dzikie pola ku połoninom
Równie piękna, choć o nieco innym charakterze jest doli-
na Sanu na zachód od górnej drogi z Lutowisk do Ustrzyk 
Górnych. W jej pobliżu możemy podziwiać piękną cer-
kiew bojkowską w Smolniku, wpisaną na listę dziedzic-
twa UNESCO. Dalej w kierunku Zatwarnicy dolina robi 
się coraz dziksza i piękniejsza – rzeka szerokimi zakolami 
zbliża się to ku zalesionemu wałowi Otrytu, to znowu 
przez dzikie pola i polany zbliża się ku pasmu połonin. 

Park Gwiezdnego Nieba
W malowniczym Dwerniku warto zatrzymać w się gospo-
darstwie turystycznym „Dolistowie”. Niespotykaną  chyba 
nigdzie indziej w polskich górach atrakcją są tu nocne 
obserwacje gwiazd w Parku Gwiezdnego Nieba – leżąc 
na leżakach i słuchając niesamowitych opowieści o galak-
tyce, można tu podziwiać tajemnicze niebo. A jest tu ono 
wyjątkowo sprzyjające do obserwacji – z dala od zgiełku 

i świateł miast, a także zalegającego nad nimi smogu – 
można przeżyć zupełnie wyjątkowy wieczór.

Kino na końcu świata
Kilka kilometrów dalej leży Zatwarnica. Tutaj droga się 
kończy, a dalej prowadzi już tylko dziki trakt przez opu-
stoszałe wsie Tworylne i Hulskie, należące do z najbardziej 
romantycznych zakątków Bieszczad. Sama Zatwarnica to 
tylko kilkanaście domów, tym bardziej zaskoczyć może 
więc znajdujące się tutaj… kino! Nosi dość zawadiacką 
nazwę Konkret i powstało z miłości do filmu i Bieszczad. 
„Wolna sobota”, „Kino objazdowe” i „Hasło” – to filmy, 
które były kręcone właśnie na tym terenie. Można tu zna-
leźć „instrukcję obsługi konia” ducha dzikiego Bieszcza-
du, bo Zatwarnica jest daleka od komercji…

Podróż drezyną rowerową
Zaczęliśmy od śladów kolejki wąskotorowej, a pożegnać 
się z Bieszczadami też wypada na kolejowych torach. 
Nie będzie to jednak podróż pociągiem, ale specjalnymi 
drezynami rowerowymi. Jest to najnowsza, nieznana 
jeszcze powszechnie atrakcja Bieszczad i sposób 
na ożywienie niegdyś jednej z najruchliwszych linii 
kolejowych w Karpatach – z Lwowa do Budapesztu, która 
od kilku lat nie jest użytkowana. Lekkimi drezynami można 
podróżować ze stacji w Uhercach Mineralnych. Nawet 
znawcom Bieszczad widok z pozycji torów i drezyny 
zapewni całkiem nowe, nieznane dotąd widoki. A tym, 
którzy kochają turystykę aktywną, proponujemy właśnie 
w tym miejscu przesiąść się na pontony i popłynąć dalej 
do Sanoka!

Takich nieznanych miejsc w Bieszczadach jest jeszcze wiele 
– wszystkim  warto poświęcić przynajmniej kilka godzin 
uwagi. Nie zapominajmy o nich, kiedy znów pojawimy się 
pod połoninami…

XVIII-wieczna cerkiew bojkowska w Smolniku 
Orthodoxe Bojken-Kirche aus dem 18. Jahrhundert in Smolnik

Bieszczadzką Kolejką Leśną można wybrać się z Majdanu do Przysłupia
Mit der Bieszczady-Waldbahn kann man einen Ausflug 

von Majdan nach Przysłupie machen.

Drezynami rowerowymi można podróżować  ze stacji w Uhercach Mineralnych
Von der Station in Uherce Mineralne kann man eine Tour 

mit der Fahrraddraisine machen.

vordringen wollten. Heute erinnern daran nur noch die erhaltenen 
Brückenpfeiler. Seit den 60er Jahren befand sich hier das Lie-
blingsjagdrevier der prominenten Parteibonzen, die in einem extra 
für sie gebauten Erholungsheim wohnten. Im Frühjahr 1967 hat 
der damalige stellvertretende Premierminister, Piotr Jaroszewicz, 
hier einen Bären erschossen. Man kann den Bären bis heute im 
Naturkundemuseum des Nationalparks Bieszczady in Ustrzyki 
Dolne besichtigen. 

Das Wisent-Gehege
Das Gehege kann heute von allen besucht werden und es ist hier, 
im Vergleich mit anderen Gegenden des Bieszczady-Gebirges, so-
gar mitten in der Saison wirklich still und ruhig. Aus den Wäldern 
um Muczne entstand das Waldfördergebiet „Bieszczady-Wälder”, 
das nach seiner Erweiterung den größten Teil dieses Gebirges 
umfasst. Die größte Attraktion – neben der Natur, die man auf 
zahlreichen Wanderwegen erkunden kann – ist das Wisent-Ge-
hege. Die sich aktuell im Gehege befindenden Tiere (ihre Anzahl 
ist variabel) kann man von zwei Aussichtsplattformen beobachten.
Die Wisente leben einige Monate im Gehege, um sich dann den in 
freier Wildbahn lebenden Tieren anzuschließen. Für die Besucher 
wurden Schautafeln mit zahlreichen Tierfotos und Beschreibun-
gen vorbereitet.

Eine Zeitreise
Wenn man in dieser Gegend ist, lohnt es sich, den „Bieszcza-
dy Sack” zu besuchen – so wird der östlichste Teil Polens ge-
nannt. Wenn man in Richtung der San-Quelle wandert, läuft 
man an verlassenen Dörfern und an dem interessanten, für 
dieses Tal charakteristischen, unter Naturschutz stehenden 
Hochmoor vorbei. Es ist nicht nur eine Raum- sondern auch 
eine Zeitreise – die wilden, unbewirtschafteten Täler erinnern 
an die Nachkriegsjahre, als das Reisen in diesen Teil Polens 
eine Herausforderung war, an die sich nur die ehrgeizigsten 
Touristen herantrauten. 

Über wilde Acker zu den Poloninen
Genauso schön, obzwar anders gestaltet, ist das Flusstal des San, 
das westlich von der Hauptstraße liegt, die von Lutowiska nach 
Ustrzyki Górne führt. In der Nähe kann man die wunderschöne 
orthodoxe Kirche der Bojken in Smolnik besichtigen, die zum 
UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Weiter, in Richtung Zatwarnica, 
wird das Tal immer wilder und schöner – der Fluss mäandriert in 
weitschweifigen Schleifen zum bewaldeten Otryt-Massiv, dann 
durch wilde Acker und Lichtungen bis zu den Poloninen hin.

Der Sternhimmelpark
In dem malerischen Örtchen Dwernik empfiehlt sich ein Aufen-
thalt im touristischen Bauernhof „Dolistowie”. Eine besondere At-
traktion, die es vermutlich in keinem anderen polnischen Gebirge 
gibt, ist hier die Möglichkeit der nächtlichen Sternbesichtigung im 
Sternhimmelpark. Man liegt in Liegestühlen, hört einzigartigen 
Erzählungen über die Galaxis zu und kann den dabei den gehe-
imnisvollen Himmel beobachten. Das ist hier besonders günstig 
– fernab dem Großstandlärm und -lichtern und vor allem Smog 
kann man hier einen wahrhaftig wundervollen Abend genießen. 

Ein Kino am Ende der Welt
Einige Kilometer weiter liegt Zatwarnica. Hier endet der Weg, weiter 
führt nur ein wilder Pfad durch die nicht mehr bewohnten Dörfer 
Tworylne und Hulskie, es ist einer der romantischsten Winkel im 
Bieszczady-Gebirge. Zatwarnica selbst besteht nur aus etwa einem 
Dutzend Häusern, umso mehr überraschend ist das hiesige... Kino! 
Zudem heißt es recht herausfordernd, nämlich „Konkret”. Es ent-
stand aus Liebe zum Film und zu  Bieszczady. Gedreht wurden hier 
die Filme „Wolna sobota” („Freier Samstag”), „Kino objazdowe” 
(„Wanderkino”) und „Hasło” („Passwort”). Außerdem findet man 
hier eine „Pferdebedienungsanweisung” und den Geist des wilden 
Bieszczady – denn Zatwarnica liegt wirklich fernab allem Kommerz.   

Eine Fahrt mit der Fahrraddraisine
Unsere Bieszczady-Reise haben wir mit der Schmalspurbahn 
begonnen, so ist es auch angebracht, uns von den Bergen eben-
falls auf Gleisen zu verabschieden. Es wird jedoch keine Zugreise 
sein, sondern eine Tour mit Fahrraddraisinen. Es ist die neueste, 
noch nicht allen bekannte Attraktion in Bieszczady und eine Idee, 
eine der einst verkehrsreichsten, vor einigen Jahren stillgelegten 
Bahnstrecken in den Karpaten – von Lviv nach Budapest – wiede-
rzubeleben. Die Tour mit den leichten Draisinen beginnt in Uherce 
Mineralne. Auch für Bieszczady-Kenner ist die Blickperspektive 
aus der Draisine ganz neu und unbekannt. Und denjenigen, die 
aktiven Tourismus lieben, schlagen wir an dieser Stelle vor, auf 
Pontons umzusteigen und nach Sanok zu fahren!

Solche unbekannte Orte gibt es in Bieszczady viel mehr und sie 
sind es alle wert, bewandert zu werden. Also, wenn wir wieder zu 
den Bergalmen fahren, sollten wir sie nicht zu besuchen vergessen.  
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Województwo śląskie to region pełen nie-
spodzianek, ale są tu miejsca, do odwiedze-
nia których nie trzeba nikogo namawiać. 
Należy do nich powiat bielski. Miłośnicy ak-
tywnego wypoczynku i zwiedzania zabytków 
oraz historycznych miejsc – na pewno nie 
będą zawiedzeni.

Aktywnie przez cały rok
U podnóża i zbocza Beskidów, na terenach okalających mia-
sto Bielsko-Biała, największy ośrodek miejski w okolicy, stano-
wiący odrębny powiat grodzki – można znaleźć największe 
atrakcje  powiatu  bielskiego.  Swoistym  znakiem  firmowym 
powiatu jest Szczyrk. Ta najbardziej znana miejscowość tu-
rystyczna zachęca do uprawiania narciarstwa zimą, a latem 
do pieszych wędrówek i  innych aktywności. Jako obowiąz-
kowe punkty wypraw górskimi szlakami Szczyrku traktować 
należy  wyprawę  na  Skrzyczne  (najwyższy  szczyt  Beskidu 
Śląskiego, 1257 m n.p.m.) i Klimczok (1117 m n.p.m.). Na 
szczyt można wjechać kolejką krzesełkową. Schronisko PTTK 
zaprasza do korzystania nie tylko z noclegów, ale i ze ścianki 

POWIAT BIELSKI 
na każdą pogodę

Jaga Kolawa

Paralotniarz lecący z Góry Żar nad Jezioro Międzybrodzkie  Gleitschirmflug vom Berg Żar über den Międzybrodzkie-See

wspinaczkowej, strzelnicy i boisk do siatkówki i koszyków-
ki. Najbardziej odważni  turyści mogą wznieść  się ponad 
malownicze wzgórza, doliny i jeziora, startując ze Skrzycz-
nego na paralotni. Ponad 13 km tras zjazdowych sprawia, 
że  wielu  uważa  Skrzyczne  za  najlepszą  górę  narciarską 
w Polsce! Z Klimczoka z kolei można podziwiać pejzaże 
okolicznych gór i rozpadlin skalnych z jaskiniami. W jed-
nej  z  nich  według  legendy  miał  ukrywać  się  Klimczok. 
Jak głosi ludowe podanie, był to syn księcia urodzony na 
zamku i zamieniony w dzieciństwie z potomkiem praczki. 
Inna,  bardziej  prawdopodobna, wersja mówi  o  tym,  że 
był zwykłym zbójnikiem śląsko-żywieckiego pogranicza. Od 
jego nazwiska w epoce romantyzmu nazwano szczyt, gdzie 
obecnie znajduje się schronisko i krzyżują się liczne piesze 
szlaki turystyczne. Do odwiedzenia powiatu bielskiego za-
chęca blisko 200 km dobrze oznakowanych tras. Właściwie 
z każdej miejscowości powiatu można wyruszyć na najwyż-
sze szczyty Beskidu Śląskiego i Małego. Oprócz najbardziej 
znanych Skrzycznego i Klimczoka, ze Szczyrku, Bystrej, Ja-
worza, Kóz czy Wilkowic można udać się na Błatnią (917 
m n.p.m.), Magurkę  (909 m n.p.m.)  albo Hrobaczą  Łąkę 
(828 m n.p.m.), skąd roztaczają się widoki na sąsiednie pa-
sma Beskidu Żywieckiego. Tam pośród pól, łąk, lasów i pa-
górków można przeżyć prawdziwą pieszą, jak i rowerową 
przygodę z całą rodziną albo pojeździć konno po górskich 
szlakach. Innych wrażeń dostarcza oglądanie świata z per-
spektywy poziomu wody, szczególnie w rejonie malowni-
czego  przełomu  Soły  oraz  jezior Międzybrodzkiego  i  Ży-
wieckiego, gdzie stworzono idealne warunki do uprawiania 
żeglarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu. 

Z kulturą, sztuką i folklorem za pan brat
Ziemia bielska to nie tylko świeże górskie powietrze i prze-
piękna przyroda, ale również liczne i zróżnicowane zabytki 
oraz historyczne pamiątki, które można podziwiać w od-
wiedzanych wsiach i miastach.

Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Szczyrku
Wallfahrtskirche St. Jakob in Szczyrk

Zamek w Grodźcu / Das Schloss in Grodziec
Die Woiwodschaft Schlesien ist eine Region, die 
viele Überraschungen bietet, es gibt hier aber 
auch Orte, die keiner Überredung bedürfen:  
dazu gehört auch der Kreis Bielsko. Diejenigen, 
die auf aktive Erholung und Sightseeing setzen, 
werden ganz bestimmt keine Enttäuschung er-
leben. 

Aktivität – das ganze Jahr über
Die größten Attraktionen des Kreises sind am Fuße und an 
den Berghängen der Beskiden, in der Umgebung der kreis-
freien Stadt Bielsko-Biała, der größten Stadt in der Region 
zu finden. Sehenswert ist der meistbesuchte Ort des Kreises 

KREIS BIELSKO 
– bei jedem Wetter

– Szczyrk (Schirk), wo man im Winter Skisport betreiben 
kann und der im Sommer u.a. viele Wandermöglichkeiten 
bietet. Ein Muss ist bei einem Besuch in Szczyrk ein Aus-
flug  auf  den  Berg  Skrzyczne  (er  ist mit  1257 m  ü.d.M. 
Höhe, der höchste Gipfel der Schlesischen Beskiden) und 
auf den Klimczok (1117 m ü.d.M.). Man kann den Gipfel 
des Berges Skrzyczne auch mit einem Sessellift ‘erobern’. 
Die  PTTK-Bergbaude  bietet  nicht  nur  Übernachtung-
smöglichkeiten,  sondern  auch  eine  Kletterwand,  einen 
Schießstand  und  Volley-  und  Basketballplätze.  Mutigste 
Touristen können die malerischen Hügel, Täler und Seen 
aus der  Luft, mit  einem Gleitschirm bewundern. Mit 13 
km Abfahrtspisten gilt Skrzyczne bei vielen Skisportlern als 
bester Skiabfahrtsberg  in Polen! Vom Klimczok hat man 
wiederum eine sehr gute Sicht auf die umliegenden Berge 
und Klüfte. In einer der Höhlen soll sich einst der Fürsten-
sohn Klimczok versteckt haben. Der im Schloss geborene 
Junge soll nach seiner Geburt gegen den Sohn einer Wa-
schfrau ausgetauscht worden sein. Eine andere Volkssage 
klingt  etwas wahrscheinlicher  –  Klimczok war  ein  ‘ganz 
normaler’ Räuber, der sein Unwesen an der Grenze zwi-
schen Schlesien und der Region Żywiec trieb. Nach seinem 
Namen wurde der Berg in der Zeit der Romantik benannt. 
Auf dem Klimczok-Gipfel steht eine Bergbaude, dort kreu-
zen sich auch viele Wanderwege. Im Kreis Bielsko gibt es 
fast  200  km gut markierte Wanderrouten,  so  dass man 
praktisch von  jedem Ort einen Ausflug auf die höchsten 
Gipfel der Schlesischen und der Kleinen Beskiden machen 
kann.  Von  Szczyrk,  Bystra,  Jaworze,  Kozy  und Wilkowi-
ce  kann man  nicht  nur  Skrzyczne  und  Klimczok  erklim-
men. Man kann von dort auch die Berge Błatnia (917 m 
ü.d.M.),  Magurka  (909  m  ü.d.M.)  oder  Hrobacza  Łąka 
(828 m ü.d.M.) erreichen, von wo sich ein wunderschöner 
Blick auf die benachbarten Bergzüge der Żywiec-Beskiden 
bietet. Empfehlenswert ist ein Familienausflug zu Fuß, per 
Rad oder  zu  Pferde  zwischen den umliegenden  Feldern, 
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Jednym  z  najcenniejszych  zabytków  w  tej  części  Polski 
jest malowniczy gotycko-renesansowy zamek w Grodźcu. 
Zachowało się też kilka siedzib szlacheckich, późnobaro-
kowy  pałac  w  Czechowicach-Dziedzicach  oraz  okazały 
zespół pałacowy w Jaworzu. Warto zobaczyć także klasy-
cystyczny dwór Habsburgów w Bestwinie, a także dworki 
w Kobiernicach, Ligocie czy Starej Wsi. Wśród zabytków 
architektury sakralnej wyróżniają się drewniane kościółki, 
m.in. w Szczyrku, Starej Wsi i Bielowicku. Dla koneserów 
malarstwa gratką jest muzeum Juliana Fałata (1853-1929) 
w  jego własnym  domu  zwanym  „Fałatówką” w  Bystrej. 
Zupełnie inna w nastroju, ale też pełna twórczej atmosfe-
ry, jest Galeria Strachów Polnych Floriana Kohuta w Rudzi-
cy. Warto odwiedzić  Izby Regionalne w Bestwinie, Starej 
Wsi, Kozach, czy też Chatę Międzyrzecze w Jasienicy. 
Prawdziwym  skarbem  regionu  jest  autentyczny  folklor 
starannie  kultywowany  przez  zespoły  ludowe  i  organi-
zacje  kulturalne.  Zachowały  się  zarówno  tradycje  górali 
beskidzkich, jak i niezwykle oryginalna kultura Wilamowic 
o  flamandzkim  rodowodzie,  którą można  lepiej poznać, 
np.  podczas  imprezy Wilamowskie  Śmiergusty.  Spośród 
licznych wydarzeń kulturalnych warto zwrócić uwagę na 
Tydzień  Kultury  Beskidzkiej,  który  od  kilkudziesięciu  lat 
przyciąga  zespoły  folkowe  z  różnych  zakątków  Europy 
i świata.
Również  tradycje kulinarne  regionu, które ze  szczególną 
troską  pielęgnowane  są  wśród  mieszkańców  powiatu, 
doczekały się własnej imprezy. W Przeglądzie Potraw Re-
gionalnych  „Kulinarne  Dziedzictwo  Powiatu  Bielskiego” 
organizowanym  podczas  corocznej  imprezy  plenerowej 
„Święto Powiatu”, biorą udział przedstawiciele  lokalnych 
Kół  Gospodyń  Wiejskich  oraz  członkowie  stowarzyszeń 
regionalnych,  prezentując  dziedzictwo  kulinarne  naszej 
małej ojczyzny w postaci potraw i napojów, wywodzących 
się  z  tradycji  tutejszych  terenów. W  tym  roku wypróbo-
wać lokalne specjały będzie można 3 września – podczas 
„Święta Powiatu Bielskiego ” w amfiteatrze w Jaworzu.  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Kreisstarostei in Bielsko- Biała
www.powiat.bielsko.pl           www.sitbb.plPOWIAT BIELSKI

Uczestniczki Przeglądu Potraw „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”
Teilnehmerinnen  der Übersicht der Regionalgerichte

 „Kulinarisches Erbe des Kreises Bielsko“

Wiesen, Wäldern und Hügeln. Einen ganz anderen Blick 
auf  die  umliegende  Landschaft  hat man  auf  dem Was-
ser – besonders malerisch sind der Durchbruch des Flusses 
Soła und die Seen Międzybrodzkie und Żywieckie, wo es 
ideale Bedingungen für Segel- und Wasserskisport sowie 
für Windsurfing gibt.

Kultur, Kunst und Folklore 
Die Region Bielsko ist nicht nur für die frische Bergluft und 
die wunderschöne Natur berühmt, sondern auch für viele 
Bau- und Kulturdenkmäler, die man in den besuchten Dör-
fern und Städten bewundern kann. 
Zu  den  kostbarsten  Baudenkmälern  dieser  Region  zählt 
das im Stil der Gotik und Renaissance erbaute Schloss in 
Grodziec.  Erhalten  sind  auch  einige  Adelssitze,  wie  der 
spätbarocke Palast in Czechowice-Dziedzice und die impo-
sante Schlossanlage in Jaworze. Sehenswert sind ebenfalls 
der  klassizistische  Habsburg-Palast  in  Bestwina  und  die 
Landhöfe  in  Kobiernice,  Ligota  und  Stara Wieś.  Interes-
sante  Beispiele  der  hölzernen  Sakralarchitektur  sind  u.a. 
die Kirchen  in  Szczyrk,  Stara Wieś und Bielowicko. Kun-
stinteressierten ist das Julian-Fałat-Museum (1853–1929) 
in seinem Wohnhaus „Fałatówka“ in Bystra zu empfehlen. 
Ganz anders, aber auch voller schöpferischen Flairs ist die 
Galerie der Feldscheuchen von  Florian Kohut in Rudzica. 
Sehenswert  sind  die  Regionalstuben  in  Bestwina,  Stara 
Wieś und Kozy und die Hütte Międzyrzecze in Jasienica.
Echter Reichtum der Region  ist die authentische  Folklore, 
die von lokalen Volksensembles und  Kulturorganisationen 
kultiviert wird. Gepflegt werden sowohl die Traditionen des  
Beskiden-Bergvolkes als auch die überaus originelle Kultur 
von Wilamowice, die auf flämischen Ursprung zurückblickt. 
Den  besten  Überblick  darüber  bekommt  man  bei  dem 
Event Wilamowskie Smiergusty. Unter den zahlreichen Kul-
turevents ist die Woche der Beskiden-Kultur zu nennen, die 
seit mehreren Jahrzehnten Volksensembles aus der ganzen 
Welt anlockt.
Einen eigenen Festtag feiern auch die kulinarischen Tradi-
tionen der Region, die von den hiesigen Einwohnern be-
sonders gepflegt werden. An dem alljährlich unter freiem 
Himmel stattfindenden „Kreisfest“ nehmen Vertreterinnen 
der lokalen Bäuerinnenkreise und Mitglieder der Regiona-
lvereine teil und präsentieren das kulinarische Erbe unserer 
kleinen Heimat – Gerichte und Getränke, die nach den tra-
ditionellen lokalen Rezepten zubereitet wurden. In diesem 
Jahr kann man die lokalen Spezialitäten am 3. September, 
beim „Fest des Kreises Bielsko” im Amphitheater in Jawo-
rze kosten.
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Rewitalizacja miejskich 

parków, zagospodarowanie 

brzegów jezior oraz kultura 

w kameralnym wydaniu 

to recepta na promocyjny 

sukces Olsztyna w ostatnich 

latach. Efekt docelowy 

zakłada, że w mieście ma się 

dobrze mieszkać, a turyści 

mają przestać traktować 

je jedynie jako przystanek 

w drodze ku Wielkim 

Jeziorom Mazurskim.

Revitalisierung der Stadtparks, 

Bewirtschaftung der Seeufer 

und Ausrichtung auf vertraute 

Kultur ist das Werberezept für 

den Erfolg, den Olsztyn in den 

letzten Jahren verzeichnen konnte. 

Das Ziel ist folgendes: die Stadt 

soll sowohl einwohner- als auch 

besucherfreundlich werden, die 

Besucher sollen die Stadt nicht 

ausschließlich als eine Station 

auf dem Wege zu den Großen 

masurischen Seen betrachten.  
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Olsztyn 
kusi nowymi atrakcjami

(Alleinstein) lockt 
mit neuen Attraktionen an

Olsztyn jest dziś kameralnym miastem, które szczególnie 
w sezonie letnim tętni kulturą. Pobudzający do reflek-
sji gotycki klimat zamku i katedry, a także relaksujące 
otoczenie wody i zieleni zachęcają mieszkańców i tury-
stów do udziału w licznych wydarzeniach kulturalnych, 
których nie brakuje np. w programie Olsztyńskiego Lata 
Artystycznego – jednego z największych letnich festiwali 
w Polsce. Być może tę inspirującą atmosferę grodu nad 
Łyną antycypował najwybitniejszy mieszkaniec miasta – 
Mikołaj Kopernik, który w olsztyńskim zamku zaczął spi-
sywać swe fundamentalne dzieło „O obrotach sfer nie-
bieskich”. Tego się nie dowiemy, ale możemy wykazać, 
że atrakcje Olsztyna (nowe i odnowione) mają spójny 
wspólny mianownik.

Nad jeziorem i w parkach...
Świetnym przykładem świadomego wykorzystania po-
tencjału miejsca jest niedawno zakończona inwestycja 
nad jeziorem Ukiel. Projekt pn. „Budowa całorocznej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzy-
wym w Olsztynie” kosztował ponad 65 milionów zło-
tych, ale już dziś widać, że warto było je wydać. Nad 
jeziorem powstały m.in. mola i pomosty, promenada, 
szlaki rowerowe i narciarskie, wypożyczalnia sprzę-
tu sportowego, sezonowe lodowisko, skatepark (zimą 
snowpark), całoroczna baza sportów wodnych, cało-

Olsztyn ist eine gemütliche Stadt, die aber im Sommer von 
der allseitigen Kultur lebt. Das zur tiefen Reflexion anregende 
Flair der gotischen Burg und Kathedrale, die entspannende 
Wirkung der umliegenden Wälder und Gewässer tragen dazu 
bei, dass sowohl die Stadtbürger als auch die Besucher gern 
an den zahlreichen Kulturevents teilnehmen, von welchen 
es hier eine Menge gibt, wie z.B. die Veranstaltungen im 
Rahmen des Olsztyner Sommers – eines der größten Som-
merfestivals in Polen. Es kann durchaus sein, dass der be-
rühmteste Stadteinwohner der Stadt, der Domherr Nikolaus 
Kopernikus die inspirierende Atmosphäre der Burgstadt an 
der Łyna antizipiert hat, der auf der hiesigen Burg sein fun-
damentales Werk „De revolutionibus orbium coelestium” zu 
schreiben begann.
Das werden wir nicht mehr erfahren, aber wir können dur-
chaus belegen, dass sowohl die neuen als auch die neu be-
lebten Attraktionen von Olsztyn einen gemeinsamen Nenner 
haben.  

Am See und in den Parks…
Ein hervorragendes Beispiel der bewussten Nutzung des Po-
tenzials des Ortes ist die kürzlich abgeschlossene Investition 
am See Ukiel. Das Projekt „Bau der ganzjährigen Sport- und 
Erholungsinfrastruktur am See Krzywe in Olsztyn” kostete 
über 65 Millionen Zloty. Man sieht jedoch auf den ersten 
Blick, dass es kein vergeudetes Geld war und dass es sich 

Olsztyńska starówka / Die Altstadt von Olsztyn



roczna hala do siatkówki plażowej z salami do squasha, 
boiska do siatkówki i place gier, parking, a także  udo-
godnienia architektoniczne dla osób niepełnospraw-
nych. 
W lipcu 2014 r. w samym sercu Olsztyna, wzdłuż brze-
gu Łyny, na obszarze, który przez lata pozostawał zapo-
mniany i zaniedbany, powstało miejsce wyjątkowe. Ob-
szar ten jest usytuowany pomiędzy ulicami 22 Stycznia, 
Pieniężnego, Kościuszki, Niepodległości, Emilii Plater 
i Knosały. Park Centralny, bo taką nazwę nosi ta 13-hek-
tarowa oaza zieleni, w niezwykle efektowny sposób 
odmienił wygląd śródmieścia. Wrażenie robią fontanna 
z zadaszoną sceną, półokrągły podest, miniamfiteatr, 
ścieżki rowerowe i spacerowe czy system oświetleniowy.  
Z kolei pod koniec ubiegłego roku zakończono prace 
związane z rewitalizacją parku Podzamcze. To ponad 
5 hektarów powierzchni o charakterze widokowym 
(słynne olsztyńskie wiadukty kolejowe!) i spacerowym. 
Można się tam zrelaksować w otoczeniu zabytków 
i cennego starodrzewu.

W planetarium i zamku
Olsztyńskie Planetarium Astronomiczne otwarto 19 
lutego 1973 r. – w 500. rocznicę urodzin Mikołaja 
Kopernika. Od wiosny 2012 r. placówka zaprasza 
na pokazy w systemie full-dome. To nowoczesny 
cyfrowy system projekcyjny, który pozwala widzowi 
na symboliczne opuszczenie Ziemi i odbycie wirtualnej 
podróży kosmicznej, podczas której np. obejrzy z bliska 
powierzchnię Księżyca, przeleci przez pierścienie Saturna 
albo wyląduje na Tytanie. 
Perełką architektoniczną miasta jest Obserwatorium 
Astronomiczne, które otwarto w 1979 r. w zaadaptowanej 
wieży ciśnień, zbudowanej w 1897 r. na Wzgórzu 
Świętego Andrzeja przy ul. Żołnierskiej. W latach 2011- 

2012 wieża doczekała się gruntownej modernizacji oraz 
zakupu nowego wyposażenia.

Najstarszą budowlą w mieście jest XIV-wieczny zamek. 
Jego najwybitniejszym mieszkańcem był Mikołaj Koper-
nik, który rezydował tam w latach 1516-1519 i 1520-
1521 w charakterze administratora dóbr kapituły war-
mińskiej. To w nim skonstruował swoją słynną tablicę 
astronomiczną służącą do wyznaczania równonocy wio-
sennej. Ten unikalny eksponat, jedyne na świecie narzę-
dzie wykonane ręką, która „wstrzymała Słońce”, wciąż 
można podziwiać w zamkowym krużganku. Obecnie 
w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur. 
W 2016 roku Olsztyn będzie obchodzić 500. rocznicę 
przybycia Kopernika. W nieco dalszej perspektywie mia-
sto czekają kolejne kopernikowskie jubileusze – 500. 
rocznica rozpoczęcia przez astronoma prac nad rękopi-
sem „O obrotach sfer niebieskich” (historycy udowodni-
li, że to właśnie w zamku w Olsztynie w 1520 r. rozpo-
czął obliczenia i spisywanie tego dzieła) oraz taka sama 
rocznica obrony zamku przed oblężeniem krzyżackim, 
które miało miejsce w 1521 r.

Zamek w Olsztynie / DIe Burg in Olsztyn

Pomnik M. Kopernika na Podzamczu / Nikolaus-Kopernikus-Denkmal von der Burg

Bazylika konkatedralna św. Jakuba  / Konkathedrale-Basilika St Jakob Obserwatoriun astronomiczne / Astronimische Sternwarte

Marina nad jeziorem Ukiel / Marina am See Ukiel

gelohnt hat, es auszugeben. Am See entstanden u.a. Molen, 
Wasserbrücken, eine Promenade, Radwege, Laufskipisten, 
eine Sportgeräteausleihe, eine Wintereisbahn, ein Skatepark 
(im Winter Snowpark), eine ganzjährig betriebene Wasser-
sporteinrichtung, eine ganzjährige Halle für Volleyball und Squ-
ash, Volleyballsplätze, Spielplätze und ein Parkplatz. All das ist 
ebenfalls für Menschen mit Behinderungen zugänglich. 
Im Juni 2014 entstand mitten im Herzen Olsztyns, am Ufer 
des Łyna, auf einem jahrelang vergessenen und verwahr-
losten Gelände ein ganz besonderer Ort. Das Gebiet liegt 

zwischen den Straßen 22 Stycznia, Pieniężnego, Kościuszki, 
Niepodległości, Emilii Plater und Knosały. Der Park Central-
ny – denn so heißt diese 13 Hektar große, grüne Oase – hat 
das Antlitz des Stadtzentrums grundlegend verändert. Beein-
druckend sind der Springbrunnen, die überdachte Bühne, 
das halbrunde Podium,  das Miniamphitheater, die Rad- und 
Spazierwege und sogar das Beleuchtungssystem.
Ende des letzten Jahres wurden hingegen mit der Revitali-
sierung des Parks Podzamcze verknüpfte Maßnahme abge-
schlossen. Das über 5 Hektar große Gelände bietet schöne 
Ansichten (die berühmten Eisenbahnbrücken!) und Flanier-
möglichkeiten. Man kann dort, inmitten alter Bäume und zahl-
reicher Baudenkmäler so richtig relaxen!   

Im Planetarium und auf der Burg
Das Olsztyner Planetarium wurde am 19. Februar 1973 – 
zum fünfhundertsten Geburtstag von  Nikolaus Kopernikus 
eröffnet. Seit dem Frühjahr 2012 lädt es zu Präsentationen 
im Fulldome-System ein. Dieses moderne, digitale Vorführ-
system ermöglicht den Besuchern, die Erde symbolisch zu 
verlassen und einen virtuellen Kosmosflug zu erleben, bei 
dem sie die Mondoberfläche aus der Nähe betrachten, die 
Ringe des  Saturn durchfliegen und auf dem Planeten Titan 
(Saturn VI) landen können.  
Eine architektonische Perle der Stadt ist die Astronomische 
Sternwarte, die 1979 im ehemaligen Wasserturm eröffnet 
wurde, die 1897 auf dem Andreashügel, in der Straße Żoł-
nierska entstand. 2011 und 2012 wurde der Wasserturm 
gründlich modernisiert und neu ausgestattet.  

Das älteste Bauwerk der Stadt ist die aus dem 14. Jahr-
hundert stammende Burg, deren berühmtester Bewohner 
Nikolaus  Kopernikus war, der dort von 1516 bis 1519 und 
von 1520 bis 1521 als Kanzler des Ermländer Domkapitels 
residierte. In der Burg entstand seine berühmte astronomi-
sche Tafel, die zur Berechnung des Aequinoctiums diente. 
Dieses einmalige Exponat – das weltweit einzige durch die 
Hand, die „die Sonne anhielt” angefertigte Werkzeug – kann 
immer noch auf dem Putz des Kreuzgangs der Burg bewun-
dert werden. Gegenwärtig beherbergt die Burg das Museum 
für Ermland und Masuren.
2016 begeht Olsztyn den fünfhundertsten Jahrestag der 
Ankunft von Kopernikus in der Stadt. Danach folgen noch 
mehrere kopernikanische Jubiläen – der fünfhundertste 
Jahrestag des Beginns der Arbeit des großen Astronomen 
am Manuskript seines Werkes „De revolutionibus orbium 
coelestium” (die Historiker konnten belegen, dass er 1520 
in Olsztyn mit den Berechnungen und die Aufzeichnungen 
zu diesem Werk begann). Und 1521 folgt das fünfhundert-
ste Jubiläum der Verteidigung der Burg vor der Belagerung 
durch den Deutschen Orden. 
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Majestatyczne Tatry rozpościerające się 

dookoła. Wioski malowniczo położone 

na wierchach i u ich stóp, drogi wijące 

się wśród charakterystycznych dla re-

gionu zabudowań, prężnie rozwijająca 

się infrastruktura sportowo-rekreacyjna, 

niepowtarzalna atmosfera i kultura prze-

nikająca codzienność…. To wszystko to 

tylko namiastka walorów, które cechują 

teren gminy Bukowina Tatrzańska.

Majestätische Tatra rundherum, male-

risch auf Bergen und zu ihren Füßen ge-

legene Dörfer, Straßen, die sich zwischen 

den für diese Region typischen Bauten 

winden, dynamisch fortschreitende 

Sport- und Erholungsinfrastruktur, einma-

liges Flair und eine Kultur, die den Alltag 

erschließt… All das ist nur ein Bruchteil 

dessen, was man von der Gemeinde 

Bukowina Tatrzańska erzählen kann.

BUKOWINA
       TATRZAŃSKA

Gmina z Morskim Okiem
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       TATRZAŃSKA       TATRZAŃSKA       TATRZAŃSKA       TATRZAŃSKA
BUKOWINA TATRZAŃSKA – DIe GemeINDe mIT Dem meeRAUGe

Atrakcje na każdą porę roku
Przez cały rok można tutaj korzystać ze skarbów na-
tury. Lato w gminie Bukowina to wspaniałe wycieczki 
w góry (na obszarze gminy leżą m.in. Rysy i Morskie 
Oko), rodzinne spacery czy trekking oznakowanymi 
ścieżkami do oddalonych od ruchliwych miejsc naj-
piękniejszych zakątków sołectw, spływy kajakowe, 
rafting, zróżnicowane pod względem trudności trasy 
rowerowe, jazda konna. Zimą zaś, dzięki wielu ośrod-
kom narciarskim, można tutaj aktywnie wypocząć na 
nartach zarówno zjazdowych, jak i biegowych czy też 
lodowiskach. Kompleksowości oferowanych usług 
dopełniają szkółki narciarskie, wypożyczalnie nart, za-
plecze handlowe i gastronomiczne oraz dodatkowe 
atrakcje nie tylko dla dzieci. 

Baseny termalne
Na terenie Gminy znajdują się dwa nowoczesne kom-
pleksy termalne. Dzięki swojej specyfice oraz szerokie-
mu wachlarzowi atrakcji każdy z gości znajdzie coś 
dla siebie – czy to w Białce Tatrzańskiej czy też w Bu-
kowinie Tatrzańskiej. 

Attraktionen für jede Jahreszeit 
Man kann hier das ganze Jahr über die Reichtümer 
genießen, die die Natur bietet. Der Sommer in der 
Gemeinde Bukowina Tatrzańska bedeutet herrliche 
Ausflüge in die Berge (auf dem Gebiet der Gemeinde 
liegen Rysy und das Meerauge / Morskie Oko), Fami-
lienspaziergänge, Trekking auf markierten Strecken 
zu den schönsten Schulzendörfern, die fernab be-
völkerter Orte liegen, Kanufahrten, Rafting, Radwege 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Reiten. 
Und im Winter ermöglichen die zahlreichen Skicen-
ter aktive Erholung auf Langlauf- oder Abfahrtskiern 
oder beim Schlittschuhlaufen. Die Center erbringen 
komplexe Dienstleistungen, so gibt es hier Skiunter-
richt, Skiausleihen, Einkaufs- und gastronomische 
Einrichtungen sowie viele andere Attraktionen, nicht 
für Kinder. 

Thermalbäder
Auf dem Gebiet der Gemeinde liegen zwei moder-
ne Thermalanlagen. Dank ihrer Spezifik und einem 
breitgefächerten Angebot an Attraktionen wird je-
der Besucher etwas für sich finden – sei es in Białka 
Tatrzańska oder in Bukowina Tatrzańska.

Nicht nur 
„Sabałas Märchenerzählungen”
Die immer lebendige, von Generation auf Generati-
on übermittelte Kultur von Podhale, Spisz sowie die 
Kultur der Roma kann man bei verschiedenen Fa-
milienfeiern, kirchlichen Festen und häufig stattfin-
denden Kulturveranstaltungen in allen Schulzendör-
fern kennenlernen. Zu den bedeutendsten Events 
zählen gesamtpolnische Festivals und Wettbewerbe, 
u.a. „Sabałas Märchenerzählungen”, der „Goralen-
Karneval” und der „Kleine Sejm der Dorftheater”, die 
in Bukowina Tatrzańska stattfinden. Einzelheiten zum 
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Nie tylko „Sabałowe bajania”
Wciąż żywe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, tradycje Podhala, Spisza oraz rom-
ską można zobaczyć podczas różnorodnych 
uroczystości rodzinnych, kościelnych, a tak-
że częstych wydarzeń kulturalnych odby-
wających się we wszystkich sołectwach. Do 
największych wydarzeń zaliczają się ogól-
nopolskie festiwale i konkursy, m.in. „Sa-
bałowe Bajania” i „Góralski Karnawał” czy 
„Sejmik Teatrów Wiejskich” odbywające się 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Szczegóły dotyczą-
ce kalendarza imprez znajdują się na stronach  
www.domludowy.pl. 
Dom Ludowy to nie tylko siedziba prężnie dzia-
łającego centrum kultury, ale największy dom 
drewniany w Polsce. Jest on jednym z wielu 
zabytków na terenie gminy, które warto zoba-
czyć. Niepozorne, a bardzo urokliwe, są przy-
drożne kapliczki tak wiele mówiące o religijno-
ści mieszkańców. 

20 tysięcy miejsc noclegowych
Oferujemy liczną i bardzo dobrą bazę noclegową.  
To kwatery prywatne, pensjonaty, wille, a także 
dwa wysokiej klasy hotele z zapleczem konfe-
rencyjno-szkoleniowym. Na terenie gminy jest 
ponad 20 tys.miejsc noclegowych do Państwa 
dyspozycji. 
Więcej o naszej gminie i jej atrakcjach na stro-
nie www.ugbukowinatatrzanska.pl 

Serdecznie zapraszamy!

Eventkalender sind auf der Webseite www.domludowy.pl 
abrufbar. 
Das Volkshaus ist nicht nur ein dynamisches und aktives 
Kulturzentrum, sondern auch das größte aus Holz gebaute 
Haus in ganz Polen. Es gehört zu den vielen Baudenkmälern 
in der Gemeinde, die sehenswert sind.  Sehr reizvoll sind die 
unscheinbaren Bildstöcke an den Wegesrändern – ein stummes 
Zeugnis der Gottesfürchtigkeit der hiesigen Menschen.    

20 000 Übernachtungsplätze  
Wir verfügen über ein großes und sehr gutes Übernach-
tungsangebot: Privatquartiere, Pensionen, Villen und zwei 
erstklassige Hotels mit Konferenz- und Schulungscentern. 
In der ganzen Gemeinde stehen Ihnen über 20 000 Über-
nachtungsplätze  zur Verfügung.
Mehr über unsere Gemeinde und ihre Attraktionen:
www.ugbukowinatatrzanska.pl     

Die Gemeinde Bukowina Tatrzańska 
lädt herzlich ein!
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Powiat Lidzbarski w partnerstwie z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński zrealizował projekt 
„Termy Warmińskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, 
Oś priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.1 – Wzrost potencjału turystycznego, 

Poddziałanie 2.1.3 – Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.

Der Kreis Lidzbark hat zusammen mit der Stadtgemeinde Lidzbark Warmiński das Projekt „Ermländer Ther-
men” umgesetzt, das aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des 
Regionalen Operationellen Programms Ermland und Masuren für die Jahre 2007–2013 mitfinanziert wurde.

Prioritätsachse 2 – Tourismus, Aktivität 2.1 – Wachstum des touristischen Potenzials
Maßnahme 2.1.3 – Sport- und Erholungsinfrastruktur.

Termy Warmińskie ErmländEr ThErmEn

44 45

Budynki Term Warmińskich zaprojektowano z wykorzystaniem 
naturalnego ukształtowania terenu, jego spadków i walorów wi-
dokowych. Główna bryła budynku została otoczona terenami re-
kreacyjnymi z uwzględnieniem ich walorów i ekspozycji. W strefie 
wejścia głównego i terenów restauracji pojawiają się strefy ziele-
ni uporządkowanej, które przechodzą w strefę placu zabaw dla 
dzieci oraz tereny stawu naturalnego. W planie zagospodarowania 
uwzględniono tereny spacerowe, wykorzystując całą powierzch-
nię działki zajmowanej przez Termy.

W skład obiektu Termy Warmińskie wchodzą:
w Budynek główny, składający się z części głównej basenowej – 
termy aktywnej i rekreacyjnej.
w Terma Aktywna

 – wewnątrz (basen pełnowymiarowy 25x12,5 m, basen wie-
lozadaniowy 24,10x14,70 m, basen dla dzieci 8,25x9,60 m 
i trzy jacuzzi),

 –  na zewnątrz (basen wielozadaniowy z dziką rzeką o długo-
ści 120 m).

w Terma Relaks
 –  wewnątrz (basen witalny 17,30x13,70 m, basen terapeu-

tyczny 8,60x7,90 m, basen hipertermiczny 8,75x6,70 m, 
jacuzzi),

 –  na zewnątrz (całoroczny basen zewnętrzny z kanałem prze-
pływowym 120 m).

w Sauna, wellness/SPA
 –  wewnątrz (basen źródlany zimny 2,60x11,25 m, basen za-

nurzeniowy),
 –  na zewnętrz (termalny basen zewnętrzny schładzający 

2,05x2,40 m).
Dodatkowo strefa wellness/spa ma sześć gabinetów kosmetycz-
nych, saunę fińską, saunę parową, sanarium, grotę aromatyczną 
solną, dwa pomieszczenia na masaż podwodny i wirowy, bicze 
wodne oraz basen źródlany.

w Wioska wakacyjna
Wioska wakacyjna składa się z dwóch zespołów domków w za-
budowie szeregowej. Pierwszy zespół składa się z 17 dom-
ków 8-osobowych, dwukondygnacyjnych o pow. ok. 84,58 m2  
z 3 sypialniami, pokojem dziennym, aneksem kuchennym, 2 ła-
zienkami. Zespół zawiera również jeden domek 6-osobowy, dwu-
kondygnacyjny o pow. 84,96 m2 z 2 sypialniami, pokojem dzien-
nym, aneksem kuchennym i 2 łazienkami. Drugi zespół składa się 
z 15 domków 4-osobowych, jednokondygnacyjnych o pow. ok. 
44,60 m2, w tym 5 domków przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych. To obszar przeznaczony dla rodzin z dziećmi, zwolen-
ników aktywnego wypoczynku, turystów.
w Centrum konferencyjne
Część konferencyjna składa się z 4 sal konferencyjnych, umoż-
liwiających dowolność w kreowaniu przestrzeni konferencyjnej 
według aktualnych potrzeb. Sala 1. może pomieścić 150 osób, 
sala 2. – 120 osób, sala 3. – 48 osób, a sala 4. – 18 osób. Sale 
1. i 2. są przedzielone ścianą mobilną, istnieje zatem możliwość 
ich połączenia w jedną salę na 270 osób. Ponadto w części kon-
ferencyjnej zlokalizowane są szatnie, shopping-mall, restauracja, 
sala klubowa z barem, kręgielnia oraz parking podziemny na  
33 miejsca postojowe.
Na terenie kompleksu jest również centrum aktywności obej-
mujące: plac zabaw dla dzieci, staw naturalny z plażą i altanami 
z miejscami do grillowania, boisko do tenisa ziemnego i boisko 
wielofunkcyjne, park linowy i ściankę wspinaczkową z platformą.
Dodatkowo na terenie Term znajduje się 160 miejsc postojowych 
na zewnątrz, w tym 4 dla autokarów.

w Koszty projektu przedstawiają się następująco:
–  całkowity koszt projektu: 93 592 234,40 PLN, w tym:
  –  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 64 420 715,22 PLN.

Die Gebäude der Ermländer Thermen wurden unter dem Ge-
sichtspunkt der natürlichen Oberflächengestaltung, der Gefälle 
und der sich jeweils bietenden Fernsichten geplant. Das Haupt-
gebäude umsäumen Erholungsgebiete. Im Eingangs- und Gast-
stättenbereich erscheinen geordnete Grünzonen, dann folgen der 
Kinderspielplatz und die Gebiete um den natürlichen Teich. Die 
Bewirtschaftung berücksichtigte auch Spaziergelände, wozu das 
gesamte Gebiet der Thermen vorgesehen ist.  

Die Ermländer Thermen bestehen aus:
w Dem Hauptgebäude mit dem Hauptteil der Wasserbecken – 
der aktiven- und der Erholungstherme  
w Aktive Therme 

-  im Inneren (Becken 25 × 12,5 m, Multifunktionsbecken 
24,10 × 14,70 m, Kinderbecken 8,25 × 9,60 m und drei 
Whirlpools),

-  außen (Multifunktionsbecken mit 120 m langem wilden 
Fluss).  

w Relax- Therme  
-  im Inneren (Vitalbecken  17,30 × 13,70 m, Therapiebecken 

8,60 × 7,90 m, hyperthermisches Becken 8,75 × 6,70 m, 
Whirlpool),

-  außen (ganzjähriges Freibad mit einem Durchflusskanal von 
120 m).

w Sauna, Wellness / SPA
-  im Inneren (kaltes Sprudelbecken 2,60 × 11,25 m, Tauchbe-

cken),
-  außen (äußeres, kühlendes Thermalbecken 2,05 × 2,40 m).

Zusätzlich verfügt die Wellness / SPA -Zone über sechs Kosme-
tiksalons, eine finnische Sauna, ein Dampfbad, ein Sanarium, eine 
Aroma-Salzgrotte, zwei Räume für Unterwasser- und Wirbelmas-
sagen, Wasserpeitschen und Sprudelbecken.    

w Feriendorf 
Das Feriendorf besteht aus zwei Reihenhauskomplexen. Der erste 
Komplex besteht aus 17 zweistöckigen Häusern für 8 Personen, 
mit einer Fläche von 84,58 m2 mit 3 Schlafzimmern, einem Wohn-
raum, einer Küchennische und 2 Bädern. Zur Verfügung steht 
auch ein zweietagiges Haus für 6 Personen mit einer Fläche von 
84,96 m2 mit 2 Schlafzimmern, einem Wohnraum, einer Küchen-
nische und 2 Bädern. Der zweite Komplex besteht aus 15 eineta-
gigen Häusern für 4 Personen mit einer Fläche von ca. 44,60 m2, 
darin 5 Häuser für Personen mit Behinderungen. Das Feriendorf 
ist für Familien mit Kindern, sportlich aktive Personen und Urlau-
ber vorgesehen.
w Konferenzzentrum 
Der für Konferenzen bestimmte Teil besteht aus 4 Konferenzsä-
len. Es gibt die Möglichkeit, den Konferenzraum je nach Bedarf zu 
gestalten. Der Saal 1. kann 150 Personen, der Saal 2. – 120 Per-
sonen, der Saal 3. – 48 Personen und der Saal 4. – 18 Personen 
fassen. Die Säle 1. und 2. sind durch eine mobile Wand getrennt, 
so dass man sie zu einem Saal für 270 Personen verbinden kann. 
Im Konferenzteil befinden sich außerdem Garderoben, ein Shop-
ping-mall, ein  Restaurant, ein Klubsaal mit Bar, eine Kegelbahn 
und ein unterirdisches Parkhaus mit 33 Parkplätzen.
In der Anlage befindet sich ebenfalls ein Aktivitätszentrum mit 
einem Kinderspielplatz, natürlichem Teich mit Strand und Grillplät-
zen, ein Tennisplatz, ein Multifunktionsplatz, ein Seilpark und eine 
Kletterwand mit Plattform. Auf dem Thermengelände gibt es 160 
Parkplätze im Freien sowie 4 Parkplätze für Reisebusse.

w Projektkosten:
 -  Gesamte Projektkosten: 93 592 234,40 PLN, darin:
 -  Bezuschussung aus dem Regionalen Operationellen Pro-

gramms Ermland und Masuren  für die Jahre 2007–2013: 
64 420 715,22 PLN.
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ROZWOJU REGIONALNEGO



Przybywa miast, które oferują możliwość wypożyczenia rowerów, bezobsługowych 
stacji rowerowych, ścieżek dla cyklistów, i samych cyklistów. Mieszkańcy miast 
polubili rowery publiczne (przez analogię do transportu publicznego); można 
powiedzieć, że korzystanie z nich stało się symbolem wielkomiejskiego stylu życia. 

fo
t.

 ©
 a

rc
h

. 
b

p
. 

N
ie

m
ie

c
 -

 j
a

n
se

n
 –

 F
o

to
lia

.c
o

m

Grodziski Rower Miejski
9 stacji, 65 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 1 zł, 2. godz. – 1 zł, 3. godz. – 1 zł, każda 
następna – 5 zł 
www.rowery.grodzisk.pl

KMK Bike Krakowskie Rowery Miejskie
34 stacje, 305 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna – 20 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 40 
min – 2 zł, 2. i 3. godz. – po 3 zł, każda następna godz. – 4 zł.
www.kmkbike.pl 

Konstanciński Rower Miejski
5 stacji, 55 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 1 zł, 2. godz. – 1 zł, 3. godz. – 5 zł, każda 
następna godz. – 7 zł 
www.konstancinskirower.pl 

Lubelski Rower Miejski
43 stacje, 430 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 1 zł, 2. godz. – 3 zł, każda następna godz. – 4 zł
www.lubelskirower.pl 

Opole Bike
16 stacji, 164 rowery
Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 2 zł, każda następna godz. – 4 zł
www.nextbike.pl 

PRM Poznański Rower Miejski
37 stacji, 443 rowery
Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 2 zł, każda następna godz. – 4 zł
www.nextbike.pl 

Rower Trójmiejski
8 stacji, 80 rowerów
Opłaty: taryfa podstawowa – 1. i każda następna go-
dzina – 4 zł poza sezonem i 8 zł w sezonie, taryfa dla 
mieszkańców – 1. i każda następna godzina – 2 zł poza 
sezonem i 4 zł w sezonie
www.nextbike.pl 

WRM Wrocławski Rower Miejski
74 stacje, 740 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 2 zł, każda następna godz. – 4 zł
www.nextbike.pl 

VETURILO Warszawski Rower Publiczny
204 stacje, 3039 rowerów

Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 1 zł, 2. godz. – 3 zł, 3. godz. – 5 zł, każda 
następna godz. – 7 zł 
www.nextbike.pl 

Bemowo Bike Bezobsługowa Wypożyczalnia 
Rowerów na Bemowie (Warszawa)
12 stacji, 150 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 1 zł, 2. godz. – 3 zł, każda następna godz. – 4 zł 
www.bemowobike.pl 

RoweRes Bezobsługowe wypożyczalnie 
rowerów miejskich w Rzeszowie
20 stacji
Opłaty: opłata za kartę 20-200 zł, 1-15 min – 0 zł, ko-
lejne 3 kwadranse po 50 gr, 2. godz. – 2 zł, każda na-
stępna godz. – 3 zł 
www.rzeszow.roweres.pl 

TRM Toruński Rower Miejski
28 stacji, 260 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna – 20 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 1 zł, 2. godz. – 3 zł, 3. godz. – 5 zł, każda 
następna godz. – 7 zł 
www.trm24.pl 

Szczecinecka Wypożyczalnia Rowerów
3 stacje, 20 rowerów
Opłaty: 1-10 min –  0 zł, 1 i kolejne godziny – po 5 zł
www.rowery.szczecinek.pl

Bike_S Szceciński Rower Miejski
35 stacji
Opłaty: opłata inicjalna – 20 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 1 zł, 2. godz. – 3 zł, 3. godz. – 5 zł, każda 
następna godz. – 7 zł 
www.bikes-srm.pl 

BBike System Bezobsługowych Wypożyczalni 
Rowerowych w Bielsku-Białej 
12 stacji, 130 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 2 zł, 2. godz. – 3 zł, 3. godz. – 3 zł, każda 
następna godz. – 4 zł 
www.bbbike.eu 

Bydgoski Rower Aglomeracyjny
37 stacji, 350 rowerów

Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-20 min – 0 zł, kolejne 
40 min – 1 zł, 2. godz. – 3 zł, 3. godz. – 5 zł, każda 
następna godz. – 7 zł 
www.bra.org.pl 

Co więcej, stacje rowerowe są usytuowane przy dwor-
cach kolejowych i autobusowych, więc bez problemu 
można przesiąść się np. z autobusu dalekobieżnego na 
rower i odwrotnie. Tak się składa, że pomiędzy kilku-
nastoma miastami, w których funkcjonują systemy ro-
werów publicznych, regularnie kursuje PKS POLONUS: 
szybko i wygodnie dojedziemy z miasta do miasta, 
a dalej możemy już przemieszczać się na dwóch kół-
kach. No to podwijamy nogawki i w drogę! 

Jak to działa? Najpierw należy zarejestrować się w wybra-
nym systemie (w Polsce jest kilku operatorów bezobsłu-
gowych wypożyczalni), co zajmuje 1 minutę, następnie 
doładować konto i… już! Rower można wypożyczyć od 
wiosny do późnej jesieni, płacąc zgodnie z obowiązują-
cą taryfą. Wszelkie informacje ważne dla użytkowników 
znajdują się w regulaminach udostępnionych na stronach 

internetowych – warto się z nimi zapoznać, a w razie wąt-
pliwości zadzwonić na infolinie (dane dotyczące liczby sta-
cji i rowerów w miastach za 2015 r.).

BIKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa
46 stacji, 460 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna 10 zł, 1-30 min – bezpłatnie, 
kolejne 30 min – 1 zł, 2. godz. – 2 zł, każda następna 
– 4 zł
www.bikerbialystok.pl 

City by bike Katowice
3 stacje, 40 rowerów
Opłaty: opłata inicjalna – 10 zł, 1-15 min – 0 zł, kolejne 
3 kwadranse – 1 zł, do 2 godz. – 2 zł, do 3 godz. – 3 zł, 
każda następna godz. – 4 zł 
www.citybybike.pl 

Miejskie rowery
Robert Szewczyk
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Es gibt immer mehr Städte, in welchen es die Möglichkeit gibt, ein Fahrrad auch an 
Selbstbedienungsleihstationen auszuleihen, es gibt auch immer mehr Radwege und 
immer mehr Radfahrer. Die Städter lieben öffentlich zugängliche Fahrräder (ähnlich 
wie den öffentlichen Verkehr). Man könnte behaupten, dass die Radbenutzung zum 
Symbol des großstädtischen Lebensstils wurde. 

Stadträder

Radleihstationen gibt es auch an Bahn- und Busbahn-
höfen, so dass man bequem vom Fernzug- oder Bus auf 
ein Fahrrad und umgekehrt – in den Zug – umsteigen 
kann. Zwischen den Städten, in welchen es öffentliche 
Radverleihe gibt, kursieren regelmäßig die Busse der 
Firma PKS POLONUS, so dass man erstens schnell von 
der einen in die andere Stadt reisen und dann aufs Rad 
umsatteln kann. Also, die Hosenbeine hochkrempeln 
und los geht’s! 
Wie funktioniert das? Zunächst muss man sich im ge-
wählten System anmelden (in Polen gibt es mehrere 
Betreiber von Fahrradselbstbedienungsleihstationen), 
was eine Minute in Anspruch nimmt, dann das Konto 
aufladen und... fertig. Fahrräder kann man ab Frühling 
bis in den Spätherbst ausleihen, indem man die Gebüh-
ren nach dem geltenden Tarif entrichtet. Alle für die 
Radbenutzer wichtigen Informationen sind in den im 

Internet abrufbaren Regelungen enthalten – es ist emp-
fehlenswert. Bei Fragen kann man die  entsprechende 
Infolinie anrufen (die Angaben hinsichtlich der Anzahl 
der Leihstationen und der Fahrräder in den jeweiligen 
Städten stammen von 2015).

BIKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa (Białystok)
46 Leihstationen, 460 Räder
Gebühren: Startgebühr 10 PLN, 1–30 Min.  –  unentgeltlich, weitere 30 Min. 
– 1 PLN, 2. Stunde – 2 PLN, jede weitere Stunde – 4 PLN
www.bikerbialystok.pl

City by bike Katowice
3 Leihstationen, 40 Räder
Gebühren: Startgebühr – 10 PLN, 1–15 Min. – 0 PLN, weitere 45 Min. – 1 PLN, 
bis 2 Stunden – 2 PLN, bis 3 Stunden – 3 PLN, jede weitere Stunde – 4 PLN 
www.citybybike.pl

Grodziski Rower Miejski (Grodzisk-Stadtrad)
9 Leihstationen, 65 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 1 
PLN, 2. Stunde – 1 PLN, 3. Stunde – 1 PLN, jede weitere Stunde – 5 PLN www.
rowery.grodzisk.pl

KMK Bike Krakowskie 
Rowery Miejskie (Krakauer Stadträder)
34 Leihstationen, 305 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 20 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 2 
PLN, 2. und 3. Stunde – jeweils 3 PLN, jede weitere Stunde – 4 PLN.
www.kmkbike.pl

Konstanciński Rower Miejski (Konstancin–Stadtrad)
5 Leihstationen, 55 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 1 
PLN, 2. Stunde – 1 PLN, 3. Stunde – 5 PLN, jede weitere Stunde – 7 PLN www.
konstancinskirower.pl

Lubelski Rower Miejski (Lublin-Stadtrad)
43 Leihstationen, 430 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 1 
PLN, 2. Stunde – 3 PLN, jede weitere Stunde – 4 PLN
www.lubelskirower.pl

Opole Bike (Oppeln-Stadtrad)
16 Leihstationen, 164 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 2 
PLN, jede weitere Stunde – 4 PLN www.nextbike.pl

PRM Poznański Rower Miejski (Posen-Stadtrad)
37 Leihstationen, 443 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 2 
PLN, jede weitere Stunde – 4 PLN www.nextbike.pl

Rower Trójmiejski (Räder in Gdańsk, Gdynia und Sopot)
8 Leihstationen, 80 Räder
Gebühren:  Grundtarif – 1. und jede weitere Stunde – 4 PLN außerhalb der 
Saison und  8 PLN in der Saison, Tarif für die Stadteinwohner – 1. und jede 
weitere Stunde – 2 PLN außerhalb der Saison und  4 PLN in der Saison 
www.nextbike.pl

WRM Wrocławski Rower Miejski (Breslau-Stadtrad)
74 Leihstationen, 740 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 2 
PLN, jede weitere Stunde – 4 PLN www.nextbike.pl

VETURILO 
Warszawski Rower Publiczny (Warschau- Stadtrad)
204 Leihstationen, 3039 Räder

Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 1 
PLN, 2. Stunde – 3 PLN, 3. Stunde – 5 PLN, jede weitere Stunde – 7 PLN
www.nextbike.pl

Bemowo Bike Bezobsługowa 
Wypożyczalnia Rowerów na Bemowie (Warschau)
12 Leihstationen, 150 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 1 
PLN, 2. Stunde – 3 PLN, jede weitere Stunde – 4 PLN
www.bemowobike.pl

RoweRes Bezobsługowe wypożyczalnie rowerów 
miejskich w Rzeszowie (Stadträder Rzeszów)
20 Leihstationen
Gebühren:  Gebühr für die Karte: 20–200 PLN, 1–15 Min. – 0 PLN, weitere 3 
Viertelstunden je 0,50 PLN, 2. Stunde – 2 PLN, jede weitere Stunde – 3 PLN
www.rzeszow.roweres.pl

TRM Toruński Rower Miejski (Toruń-Stadtrad)
28 Leihstationen, 260 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 20 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, 
weitere 40 Min. – 1 PLN, 2. 
Stunde – 3 PLN, 3. Stunde – 5 PLN, jede weitere Stunde – 7 PLN
www.trm24.pl

Fahrradausleihe Szczecinek 
3 Leihstationen, 20 Räder
Gebühren: 1-10 Min. unentgeltlich, 1.  0 zł, 1. und jede weitere 
Stunde - 5 PLN 
www.rowery.szczecinek.pl

Bike_S Szceciński Rower Miejski (Szczecin-Stadtrad)
35 Leihstationen
Gebühren:  Startgebühr – 20 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 1 
PLN, 2. Stunde – 3 PLN, 3. Stunde – 5 PLN, jede weitere Stunde – 7 PLN
www.bikes-srm.pl

BBike System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowe-
rowych w Bielsku-Białej (Stadträder Bielsko-Biała)
12 Leihstationen, 130 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 2 
PLN, 2. Stunde – 3 PLN, 3. Stunde – 3 PLN, jede weitere Stunde – 4 PLN
www.bbbike.eu

Bydgoski Rower Aglomeracyjny 
(Räder – Bydgoszcz)
37 Leihstationen, 350 Räder
Gebühren:  Startgebühr – 10 PLN, 1–20 Min. – 0 PLN, weitere 40 Min. – 1 
PLN, 2. Stunde – 3 PLN, 3. Stunde – 5 PLN, jede weitere Stunde – 7 PLN
www.bra.org.pl
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ukończeniu szkoły oficerskiej otrzymał 
przydział do Batalionu Szkolnego Sa-
perów w Modlinie, a następnie tutej-
szego Centrum Wyszkolenia Saperów. 
Do roku 1938 mieszkał w Twierdzy 
Modlin z żoną, która była nauczyciel-
ką w modlińskim gimnazjum, i córką. 
Dziś Maciej Kalenkiewicz pseudo-
nim „Kotwicz” ma tu swoją ulicę. Jan 
Górski z kolei został wcielony – po 
sąsiedzku – do Batalionu Elektro-
technicznego, który stacjonował przy 
dzisiejszej ulicy Paderewskiego w No-
wym Dworze Mazowieckim. Batalion 
ten zelektryfikował okolicę, pomagał podczas klęsk żywio-
łowych w mieście trzech rzek. Do dziś pamiętane są jego 
zasługi dla ludności cywilnej. 
Wszystkie wyżej wymienione miejsca można wciąż zoba-
czyć. Korpus Kadetów oraz szkoły saperskie znajdowały 
się w najdłuższym budynku w Europie – koszarach o dłu-
gości ponad 2 km. Miejsce zamieszkania Kalenkiewicza 
mieści się zaś w otoczeniu osiedla bloków budowanych dla 
oficerów carskiej armii.
To jedna z mnóstwa ciekawostek związanych z najwięk-
szą twierdzą w Polsce, drugą w Europie – porównywalną 
jedynie z Verdun. Tu wciąż możesz poczuć ducha historii. 
Zapraszamy!
Twierdzę Modlin można zwiedzać z przewodnikiem 
lub samodzielnie. Warto skorzystać z tematycznych 
tras dostępnych na www.nowydwormaz.pl/rozszyfruj.
tajemnice.twierdzy.modlin wypełnionych ciekawostkami 
i zagadkami. Na www.nowydwormaz.pl znajdziesz też 
inne, przydatne turystycznie informacje. Twierdza Modlin 
znajduje się na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, 35 
km na północ od Warszawy. Można dotrzeć tu samolotem 
(lotnisko Warszawa/Modlin), koleją, autobusem bądź 
samochodem dogodną trasą S7. 
 

Tajemnice Twierdzy Modlin: 
Cichociemni 

W lutym tego roku minęło 75 lat  
od pierwszego zrzutu Cichociemnych  
do okupowanej Polski. Mało kto wie,  

że twórcy tej chwalebnej formacji 
– Maciej Kalenkiewicz  

i Jan Górski – związani byli 
z podwarszawską Twierdzą Modlin.

Cichociemni to zespół polskich żołnierzy – spadochronia-
rzy, którzy w czasie II wojny światowej po klęsce Francji 
przedostali się do Wielkiej Brytanii, aby stamtąd pomagać 
Ojczyźnie. Samolotami przedostawali się do Polski, aby pro-
wadzić partyzancką walkę z hitlerowskim okupantem oraz 
organizować ruch oporu. Kapitanowie Górski i Kalenkiewicz 
pracowali nad tym od 1939 r. Zgodę na loty otrzymali od gen. 
Władysława Sikorskiego w 1940 r. Pierwszy zrzut odbył się 
w nocy z 15 na 16 lutego następnego roku. Trzeba pamiętać, 
że służba Cichociemnych należała do skrajnie niebezpiecz-
nych. Długo owiana była zmową milczenia. W roku Cicho-
ciemnych przypominamy sylwetki ich twórców oraz przed-
stawiamy ich związki z Twierdzą Modlin.
Zarówno Maciej Kalenkiewicz, jak i Jan Górski w 1920 r.  
wstąpili do Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie. Była to pre-
stiżowa średnia szkoła wojskowa bazująca na tradycjach 
Szkoły Rycerskiej utworzonej przez króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego. To tam Kalenkiewicz zdecydował, 
że zostanie zawodowym oficerem Wojska Polskiego. Po 

Im Februar vor 75 Jahren landeten 
„Cichociemni“ zum ersten Mal im 
besetzten Polen. Nur wenige wissen, 
dass die Begründer dieser ruhmreichen 
Formation, Maciej Kalenkiewicz und Jan 
Górski, mit der Festung Modlin 
bei Warschau verbunden waren. 

„Cichociemni“ (polnisch für die leisen Dunklen) waren Fall-
schirmagenten der polnischen Exilstreitkräfte, die während 
des 2. Weltkrieges, nach der Niederlage Frankreichs nach 
Großbritannien übergingen, um für ihre Heimat weiterzukämp-
fen. Das Ziel der Kampfeinheiten war es, gegen die deutschen 
Besatzer partisanischen Widerstreit zu leisten und den polni-
schen Widerstand zu organisieren. Die Hauptmänner Górski 
und Kalenkiewicz arbeiteten daran seit 1939. Die Fluggeneh-
migung erhielten sie 1940 vom General Władysław Sikorski, 
dem Premierminister der polnischen Exilregierung in London. 
Der erste Absprung auf polnisches Gebiet fand in der Nacht 
vom 15. auf den 16. Februar 1941 statt. Der Dienst in der 
Kampfeinheit „Cichociemni“ war äußerst gefährlich und wur-
de lange streng geheim gehalten. Im „Jahr der Cichociemni“ 
möchten wir an ihre Begründer erinnern und ihre Verbindun-
gen mit der Festung Modlin unterstreichen.
Beide, sowohl Maciej Kalenkiewicz als auch Jan Górski, sind 
1920 dem Kadettenkorps Nr. 2 in Modlin beigetreten. Es war 
eine anerkannte militärische Oberschule, die auf den Traditio- Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164,  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin Twierdza), 

tel. +48 664 775 326,  e-mail it@3rzeki.pl, czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17
Więcej informacji na www.nowydwormaz.pl w Strefie Turysty fo
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Gen. Sikorski w rozmowie z kadetami
General Sikorski im Gespräch mit den Kadetten

Twierdza Modlin – Koszary / Festung Modlin - Kaserne

Grupa oficerów – dziesiąty od lewej por. Kalenkiewicz
Offiziersgruppe - Oberleutnant Kalenkiewicz  
ist der zehnte von links

Batalion elektrotechniczny przy pracy
Das elektrotechnische Bataillon bei der Arbeit

Die Geheimnisse Der FestunG moDlin: „CiChoCiemni“

nen der vom König Stanisław August 
Poniatowski gegründeten Ritterschule 
basierte. Kalenkiewicz entschied sich 
für die Berufsoffizierskarriere in der Po-
lnischen Armee. Nach Abschluss der 
Offiziersschule war er im Pionier-Schu-
lungsbataillon in Modlin und danach im 
dortigen Schulungszentrum für Pionier-
truppen tätig. Bis 1938 wohnte er mit se-
iner Tochter und seiner Frau, die Lehrerin 
am Modliner Gymnasium war, in der Fe-
stung Modlin. Heute ist eine der Modliner 

Straßen nach Maciej Kalenkiewicz (Pseu-
donym „Kotwicz“) benannt. Jan Górski wurde hingegen dem 
Elektrotechnischen Bataillon einverleibt, das in der heutigen 
Straße  Paderewskiego in Nowy Dwór Mazowiecki stationierte. 
Dieses Bataillon übernahm die Elektrifizierung der umliegenden 
Gebiete und half bei den Naturkatastrophen in der „Stadt der drei 
Flüsse“. An die Verdienste für die Zivilbevölkerung erinnert man 
sich bis heute. 
Alle vorstehend genannten Orte existieren bis heute. Der Kadet-
tenkorps und die Pionierschulen waren im europaweit längstem 
Gebäude untergebracht – in einer über 2 km langen Kaserne. Die 
Wohnung von Hauptmann Kalenkiewicz liegt in der Nähe der Sie-
dlung, die für die Offiziere der Zarenarmee gebaut wurde.  Das ist 
eine der vielen interessanten Geschichten, die mit der größten Fe-
stung in Polen und der nach Verdun zweitgrößten in Europa verk-
nüpft sind. Der Geist der Geschichte ist hier immer noch spürbar. 
Die Festung Modlin kann im Alleingang oder mit einem Frem-
denführer besichtigt werden. Empfehlenswert sind Themen-
routen auf der Webseite  www.nowydwormaz.pl/rozszyfruj.
tajemnice.twierdzy.modlin. Auf der Webseite  www.nowydwor-
maz.pl sind auch andere Informationen für Touristen abrufbar. 
Die Festung Modlin liegt in Nowy Dwór Mazowiecki, 35 km 
nördlich von Warschau. Anfahrt: Bahn, Bus, Auto (S7) und Flug-
zeug (Flughafen Warschau Modlin).
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Widok wręcz zapiera dech – ważący setki 
ton długi kamienny blok dosłownie wisi 

wysoko w powietrzu, spinając dwie skały 
i tworząc rodzaj mostu czy też bramy. 

Aż trudno uwierzyć, że to dzieło 
samej natury…

Największa brama
To słynna Brama Pravčická, cud natury i zarazem symbol 
Parku Narodowego Czeskiej Szwajcarii. W dodatku jest 
największą skalną bramą Europy – rozpiętość jej łuku 
u podstawy wynosi przeszło 26 metrów, szczytowa 
płyta bramy znajduje się 21 metrów od podstawy. Zanim 
brama powstała, minęły miliony lat, potrzebne, by w tak 
zadziwiający sposób zwietrzał piaskowiec z epoki górnej 
kredy. 

Der Blick ist atemberaubend – der lange, 
hunderte Tonnen schwere Steinblock hängt 
hoch oben, verbindet zwei Felsen miteinan-
der und bildet etwas in der Art einer Brücke 
oder eines Tores. Es ist schwer zu glauben, 
dass es ein alleiniges Werk der Natur ist…

Größtes Tor
– es ist das berühmte Prebischtor (Pravčická brána) ein 
Naturwunder und Symbol des Nationalparks Böhmische 
Schweiz. Das schlanke Felsgebilde ist die größte Sand-
stein-Felsbrücke Europas. Das Tor hat eine Spannweite 
von über 26 Metern und ist an der höchsten Stelle 21 Me-
ter hoch. Bevor der aus der oberen Kreidezeit stammende 
Sandsteinfelsen durch die Verwitterung diese eigenartige 
Form angenommen hat, mussten Millionen Jahre verge-

W Czeskiej 
szWajCarii

Na wierzchołek bramy co prawda nie wejdziemy, ale 
na sąsiednich skałach są punkty widokowe, z których 
zobaczymy fantastyczną panoramę na pokryte gęstym 
lasem Góry Połabskie. Dobrze stąd widać Łabę i góry 
stołowe Saksońskiej Szwajcarii i Czeskiej Szwajcarii. 
Dojrzymy najwyższy szczyt Czeskiej Szwajcarii Děčínský 
Sněžník (723 m n.p.m) oraz najwyższą górę Saskiej 
Szwajcarii, Großer Zschirnstein ( 561,74 m n.p.m).
Ciekawostka – Jan Chrystian Andersen był tu 2 razy, 
w 1831 i w 1851 roku Podobno w tej romantycznej 
scenerii napisał fragment bajki „Królowa Śniegu”. 
I tu właśnie kręcono jedną ze scen popularnego filmu 
„Opowieści z Narni”. 

Piękno natury dopełnia piękno architektury. Tuż obok 
bramy, przyklejona do skały, wznosi się bardzo duża 
budowla niczym z bajki – jej dolne kondygnacje są 
z szarego kamienia, a górne z pomalowanego na zielono, 
biało i brązowo drewna. Uwagę przykuwają zwłaszcza 
obszerne, zdobione koronkowymi drewnianymi 
motywami podcienie. To pałacyk „Sokoli hnizdo” 
(„Sokole Gniazdo” z roku 1881), obecnie restauracja. 

jak dojść
Brama Pravčicka wznosi się 15 km na północ od 
miasta Děčín, w kraju usteckim (odpowiednik naszego 
województwa) w północno-zachodnich Czechach. 
Najłatwiej dotrzeć tu z miejscowości Hřenska, kierując 
się czerwonym szlakiem. Trasa ma 2,5 km, wiedzie 
przez las i jest dość łatwa. Po drodze mijać będziemy 
potężne piaskowce i malowniczo oplatające skały 
korzenie pnących buków. Wstęp na bramę kosztuje 
75 koron (bilet ulgowy 25 koron). Co ciekawe – 120 
lat temu przewodnikowi z Hřenska zapłacilibyśmy 120 
koron (przeliczając na podstawie ceny jajek), a za konia 
z przewodnikiem jedyne 300 koron. 

Z punktów widokowych przy Bramie Pravčickiej zobaczymy Góry Połabskie
Von den Aussichtspunkten am Prebischtor sieht man das Elbsandsteingebirge

Ścieżka się wzdłuż rzeki Kamenice 
Der Pfad führt am Fluss Kamenice

Steinerne Wunder der Böhmischen Schweiz

hen. Wegen der starken Erosion darf die Felsenbrücke 
nicht mehr betreten werden, aber auf den Nachbarfelsen 
gibt es mehrere Aussichtspunkte, von welchen man einen 
fantastischen Blick auf das dicht bewaldete Elbsandstein-
gebirge, die Elbe und die Tafelberge in der Sächsischen 
und Böhmischen Schweiz hat. Zu sehen sind von dort die 
höchste Erhebung der Böhmischen Schweiz Děčínský 
Sněžník (Hoher Schneeberg; 723 m ü.d.M.)  und der 
höchste Berg der Sächsischen, der Große Zschirnstein  
(561 m ü.d.M.).   
Selbst Hans Christian Andersen war offenbar von diesem 
Ort verzaubert – er war sechsmal hier. In diesem roman-
tischen Ambiente entstand ein Teil des Märchens „Die 
Schneekönigin”. Gedreht wurde hier auch eine der Szenen 
des bekannten Films „Die Chroniken von Narnia”. 

Die Schönheit der hiesigen Natur ergänzt die wunderschö-
ne Architektur. Direkt am Tor erhebt sich, wie am Felsen 
angeklebt, ein großer Bau, wie aus einem Märchen. Die 
unteren Stockwerke sind aus grauem Stein, die oberen 
aus grün, weiß und braun angestrichenem Holz gebaut. 
Bemerkenswert sind insbesondere die mit spitzenartigen 
Holzmotiven verzierten Arkaden. Es ist der 1881 gebaute 
Palast „Sokoli hnizdo” („Falkennest”), in dem heute ein Re-
staurant untergebracht ist.    

Wie kommt man dahin
Das Prebischtor erhebt sich 15 km nördlich von Děčín, in 
Nordwestböhmen, im Ústecký kraj (Aussiger Region). Am 
leichtesten ist es vom Hřensko (Herrnskretschen) auf der 
roten Route zu erreichen. Der 2,5 lange Weg führt durch 
den Wald und ist recht leicht zu bewältigen. Unterwegs pas-
siert man mächtige Sandfelsen, die teilweise malerisch mit 
Kletterbuchenwurzeln umflochten sind. Der Eintritt kostet 
75 Kronen (ermäßigt 25 Kronen). Früher war es vermut-
lich billiger – vor 120 Jahren hätten wir einem Führer aus 
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Dlaczego szwajcaria
Sam Park Narodowy Czeska Szwajcaria jest stosunkowo 
młody, powstał w 2000 roku i rozciąga się na powierzchni 
79 km kwadratowych. Sąsiaduje z nieco starszym 
niemieckim Parkiem Narodowym Saskiej Szwajcarii. Ale 
skąd właściwie wzięła się nazwa „Szwajcaria”? Otóż w II 
połowie XIX wieku trafili w te strony dwaj szwajcarscy 
malarze, którym Góry Połabskie, z ich pięknymi 
formacjami skalnymi i wąwozami kojarzyły się z ojczyzną 
i jako pierwsi użyli tej nazwy. 

Bajkowy kanion
W okolicy czeka na nas kolejny turystyczny hit – przełom 
dopływu Łaby, rzeki Kamenice. Płynie ona wąwozem, 
wśród skał. Wpierw przez 20 minut wędrujemy ciągnącym 
się na południe od wsi Mezní Louka Dzikim Wąwozem 
(Divoká soutěska). To niezapomniane przeżycie – strome, 
często omszałe skalne ściany schodzą wprost do rzeki, 
z wody sterczą zwalone drzewa i głazy. Woda, o lekko 
szmaragdowym odcieniu jest tak przejrzysta, że widzimy 
dno. Część trasy pokonuje się łodzią – przepłynięcie 
około 450 metrów zajmie nam 15 minut. W łodziach 
mieści się kilkanaście osób. Przewoźnik posługuje się 
długim drągiem. Potem czeka nas jeszcze pół godziny 
marszu wijącymi się wzdłuż rzeki wyrąbanymi w skale 
ścieżkami i tunelami oraz drewnianymi kładkami, po 
czym pieszy szlak się kończy. Ale nie nasza podróż – dalej 
na odcinku około 960 metrów znów płyniemy łódkami 

Wąwozem Edmunda (Edmundova soutěska). Nosi on 
imię księcia Edmunda Clary-Aldringena, który wraz 
Hreńskim Towarzystwem Górskim Szwajcarii Czeskiej 
pod koniec XIX wieku doprowadził do budowy ścieżek 
i tuneli w niedostępnych do tej pory kanionach. 
Wznoszące się nawet na 100 metrów skały w wąwozie 
mają tak niezwykłe kształty, że przy odrobinie wyobraźni 
i z pomocą żartującego bez przerwy przewoźnika 
możemy doszukiwać się zaklętych w kamieniu ludzi, 
zwierząt i rzeczy. Na przykład jedna ze skał przypomina 
goryla. W pewnym momencie mijamy sztuczny wodospad 
uruchamiany przez przewoźnika….sznurkiem. Po tak 
pięknym rejsie czeka nas jeszcze 20-minutowy spacer 
w dół rzeki, do Hřenska.
Rejs Wąwozem Dzikim kosztuje 50 koron, zaś Wąwozem 
Edmunda – 70 koron.

krásná Lipa
Siedzibą dyrekcji Parku Narodowego jest położona 
na wschód od Hřenska Krásná Lipa. Warto odwiedzić 
znajdujący w centrum Dom Czeskiej Szwajcarii (Dům 
Českého Švýcarska). To coś więcej niż informacja 
turystyczna, bo w sali kinowej obejrzymy film edukacyjny 
o regionie. Obok sale z mnóstwem ciekawych 
eksponatów: są tu archaiczne rakiety śnieżne, gliniany 
piec do wypalania ceramiki, patefon oraz aparat 
fotograficzny sprzed 100 lat. Największą frajdą jest 
interaktywny lot balonem: wsiadamy do wiklinowego 
kosza balonu, nakładamy okulary, po czym chwytamy 
linki regulujące „palnik”. A sam przebieg naszego „lotu” 
wyświetla się nam na ekranach.
W rynku stoi też piwiarnia Křinicky pivovar – dla 
miłośników piwa punkt obowiązkowy. Serwowane jest 
tu piwo z tutejszego browaru. Ten niewielki browar 
wprawdzie istnieje dopiero od kilku lat, ale warzone 

Hřensko 120 Kronen (umgerechnet auf der Basis von Ei-
erpreisen) und für einen Führer mit einem Pferd nur 300 
Kronen bezahlt.  

Warum gerade schweiz
Der 79 km2 große Nationalpark Böhmische Schweiz ist 
noch nicht alt, er entstand im Jahre 2000. Benachbart 
ist er mit dem etwas älteren, deutschen  Nationalpark 
Sächsische Schweiz. Und woher stammt eigentlich die 
Bezeichnung „Schweiz”? Mitte des 19. Jahrhunderts 
kamen zwei Maler aus der Schweiz hierher und das Elb-
sandsteingebirge mit seinen wunderschönen Felsfor-
mationen und Schluchten erinnerte sie an ihre Heimat. 
Sie waren es, die zum ersten Mal diese Bezeichnung 
verwendet haben.  

Märchenhafte schlucht 
In dieser Gegend erwartet uns ein weiterer touristischer Hit 
– der Durchbruch des Nebenflusses der Elbe, der Kameni-
ce (Kamnitz). Sie fließt durch eine Schlucht zwischen Fel-
sen. Wir wandern zunächst 20 Minuten durch die sich süd-
lich des Dorfes Mezní Louka erstreckende Wilde Klamm 
(Divoká soutěska). Es ist ein unvergessliches Erlebnis – 
die steilen, häufig mit Moss bedeckten Felswände gehen 
zum Fluss hinunter, aus dem Wasser ragen Baumstümpfe 
und Felsbrocken heraus. Das leicht smaragdfarben getönte 
Wasser ist so klar, dass man den Grund sehen kann. Einen 
Teil der Strecke bewältigt man mit einem Boot (450 Meter 
– etwa 15 Min.). In die Boote passen über 10 Personen 
hinein, der Flößer bedient sich einer langen Holzstange. 
Dann erwartet uns noch eine halbe Stunde Marsch auf den 
am Fluss in den Felsen gehauenen Wegen und Tunneln so-
wie auf Holzstegen, wonach die Wanderroute endet. Aber 
der Ausflug ist noch nicht zu Ende, wir fahren danach etwa 
960 Meter wieder mit Booten durch die Edmundsklamm 

(Edmundova soutěska). Benannt wurde sie nach Edmund 
Clary-Aldringen, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
gemeinsam mit der Herrnskretschener Berggesellschaft 
der Böhmischen Schweiz Wege und Tunnels in den bislang 
unerreichbaren Klüften bauen ließ.   

Die bis 100 Meter emporragenden Felsen in der Klamm 
haben so bizarre Formen, dass man in ihnen mit einem 
Hauch von Vorstellungskraft und mit Hilfe des pausenlos 
spaßenden Fremdenführers verzauberte Menschen- und 
Tiergestaltengestalten sowie verschiedene Gegenstände 
erblicken kann. Zum Beispiel erinnert einer der Felsen an 
einen Gorilla. Dann passieren wir einen künstlichen Was-
serfall, der vom Fremdenführer mit einer... Schnur betätigt 
wird. Nach dieser wunderschönen Bootsfahrt erwartet uns 
noch ein zwanzigminütiger Spaziergang nach Hřensko.
Die Bootsfahrt durch die Wilde Klamm kostet 50 Kronen 
und durch die Edmundsklamm 70 Kronen.

krásná Lípa (schönlinde)
Der Sitz der Direktion des Nationalparks befindet sich in 
dem östlich von Hřensko gelegenen Ort  Krásná Lípa. Be-
suchenswert ist das Haus der Böhmischen Schweiz (Dům 
Českého Švýcarska) im Zentrum. Es ist etwas mehr als ein 
Touristeninformationszentrum – im Kinosaal kann man ei-
nen Film über die Region sehen und in anderen Räumen 
sind viele interessante Exponate untergebracht: archaische 
Schneeraketen, ein Töpferofen, ein Grammophon und 
ein 100 Jahre alter Fotoapparat. Großen Spaß macht der 
interaktive Ballonflug – man setzt sich in den aus Weide 
geflochtenen Ballonkorb, setzt eine Brille auf und schnappt 
nach der Leine, die den „Brenner” regelt. Und unseren Flug 
können wir auf Bildschirmen verfolgen.   
Am Marktplatz befindet sich die Bierstube Křinicky pivovar 
– ein Muss für Bierliebhaber. Das Bier stammt aus der ört-

Podczas spływu co rusz mijamy skały o ciekawych kształtach
Während der Fahrt passiert man immer wieder interessant ausgeformte Felsen. 

Woda w rzece Kamenice ma piękny szmaragdowy odcień
Das Wasser des Flusses Kamenice ist wunderschön smaragdfarben getönt. 

W wioskach Czeskiej Szwajcarii zachowało się mnóstwo zabytkowych domostw
In den Dörfern in der Böhmischen Schweiz 

sind viele historische Häuser erhalten 

Wirtualny  lot balonem to jedna z atrakcji Domu Czeskiej Szwajcarii w Krásnej Lipie
Der virtuelle Ballonflug ist eine der Attraktionen 
im Haus der Böhmischen Schweiz in Krásná Lípa. 
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w nim piwa Falkenštejn szturem zdobyły licznych fanów. 
O klasie miejscowego piwa świadczą liczne medale 
zdobyte na konkursach piwnych. Szczególnie polecam 
tylko słodkie, ciemne piwo.
Krasna Lipa jest doskonałym punktem wypadowym dla 
rowerowych wycieczek po Czeskiej Szwajcarii. I nie ma 
co obawiać się, że teren górzysty – na miejscu można 
wypożyczyć rowery elektryczne, dzięki którym można 
śmigać bez wysiłku nawet na strome podjazdy. Dobrze 
oznakowanych tras jest w okolicy mnóstwo, możemy 
nimi zapędzić się nawet do Niemiec.

Domek Maryi
W pobliskim Rumburku znajdziemy prawdziwą perłę 
baroku – Loretę. To kaplica odpustowa z 1707 r. ze 
znajdującym się na dziedzińcu Świętym Domkiem. Jest 
on wzniesiony na wzór kaplicy stojącej w Loreto koło 
Ankony. Legenda mówi, że anioły przeniosły z Nazaretu 
do Italii domek Maryi Panny, w którym anioł zwiastował 
narodziny Jezusa. Na pomysł skopiowania budowli 
wpadł dyplomata, książę Anton Florian z Liechtensteinu 
podczas pielgrzymki do Loreto. Święty Domek jest 
dziełem wybitnego wiedeńskiego architekta Johanna 
Lucasa Hildebranda. Zbudowana z szarego i czerwonego 
piaskowca budowla wręcz ocieka płaskorzeźbami ze 
scenami biblijnymi i postaciami starotestamentowych 
proroków. 
Wewnątrz zobaczymy sprowadzoną z Italii figurę Czarnej 
Madonny. Kolejną osobliwością kaplicy są Święte Schody, 
z 1770 roku, symbolizujące schody w domu Piłata. 
Wierni pokonują je na kolanach. To trzeba po prostu 
zobaczyć: po ich obu stronach widzimy echo dawnego 
antysemityzmu – rzeźbione postacie urągających 
Jezusowi Żydów, z groteskowymi, wykrzywionymi 
nienawiścią twarzami.
Wstęp kosztuje 50 koron, bilet ulgowy 25 koron. 

Święty Domek w Rumburku – perła baroku aż kipi ilością detali
Die Lorettokapelle in Rumburk – die üppig dekorierte Perle des Barocks 

Żydzi przy Świętych Schodach w Rumburku
Juden an der Heiligen Stiege in Rumburk

lichen Brauerei, die zwar erst seit einigen Jahren besteht, 
aber das hier gebraute Falkenštejn hat bereits viele Fans 
im Sturm erobert und wurde mit zahlreichen Medaillen bei 
Bier-Wettbewerben gewürdigt. Besonders empfehle ich 
das leicht süße, dunkle Bier.   
Krásná Lípa ist ein guter Startpunkt für Radausflüge in 
die Böhmische Schweiz. Es macht nichts, dass die hiesige 
Landschaft hügelig ist, man kann hier elektrische Räder 
ausleihen, mit denen man mühelos bergaufwärts fahren 
kann. In der Gegend gibt es sehr viele, gut gekennzeich-
nete Radstrecken, so dass man bis nach Deutschland 
fahren kann.   

Das Haus Marias 
Im Nachbarort Rumburk finden wir eine echte Perle des 
Barocks – die Lorettokapelle. Die 1707 entstandene 
Maria-Ablass-Kapelle mit dem Heiligen Haus inmitten des 
Innenhofs ist ein Nachbau der Kapelle in Loreto bei An-
cona. Der Volksmund erzählt, dass Marias Haus, in dem 
der Engel die Geburt Jesus verkündete, von Engeln von 
Nazareth nach Italien gebracht wurde. Die Idee, das Haus 
zu kopieren, stammte von dem Diplomaten, dem Fürsten 
Anton Florian aus Liechtenstein, der nach Loreto pilgerte. 
Die Kapelle ist das Werk des herausragenden Wiener Ar-
chitekten, Johann Lucas Hildebrand. Die Außenwände aus 
grauem und rotem Sandstein sind voller Flachreliefs mit bi-
blischen Szenen und Propheten aus dem Alten Testament.    
Im Inneren befinden sich die aus Italien stammende Fi-
gur der Schwarzen Madonna und die Heilige Stiege von 
1770, die die Treppe im Hause Pilatus symbolisiert und 
die die Pilger auf Knien bewältigen. Das muss man ein-
fach gesehen haben: beiderseits der Treppe wird der ehe-
malige Antisemitismus erkennbar – die Figuren der Ju-
den, die Jesus verspotten, mit grotesken, hassverzerrten 
Gesichtern.  
Eintritt: 50 Kronen, ermäßigt: 25 Kronen. 
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Zapatrzeni w stronę wysp greckich, 
Majorki czy Wysp Kanaryjskich, tracimy 

z oczu bliskie, ale jakże egzotyczne 
bałtyckie śródziemnomorze. Olandia, 

wyspa za kalmarskim mostem, 
u wybrzeży Szwecji odsłania swoje 

niebywałe sekrety.

Plaże, pastwiska i Puszcza Trolli
Dwaj wysocy panowie wymienieni w tytule to latarnie 
morskie na dwóch krańcach drugiej największej wyspy na 
Bałtyku, która nie bez powodu nazywana jest szwedzkim 
skarbem przyrody. Walory tutejszej natury docenił już 
Karol Linneusz, a wiele atrakcyjnych miejsc zachęca 
do rodzinnego spędzania czasu na łonie przyrody. 
W Trollskogen, mrocznej Puszczy Trolli, rosną wiekowe 
sosny i dęby. To rezerwat natury (jeden z kilkunastu), który 
kryje stare kurhany i kamienne kręgi. 

Begeistert von Mallorca, den griechischen 
oder Kanarischen Inseln verlieren wir das 
aus den Augen, was viel näher liegt, näm-
lich die Ostseeinseln. Öland, die Insel an 
der schwedischen Küste, zu welcher die 
Brücke von Kalmar führt, birgt so man-
ches Geheimnis, das es zu entdecken gilt. 

Strände, Weideland und Waldtrolle
Die zwei langen Herren, die im Titel genannt wurden, sind 
die an der Nord- und Südspitze der zweitgrößten Ostseein-
sel errichteten Leuchttürme. Die hiesige Natur hat bereits 
Carl von Linné zu schätzen gewusst. Es gibt hier wirklich 
jede Menge attraktiver Orte, die zu Familienausflügen inspi-
rieren. Im Trollskogen – dem düsteren Troll-Urwald – wach-
sen alte Kiefern und Eichen. Es ist eines der vielen Natur-
schutzgebiete mit alten Hügelgräbern und Steinsetzungen. 
Ein Urlaub ohne am Sandstrand zu liegen, ist undenkbar. 

Olandia 
Od Wysokiego Eryka do Wysokiego Jana

Robert Szewczyk

Letni wypoczynek nie może się obejść bez plażowania, 
a do wyboru są kilometry piaszczystych czyściutkich 
i odludnych plaż, wiele z nich ma standard Błękitnej 
Flagi; najbardziej popularna jest z pewnością Böda Sand 
na północno-wschodnim wybrzeżu. 
Przyrodniczym hitem Olandii jest bezleśny płaskowyż 
Stora Alvaret wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Wiosną rozkwita tu wielobarwne morze 
oszołamiająco pięknych storczyków i żółtych róż 
skalnych – symbolu wyspy. Wówczas najprzyjemniej 
wybrać się na piesze lub rowerowe wycieczki, 
korzystając z licznych znakowanych szlaków. Płaskowyż 
od wieków użytkowany rolniczo jest podzielony niskimi, 
kamiennymi murkami, ale zgodnie z wyspiarskim 
kodeksem, dopóki przybysz zamyka za sobą bramy 
na pastwiskach, na których wypasają się stada bydła 
i owiec, jest mile widziany.  

Latarnia morska Wysoki Eryk / Der Leuchtturm Långe Erik 

Wiatrak w Sandviku / Windmühle in Sandvik

Öland – vom Långe Erik bis Långe Jan
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Panorama z latarni Wysoki Jan ukazuje fantastyczny 
pejzaż na styku lądu i morza. To ponoć najlepszy punkt 
w Szwecji do obserwacji tysięcy ptaków. Oryginalne 
zdjęcia można zrobić w Byrmus Rauker, labiryncie 
120 wapiennych skał w kształcie stołów i słupów 
zgromadzonych na brzegu. Miłośnicy wędkowania też 
się nie zawiodą, zatoki i rzeki wyspy obfitują w ryby 
zaskakująco dużych rozmiarów. 

Wiatraki, kościoły i menhiry
Wiatraki – i te zabytkowe, i te całkiem współczesne 
– są wszechobecnym elementem pejzażu Olandii; 
największy z nich w Sandviku służy dzisiaj turystom, można 
tu wypić kawę i zjeść pizzę. Zarówno one, jak i kościoły 
są materialnym dziedzictwem historii i miejscem wielu 
wydarzeń kulturalnych: koncertów, wystaw i odczytów. 
Warto zwiedzić na przykład kościół w miejscowości Föra, 
który stoi w miejscu świątyni wzniesionej przez nawróconych 
na chrześcijaństwo wikingów. Na Olandii nie brak 
również śladów prehistorii, przykładem jest cmentarzysko 
w Gettinge, gdzie znajduje się ponad 200 grobów z epoki 
żelaza i pochówków łodziowych z czasów wikingów. Dwa 
potężne menhiry prowadzą w odległe czasy…
Z pasjonującymi dziejami mieszkańców wyspy można 
zapoznać się, zwiedzając Fort Eketorp, który z daleka 
wygląda niczym filmowa atrapa, bowiem jest to 
całkowicie zrekonstruowana budowla. Miłośników 
wydarzeń sprzed wielu wieków zainteresują ciekawe 
wystawy i prezentacje, a młodsi będą się świetnie bawić 
na archeologicznych festynach i warsztatach w plenerze. 
Syci wrażeń z pewnością nie pogardzimy olandzkim 
specjałem kulinarnym kroppkakor, czyli ziemniaczanymi 
pyzami z mięsnym nadzieniem. 

Kiedy najlepiej pojechać na Olandię?  Na przykład w dniach 
27-29 maja odbywa się tu wielki wiosenny festiwal, 
coś dla koneserów kwiatów, ogrodów i naturalnych 
krajobrazów. A 14 lipca na urodziny księżniczki Wiktorii, 
które celebrowane będą w Borgholm, przybędzie 
szwedzka rodzina królewska, która w pobliskim Solliden 
ma swoją letnią rezydencję. Kto chce ją zobaczyć już 
powinien rezerwować wejściówki. Przy okazji warto 
zwiedzić Borgholm Slott – ruiny, ponoć najpiękniejsze 
w całej Skandynawii, średniowiecznego zamczyska, 
który strzegł Cieśniny Kalmarskiej. Potężna niegdyś 
budowla spłonęła na początku XIX w., ale jej ruiny są 
dziś wielką atrakcją turystyczną.

Na Olandię można dostać się mostem z Kalmaru, oddalonego o 90 km  
od Karlskrony, gdzie dopływają promy Stena Line z Gdyni.

Auf die Insel Öland kommt man über die Ölandbrücke von Kalmar (90 km 
von Karlskrona entfernt, wohin Stena Line Fähren aus Gdynia kursieren). 

größte Windmühle steht in Sandvik und bietet Touristen 
u.a. Kaffee und Pizza an. Sowohl die Windmühlen als auch 
die Kirchen sind materielles geschichtliches Erbe und die-
nen auch für Kulturveranstaltungen, wie Konzerte, Ausstel-
lungen und Lesungen. Besuchenswert ist zum Beispiel die 
Kirche in Föra, die an der Stelle der ehemaligen Kirche 
steht, die von zum Christentum bekehrten Wikingern er-
richtet wurde. Auf Öland gibt es auch viele prähistorische 
Spuren, ein Beispiel dafür ist das Grabfeld in Getinge mit 
über 200 Hügelgräbern aus der Eisenzeit und Schiffs-
gräbern aus der Zeit der Wikinger. Zwei mächtige Menhire 
erinnern an uralte Zeiten... 

Die interessante Geschichte der Inselbewohner lernt man 
bei der Besichtigung der Burg Eketorp kennen, die von 
weitem wie eine Filmkulisse wirkt. Es ist auch ein auf den 
Fundamenten einer älteren Anlage komplett rekonstruier-
ter Bau. In der Burg finden interessante Ausstellungen und 
Präsentationen statt, was Geschichtsinteressierten gefal-
len wird. Auch jüngere Besucher kommen bei archäologi-
schen Festen und Workshops im Freien auf ihre Kosten. 

Von den vielen Eindrücken erschöpft, werden wir die kuli-
narische Spezialität Ölands – Kroppkakor – eine Art Kar-
toffelklöße mit Fleischfüllung auf keinen Fall verschmähen.
Wann solle man Öland in diesem Jahr am besten besu-
chen? Zum Beispiel zum Frühlingsfest vom 27. bis 29. Mai. 
Die Insel steht in dieser Zeit ganz im Zeichen der Themen 
„Garten, Natur und Landleben“.  Und am 14. Juli wird die 
schwedische Königsfamilie nach Borgholm zum Victoriatag 
kommen, wer sie sehen möchte, muss bereits jetzt Eintrit-
tskarten buchen!    

Fort Eketorp / Fort Eketorp

Ruiny zamku Borgholm  / Schlossruine in Borgholm 

Most Olandzki / Die Ölandbrücke 

Auf der Insel gibt es kilometerlange, nicht übervölkerte 
Sandstrände, viele von ihnen rühmen sich der Blauen Flag-
ge. Am beliebtesten  ist der Strand Böda Sand an der Nor-
dostküste der Insel. 

Das Stora Alvaret ist ein Hit der Insel Öland. Das zum We-
lterbe der UNESCO erklärte, unbewaldete Alvar liegt auf 
einem Kalkplateau im Süden der Insel. Im Frühling erblüht 
hier ein farbiges Meer wunderschöner Orchideen und gel-
ber Felsrosen, die als Wahrzeichen der Insel gelten. Es ist 
ein guter Zeitpunkt für Wanderungen und Radausflüge, 
zumal es hier viele, gut markierte Routen gibt. Das Plateau 
wird seit Jahrhunderten landwirtschaftlich genutzt. Charak-
teristisch sind die das Gebiet durchziehenden Steinmau-
ern, die die unterschiedlichen Weidegründe voneinander 
abgrenzen. Besuch ist jedoch gern gesehen, solange er 
die Tore der Weidegründe schließt, wo Kühe und Schafe 
grasen.  

Die Aussicht vom Leuchtturm Longe Jan zeigt eine dra-
matische Landschaft zwischen dem Festland und der Ost-
see. Es soll der beste Punkt in Schweden sein, um Vögel 
zu beobachten. Originelle Fotos kann man im Raukgebiet 
Byrums raukar (Rauken von Byrum), an der Westküste der 
Insel machen. In dem zum Naturreservat erklärten Gebiet 
stehen etwa 120 dieser Kalksteinsäulen. Auch Angler 
werden hier keine Enttäuschung erleben, die Buchten und 
Flüsse Ölands sind sehr fischreich, wobei die Fische eine 
überraschend beträchtliche Größe erreichen.  

Windmühlen, Kirchen und Menhire
Ein fester Bestandteil der Landschaft der Insel Öland 
sind historische, aber auch neu gebaute Windmühlen. Die 
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Wielkanoc to najradośniejsze święto w roku liturgicz-
nym. Obrzędy Wielkiego Tygodnia w województwie 

śląskim nie różnią się od tych sprawowanych w całej 
Polsce. Wiele jest jednak i takich, które charaktery-

styczne są tylko dla niewielkich obszarów. W ostatnich 
latach te lokalne zwyczaje zyskują na znaczeniu, są 

doceniane i celebrowane z coraz większą dumą. Powoli 
zaczynamy się nimi chwalić.

 
Palenie kukły Judasza
Charakterystycznym obrzędem w Kuźni Raciborskiej było 
palenie przez wiernych kukły Judasza. Rytuał odbywał 
się przed kościołem lub w polu, zawsze w Wielką Śro-

Ostern ist das freudigste Fest im liturgischen Kalen-
der. Die Bräuche der Osterwoche in der Woiwodschaft 
Schlesien unterscheiden sich kaum von den Traditionen, 
die im sonstigen Polen gepflegt werden. Es gibt jedoch 
viele Bräuche, die nur für kleine Gebiete gelten. In den 
letzten Jahren gewinnen die lokalen Bräuche an Bedeu-
tung und werden gewürdigt und mit immer größerem 
Stolz zelebriert.  

Verbrennung der Judas-Puppe
Charakteristisches Brauchtum war in Kuźnia Raciborska die 
Verbrennung der Judas-Puppe. Das Ritual fand vor der Kir-
che oder auf dem Acker, immer am Karmittwoch statt. In den 

dę. Z kolei w Beskidzie Śląskim Judasz płonął na stosie 
w Wielką Sobotę. Resztki po wielkim ognisku były zabie-
rane do domów. Miały przynosić szczęście – wierzono, że 
dzięki nim domostwo będzie chronione przed piorunami. 
Do dziś zwyczaj pochodu z Judaszem praktykowany jest 
w Skoczowie. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę ogromną, 
3-metrową kukłę prowadzą dwaj halabardnicy. Idący za 
nimi tłum klekocze w drewniane kołatki. W Wielki Piątek 
uczestnicy pochodu popijają gorzką, symbolizującą po-
danie octu umierającemu Jezusowi, regionalną nalewkę 
tzw. tatarczówkę. Z kolei w Wielką Sobotę marsz kończy 
się spaleniem kukły. Dzięki temu wraz ze zdrajcą ginie 
całe czyhające na miasto zło. Z kolei w Leśniakach w po-
wiecie będzińskim w trakcie całego Triduum Paschalnego 
słychać wystrzały. To tzw. pękanie skał, mające symbolizo-
wać głaz, którym przymknięto grób Jezusa. Jego „pęka-
nie” symbolizuje rychłe zmartwychwstanie.
 
Warty przy Grobie Pańskim
W całej Polsce od Wielkiego Piątku do niedzielnej rezu-
rekcji przy Grobie Pańskim trzyma się wartę. Najczęściej 
pełnią ją strażacy ochotnicy, a na Śląsku również górnicy. 
W Koziegłówkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
w Sanktuarium św. Antoniego, organizuje się tzw. tur-
ki. Tam grobu pilnują przebrane postaci w kolorowych 
maskach. Na mszy rezurekcyjnej, po słowach „Chrystus 
zmartwychwstał” upadają na ziemię, by później przejść 
w uroczystej procesji wokół kościoła i… zaczepiać zgro-
madzone panny.
 
Kroszonki dla absztyfikantów
Po wielkopiątkowym poście przychodzi czas na sobotnie 
święcenie potraw. Zanim jednak całe rodziny pójdą do 
kościoła „z koszyczkiem” w każdym domu niezamężne 
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Procesja rezurekcyjna w Koziegłówkach
Prozession nach der Auferstehungsmesse in Koziegłówki, fot. R.Garstka

Procesja wielkanocna w Bieńkowicach
Osterprozession in Bieńkowice, fot. G. Nowak

Schlesischen Beskiden wurde hingegen am Ostersamstag 
Judas auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die verbrannten 
Reste wurden nach Hause mitgenommen, da sie angeblich 
Glück bringen sollten – man glaubte, dass sie das Haus vor 
Donnerschlägen schützen. In Skoczów wird der Umzug mit 
Judas bis heute praktiziert. Am Karfreitag und Ostersamstag 
wird die 3 Meter große Judas-Puppe von zwei Hellebardiern 
geführt und die Menschen, die dahinter laufen, klappern mit 
Holzratschen. Am Karfreitag trinken die Umzugteilnehmer ei-
nen bitteren regionalen Likör, den sog. „Tatarczówka“, der den 
Essig symbolisiert, der dem sterbenden Jesus gereicht wurde. 
Am Ostersamstag endet der Umzug mit der Verbrennung der 
Judas-Puppe. Mit dem Verräter verbrennt auch das Böse, das 
auf die Stadt lauerte. In Leśniaki, im Kreis Będzin hört man hin-
gegen während des ganzen Triduum Sacrum Schüsse. Es ist 
das sog. „Felsensprengen“. Die Sprengung des Felsens sym-
bolisiert die baldige Auferstehung Christi – zerschmettert wird 
der große Felsen, mit dem sein Grab zugedeckt wurde.  

Wachen am Heiligen Grab  
In ganz Polen wird vom Karfreitag bis zur Auferstehungs-
messe am Ostersonntag Wache am Heiligen Grab gehalten, 
meistens von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr und in 
Schlesien auch von den Bergleuten. In Koziegłówki, im Kra-
kauer-Tschenstochauer Juragebiet, finden im Sanktuarium 
des hl. Anton sog. Türkenwachen (turki) statt. Die Gesichter 
der Männer, die die Wache halten, sind mit farbigen Masken 
verschleiert. Während der Auferstehungsmesse, nach den 
Worten „Christus ist auferstanden“ fallen sie auf den Boden, 
stehen dann auf, laufen in der feierlichen Prozession um die 
Kirche und... versuchen mit den anweseden Mädchen anzu-
bändeln.   

Verzierte Eier für die Verehrer
Nach dem Fasten am Karfreitag folgt am Ostersamstag die 
Speisenweihe. Bevor jedoch ganze Familien mit dem „Körb-



panny przygotowują malowane jajka. Najczęściej wzory 
robią woskiem lub rysują na skorupkach specjalnym ry-
sikiem (tzw. kroszonki). Tak ozdobione jajka są później 
prezentem dla potencjalnych „absztyfikantów”, pojawia-
jących się w domach w lany poniedziałek. W Sączowie 
w powiecie będzińskim pokarmy święci się nie w kościele, 
ale przy przydrożnych kapliczkach. Zawartość koszycz-
ków też jest różna w poszczególnych częściach regionu. 
W Połomi w powiecie wodzisławskim przygotowuje się 
święcelnik, czyli ciasto drożdżowe nadziewane wędlina-
mi, a na Śląsku Cieszyńskim tzw. szołdry lub murzyny, czy-
li wędzone mięso (kiełbasę) zapiekane w białym cieście.
 
Procesje konne
W kilku wsiach Górnego Śląska, w tym przede wszystkim 
w Pietrowicach Wielkich, Ostropie czy Wójtowej Wsi, do 
dziś w wielkanocny poniedziałek odbywają się tradycyjne 
procesje konne. Co roku rolnicy wraz z duchownymi ob-
jeżdżają i święcą pola, by plony były obfite. Z roku na rok 
w tym obrzędzie bierze udział coraz więcej osób.
 
Zajączek z prezentami
Z wielkanocnych zwyczajów na Śląsku najbardziej za-
dowolone są jednak dzieci. To do nich po świątecznym 
niedzielnym śniadaniu przychodzi Zajączek. Zwyczaj 
obdarowywania najmłodszych niewielkimi upominkami 
przywędrował na Górny Śląsk, jak wiele innych tradycji, 
z Niemiec.

Wiele z wielkanocnych zwyczajów można poznać na 
corocznej imprezie organizowanej w Muzeum Górnoślą-
skim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Kolejna edycja 
„Wielkanocy na Śląsku” już 20 marca.
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Artykuł pod patronatem Śląskiej Organizacji Turystycznej

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. tel. 32 207 207 1

info@silesia.travel, www.slaskie.travel

Tradycyjny cieszyński murzin
Traditioneller Cieszyner Murzin, fot. ŚOT Havve

Rodzinne malowane wielkanocnych jaj
Verzieren von Ostereiern en Familie, fot. gpointstudio – Fotolia.pl

chen“ zur Kirche eilen, bereiten in jedem Haus unverheiratete 
Frauen verzierte Eier vor. Die Muster werden meistens mit Hil-
fe von Wachs gemacht oder aber werden die Eier mit einem 
speziellen Stift geritzt (sog. Kroszonki). So geschmückte Eier 
sind dann ein Geschenk für potenzielle Verehrer, die am Os-
termontag zum Osterspritzen erscheinen. In Sączów, im Kreis 
Będzin, werden die Speisen nicht in der Kirche, sondern an 
Bildstöcken geweiht. Der Inhalt der Körbchen ist in den ver-
schiedenen Gebieten der Region unterschiedlich. In Połomia, 
im Kreis Wodzisław wird der sog. „Święcelnik“ vorbereitet – 
ein mit Wurstwaren gefüllter Hefekuchen und im Teschener 
Schlesien sog. „Szołdry“ bzw. „Murzyny“ – im weißen Teig 
gebackenes geräuchertes Fleisch (Wurst).
 
Pferdeprozessionen (Osterreiten)
In einigen Dörfern in Oberschlesien, vor allem in Pietrowice 
Wielkie, Ostropa und Wójtowa Wieś, finden am Ostermontag 
bis heute traditionelle Pferdeprozessionen statt. Jedes Jahr 
reiten die Bauern über die Felder und beten bei einem Bitt-
gottesdienst unter freiem Himmel für eine gute Ernte. Von 
Jahr zu Jahr nehmen mehr Menschen an diesem Osterreiten 
teil.   
 
Der Osterhase
Über die schlesischen Bräuche freuen sich vor allem Kinder, 
denn nach dem Frühstück am Ostersonntag kommt der Os-
terhase mit Geschenken. Dieser Brauch, stammt wie viele 
andere oberschlesische Bräuche aus Deutschland.  
 
Viele Osterbräuche kann man bei der jedes Jahr im Museum 
Oberschlesischer Ethnografischer Park in Chorzów stattfin-
denden Veranstaltung kennenlernen. Die nächste Ausgabe 
„Ostern in Schlesien“ folgt am 20. März.



W dziesiątce najlepszych w Europie
Latem Katowice żyją festiwalami. Tłumy zjeżdżają na 
Tauron Nowa Muzyka i Off Festival, które w plebiscycie 
European Festival Awards znalazły się w dziesiątce 
najlepszych festiwali muzycznych w Europie. Off Festival 
zagościł w zielonym zakątku Katowic – Dolinie Trzech 
Stawów. W ciągu 3 dni imprezy teren ten zamienia 
się w wielkie miejsce piknikowe z kilkoma scenami, na 
których prezentują się wykonawcy z kraju i z zagranicy 
zaproszeni przez Artura Rojka, byłego wokalistę zespołu 
Myslovitz. Off znalazł się również na liście 20 najlepszych 
letnich festiwali na świecie według serwisu Pitchfork. 
www.off-festival.pl

Alternatywnie, symfonicznie i bluesowo
Z kolei Festiwal Tauron Nowa Muzyka odbywa się w Stre-
fie Kultury – niezwykłym miejscu, które kiedyś było zanie-
dbanym terenem pokopalnianym, a dziś jest turystyczną 
wizytówką Katowic. Alternatywna muzyka rozbrzmiewa-
jąca w postindustrialnych przestrzeniach nabiera jeszcze 
głębszego brzmienia, co jest jednym z atutów imprezy. 
W samych sercu Strefy Kultury swoją nowoczesną siedzi-
bę ma Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. 
Bilety na koncerty w najnowocześniejszej w Europie sali 
koncertowej rozchodzą się błyskawicznie. Jesienią wiel-
biciele bluesa mają swoje święto w „Spodku” – słynnej, 
kojarzonej z Katowicami hali widowiskowo-sportowej, 
w której odbywa się Rawa Blues. To największy bluesowy 

W śląskim wiele się dzieje. Katowice – kiedyś reklamowane hasłem „miasto wiel-
kich wydarzeń”, dziś takim miastem rzeczywiście są. Inne miejscowości  śląskiej 

aglomeracji i całego regionu również starają się nie ustępować im zarówno wielo-
ścią, jak i wielkością wydarzeń kulturalnych. Jest w czym wybierać.

Festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach / Festival Tauron Neue Musik in Katowice, fot. UMK Radosław Kaźmierczak 

Rawa Blues Festiwal w Katowicach / Rawa Blues Festival in Katowice, fot. UMK

Śląskie 
– feeria festiwali 

schlesien UnterM Zeichen Der FestiVAls

In der Woiwodschaft Schlesien
ist allerhand los. Katowice ist wirklich 
eine „Stadt großer Events“. Andere 
Städte der schlesischen Agglomeration 
wollen der Woiwodschaftshauptstadt 
nicht nachstehen und bemühen sich, 
zahlreiche und vielfältige Events auszu-
richten, die Auswahl ist also beachtlich!    

Unter den 10 Besten in Europa
Im Sommer lebt Katowice von Festivals. Zu den Festivals 
Tauron Neue Musik und zum Off Festival, die sich in der 
Rangliste European Festival Awards unter den zehn besten 
Musikfestivals in Europa befinden, reisen massenhaft Fans 
an. Das Off Festival findet in der grünen Ecke von Katowice, 
im Tal der Drei Teiche statt. Der Event dauert drei Tage und 
das Gelände wird zu einem riesigen Picknickplatz mit meh-
reren Bühnen, auf welchen die von Artur Rojek, dem ehe-
maligen Vokalisten der Band Myslovitz eingeladene Musi-
ker aus dem In- und Ausland auftreten. Das Off Festival ist 
auch eines der weltweit 20 besten Sommerfestivals nach 
den Angaben des Services Pitchfork.
www.off-festiwal.pl 

Alternativ, sinfonisch und bluesig
Das Festival Tauron Neue Musik findet in der Kulturzone 
statt – einem ungewöhnlichen Ort, das früher verwahr-
lostes, postindustrielles Gebiet war und heute eine touri-
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festiwal in-door na świecie, uhonorowany przez The Blu-
es Foundation nagrodą „Keeping the Blues Alive 2012”. 
Nad organizacją imprezy od lat czuwa charyzmatyczny 
Ireneusz Dudek.
www.festiwalnowamuzyka.pl
https://rawablues.com/pl

Katowice miastem kreatywnym
Potwierdzeniem wagi organizowanych w stolicy woje-
wództwa śląskiego wydarzeń było nadanie mu pod ko-
niec 2015 r. prestiżowego tytułu Miasta Muzyki UNESCO. 
Można powiedzieć, że dołączając do sieci Miast Kreatyw-
nych, wśród których są m.in. Bolonia, Glasgow, Hanower, 
Bogota czy Brazzaville (Kongo), Katowice potwierdziły 
zmiany, dokonujące się w mieście od kilkunastu lat. Dziś 
to nowoczesne miasto, w którym posłuchać można nie 
tylko jazzu, bluesa, czy muzyki poważnej, ale też alterna-
tywnej czy elektronicznej na światowym poziomie. 

Nie tylko w Katowicach i nie tylko muzyczne
Dopełnieniem katowickich festiwali są kulturalne wyda-
rzenia odbywające się w całym województwie. Do przy-
granicznego Cieszyna na 6-dniowy Przegląd Filmowy 
„Kino Na Granicy” (organizowany wspólnie z Czeskim 
Cieszynem) zjeżdżają fani kinematografii. Rokrocznie 
mają okazję zobaczyć ponad 100 filmów oraz wziąć 
udział w koncertach i innych wydarzeniach towarzyszą-
cych. Do Częstochowy z kolei zjeżdżają melomani lubu-
jący się w muzyce religijnej. Od 30 kwietnia do 30 maja, 

w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater” w kościołach i salach koncertowych wy-
słuchać można utworów (często prawykonań!) katolic-
kich, protestanckich, prawosławnych, żydowskich, bud-
dyjskich czy muzułmańskich. 
www.kinonagranicy.pl
www.gaudemater.com

W Gliwicach na uwagę zasługuje wakacyjny 
Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy”. 
Przez prawie cały lipiec odbywa się tam ponad 40 
koncertów, spektakli, plenerowych happeningów, 
wystaw fotograficznych czy projekcji filmowych. Jednym 
z najbardziej  rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych 
w Bielsku-Białej jest Lotos Jazz Festiwal – Bielska Zadymka 
Jazzowa, w trakcie której fani jazzu mogą wysłuchać 
światowej czołówki wykonawców tego gatunku, często 
na jedynych w Polsce koncertach. W trakcie 4 dni imprezy 
koncerty i wydarzenia im towarzyszące odbywają się 
w Teatrze Polskim, klubach muzycznych i… w schronisku 
górskim na Szyndzielni. Sezon wielkich wydarzeń 
kulturalnych w śląskim wieńczy listopadowy Ars 
Cameralis, czyli Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej. 
Od ponad 20 lat, prezentując nowe zjawiska w sztuce, 
przyciąga do miast województwa śląskiego wielbicieli 
muzyki, sztuk wizualnych, teatru czy literatury.
www.ulicznicy.pl
www.cameralis.art.pl

stische Visitenkarte von Katowice ist. Alternative Musik 
klingt auf postindustriellem Gelände noch besser, was ein 
zusätzlicher Trumpf des Events ist. Mitten im Zentrum der 
Kulturzone befindet sich der Sitz des Nationalen Sinfonie-
orchesters des Polnischen Rundfunks. Die Eintrittskarten 
für Konzerte im europaweit modernsten Konzertsaal sind 
im Nu ausverkauft. Im Herbst feiern Bluesliebhaber ihr 
Fest im „Spodek“ – in der berühmten Katowicer Show- und 
Sporthalle findet das Rawa Bluesfestival statt. Es ist das 
weltweit größte in-door Bluesfestival, das von der The Blues 
Foundation mit dem Preis „Keeping the Blues Alive 2012“ 
gewürdigt wurde. Die Organisation des Festivals über-
nimmt seit Jahren der charismatische Musiker Ireneusz 
Dudek.
www.festiwalnowamuzyka.pl/en
https://rawablues.com/en
https://rawablues.com/de

Kreatives Katowice  
Eine Würdigung der in der Hauptstadt der Woiwodschaft 
Schlesien stattfindenden Events war der gegen Ende 2015 
von der UNESCO verliehene Titel „City of Music“. Man kann 
also behaupten, dass Katowice, indem es sich den Krea-
tiven Städten, wie u.a. Bologna, Glasgow, Hannover, Bogo-
ta und Brazzaville (Kongo) anschloss, die Änderungen be-
stätigte, die in der Stadt seit mehreren Jahren stattfinden. 
Heute ist es eine moderne Stadt, in der man nicht nur Jazz, 
Blues oder klassische, sondern auch alternative und elek-
tronische Musik auf Weltniveau hören kann.

Artykuł pod patronatem Śląskiej Organizacji 
Turystycznej

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. tel. 32 207 207 1
info@silesia.travel, www.slaskie.travel

OFF Festiwal w Katowicach / OFF Festival in Katowice, fot. www.slaskie.travel Aneta Kanik 

Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach
Internationales Festival der Straßenkünstler „Ulicznicy“ in Gliwice, fot. Piotr Chlipalski

Wystawa „Per Ars ad Astra” Festiwal Ars Cameralis 2014
Ausstellung „Per Ars ad Astra” Festival Ars Cameralis 2014, fot. Radosław Kaźmierczak

Nicht nur in Katowice und nicht nur Musik
Eine Vervollkommnung der Katowicer Festivals sind die 
Kulturevents, die in der ganzen Woiwodschaft stattfinden. 
In die an der Grenze zu Tschechen liegenden Stadt Cies-
zyn reisen zu der sechstägigen Filmübersicht „Kino an der 
Grenze“ (das gemeinsam mit Český Těšín ausgerichtet 
wird) zahlreiche Kinofans an. Sie haben jahrjährlich die 
Gelegenheit, über 100 Filme zu sehen und an Konzerten 
und anderen Begleitveranstaltungen teilzunehmen. Nach 
Częstochowa kommen wiederum Liebhaber der Kirchen-
musik. Vom 30. April bis 30. Mai kann man während des In-
ternationalen Festivals der Kirchenmusik „Gaude Mater“ in 
Kirchen und Konzertsälen katholische, protestantische, or-
thodoxe, jüdische, buddhistische und moslemische Werke 
hören (oft Uraufführungen!).
www.kinonagranicy.pl   
www.gaudemater.com   

In Gliwice ist hingegen das in den Sommerferien stattfin-
dende Internationale Festival der Straßenkünstler „Uliczni-
cy“ bemerkenswert. Im Juli finden dort über 40 Konzerte, 
Aufführungen, Happenings im Freien, Fotoausstellungen 
und Filmvorführungen statt. Zu den bekanntesten Kulture-
vents in Bielsko-Biała zählt das Lotos Jazz Festival – Biels-
ka Zadymka Jazzowa, bei dem die Jazzfans die weltweitbe-
sten Jazzmusiker hören können, wobei es häufig polenweit 
einmalige Konzerte dieser Jazzstars sind. Das Festival 
dauert 4 Tage und die Veranstaltungen und deren Be-
gleitveranstaltungen finden im Teatr Polski, in Musikklubs 
und... in der Bergbaude auf dem Berg Szyndzielnia statt. 
Höhepunkt der großen Kulturevents in der Woiwodschaft 
Schlesien ist das Oberschlesische Kammerkunst-Festival 
Ars Cameralis im November. Seit über 20 Jahren präsen-
tiert es neue Erscheinungen in der Kunst und lockt in die 
Städte der Woiwodschaft Liebhaber der Musik, der visu-
ellen Künste, des Theaters und der Literatur an. 
www.cameralis.art.pl/en
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Ptak Warsaw Expo – największe 
centrum targowo-kongresowe 

w Centralnej Europie – to brzmi dum-
nie. Firma, która oferuje komplekso-

we rozwiązania w organizacji targów 
i eventów, stawia na nowoczesność. 

Deklarujecie, że Ptak Warsaw Expo jest najbardziej in-
nowacyjnym tego typu przedsięwzięciem w Warszawie 
i okolicy. Co to dokładnie znaczy? Jakie są mocne strony 
centrum i które cele są najważniejsze w strategii firmy 
na najbliższe lata? 

Nie sposób wymienić wszystkich atutów Ptak Warsaw 
Expo w jednym zdaniu. Jednak z pewnością należy 
wskazać na ogromną powierzchnię wystawienniczą 
(143 000 m2 w 6 halach), która sprawia, że 
jesteśmy nie tylko największym Centrum Targowo-
Kongresowym w Europie Centralnej, ale także mamy 
18. miejsce na całym starym kontynencie. Dzięki 
temu możemy w jednym czasie gościć kilka dużych 
wydarzeń. Warto również wspomnieć o lokalizacji 
Ptak Warsaw Expo. Dzięki położeniu przy węźle 
komunikacyjnym łączącym drogi ekspresowe S7 i S8 
oraz autostradę A2, dojazd do naszego centrum jest 
szybki i bezproblemowy. Z Lotniska Chopina można 
dotrzeć do nas w 10 minut, a z centrum Warszawy 
w 15 minut. Wśród atutów należy wymienić 
długoletnie, poparte sukcesami, doświadczenie 
właściciela obiektu, którym jest Holding PTAK. Jeśli 

chodzi o przyszłość Ptak Warsaw Expo, w planach 
jest znaczna rozbudowa obiektu. Jeszcze w tym 
roku powstanie nowoczesne centrum kongresowe 
o powierzchni 20 000 m2, a w następnych latach 
dwie dodatkowe hale wystawiennicze i hotel. 

W dniach 14-16.10.2016 w centrum targowo-kongre-
sowym odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyczne 
WORLD TRAVEL SHOW. Jak wynika z materiałów in-
formacyjnych, impreza została zaplanowana z rozma-
chem. Czym będzie się wyróżniać spośród innych tar-
gów branży turystycznej organizowanych w Polsce?

Ogromna przestrzeń wystawiennicza i innowacyjny 
system ekspozycyjny dają nam ogromne możliwości. 
Dzięki temu World Travel Show poza tradycyjnym sa-
lonem turystycznym będzie miał dużą i bardzo atrak-
cyjną strefę aktywności, z której będą mogli skorzystać 
odwiedzający. Będą to na przykład ścianki wspinacz-
kowe i inne miejsca do uprawiania sportów. Duże sale 
konferencyjne staną się miejscem spotkań z autoryte-
tami w branży. Planujemy wiele warsztatów i prelekcji 
zarówno dla odwiedzających, jak i dla wystawców. 
Wyróżnia nas także bardzo szeroki zakres tematyczny 
targów: od regionów turystycznych, poprzez turysty-
kę aktywną, aż po agroturystykę i turystykę zakupo-
wą. Zainteresowani tymi zagadnieniami znajdą na 
World Travel Show mnóstwo informacji i ciekawostek.

Czym targi będą kusić wystawców i odwiedzających: 
liczbą stoisk, imprezami towarzyszącymi, nowoczesną 
i sprawną organizacją, a może czymś jeszcze? 

Liczba stoisk, bogata oferta imprez towarzyszących 
i nowoczesna infrastruktura to oczywiście ważne 
aspekty, które wielu zachęcą do odwiedzenia World 
Travel Show. Jednak warto też powiedzieć o czymś, 
co sprawi, że nie będzie to tylko impreza branżowa, 
ale także wydarzenie dla rodzin. Jako organizatorzy 
postawiliśmy na część merytoryczną i na wspomnia-
ną strefę aktywności. Dzięki temu targi będą swego 
rodzaju turystycznym show, na którym będzie moż-
na niemal poczuć się jak na wakacjach. 

Proszę zdradzić, jakie imprezy towarzyszące zostały za-
planowane. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę 
i czego nie można przegapić podczas targów?

Zależy nam, żeby na World Travel Show zostały za-
prezentowane wszystkie możliwe rodzaje i aspekty 
turystyki. Dlatego w trakcie targów odbędą się cztery 
imprezy towarzyszące: Camper&Caravan Show, Bike 
Show, Water Sport Show, Winter Premiere Show. 
Jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółowym 
harmonogramie imprezy, ale już dziś mogę zapew-
nić, że pojawią się w nim mocne akcenty, obok któ-
rych nie będzie można przejść obojętnie. 

Wielka impreza branżowa jaką jest WORLD TRAVEL 
SHOW to duże wyzwanie dla organizatorów. Aby mu 
sprostać, potrzeba czasu i solidnego zespołu fachow-
ców. Czy Ptak Warsaw Expo dysponuje pracownikami 
doświadczonymi w przygotowaniu tego typu projektów?

Tak jak wspominałem, Holding PTAK to firma z po-
naddwudziestoletnim doświadczeniem, nie tylko 
w branży modowej, ale także w organizacji du-
żych międzynarodowych wydarzeń. Pierwsze z nich 
odbywały się w Rzgowie pod Łodzią. Także w Ptak 
Warsaw Expo nie tylko gościliśmy, ale także organi-
zowaliśmy targi, podczas których swoją ofertę pre-
zentowały setki wystawców i odwiedzały je tysiące 
odwiedzających. Tu warto wspomnieć o Warsaw 
Moto Show, który odbył się w listopadzie ubiegłego 
roku. W trakcie trzech dni targów odwiedziło nas aż 
148 000 gości. Śmiało można powiedzieć, że zespół 
Ptak Warsaw Expo ma duże doświadczenie nie tylko 
w organizacji targów, ale także w obsłudze wyda-
rzeń. 

Wywiadu udzieliła:
Agnieszka Cieślik

dyrektor ds. targów

Ptak WarsaW ExPo

PTAK WARSAW EXPO 
Ptak Warsaw Expo – größtes Messe- 
und Kongresszentrum in Mitteleuropa – das klingt 
stolz. Die  Firma, die komplexe Lösungen 
in der Abwicklung von Messen und Events anbietet, 
setzt auf Modernität.  

Sie behaupten, dass Ptak Warsaw Expo das innovativste Un-
ternehmen dieser Art in Warschau und Umgebung ist. Was 
bedeutet das genau? Wie sind die starken Seiten des Zen-
trums und welche Ziele sind in der Firmenstrategie in den 
nächsten Jahren am wichtigsten?   

Alle Vorzüge von Ptak Warsaw Expo lassen sich schwer in einem 
Satz anführen. Mit Sicherheit ist jedoch die riesengroße Ausstel-
lungsfläche (143 000 m2 in 6 Hallen) zu nennen, wodurch wir 
nicht nur das größte Messe- und Kongresszentrum in Mitteleur-
opa sind, sondern auch an der 18. Stelle auf dem ganzen Alten 
Kontinent stehen. Es ermöglicht, mehrere große Events gleichzei-
tig auszurichten. Erwähnenswert ist auch die Lage von Ptak War-
saw Expo. Dank der Lage an der Kreuzung der Schnellstrassen 
S7, S8 und der Autobahn A2 ist die Anfahrt zum Zentrum schnell 
und problemlos. Vom Chopin-Flughafen ist man in 10 und vom 
Zentrum Warschaus in 15 Minuten bei uns. Ein großer Vorteil ist 
auch die langjährige, mit Erfolgen untermauerte Erfahrung des 
Eigentümers des Objekts, der Holding PTAK. In der Zukunft ist 
es geplant, Ptak Warsaw Expo noch weitgehender auszubauen. 
Noch in diesem Jahr entsteht ein modernes, 20 000 m2 großes 
Kongresszentrum und für die nachfolgenden Jahre sind noch 
zwei Ausstellungshallen und ein Hotel geplant.

Vom 14. bis 16.10.2016 findet im Messe- und Kongresszen-
trum die Internationale Reisemesse WORLD TRAVEL SHOW 
statt. Dem vorhandenen Informationsmaterial ist es zu ent-
nehmen, dass der Event mit großem Aufwand eingeplant 
wurde. Wodurch wird er sich von anderen Messen der Tou-
ristenbranche unterscheiden, die sonst in Polen ausgerichtet 
werden? 

Immense Möglichkeiten verleihen uns der sehr große Ausstel-
lungsraum und das innovative Ausstellungssystem. Dadurch hat 
World Travel Show neben dem traditionellen Tourismus-Salon 
auch einen sehr großen und attraktiven Aktivitätsbereich, der 
den Besuchern zur Verfügung gestellt wird. Es sind zum Beispiel 
Kletterwände und andere Stellen, wo man sich sportlich betäti-
gen kann. Die großen Konferenzsäle sind als Treffpunkte mit 
Branchenautoritäten gedacht. Wir planen zahlreiche Workshops 
und Vorträge, sowohl für die Besucher als auch für die Aussteller. 
Kennzeichnend ist auch der umfangreiche Themenbereich der 
Messe: angefangen mit Tourismus-Regionen, über aktiven Touris-
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mus, bis zum Land- und Einkaufstourismus hin. Diejenigen, die sich 
für diese Themen interessieren, können während der World Travel 
Show mit vielen Informationen und Inspirationen rechnen. 

Womit wird die Messe die Aussteller und die Besucher an-
locken: mit der Vielzahl der Ausstellungsstände, mit Begleit-
veranstaltungen, mit moderner und guter Organisation? 
Oder vielleicht mit noch etwas Anderem?  

Die Zahl der Ausstellungsstände, das reiche Angebot an Begleit-
veranstaltungen und die moderne Infrastruktur sind selbstver-
ständlich sehr wichtige Aspekte, die viele Menschen zum Besuch 
der World Travel Show anregen werden. Es muss jedoch auch 
etwas erwähnt werden, was dazu beiträgt, dass es nicht nur ein 
Branchenevent, sondern auch ein Ereignis für Familien sein wird. 
Als Veranstalter haben wir auf den fachlichen Teil und auf den 
vorstehend angesprochenen Aktivitätsbereich gesetzt. Dadurch 
wird die Messe zu einer bestimmten Art Tourismus-Show, bei der 
man sich fast wie im Urlaub fühlen kann. 

Verraten Sie uns bitte, welche Begleitveranstaltungen ge-
plant sind. Worauf sollte besonderes Augenmerk gelenkt 
werden und was ist bei der Messe ein Muss? 

Es ist uns sehr daran gelegen, dass bei der World Travel Show 
alle möglichen Arten und Aspekte des Tourismus präsentiert wer-
den. Deswegen finden während der Messe vier Begleitveranstal-
tungen statt: Camper&Caravan Show, Bike Show, Water Sport 
Show und Winter Premiere Show. Es ist noch zu früh, über die 

Einzelheiten des Eventprogramms zu sprechen, aber ich kann Ih-
nen bereits heute versprechen, dass es darin starke Akzente ge-
ben wird, an welchen man nicht gleichgültig vorbeischauen kann. 

Ein so großer Branchenevent, wie die WORLD TRAVEL 
SHOW ist eine große Herausforderung für die Veranstalter. 
Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, braucht 
man Zeit und ein solides und zuverlässiges Fachmannteam. 
Verfügt Ptak Warsaw Expo über Mitarbeiter, die Erfahrung 
bei der Vorbereitung von Projekten dieser Art haben? 

Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Holding PTAK eine Firma 
mit über zwanzigjähriger Erfahrung, nicht nur in der Modebran-
che, sondern auch in der Abwicklung großer internationaler 
Events. Die ersten fanden in Rzgów bei Łódź statt. Wir haben auch 
im Ptak Warsaw Expo nicht nur Messen zu Gast gehabt, sondern 
auch Messen ausgerichtet, bei welchen hunderte Aussteller ihr An-
gebot vorgestellt haben und die das Interesse tausender Besucher 
erweckten. Zu erwähnen wäre an dieser Stelle die Warsaw Moto 
Show, die im November des vergangenen Jahres stattfand. Wäh-
rend der dreitägigen Messe haben uns 148 000 Gäste besucht. 
Man kann getrost behaupten, dass das Team von Ptak Warsaw 
Expo eine große Erfahrung – nicht nur in der Ausrichtung von Mes-
sen – sondern auch in der Betreuung großer Events hat. 

Interview mit: 
Agnieszka Cieślik
Messe-Managerin  

    1
5 LAT DOŚWIADCZENIAOD ROKU2000

15 YEARS EXPERIENCE
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Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł, 
ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć. 
Coco Chanel
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Wyjątkowe miejsce 
Talaria Ladies Spa jest pierwszym w Polsce obiektem ho-
telowym wellness i spa, którego oferta pobytowa została 
przygotowana przede wszystkim z myślą o kobietach! Nie 
znaczy to jednak, że mężczyźni nie mają tu wstępu – oni 
także znajdą w Talarii swoje ulubione miejsca.
Hotel znajduje się w Trojanowie koło Garwolina, mniej 
więcej w połowie drogi między Warszawą, a Lublinem. 
Goście mogą korzystać z urokliwego, pieczołowicie odre-
staurowanego XIX-wiecznego pałacu Ordęgów otoczone-
go 25-hektarowym parkiem. Wokół panuje cisza i spokój; 
słychać tylko szum traw, szelest liści, śpiew ptaków, roz-
mowy świerszcza ze szczupakiem, a przy dobrej pogodzie 
można usłyszeć nawet własne marzenia…

Boski komfort
Pierwszym właścicielem majątku był Mikołaj Powała 
z Taczowa – postać wspominana w powieści „Krzyżacy” 
Henryka Sienkiewicza – ponoć trojanowskie dobra otrzy-
mał w podzięce za męstwo wykazane podczas bitwy pod 
Grunwaldem.
Czarodziejska Talaria nawiązuje do starogreckigo określe-
nia Talariae, skrzydlatych sandałów, będących symbolem 

boga-posłańca Hermesa. Owe sandały symbolizują kom-
fort i wygodę oraz lekkość w chodzeniu po wyboistych 
drogach życia.
Talaria jest miejscem, które zaspokaja kobiece potrzeby. 
Panie poczują się tu wyjątkowo, niezależnie, czy chcą zor-
ganizować spotkanie biznesowe lub konferencję, aktyw-
nie spędzić czas, zadbać o zdrowie i urodę, czy też po 
prostu błogo wypocząć i dokończyć niedoczytaną książkę 
przy herbacie z domowym sokiem malinowym. 

Ladies first! 
Na gości oczekują komfortowe pokoje w pałacu i pawi-
lonie parkowym, restauracje z wyjątkowym menu, rewe-
lacyjna strefa wellness i SPA, ożywczy fitness, zaciszna 
herbaciarnia i oranżeria, gustowny lobby &cocktail-bar, 
biblioteka wypełniona kobiecymi bestsellerami oraz rozle-
gły park z dorodnym starodrzewem i stawami. 
Intrygująco brzmią nazwy pokojów, których komfortowe 
i przytulne wnętrza urządzono inspirując się postacia-
mi znanych kobiet, począwszy od „W oczach artysty”, 
„W przebraniu” i „Ich żony” po „Magię Szampana” i apar-
tament „First Lady”. We wszystkich znajdują się urocze  
kobiece detale, duże lustra, i wysokiej jakości kosmetyki.

Talaria – kobieca oaza 

Restauracja „Susanne” i herbaciarnia „Essencia” zarezer-
wowane są wyłącznie dla pań, toteż panuje w nich wy-
smakowana kobieca atmosfera. Na co dzień serwowane 
są tu śniadania i lekki bufet lunchowy, a bufet herbaciany 
pozostaje „pod parą” przez cały dzień. Wieczorem panie 
goszczące w hotelu i korzystające z zabiegów SPA mają 
okazję do spotkań i rozmów przy lampce wina i nastro-
jowej muzyce.

Rozkoszna lekkość bytu
Przespacerujmy się zatem po Talarii i odkryjmy jej sekrety. 
W strefie wellnes lśni błękitnymi odcieniami Aqua – basen 
z wodą o temperaturze 30oC, w którym brzmi podwodna 
muzyka. Po kąpieli można udać się do jacuzzi (36oC), a na-
stępnie do wygodnej strefy relaksu, z widokiem na ogród 
i fontannę. W saunariam do wyboru jest sauna kamienna, 
infrared oraz misy do kąpieli Kneippa. Hammam zaprasza 
do łaźni parowej, na solny peeling i perłowe oczyszczanie, 
natomiast za drzwiami Ziołowego Domku kryje się wypeł-
nione aromatami miejsce wypoczynku, gdzie można zażyć 
inhalacji i poddać się prozdrowotnemu działaniu siennej 
parówki o temperaturze 40oC. W sali cardio odbywają się 
zajęcia ruchowe pod okiem świetnych instruktorów: ae-
robic, zumba i joga, a nazwa strefy Relax mówi sama za 
siebie, tu odprężymy się na wygodnych leżankach i w ko-
szach. Cicho sza…

Coś dla ducha
W Talarii zadbamy nie tylko o ciało, ale i o ducha; to ide-
alne miejsce do niespiesznej lektury, dyskusji, twórczej 
pracy lub rozmyślań podczas samotnych spacerów wśród 
zieleni. Biblioteka Carpe Diem zawiera książki wybitnych 
autorek, które można chłonąć, degustując wyśmienite, 
wyselekcjonowane wina. Kameralna sala kominkowa 
w pawilonie parkowym zmienia swoje oblicze w zależno-
ści od pory dnia i potrzeb gości: kawowy bufet oświetla 
poranne słońce, po śniadaniu panuje tu kreatywna atmos-
fera warsztatów, seminariów lub kameralnych szkoleń, 
po południu jest już swobodniej: na stołach spoczywają 
książki i poradniki, a wieczorem, przy kominku odbywają 
się niezobowiązujące gry i pogaduszki; do odpoczynku 
zachęcają miękkie fotele, światła lamp i… barek z nalew-
kami zrobionymi wedle starych receptur. 

Sala konferencyjno-wystawowa w oranżerii spełnia naj-
bardziej wyszukane życzenia, począwszy od pokazów 
mody, koncertów i konferencji naukowych po wystawy 
rzeźb i malarstwa oraz zajęcia tai chi z tybetańskim mi-
strzem lub szałowe wieczory panieńskie. Tu wszystko jest 
możliwe! 

Na świeżym powietrzu
Parkowy pejzaż jest wspaniałą scenografią przechadzek, 
biegania, kontemplacji przyrody, pływania łódką lub ro-
werem wodnym i wędkowania. Rybaczówka z piecem 
chlebowym otwiera swe podwoje dla biesiadników i za-
prasza na lunch grillowy lub wieczór przy ognisku.
Letnia altana nad stawem zachęca do wysłuchania kame-
ralnego koncertu, rozpoczęcia dnia energetycznym fitnes-
sem lub poddania się subtelnemu masażowi przy ptasich 
trelach. 
A wieczorem, gdy na niebie zapalają się gwiazdy, bania 
– zewnętrzna słowiańska sauna zagrzewa, dosłownie 
i w przenośni, do hartowania ciała i ducha, bo jak mówi 
słynna łacińska sentencja: Mens sana in corpore sano. 

Talaria Ladies SPA  08-455 Trojanów 158 , tel. +48 22 39 77 308/309, +48 22 839 02 58, e-mail: recepcja@talaria.pl; marketing@talaria.pl 
www.talaria.pl, www.facebook.pl/TalariaLadiesSpa,  GPS N 51° 69’ 183” E 21° 81’ 5526” 

Robert Szewczyk

Talaria Ladies Spa jest pierwszym w Polsce obiektem hotelowym wellness 
i spa, którego oferta pobytowa została przygotowana przede wszystkim z myślą o kobietach! 

Nie znaczy to jednak, że mężczyźni nie mają tu wstępu – oni także znajdą 
w Talarii swoje ulubione miejsca.



Niewątpliwym atutem hotelu jest położenie w centrum 
Gdańska-Oliwy, co przekłada się na niewielką odle-
głość obiektu od lotniska, dworca kolejowego, centrów 
biznesowych (Olivia Gate, Alchemia, Arkońska Busi-
ness Park), centrów handlowych (Galeria Bałtycka,  
CH Oliwa, CH ALFA, Galeria Przymorze), Hali Ergo 
Arena oraz Stadionu PGE Arena.
Hotel***Oliwski posiada 52 pokoje z łazienkami, klima-
tyzacją, tv kablową oraz bezpłatnym S a śniadania przy-
gotowywane są w formie obfitych bufetów.
Aby stworzyć jak najlepsze, komfortowe warunki dla na-
szych gości i urozmaicić im pobyt, przeznaczyliśmy dla 
nich 2 sale konferencyjne, podziemny garaż, windę, ga-
binet masażu, lobby-bar oraz stanowisko komputerowe.
Hotel Oliwski ze względu na swoją lokalizację i in-
frastrukturę jest idealnym miejscem do organizacji 
szkoleń dla grup liczących do 20 os. Dysponujemy  
2 klimatyzowanymi salami szkoleniowymi wyposażony-
mi w niezbędne sprzęty konieczne do przeprowadzenia 
szkoleń oraz spotkań biznesowych.

Ein unbestrittener Vorteil des Hotels ist die Lage im 
Zentrum von Gdańsk-Oliwa – also sind der Flughafen, 
der Bahnhof die Business-Zentren (Olivia Gate, Alche-
mia, Arkońska Business Park), Shoppng-Center (Gale-
ria Bałtycka, CH Oliwa, CH ALFA, Galeria Przymorze), 
die Halle Ergo Arena und das Stadion PGE Arena von 
hier in kurzer Zeit erreichbar.
Das Hotel***Oliwski verfügt über 52 Zimmer mit Bad, 
Klimaanlage, Kabelfernsehen und kostenlosem Wi-Fi-
-Anschluss. Das Frühstück wird in Form reichhaltiger 
Buffets serviert.  
Um den Aufenthalt unserer Gäste komfortabel und viel-
fältig zu gestalten, stellen wir Ihnen 2 Konferenzsäle, 
ein unterirdisches Parkhaus, einen Lift, einen Massage-
salon, eine Lobby-Bar und einen Computer-Stand zur 
Verfügung.
Hotel Oliwski ist angesichts seiner Lage und Infrastruk-
tur ein idealer Ort für die Organisation von Schulungen 
für Gruppen bis zu 20 Personen. Wir verfügen über 2 
klimatisierte Schulungsräume, die mit Anlagen und 
Geräten ausgestattet sind, die für die Abwicklung von 
Schulungen und Geschäftstreffen notwendig sind.

HOTEL OLIWSKI - ul. Piastowska , 80-332 Gdańsk 
Tel. +48 58 761 66 10 

www.hoteloliwski.pl
recepcja@oliwski.pl

HOTEL W SERCU TRÓJMIASTA
HOTEL MITTEN IM HERZEN DER DREISTADT 



Polska z PoloNUsEM: 
z WarszaWy 

do Polańczyka

przez gotycki kościół farny św. Jana Chrzciciela po dom Jacka 
Malczewskiego, wybitnego malarza z przełomu XIX i XX w. 
Wielbiciele jego twórczości powinni zwiedzić Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, w którym zgromadzono liczne prace artysty. 
Kto chce wiedzieć, co będzie modne w nadchodzącym sezonie, 
lub wybrać dla siebie wyjątkową kreację, koniecznie powinien 
przyjechać na sierpniowy pokaz Radom Fashion Show. 

Szydłowiec (130 km)
Miasto chlubi się renesansowym zamkiem rodu Szydłowieckich 
z przełomu XV i XVI w., który należy do najpiękniejszych 
i najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w kraju. We 
wnętrzach urządzono interesujące i oryginalne Muzeum 
Ludowych Instrumentów Muzycznych. Pasjonaci mogą zamówić 
sobie ich kopie.

Skarżysko-Kamienna (143 km)
Miasto na Świętokrzyskim Szlaku Zabytków Techniki położone 
nad rzeką Kamienną. Warto zobaczyć obfite zbiory Muzeum 
Orła Białego zgromadzone w uroczym klasycystycznym dworku 
i pozostałości wielkiego pieca hutniczego z przełomu XVIII 
i XIX w. Miłośników dawnego przemysłu zainteresuje fakt, 
że znajduje się tu jedyny zachowany w Staropolskim Okręgu 
Przemysłowym gar wielkiego pieca. 

PolEN MIT PoloNUs: 
VoN WaRScHaU NacH Polańczyk
Die moderne, komfortable Reisebusflotte PKS POLONUS ermöglicht 
bequemes und sicheres Reisen durch ganz Polen. Diesmal führt unsere 
Fahrt von Warschau, über Masowien, das Heiligkreuzgebirge, den 
Sandomierz-Kessel  und das Beskiden-Vorland bis nach Polańczyk, 
einem Ort am Solina-Stausee im Bieszczady-Gebirge.

Warschau (0 km)
„Es ist meine Stadt, und dort...” sang Czesław Niemen, ja, und dort gibt 
es allerhand zu sehen. Angefangen mit der Altstadt, die auf der Liste des 
Welterbes der UNESCO  steht, über den königlichen Trakt mit zahlreichen 
Baudenkmälern, den historischen Łazienki-Park bis zum Jan-Sobieski-
Palast in Wilanów und dem im Stil des sozialistischen Realismus errichteten 
Kultur- und Wissenschaftspalast (von wo sich ein herrliches Panorama auf 
die ganze Stadt bietet). Warschau ist auch die einzige Stadt in Polen, die 
eine Metro hat und wo das landesweit höchste Bürogebäude, das Warsaw 
Spire, im Stadtteil Wola steht. Nicht zu vergessen sind das Nationalstadion, 
das moderne Wissenschaftszentrum Kopernikus und interessante Museen 
mit Multimedia-Ausstellungen, wie z.B. das Museum des Warschauer 
Aufstands und das Museum der Geschichte der Polnischen Juden. Da ist 
auch die wilde, ungebändigte, aber trotzdem wunderschöne Weichsel, die 
Cafes und  Restaurants an ihren Ufern, Lauf- und Radewege, Brücken... Und 
der Kampinos-Urwald, der dicht an der Hauptstadt liegt.  

Radom (103 km)
Die in Mittelpolen, an der Kreuzung wichtiger Verkehrsstraßen liegende, 
nach Warschau zweitgrößte Stadt in der Woiwodschaft  Masowien ist 
u.a. für die Internationalen „Air Shows” bekannt. Sehenswert ist u.a. in 
Alt-Radom die Wenzelskirche aus dem 13. Jh., deren modernes, von Prof. 
Wiktor Zin entworfenes Inneres, ein einmaliges Panorama der polnischen 
Geschichte darstellt. Das Neue Radom ist mit dem Stadtbegründer, 
König Kasimir dem Großen verknüpft. Das Aussehen der ehemaligen 
Stadt repräsentieren die Häuser am Marktplatz, die zwei bekanntesten 
heißen Gąska und Esterka. Der Katalog sehenswerter Baudenkmäler der 
Stadt ist sehr umfassend, angefangen mit den Überresten des Schlosses 
(notabene hat hier 1505 der Große Sejm beraten, der die Verfassung Nihil 
Novi verabschiedete), über die gotische, Johannes d. Täufer geweihte 
Pfarrkirche, bis zum Haus des herausragenden Malers Jacek Malczewski, 
der um die Wende vom 19. zum 20. Jh. lebte. Die Liebhaber der Werke 
dieses Künstlers sollten das ihm gewidmete Museum besuchen, wo viele 
seine Arbeiten zu sehen sind. Und diejenigen, die neugierig auf die Mode 
der nächsten Saison sind, sollten unbedingt im August zur Fashion Show 
nach Radom kommen.

Szydłowiec (130 km)
Bekannt ist das um die Wende vom 15. zum 16. Jh. gebaute 
Renaissance-Schloss der Familie Szydłowiecki, das zu den schönsten 
und am besten erhaltenen Magnatenbesitztümern landesweit gehört. 
Das Innere beherbergt das interessante und originelle Museum für 

Nowoczesna flota komfortowych autobusów PKS POLONUS jest świetnym sposobem 
na wygodne i bezpieczne podróżowanie po całym kraju. 

Tym razem wyruszymy ze stolicy przez Mazowsze, Góry Świętokrzyskie, Kotlinę 
Sandomierską, beskidzkie pogórza do Polańczyka nad Jeziorem Solińskim  

w Bieszczadach.

Warszawa (0 km)
„Moje miasto, a w nim:…” – śpiewał Czesław Niemen, no 
właśnie: w nim bardzo wiele do zobaczenia. Począwszy od 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Starego Miasta, 
przez zabytkowo-spacerowy Trakt Królewski i historyczne 
Łazienki po pałac Jana Sobieskiego w Wilanowie i socrealistyczny 
Pałac Kultury i Nauki w centrum (panorama na całe miasto). 
Stolica to nie tylko zabytki, to także jedyna w kraju sieć metra, 
najwyższy w Polsce biurowiec Warsaw Spire w dzielnicy Wola, 
Stadion Narodowy, nowoczesne Centrum Nauki Kopernik 
i ciekawe muzea z multimedialnymi ekspozycjami, choćby 
Powstania Warszawskiego i Żydów Polskich. Nie zapomnijmy 
o dzikiej, niesfornej, ale pięknej Wiśle, kafejkach i restauracjach 
na jej brzegu, ścieżkach biegowych i rowerowych, mostach oraz 
Puszczy Kampinoskiej u wrót wielkiego miasta. 

Radom (103 km)
Położony w centralnej części Polski, na skrzyżowaniu 
ważnych tras komunikacyjnych, największy po Warszawie 
ośrodek miejski w województwie mazowieckim, słynie m.in. 
z Międzynarodowych Pokazów Lotniczych „Air Show”. 
Zaklęty w stare mury duch średniowiecza ukrywa się w Starym 
Radomiu. Warto wejść m.in. do kościoła św. Wacława z XIII 
w., którego współczesne wnętrze zaprojektowane przez prof. 
Wiktora Zina jest swoistą panoramą dziejów Polski. Z kolei 
Nowy Radom wiąże się z osobą założyciela, Kazimierza 
Wielkiego. Wygląd dawnego miasta reprezentują kamienice 
przy Rynku, dwie najbardziej znane noszą nazwy: Gąski i Esterki. 
Katalog godnych uwagi zabytków miejskich jest obszerny, od 
pozostałości zamku począwszy (notabene tu właśnie w 1505 
r. obradował Sejm Wielki, który uchwalił konstytucję nihil novi), 

Skansen Wsi Mazowieckiej w Radomiu
Freilichtmuseums des Masowischen Dorfes in Radom

7978 n a  t r a s i e  z  P o l o n u s e m

 TRASA

Warszawa – KIELCE – SANOK - POLANCZYK

  Wyjazd z dworca autobusowego Warszawa Zachod-

nia o godz. 0650, dojazd do Polańczyka, ul. Zdrojowa  

o godz. 1720.

 STRECKE

Warschau - Kielce - Sanok - PolaNczyk

  Abfahrt vom Busbahnhof Warszawa Zachodnia  

(Warschau-West) um 650 Uhr, Ankunft in Polańczyk, 

Str. Zdrojowa um 1720 Uhr.

ROBERT SZEWCZYK
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Zamek w Szydłowcu
Die Burg in Szydłowiec
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w. Przed wyjazdem warto nabyć oryginalną pamiątkę – nalewkę 
z maceratów tarniny sporządzaną wedle starej receptury – Jan 
Długosz pisał, że to właśnie od tarniny porastającej okolice 
zamku pochodzi nazwa miasta. 

Krosno (385 km)
Średniowieczne kościoły, zabytkowe kamieniczki, fascynujące 
muzea – do wyboru albo naraz. Gotycka fara pod wezwaniem 
Trójcy Świętej z XIV w. skrywa piękne mauzoleum rodziny 
Porcjuszów. Muzeum Rzemiosła otwarte w siedzibie Pierwszej 
Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych prezentuje niebywałą 
kolekcję czasomierzy, a w Muzeum Podkarpackim godny 
obejrzenia jest najliczniejszy w Europie zbiór lamp naftowych. 
W Krośnie zwanym „szklanym zagłębiem” można zaznajomić 
się z procesami tworzenia i obróbki szkła, wybierając się do 
interaktywnego Centrum Dziedzictwa Szkła. Turyści mogą 
samodzielnie wydmuchać szklaną bańkę oraz wziąć udział 
w warsztatach zdobienia szkła i oczywiście nabyć kruchą 
pamiątkę. 

Iwonicz-Zdrój (397 km)
 i Rymanów-Zdrój (384 km)
Zaciszne uzdrowiska podkarpackie malowniczo położone 
na Pogórzu Bukowskim. Zabytkowe parki i domy zdrojowe, 
wille i sanatoria, pijalnie wód mineralnych, zabiegi lecznicze 

Kielce (178 km) 
Stolica województwa świętokrzyskiego usytuowana 
u podnóża Gór Świętokrzyskich jest dobrym punktem 
wypadowym dla turystów pieszych i rowerowych. W Kielcach 
i okolicach znajdują się przeciekawe rezerwaty geologiczne, 
z Kadzielnią – starym kamieniołomem na czele, a skały, 
minerały i skamieniałości – walory przyrody nieożywionej 
– są podstawą funkcjonowania Geoparku – największego 
muzeum geologicznego pod gołym niebem, fantastycznego 
Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego i nowo-
czesnego Centrum Geoedukacji, w którym można m.in. 
zobaczyć zwierzęta sprzed kilkuset milionów lat i wziąć udział 
w warsztatach mineralogicznych. Oczywiście nie sposób 
pominąć również zabytków historycznych o wyjątkowym 
znaczeniu. Najcenniejszym z nich jest barokowy Pałac 
Biskupów Krakowskich z XVII w. – najlepiej zachowany 
przykład rezydencji magnackiej z epoki Wazów, obecnie 
siedziba kieleckiego oddziału Muzeum Narodowego. 

Busko-Zdrój (226 km)
W tym znanym świętokrzyskim uzdrowisku łączą się ponad 
200-letnie tradycje lecznicze z nowoczesnym wyposażeniem 
obiektów sanatoryjnych. Wizytówką Buska są dawne łazienki, 
zbudowane przez warszawskiego architekta włoskiego 
pochodzenia Henryka Marconiego w 1836 r. Podstawą 

prowadzonych tu terapii są niewyczerpalne źródła wód 
chlorkowych i siarczkowych oraz borowiny. W całym kraju 
dostępna jest butelkowana tutaj „Buskowianka”. Woda wzmaga 
siły witalne, przeciwdziała zmęczeniu, wspomaga przemianę 
materii, uspokaja, doskonale orzeźwia i gasi pragnienie – warto 
wziąć butelkę na dalszą drogę. 

Szczucin (264 km) 
To niewielkie, kilkutysięczne miasteczko położone poza 
głównym trasami turystycznymi słynie z jedynego w kraju 
i Europie Muzeum Drogownictwa. Zgromadzono tu tysiące 
eksponatów rozmieszczonych zarówno na wolnym powietrzu 
(maszyny i urządzenia drogowe), jak i we wnętrzach budynku 
(dokumenty, makiety, mundury, etc.). Muzeum posiada 
największy zbiór znaków drogowych w Polsce. 

Tarnów (305 km) 
Ładnie odrestaurowane Stare Miasto zachęca do historycznych 
spacerów wśród renesansowej architektury, wszak Tarnów nie 
bez kozery nosi miano „Perły Renesansu”. Koniecznie należy 
zwiedzić XVI-wieczną gotycką bazylikę katedralną z nagrobkami 
przedstawicieli rodu Tyszkiewiczów, ratusz z 30-metrową 
wieżą (w jego wnętrzu ulokowany jest cenny zbiór szkła 
i porcelany), kamieniczkę – Dom Mikołajewski, pałac rodu 
Sanguszków i Muzeum Etnograficzne w dworze z końca XVIII 

Busko-Zdrój – pijalnia wody / Busko-Zdrój – Mineralwasser-Trinkhalle Tarnów – ratusz / Tarnów – Rathaus Sanok – rynek / Sanok – Marktplatz
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Krosno – rynek / Krosno – Marktplatz Lądek-Zdrój – pijalnia wody / Mineralwasser-Trinkhalle in Lądek-Zdrój Polańczyk - Jezioro Solińskie / Polańczyk – Solina-See

Volksmusikinstrumente.  Man kann im Museum Kopien dieser Instrumente 
bestellen.

Skarżysko-Kamienna (143 km)
Die Stadt liegt an der Straße der Technikdenkmäler der Region Świętokrzyskie 
(Heiligkreuz), am Fluss Kamienna. Sehenswert sind die Sammlungen des 
Museums des Weißen Adlers im reizvollen Schlösschen und die Reste des 
Hochofens aus der Wende vom 18. zum 19. Jh. Diejenigen, die sich für 
Geschichte der Industrie interessieren, können den einzigen im Altpolnischen 
Industriebezirk erhaltenen Hochofentiegel besichtigen.

Kielce (178 km)
Die am Fuße des Heiligkreuzgebirges liegende Hauptstadt der 
Woiwodschaft Świętokrzyskie ist ein guter Startpunkt für Wander- 
und Radtouren. In Kielce und Umgebung liegen überaus interessante 
geologische Reservate mit dem alten Steinbruch Kadzielnia an der Spitze. 
Die zur unbelebten Natur gehörenden Felsen, Mineralien und Fossilien 
sind hingegen im Geopark – dem größten geologischen Museum unter 
freiem Himmel, auf der phantastischen Archäologisch-Geologischen 
Heiligkreuz-Route und im modernen Zentrum für Geologische Bildung zu 
sehen. Im Zentrum kann man u.a. vor mehreren hundert Millionen Jahren 
lebende Tiere besichtigen und an mineralogischen Workshops teilnehmen. 
Selbstverständlich dürfen auch besonders bedeutende historische 
Baudenkmäler nicht unerwähnt bleiben. Am wertvollsten ist der barocke 
Palast der Krakauer Bischöfe aus dem 17. Jh. Es ist das am besten 
erhaltene Beispiel einer Magnatenresidenz aus der Zeit der Dynastie Wasa. 
Gegenwärtig ist der Palast Sitz der Filiale des Nationalmuseums in Kielce.  

Busko-Zdrój (226 km)
In diesem bekannten Kurort in der Region Świętokrzyskie werden über 
200 Jahre alte Behandlungstraditionen mit der modernen Ausstattung der 
Sanatorien verknüpft. Die „Visitenkarte” von Busko ist das alte Kurhaus, dessen 
Erbauer der Warschauer Architekt italienischer Abstammung, Enrico Marconi, 
war (1836). Grundlage der hiesigen Behandlung sind unerschöpfliche Quellen 
an Sulfid-, Bromid- und Jodidwasser. Das hier sprudelnde Mineralwasser 
„Buskowianka” ist in ganz Polen erhältlich. Es wirkt belebend, regenerierend, 
verbessert den Stoffwechsel, beruhigt und stillt den Durst – daher sollte man 
unbedingt eine Flasche für unterwegs mitnehmen.

Szczucin (264 km)
Diese, von den wichtigsten touristischen Strecken ein wenig entfernte 
Kleinstadt, ist für das landes- und europaweit einzige Straßenbau-Museum 
bekannt. Zu sehen sind hier tausende Ausstellungstücke, sowohl im Freien 
(Straßenbaumaschinen und Geräte) als auch im Museumsgebäude 
(Dokumente, Modelle, Uniformen usw.). Das Museum verfügt über die 
größte Verkehrszeichensammlung in Polen.

Tarnów (305 km)
Die hübsch restaurierte Altstadt lädt zu historischen Spaziergängen 
zwischen Renaissancebauten ein, Tarnów wird schließlich nicht ohne 
Grund als „Perle der Renaissance” bezeichnet. Ein Muss ist die gotische 
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i możliwość aktywnego spędzania czasu  
na okolicznych szlakach pieszych 
i rowerowych, czyli dla każdego coś miłego. 

Sanok (417 km) 
Muzeum Budownictwa Ludowego, jeden 
z najciekawszych i największych skansenów 
w kraju, z pewnością należy do kanonu atrakcji 
turystycznych Podkarpacia. Zwiedzający 
poznają kulturę i tradycje Bojków, Łemków, 
Dolinian i Pogórzan; fascynująca lekcja 
etnografii i podróż w czasie w jednym. Warto 
też przespacerować się do zamku, w którym 
mieści się Muzeum Historyczne (rarytasem 
jest zbiór ikon karpackich), zajrzeć do 
Archikatedralnego Soboru Prawosławnego 
pw. Trójcy Świętej z kompletnym 
ikonostasem z XIX w. i Cudowną Ikoną 
Matki Boskiej Sanockiej oraz pospacerować 
po zabytkowym Rynku (nocą jest barwnie 
oświetlany). Obowiązkowo należy też zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie na Ławeczce ze 
Szwejkiem. 

Lesko (429 km)
Wśród wiekowych dębów i lip na wysokiej 
skarpie doliny Sanu wznosi się odrestaurowany 
XVI-wieczny warowny zamek Kmitów 
(obecnie pensjonat), dawnych właścicieli 
miasta. Najważniejszym zabytkiem Leska jest 
XVI-wieczna synagoga, w której wnętrzach 
działa Galeria Bieszczadzkiego Domu Kultury. 
Nieopodal mieści się rozległy kirkut z dwoma 
tysiącami macew; najstarsze pochodzą  
z XVI w. 

Polańczyk (447 km)
Ostatni przystanek na trasie: miejscowość 
wczasowo-uzdrowiskowa atrakcyjnie 
usytuowana nad Jeziorem Solińskim 
w otoczeniu bajkowych krajobrazów 
Bieszczadów. Polańczyk jest też znanym 
centrum sportów wodnych i punktem 
wypadowym w okoliczne lesiste góry. 
Gwoździem programu pobytu w miejscowości 
są rejsy statkiem pasażerskim po zalewie 
i oglądanie tamy na rzece San. Najważniejszym 
zabytkiem jest sanktuarium Matki Bożej Pięknej 
Miłości z 1907 r. wzniesione na miejscu starej 
drewnianej cerkwi. 

Kathedralbasilika aus dem 16. Jh. mit  den Grabstätten der Vertreter der Familie Tyszkiewicz, 
das Rathaus mit dem 30 m hohen Turm (und wertvollen Glas- und Porzellansammlungen), das 
Mikołajewski-Haus, der Palast der Familie Sanguszko und das Ethnografische Museum in einem 
Hof vom Ende des 18. Jh. Vor der Abreise ist es empfehlenswert, ein originelles Souvenir zu 
kaufen – den nach uraltem Rezept gebrauten Schlehdornlikör. Jan Długosz schrieb, dass die 
Stadt nach dem ums Schlosses wuchernden Schlehdorn (poln.: tarnina) benannt wurde.

Krosno (385 km)
Mittelalterliche Kirchen, historische Häuser, faszinierende Museen – je nach Wahl, 
nacheinander oder alles auf einmal. Die gotische Pfarrkirche der Heiligen Dreifaltigkeit (14. 
Jh.) birgt das schöne Mausoleum der Familie Porcjusz. Das Handwerksmuseum im Sitz der 
Ersten Polnischen Turmuhrenfabrik verfügt über eine einmalige Zeitmesser-Sammlung und 
das Museum des Vorkarpatenlandes über die europaweit größte Öllampensammlung. Krosno 
wurde vor allem für die hiesige Glasherstellung berühmt. Im interaktiven Zentrum für Glas-
Erbe kann man das Glasherstellungsverfahren ergründen, selbst Glaskugeln blasen, an 
Glasdekorierungsworkshops teilnehmen und selbstverständlich die zerbrechliche Souvenirs 
kaufen.

Iwonicz-Zdrój (397 km) 
und Rymanów-Zdrój (384 km)
Es sind zwei stille, malerisch in hügeliger Landschaft gelegene Kurorte mit alten Parkanlagen, 
historischen Kurhäusern, Villen und Sanatorien, Trinkhallen, Heilbehandlungen und 
Möglichkeiten, seine Freizeit auf umliegenden Wander- und Radwegen aktiv zu gestalten. Also 
– unbedingt besuchenswert!

Sanok (417 km)
Das Museum der Volksbauweise ist eines der größten und interessantesten Freilichtmuseen 
in Polen und gehört zu den beliebtesten touristischen Attraktionen im Karpatenvorland. 
Die Besucher lernen die Kultur und die Traditionen der Boyken, Lemken, Dolinianen und 
Oberländer kennen. Es ist eine faszinierende Ethnografiestunde und eine Zeitreise zugleich. 
Besuchenswert sind auch das Schloss mit dem Historischen Museum (eine Rarität ist die 
Sammlung der karpatischen Ikonen), der Orthodoxe Dom der Heiligen Dreifaltigkeit mit der 
kompletten Ikonostase aus dem 19. Jh. und der Wundertätigen Ikone der Madonna von Sanok 
sowie der historische Marktplatz, der nachts wunderschön beleuchtet ist. Ein Muss ist auch ein 
Erinnerungsfoto auf der Bank mit dem braven Soldaten Schwejk. 

Lesko (429 km)
Zwischen alten Eichen und Linden erhebt sich auf der hohen Böschung im San-Tal die 
restaurierte Burg (16. Jh.) der ehemaligen Stadtbesitzer Kmita (heute eine Pension). 
Wichtigstes Baudenkmal in Lesko ist die aus dem 16. Jh. stammende Synagoge, wo sich heute 
die Galerie des Kulturhauses von Bieszczady befindet. In der Nähe liegt ein großer jüdischer 
Friedhof mit zweitausend Mazewen. Die ältesten stammen aus dem 16. Jh.

Polańczyk (447 km)
Letzte Station ist der wunderschön am Solina-See in der malerischen, märchenhaften 
Bieszczady-Landschaft gelegene Kur- und Urlaubsort Polańczyk. Der Ort ist auch ein bekanntes 
Wassersportzentrum und Startpunkt für Wanderungen durch das umliegende, bewaldete 
Gebirge.  Ein Muss ist eine Dampferfahrt auf dem Stausee mit der Besichtigung des Staudamms. 
Wichtigstes Baudenkmal ist die Wallfahrtsstätte der Madonna der Schönen Liebe, die 1907 an 
der Stelle der orthodoxen Kirche erbaut wurde. 

Wrocław –
Europejska 
Stolica 
Kultury 2016
Wrocław jako największe miasto Dolnego Śląska jest jego administracyjną, ekonomiczną 
i kulturalną stolicą. Położony na dwunastu wyspach nad Odrą i jej czterema dopływami, 
często nazywany jest Wenecją Północy. To miasto z tysiącletnią historią. Założone przez 
legendarnego czeskiego księcia Warcisława, należało w średniowieczu przez ponad 300 
lat do polskich książąt z dynastii Piastów. Od XIV w. stanowiło część Królestwa Czeskiego. 
Następnie przeszło pod berło austriackie, a w XVIII w pruskie, by po II wojnie światowej 
ponownie znaleźć się w granicach państwa polskiego. Dziś dziedzictwo przeszłości splata 
się tu z nowoczesnością. Wrocław, otwarty na nowe idee i wyzwania, zyskał opinię miasta 
dynamicznego i innowacyjnego. Ma szeroką ofertę kulturalną i rozrywkową, jest także  
w czołówce miast najbardziej sprzyjających biznesowi. Ma klimat, który przyciąga ludzi  
z różnych stron kraju i świata. I to właśnie goście wymieniają Wrocław jako miejsce, które  
w Polsce trzeba odwiedzić w pierwszej kolejności.

Zapraszamy!

Breslau ist als die größte Stadt 
Niederschlesiens, seine administrative, 
wirtschaftliche und kulturelle Hauptstadt. 
Auf den zwölf Inseln an der Oder und ihren 
vier Zuflüssen gelegen wird die Stadt oft als 
Venedig des Nordens bezeichnet. Breslau 
ist eine Stadt mit einer tausendjährigen 
Geschichte. Von dem böhmischen Fürsten 
im 10. Jh. gegründet, gehörte sie im 
Mittelalter den polnischen Piasten-Fürsten. 
Seit dem 14. Jh. war sie Teil von dem 
böhmischen Königreich. Anschließend 
ging sie unter das österreichische Zepter. 
Danach gehörte sie zum Preußen, dann 
Deutschland und seit dem Ende des 
zweiten Weltkrieges befindet sie sich auf 
dem Staatsgebiet Polens. Heute verbindet 
sich hier das Erbe der Vergangenheit 
mit der Modernität. Breslau, offen für 
neue Ideen und Herausforderungen, 
hat das Image einer dynamischen und 
innovativen Stadt gewonnen. Die Kultur- 
und Freizeitangebote der Stadt sind sehr 
vielfältig. Breslau gehört auch zu den 
unternehmensfreundlichsten Städten. 
Sie zieht Menschen aus verschiedenen 
Regionen von Polen und aus der ganzen 
Welt an. Und es sind gerade die Gäste, die 
Breslau als einen Ort benennen, den man in 
Polen in erster Linie besuchen soll.

Seien Sie herzlich Willkommen!

Breslau – 
Kulturhauptstadt Europas 2016
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Nie czekaj i zamów stoisko już dziś!
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