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Drodzy Czytelnicy
Wiosna to znakomity czas na planowanie dalszych i bliższych wyjazdów,
tak żeby nie przegapić tego, co w tym roku chcielibyśmy zobaczyć.
Na przykład wielbiciele zabytków techniki koniecznie powinni wybrać
się w czerwcu na Industriadę – wielkie święto Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego. Czekają na nich koncerty i przedstawienia
w przemysłowych przestrzeniach, nocne zwiedzanie oraz niesamowite
atrakcje, udostępniane tylko przez kilka godzin w roku. Hasłem przewodnim
tegorocznej imprezy będą przemysłowe legendy.
Pasjonaci dawniejszych dziejów powinni wybrać się na wyprawę Szlakiem
Piastowskim. Mogą tam obejrzeć najstarsze siedziby polskich władców,
majestatyczne katedry, inscenizacje historyczne. Będą też mieli okazję
wypróbować broń średniowiecznych wojów, obsłużyć machinę oblężniczą,
a także spróbować tradycyjnych, staropolskich potraw.
Z kolei miłośnicy podróży sentymentalnych mogą skorzystać z oferty
Polonusa, który w marcu uruchomił nowe połączenie autobusowe
z Warszawy do Drohobycza przez Lwów, Stryj i Truskawiec.
Ci natomiast, którzy kochają plaże, ciepłe morze i greckie zabytki, a przy
okazji chcieliby spotkać światowych celebrytów, mogą wybrać się na
Antiparos w archipelagu Cyklady. Podobno często bywa tam sam Tom
Hanks, który zauroczony tą niewielką wyspą na Morzu Egejskim przed laty
kupił na Antiparos dom.

Bożena Miller

redaktor wydania
20

wyprawa

Anna i Krzysztof Kobusowie

Namibia to spełniony sen podróżnika.
Miejsce zachwycające pięknem
i kuszące przygodą.

Diament Afryki
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w zasięgu ręki

Marta Legieć

Zaskakujące smaki?
Poznając prawdziwą kuchnię miejsca, do którego trafiamy, wnikamy w jego niecodzienną
atmosferę i tradycyjną gościnność. Zgłębiamy też historię kraju, jaki przyszło nam
poznawać, bo przecież smaki nie biorą się znikąd. Spróbujmy poszukać inspiracji
dla swoich kubków smakowych w Australii, Japonii oraz Zjednoczonych
Emiratach Arabskich i przy okazji odpowiedzmy sobie na pytanie,
czy daleka kuchnia zawsze jest zaskakująca?

Australia, Sydney
fot.: M, legieć, astroman – fotolia.pl
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Trudno nie być zdumionym, gdy poszukując tradycyjnych
smaków, nagle odkrywa się, że egzotyczna Australia
serwuje całkiem znajome potrawy. Tamtejsza kuchnia
narodowa przez lata bazowała na angielskich potrawach
przywiezionych do Australii przez emigrantów i zesłańców,
a przecież z brytyjskim fish and chips już się oswoiliśmy.
W Sydney, w barach przy Bondi, najsłynniejszej bodaj
plaży na całym kontynencie, rybę zamienia się na
wyborne, świeże kalmary. Zresztą owoce morza w całym
kraju jada się często i chętnie. To najprawdopodobniej
najsłynniejsze elementy kuchni australijskiej, dostępne
nawet dla osób dysponujących skromnym budżetem.

Oczywiście fakt, iż obecnie w Australii spotkać można ludzi
pochodzących z całego świata, znajduje odzwierciedlenie
w tamtejszej kuchni. Szczególnie wyraźnie zauważalne
są wpływy azjatyckie. Natomiast w głębi lądu, głównie
w rezerwatach, skosztować można prawdziwej kuchni
Aborygenów, rdzennych mieszkańców Australii. Dania
zwykle przygotowywane są z zachowaniem tradycyjnych
metod obróbki. Najprawdziwsze jedzenie prosto z buszu to
witchetty grub, czyli duże larwy ciem. Fanów tej przekąski
nie brakuje.
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Japonia, Tokio
fot.: M, legieć, SeanPavonePhoto – fotolia.pl
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Myli się ten, kto myśli, że sushi jada się tu bez przerwy.
Jeśli jednak wierzyć statystykom, przeciętny Japończyk
zjada około 40 kg ryb i owoców morza rocznie. Większość
na surowo. Równie popularny jest tu ryż. Na szybko,
w biegu, zjeść można w Japonii kanapkę. A że wspomniany
ryż jest w Japonii wszechobecny, również kanapki są tu…
ryżowe. Onigiri to najbardziej popularna, powszechnie
dostępna i tania przekąska, zabierana do pracy, do
szkoły, czy w podróż. Na pierwszy rzut oka wygląda jak
sushi przed pokrojeniem. Ryż w wodorostowym płatku
w formie owalnej lub trójkątnej kryje łososia, tuńczyka,
marynowane warzywa, grillowane mięso, kawior, smażone
w głębokim tłuszczu krewetki. Wybór jest ogromny. Mimo
że onigiri dostać można niemal w każdym sklepie, w Tokio

jest wiele tradycyjnych restauracji, które specjalizują się
w tych konkretnych przysmakach.
Nie zapominajmy też, że w Japonii liczy się nie tylko smak
potrawy, ale również sposób jej podania. Dla nieobytych
w witrynach restauracji wystawiane są atrapy dań, co
głodnym i często zdezorientowanym gościom ułatwia
wybór.
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Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj
fot.: jovannig, SeanPavonePhoto – fotolia.pl
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Miejscowa kuchnia jest bardzo zróżnicowana i mając na
uwadze, że mieszka tu ponad sto różnych narodowości,
trudno się temu dziwić. Jednak poszukując tradycyjnych
smaków, raczej nie można użyć określenia „kuchnia
lokalna”, bowiem Dubaj właściwie nie wykształcił sztuki
kulinarnej, charakterystycznej wyłącznie dla swego
obszaru. Bardziej ogólnie mówić możemy o kuchni
arabskiej. W menu tradycyjnych restauracji, poza
warzywami przygotowanymi na grillu, znajdują się ryby,
jagnięcina, kurczak i kebaby. Sporo tu inspiracji daniami
marokańskimi (tadżin i mięsne gulasze) i lewantyńskimi
(płaski, okrągły chleb i meze).
Jest jednak coś, co bezsprzecznie można nazwać
miejscowym smakołykiem. W Dubaju można bowiem

zjeść burgery z mięsa wielbłąda, typowego przysmaku
beduińskiego. „Camel burger” serwuje niewiele restauracji,
jedna z nich znajduje się w starej części Dubaju. Poszukujący
oryginalnych dań powinni spróbować zupy, steku czy pizzy
z wielbłądzim mięsem i popić wszystko wielbłądzim mlekiem,
które kupić można w każdym większym supermarkecie.
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Pod koniec zimy wziąłem udział w górskim biegu Śnieżnej Pantery w masywie Babiej
Góry. Start i meta mieściły się w Centrum Górskim Korona Ziemi w Zawoi, a 23-kilometrowa trasa prowadziła szlakami turystycznymi Babiogórskiego Parku Narodowego. Lejtmotywem imprezy był karpacki ryś. Dobrowolne wpłaty biegaczy przeznaczone zostały na zakup fotopułapek, które umożliwiają obserwację dzikich kotów
w ich naturalnym środowisku. Rysie są bowiem niezwykle skryte, stronią od ludzi
i prowadzą głównie nocny tryb życia, więc tylko nieliczni mają okazję, by zobaczyć
drapieżnika na żywo. Łatwiej zaobserwować jego charakterystyczne tropy lub ślady
pazurów, które ostrzy na ścianach pasterskich szałasów czy paśników. Rysie przemierzają puszczę niczym duchy, zresztą nie tylko one: ostoja babiogórska jest także
domem wilków, a i niedźwiedzie brunatne tu zaglądają – pod koniec marca jeden
przywędrował w odwiedziny ze Słowacji.
Dekady polowań, karczowania puszcz i szatkowania przestrzeni drogami i narciarskimi trasami spowodowały, że rysie niemal wyginęły. W Polsce przetrwało około
250 sztuk, najwięcej w Karpatach i lasach wschodniej Polski; trudno jednak precyzyjnie obliczyć populację, bo górskie terytoria kotów-samotników obejmują niemal
200 km2, a nizinne nawet ponad 300 km2 – zwierzęta wędrując, przekraczają granicę
państwa. Szczęśliwie od 20 lat pozostają pod rygorystyczną ochroną prawną, więc
powoli ich przybywa i pojawiają się w nowych siedliskach. Nadal są jednak zagrożone wyginięciem, nadal ich największym wrogiem jest człowiek. Cierpią też z powodu
chorób, pasożytów i niedostatku pokarmu (żywią się głównie sarnami, a te często
padają łupem myśliwych i kłusowników). Kiedyś do ośrodka rehabilitacji trafił ryś,
który miał alergię na… sierść. I jak tu upolować i zjeść sarnę, no jak?!
Biegnąc czy wędrując po górskich szlakach, nie zakłócajmy rytmu przyrody, może-
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Filmy z fotopułapek można obejrzeć na kanale YouTube Stowarzyszenia dla Natury
„Wilk” www.polskiwilk.org.pl.
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my natomiast w nim uczestniczyć. Zanurzmy się w puszczę, śmigajmy po grzbietach
gór, widząc i słysząc to, co dzieje się wokół; być może gdzieś tam kryje się ryś…
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Rybnicki Festiwal
Podróżników KARAWANA
Rybnik
Warsztaty fotograficzne,
pasjonujące opowieści
i prezentacje z najdalszych zakątków globu i rozmowy z ich
autorami. Warto pojechać,
posłuchać i pomarzyć.
www.dkchwalowice.pl
Extreme Travel Festival
Toruń
21 podróżników, 22 historii.
Podczas panelu dyskusyjnego
można będzie popytać, porozmawiać i zebrać inspiracje do
własnych eskapad po świecie:
pieszo, rowerem, kajakiem,
jachtem…
www.extremetravelfestival.pl

Kanamara Matsuril
Kawasaki, Japonia
Festiwal Żelaznego Fallusa –
nic w tym zdrożnego, gdyż jest
to szintoistyczne święto ku czci
płodności, trwałości małżeństwa i zdrowego potomstwa.
www.event-carnival.com/japan/
kanamara-matsuri
14. Festiwal Polskich Filmów
KINOTEKA
Londyn, Wielka Brytania
Polskie wydarzenie kulturalne
na Wyspach: nowy program
festiwalu łączy film, muzykę
i sztuki wizualne. Produkcje
filmowe w najlepszym wydaniu,
uznani reżyserowie zaprezentują
nowości i klasyki polskiego kina.
www.kinoteka.org.uk

Songkran
Chiang Mai, Tajlandia
Komu nie wystarczył śmigus-dyngus, niechaj weźmie udział
w tajskim Nowym Roku, tam
też się leje woda, i to jak! Trzy
dni zabawy: będzie mokro,
kolorowo i wesoło.
www.songkran2015.com
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FashionPhilosophy
Fashion Week Poland
Łódź
Kilkadziesiąt pokazów mody
uznanych projektantów
oraz mody awangardowej,
fotografia, seminaria branżowe
i oczywiście Showroom, czyli
miejsce, gdzie prezentowane
są stoiska projektantów.w.
www.fashionweek.pl

XV Zlot Obywateli
Rzeczpospolitej Ptasiej
Słońsk
Na zlot przybędą miłośnicy
ptaków żyjących w Parku Narodowym Ujście Warty. Należy
zabrać ze sobą paszport (obywatele wiedzą, o co chodzi) i nie
zapomnieć o sprzęcie optycznym. Ptaki już czekają!
www.tps-unitisviribus.org.pl
Vive Latino
Mexico City, Meksyk
Energetyczna muzyka z całej
Ameryki Łacińskiej w jednym
miejscu, na największym festiwalu muzycznym w Meksyku.
Szał, fiesta i przednia zabawa
w Foro Sol (Słonecznym Forum) w stolicy. Viva la vida!
www.vivelatino.com.mx
AfrikaBurn
Tankwa Karoo, Południowa
Afryka
W półpustynnej scenerii, z dala
od cywilizacji, w otoczeniu
dzikiej przyrody powstaną megalityczne dzieła sztuki zwane
San Clan. W tym roku tematem
przewodnim jest rzymska
liczba X.
www.afrikaburn.com
Parada Parowozów
Wolsztyn
Jedyna w swoim rodzaju
impreza przyciąga tysiące miłośników parowozów z całego
świata. Uruchomione zostaną
pociągi specjalne, a w kłębach
pary przybędą także goście
z Niemiec. Proszę wsiadać!
www.parowozowniawolsztyn.pl

Festiwal Kumbh Mela
Ujjain-Hardwar, Indie
Wielkie, barwne święto hinduistyczne: miliony pielgrzymów zmywają swoje grzechy,
dokonując ablucji w wodach
świętych rzek. Święto jest
największym zgromadzeniem
religijnym na świecie – trudno
takie wydarzenie przegapić!
www.mahakumbhyatra.com
Festiwal Rowerowy Bike
Town Przemyśl
Przemyśl
Zawody są prawdziwą gratką
dla miłośników różnorodnych
dyscyplin rowerowych, takich
jak: downhill, dirt jump, flatland,
trial i maraton. Na widzów
oprócz emocji sportowych
czekają także inne atrakcje.
www.biketown.pl
Lem na Biennale w Sydney
Sydney, Australia
W programie obok sztuki
współczesnej, performance,
tańca i teatru znalazła się
również wystawa Hemana
Chonga z Singapuru poświęcona Stanisławowi Lemowi
i ludzkiemu postrzeganiu
przyszłości.
www.biennaleofsydney.com
Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Sakralnej
Muzyka religijna z całego świata
w scenerii starożytnej marokańskiej mediny. Niebywała atmosfera
i głębokie przeżycia dla wszystkich
muzykalnych, zarówno tych wierzących, jak i niewierzących.
www.fesfestival.com/2016
20. Piknik Naukowy
Polskiego Radia i Centrum
Nauki Kopernik
Warszawa
Największa impreza plenerowa w Europie popularyzująca
naukę: przeróżne dziedziny,
naukowe wyzwania, najnowsze technologie, ciekawe eksperymenty, wykłady, pokazy
i prezentacje.
www.pikniknaukowy.pl
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„Plac Bohaterów”
Krystiana Lupy
Harbin, Chiny
Wyrafinowany kulturalny
mikst: spektakl pt. „Plac
Bohaterów” Krystiana Lupy
w wykonaniu zespołu Litewskiego Narodowego Teatru
Dramatycznego, wystawiony
na deskach Teatru Wielkiego
w Harbinie.
Międzynarodowy Festiwal
Filmowy w Cannes
Cannes, Francja
Śródziemnomorska Riwiera,
gwiazdy światowego kina na
czerwonym dywanie, olśniewające kreacje w oślepiających
błyskach fleszy, tłumy rozkrzyczanych fanów, a przede
wszystkim magia srebrnego
ekranu. Święto kina voilá!
www.festival-cannes.com
Noc Muzeów
Cała Europa
Tej majowej nocy nie prześpi
z pewnością wielu miłośników wyrafinowanej, kulturalnej rozrywki. Do późnych
godzin otwarte będą muzea,
galerie i instytucje kulturalne,
nie wspominając o wielu dodatkowych atrakcjach. A że
trzeba poczekać w kolejce…
Szturm na Twierdzę Zamość
Zamość
Na huczną inscenizację obrony zamojskiej twierdzy przed kozackimi
wojskami powstańczymi z 1648
r. przybędą bractwa rycerskie ze
wszystkich zakątków Rzeczpospolitej, a pokazy sprawności we
władaniu szablą, sprawią oglądającym wiele przyjemności.
www.zamojskiebractwo.pl
Bieg Rzeźnika
Cisna
Bieg Rzeźnika to już legenda,
trasa o długości niemal 80
km z Komańczy do Ustrzyk
Górnych potrafi sponiewierać
najtwardszych górali. W tym
roku impreza potrwa tydzień:
7 różnych biegów to wyzwania dla dorosłych i dzieci.
www.biegrzeznika.pl
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w stronę słońca

Zjawiskowe widoki
i fantastyczne jedzenie

Błędem byłoby jednak zakładać, że Antiparos słynie tylko z odwiedzin celebrytów
i bujnego życia nocnego. Sama wyspa,
mająca jedynie 35 km2, potrafi oczarować
naturalnym pięknem oraz różnorodnością
krajobrazu. Zobaczycie tu liczne kościoły i kapliczki z niebieskimi kopułami, charakterystyczne dla Cyklad młyny wiatrowe
oraz niezliczone miejsca idealnie nadające
się na piesze wycieczki. Nie można także
zapomnieć o tętniącej życiem Chorze z ruinami weneckiego zamku (tzw. Kastro) oraz
słynnym placu Agios Nikolaos – miejsca
spotkań mieszkańców i turystów, a także
o fantastycznym jedzeniu bazującym głównie na rybach (koniecznie trzeba spróbować
gouny – suszonej na słońcu i następnie grillowanej makreli) i owocach morza (polecam
grillowaną ośmiornicę, z której wyspa słynie). Jednak prawdziwą wisienką na torcie
są zjawiskowe plaże. A tych na wyspie nie
brakuje. Mieszkańcy Chory upodobali sobie
szczególnie Sifneiko (zwaną nie bez powodu także Sunset Beach), na której panuje
bardzo klimatyczna atmosfera o każdej porze dnia. Ja jednak stałam się wielką fanką

Antiparos.

Agnieszka Zawistowska

Cykladzki skrawek raju

Suszące się na słońcu makrele, szarmanccy kapitanowie, lazurowe wody
przywodzące na myśl te widziane w Azji. A do tego niezwykle gościnni
mieszkańcy i wspaniała kuchnia. Antiparos to jedno z tych miejsc,
z którego zwyczajnie nie chce się wyjeżdżać.
Oaza celebrytów

Dla Yiorgisa był to kolejny, zwyczajny dzień.
Zabrał ze sobą wędkę i udał się na ulubioną
plażę. Z ulgą stwierdził, że prócz jednej rodziny nikogo więcej w okolicy nie ma. Nie przepadał za tłumami, a już na pewno nie lubił,
gdy ktoś przeszkadzał mu w wędkowaniu. Tak
się jednak złożyło, że wdał się z nieznajomym

w przyjemną pogawędkę. I poczęstował tsikoudią (rodzajem raki). Thomas przyleciał na Antiparos aż z Ameryki. Wyspa tak mu się spodobała, że postanowił kupić tutaj dom.
Kilka dni później, Yiorgis jak zwykle krążył
wśród gości swojej tawerny, gdy ktoś zawołał
go po imieniu. Odmachał mężczyźnie z plaży, ze zdziwieniem patrząc na pobladłą twarz

fot. Magda Kritsanton, Michael Schenk – fotolia.pl
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swojego syna. – Tato! To ty znasz Toma Hanksa?!? – Jakiego Hanksa? – z irytacją odpowiedział Yiorgis. – Przecież to mój znajomy z ryb,
Thomas.
Ta anegdota krąży po wyspie już od lat i niezmiennie bawi mieszkańców, którzy zdążyli
się przyzwyczaić do sąsiedztwa ze słynnym
aktorem. W sezonie często można trafić tutaj na celebrytów, dla których mała cykladzka
wysepka stała się swoistą oazą. Ich obecność
stała się czymś tak naturalnym, że aż niezauważalnym. Gdy przyjaciel Thanassisa, właściciela modnego wśród muzyków baru The Doors, zapytał, jak ten się czuł, mając za gościa
Bruce’a Springsteena, nie dostał satysfakcjonującej odpowiedzi. W sierpniu panuje tu taki
tłok, że zamówienie drinka graniczy z cudem.
Dlatego Thanassis nawet się nie zorientował,
że w jego barze znalazł się sam Boss. Bo był
tak zarobiony.
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do jaskini znajduje się tablica z wyrytymi imionami mężczyzn – spiskowców ukrywających
się przed Aleksandrem Wielkim. Także przed

wejściem znajduje się malutki kościół Agios
Ioannis, przed którym co roku 7 i 8 maja odbywają się uroczystości.

Świętowanie w Chorze

Łodzią wycieczkową można dopłynąć na pobliską Despotiko z pozostałościami świątyni Apolla i Artemidy
plaży Kemping, której okolica słynie z porażająco krystalicznych turkusowych wód przypominających te widziane w Tajlandii. Warto też
dodać, że jej część stanowi oficjalną i przy tym
pierwszą w Grecji plażę dla nudystów.

Hucznie obchodzonym świętom w Chorze zwykle towarzyszą
występy grup tanecznych

Na Despotiko z kapitanem Sargosem

Prócz przepięknych plaż wizytówkami wyspy
są również jej jaskinia (Spilio Stalaktiton) znajdująca się na wzgórzu Agios Ioannis oraz pobliska Despotiko z pozostałościami świątyni ku
czci Apolla i Artemidy. Na wysepkę stanowiącą muzeum na świeżym powietrzu można się
dostać z leżącej na południu osady Agios Georgios. Ale wtedy koniecznie z kapitanem Sargosem, który może i wygląda jak pirat, jednak nie
można mu odmówić galanterii. W ramach wycieczki można zobaczyć także okoliczne jaskinie: Epitafios oraz Spilia tis Fokias, gdzie mieszkają foki. W okolicy żyje ok. 7 osobników, które
niespodziewanie pojawiają się na horyzoncie,
szczególnie wtedy, gdy witają się z delfinami.

Autografy Ottona I i lorda Byrona

Jeśli zamierzacie odwiedzić Spilio Stalaktiton,
pamiętajcie o założeniu wygodnych butów.
Żeby móc obejrzeć jej wspaniałe wnętrza,

Jaskinia Spilio Stalaktiton została odkryta w czasach Aleksandra
Wielkiego
należy pokonać ponad 411 stopni – w jedną
stronę! Ale wyprawa warta jest zachodu. Najstarsza w Europie, bo licząca 45 mln lat jaskinia, w której wedle Homera pomieszkiwali
Cyklopi, została odkryta w czasach Aleksandra Wielkiego. Wnętrze składa się z trzech
komnat: Komnaty Kamiennych Wodospadów,
Św. Ołtarza oraz Komnaty Króla, gdzie znajduje się podpis Ottona I złożony w czasie jego
wizyty z królową Amalią. Zresztą to niejedyny
autograf – wiele zwiedzających zdecydowało
się pozostawić po sobie pamiątkę, w tym lord
Byron. Ciekawostką jest, że przed wejściem

fot. Magda Kritsanton, autor, momymoment
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A skoro już o uroczystościach mowa, jednym
z najhuczniej obchodzonych festiwali jest trzydniowe święto Agia Marina (15-17 czerwca)
z kulminacją przypadającą na ostatni dzień.
Kościół znajduje się w porcie, ale uroczystości, w których biorą udział wszyscy mieszkańcy, odbywają się w całej Chorze. Wydarzeniu towarzyszą m.in. koncerty, wyścigi regat,
triathlon, happeningi teatralne oraz występy
grup tanecznych. Możecie być pewni, że nie
zabraknie także lokalnych meze i tsikoudii. Te
odgrywają dużą rolę także podczas kolejnego święta obchodzonego na cześć Panagia
Faneromeni (wieczór 7 i dzień 8 września).
Kościółek zbudowany przez rybaków ku czci
Dziewicy Maryi mieści się w południowej części wyspy. Niewątpliwą atrakcją jest to, że na
uroczystości wypełnione muzyką, jedzeniem
i zabawą przybywa się tradycyjnymi łodziami,
tzw. kaikami. To przeżycie jedyne w swoim rodzaju, i na pewno na długo pozostanie w pamięci.
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wyprawa

Anna i Krzysztof Kobusowie

Namibia to spełniony sen podróżnika.
Miejsce zachwycające pięknem
i kuszące przygodą.

Diament Afryki

w
m yi ep jr sa cwea
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wyprawa

fot.: Anna i Krzysztof Kobusowie
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promieniami słońca. Między nimi przechadzają się
majestatycznie oryksy i antylopy. Wiatr bezustannie
rzeźbi w ogromnych diunach fantazyjne wzory. Cisza
tu tak wielka, że słychać bicie serca, a gdy na niebie
rozbłysną tysiące gwiazd, świecą niczym diamenciki
rozrzucone tuż nad horyzontem. By znaleźć prawdziwe
diamenty, wystarczy pospacerować po plaży: morze
z równą obojętnością wyrzuca tu muszle i drogocenne kamienie, choć by rozpoznać te ostatnie, potrzeba sporo wprawy! Przez wieki tutejsze wybrzeże było
postrachem żeglarzy: na Wybrzeżu Szkieletów wciąż
można zobaczyć wraki statków, które się tu rozbiły.

W królestwie zwierząt

Za to nie trzeba być tropicielem, by stanąć oko
w oko z najpiękniejszymi zwierzętami Afryki. Park

Narodowy Etosza ma powierzchnię ponad 22 tys. km2,
czyli więcej niż całe województwo dolnośląskie! To
królestwo zwierząt: turyści z samochodów mogą
przyglądać się codziennemu życiu stad zebr, antylop,
żyraf, słoni, a także rodzin lwów czy nosorożców.
Komu mało wrażeń za dnia, może przysiąść na ławce koło oświetlonego nocą oczka wodnego i poczuć
się niczym na planie filmu przyrodniczego. Oto do
wodopoju podchodzi młoda żyrafa. Niepewnie się
rozgląda, waha... Ponad sto osób z zapartym tchem
obserwuje: napije się czy nie? Nagle żyrafa odbiega
w mrok, a po chwili pojawia się rodzina nosorożców.
Obok przemyka szakal, z drugiej strony nadchodzi
stado zebr. Po północy nieliczni obserwatorzy zostają
nagrodzeni za swą wytrwałość widokiem lwa, który
pijąc wodę, cały czas nas obserwuje. Następnego poranka w Etoszy rozpocznie się kolejny dzień odwiecznego cyklu życia...

Wyrusz do Namibii z Anną Olej-Kobus:

Terenówką przez interior

By poznać Namibię, najlepiej wypożyczyć samochód
terenowy i ruszyć przed siebie. I zupełnie nie ma
znaczenia, że tu jest ruch lewostronny, bo wystarczy
wyjechać w interior, by spotkać co najwyżej jedno
auto dziennie. To nie przesada, bo w kraju ponaddwukrotnie większym od Polski mieszkają zaledwie
2 mln ludzi!

Kosmetyczne tajniki Himba

Największe zainteresowanie przybyszy budzą Himba słynący z oryginalnych rytuałów piękności. Otóż
kobiety tego ludu do mycia się nigdy nie używają
wody, za to okadzają ciała i ubranie wonnym dymem i nacierają się mieszaniną ochry i ziół. Efekt?
Fantastyczny! O tym, że kosmetyk działa, najłatwiej
się przekonać, spacerując po wiosce: tylko staruszki mają pomarszczone ciała. Równie ciekawe
są fryzury Himba, będące swoistym ogłoszeniem
matrymonialnym: dziewczyna gotowa do zamążpójścia zalotnie spina włosy z tyłu, odsłaniając pełne
usta i bujne piersi, zaś mężczyzna nosi ciasno spleciony warkoczyk, sterczący fantazyjnie do góry.

Czerwone piaski pustyni

Pustynia Namib oglądana o wschodzie słońca to
prawdziwe arcydzieło natury. Niebotyczne wydmy
płoną czerwienią piasków ogrzewanych pierwszymi

01-21.09.2016 Pod Krzyżem Południa. RPA, Namibia,
Botswana, Zimbabwe
Szczegóły: Klub Torre, www.torre.pl
19.10-05.11 .2016 Namibia. Piękno i przygoda.
Autorski program po najciekawszych miejscach
Namibii! Szczegóły: Klub Laurazja, www.laurazja.pl
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SKArBy NAtury

Paweł wroński

w Niemczech
Kraje związkowe Niemiec sięgają
morza na północy i opierają o góry
na południu. Nic więc dziwnego,
że u naszych zachodnich sąsiadów
zarówno układ krain geograficznych
i klimatycznych, jak krajobrazy, flora
i fauna są zbliżone do naszych.
Jednak terytorium Niemiec jest większe, morza są dwa – Bałtyckie i Północne, zaś Alpy wyższe od Karpat.

Efektem jest ogromne zróżnicowanie przyrody
i krajobrazu. Najcenniejsze obszary mają status parków narodowych (PN). Jest ich 16. Gospodaruje tam natura, wspomagana z troską
przez człowieka. Rozległe tereny wokół zyskują często status parków przyrody. Ich formuła
jest zbliżona do naszych obszarów chronionego krajobrazu, których tworzenie inspirowała.
W Niemczech funkcjonują 104 takie parki (PP).
15 obszarów, najciekawszych pod względem
przyrodniczym i krajobrazowym, legitymuje się
statusem rezerwatów biosfery UNESCO. Człowiek prowadzi w nich normalną działalność,
jednak dokłada szczególnych starań, by nie

W zajmującym nieco ponad 3 tys. ha Parku Narodowym Jasmund chronione są liczne gatunki rzadkiej roślinności, przede wszystkim duże obszary pierwotnych lasów bukowych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Spotyka się tu także olchę czarną, jarząb brzęk i cis pospolity oraz gruszę
i jabłoń, a także różne gatunki storczykowatych
zakłócać rytmu przyrody (RB). Spotkamy też
pomniki przyrody. Zazwyczaj rangę taką nadaje
się obiektom istotnym również dla germańskiej
kultury i historii Niemiec.

© Steffen Eichner – Fotolia.pl
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Gdybyśmy chcieli wymienić wszystkie skarby
niemieckiej natury, musielibyśmy ograniczyć się
do spisu nazw. Lista z pobieżną charakterystyką
ich wszystkich dostępna jest na www.germany.
travel/pl/ w zakładce <Rozrywka & wypoczynek
/ Naturalne krajobrazy>. My pragniemy zwrócić
uwagę przede wszystkim na obszary odmienne
od spotykanych w Polsce, by stanowiły inspirację
do podróży podejmowanych do Niemiec.

PN Jasmund
Meklemburgia-Pomorze Przednie, www.nationalpark-jasmund.de
Kredowe klify na wyspie Rugii opadają w morze
urwiskami 117-metrowej wysokości. Ponad nimi,
na płaskowyżu Stubnitz, szumią ponad 700-letnie lasy bukowe, wpisane na listę UNESCO. Na
łąkach kwitną storczyki. Wśród krzewów buszują chrząszcze 1000 różnych gatunków, a z rzadkich ptaków – gniazdują bieliki. Nad Herthasee,
owianym legendami jeziorem, wyrastają wały
słowiańskiej osady obronnej, a w wąwozie Sassnitz ukrywali się niegdyś piraci. Najmniejszy park
narodowy Niemiec oferuje wielką różnorodność
krajobrazów i doznań.
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© pure-life-pictures – Fotolia.pl

zalewane wodą. Z drugiej strony tylko tutaj można
odbywać tak długie spacery po morskim dnie
i obserwować foki w naturalnych siedliskach, nie
mówiąc o 3 tys. gatunków innych zwierząt, w tym
rozgwiazd, ślimaków i małży. Do odpowiadającego
parkowi rezerwatu biosfery dołączono pięć wysp
Hallingen. Prowadzi się na nich wypas bydła, a domy
buduje na sztucznych pagórkach – terpach, by
uchronić je przed zimowymi powodziami.

Park Narodowy Harzu znany jest z realizacji projektu reintrodukcji rysia

morze wattowe (wattenmeer)
Wpisany na listę UNESCO transgraniczny obszar Holandii, Niemiec i Danii
www.nationalpark-wattenmeer.de
Fenomen przyrodniczy rozległej przybrzeżnej strefy Morza Północnego, między Wyspami Fryzyjskimi
a kontynentem. Równiny, które odsłaniają się podczas odpływów w pasie długości 450 km i od 10 do
30 km szerokości, nazywane są Watten. Na terenie
Niemiec watty chroni się w trzech parkach narodowych uznanych także za rezerwaty biosfery.
PN Hamburskiego Morza Wattowego (Dolna Saksonia) jest najmniejszą strefą ochrony przyrody wattów. Obejmuje trzy wyspy u ujścia Łaby: zamieszkaną
przez mniej więcej 40 osób Neuwerk, wydmową Scharhörn oraz sztucznie usypaną Nigehörn. Królestwo wodnego ptactwa, słonych mokradeł i bursztynu.
PN Dolnosaksońskiego Morza Wattowego (Dolna
Saksonia). Obejmuje watty między ujściami rzek Ems
i Łaby oraz Wyspy Wschodniofryzyjskie. Koło Dangast piętrzą się nadmorskie klify, a koło Sehestedt

Meklemburgia-Pomorze Przednie, www.naturpark-usedom.de
Krajobraz wyspy jest niezwykle zróżnicowany. Na
brzegach ciągną się szerokie piaszczyste plaże
i falują wydmy, ponad które wyrastają gdzieniegdzie strome urwiska, jakimi opadają zajmujące
interior pagórki. Pośród nich kryje się siedem morenowych jezior oraz mokradła. W porastających
wyspę lasach dominują na południu buki, choć nad
jeziorami przeważają olchy. W północnej części
wyspy, zasłanej nanoszonym przez wiatr piaskiem,
rosną niemal wyłącznie sosny. Na wyspie rozlokowały się znane w Niemczech kąpieliska. Do atrakcji
turystycznych należą liczne zatoki oraz kilkusetletnie wioski rolnicze i rybackie. Dolina rzeki Peene,

Stara latarnia morska na będącej częścią Hamburga wyspie Neuwerk
na Morzu Północnym
znajduje się ruchome trzęsawisko. Gniazdują tu liczne ptaki, a na mierzejach wylegują się foki. Mnóstwo
tu zabytków marynistycznej przeszłości oraz muzeów prezentujących historię żeglugi i rybołówstwa.
PN Szlezwicko-Holsztyńskie Morze Wattowe
(Szlezwik-Holsztyn). Granicami parku objęto
największy fragment wattów z imponującymi
wydmami i malowniczymi plażami. To siedlisko
rzadkich gatunków zwierząt i ziemia, na której
człowiek walczy o przetrwanie z przyrodą – najmniejsze
z zamieszkanych na wattach wysp bywają często

oddzielającej wyspę od stałego lądu jest miejscem
lęgowym ptaków i obfituje w ryby.

PN harz oraz PP i Geopark harz
Saksonia-Anhalt i Dolna Saksonia
Góry owiane legendami, strzelające tysiąc metrów
ponad okoliczne niziny. Przez większość dni w roku
zasnute są mgłami, co zaowocowało przekonaniem,
że na najwyższym szczycie Brockenie gromadzą się
czarownice. Motywy te inspirowały Goethego i Bułhakowa, malarzy doby romantyzmu i kompozytorów
z Wagnerem na czele. Nocą, na przełomie kwietnia
i maja, germańskie plemiona witały lato, odganiając ogniem złe moce i oddając cześć Wudanowi.
Po przyjęciu chrześcijaństwa pogańskie praktyki
splątały się z uroczystościami na cześć Walpurgii,
mniszki nawracającej Germanów w VIII w. Dziś to
pretekst do zabawy, koncertów i laserowych pokazów na Hexentanzplatz – Placu Tańczących Czarownic w Bodetal. Góry Harzu zajmują szczególne
miejsce w dziejach Niemiec, bo na ich obrzeżu,
w Quedlinburgu i Goslar rodziło się niemieckie cesarstwo, a rudy cynku wydobywane przez tysiąc lat
na Rammelsbergu były podstawą dochodów cesarskiego skarbca. Harz to także smak pstrągów
z wartkich górskich potoków i kłęby pary wyrzucane z lokomotywy pociągu kursującego od 100 lat
z Wernigerode na szczyt Brockenu. Góry, na której
Stasi miała nasłuchowe stacje radiowe, a dziś każdy
może spróbować tu lotu na miotle na specjalnym
symulatorze.

PN Doliny Dolnej Odry
Brandenburgia, www.nationalpark-unteres-odertal.eu
Zalewowe równiny ciągnące się 60 km wzdłuż
zachodniego brzegu rzeki zachwycają krajobrazem
i roślinnością. Są siedliskiem licznych ptaków,
drugim obok meklemburskich Bodden tak rozległym

© Siegfried Richter

Meklemburgia-Pomorze Przednie
www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de
Kraina urwisk podmywanych falami Bałtyku, wydm,
mierzei i przybrzeżnych jezior, rozciągająca się od
półwyspu Darß-Zingst po zachodnie wybrzeża Rugii. Swoją niemiecką nazwę zawdzięcza oddzielonym od morza płytkim zatokom Bodden, w których
woda słona miesza się ze słodką. Tutejsze lasy są
ostoją zwierzyny, a zbiorniki słodkiej wody przyciągają żurawie. Jest to największe w Europie zimowisko tych wdzięcznych ptaków. Szacuje się,
że każdej jesieni przylatuje ich tutaj ponad 30 tys.
Zakochani w regionie artyści założyli kolonię w Ahrenshoop. Najbliższym miastem jest hanzeatycki
Stralsund ze starówką wpisaną na listę UNESCO.

PP wyspa uznam (usedom)

Molo w Ahlbecku na wyspie Uznam wybudowano w 1899 r.,
a w 1970 r. zostało oficjalnie uznane za zabytek

© Silke Koch – Fotolia.pl

PN mierzei Pomorza Przedniego

W położonej nad Bałtykiem kolonii artystycznej Ahrenshoop wielokrotnie bywał Albert Einstein. Być może stąd czerpał inspiracje do
swych teorii naukowych – niepowtarzalna, specyficzna atmosfera
tego miejsca zapewne sprzyjała genialnemu uczonemu w rozważaniach nad wszechświatem, czasem, przestrzenią, przemijaniem...

© Volkmar Hintz – Fotolia.pl
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rB Spreewald
Brandenburgia / Dolne Łużyce, www.spreewald-biosphaerenreservat.de
Zaledwie 100 km na południowy wschód od Berlina
brandenburskie lasy przeglądają się w wodzie. Bo
w krajobrazie Spreewaldu dominują łęgi porastające brzegi wodnych cieków, tworzących gęstą sieć
o łącznej długości ponad 1000 km, której tłem jest
mozaika lasów, łąk i pól uprawnych. Gospodarzami
Spreewaldu są od wieków Serbowie łużyccy – lud
o słowiańskich korzeniach, kultywujący swój dialekt
i obyczaje.

Saksonia / Górne Łużyce
www.xn--biosphrenreservat-oberlausitz-5pc.de
To bodaj największe w Niemczech skupisko stawów
rybnych, których jest tutaj ponad 350. Okoliczne
tereny zamieszkują – podobnie jak brandenburski
Spreewald – Serbowie łużyccy. Ich saksońskie dziedziny ciągną się od Płaskowyżu Budziszyńskiego
na południu po Górnołużycki Okręg Górniczy na
północy. Serbołużyczanie są od wieków rolnikami,
toteż stanowią gros ludności wiejskiej. Ich święta
i festiwale, kultywowane obyczaje i bogate stroje
oraz muzyka i rzemieślnicze wyroby stanowią barwne dopełnienie obrazu krainy wody, wrzosowisk, łąk
i pól uprawnych. Poznawaniu regionu sprzyjają liczne szlaki rowerowe.

PN hainich

© sehlavie - Fotolia.pl

Brandenburgia, www.schorfheide-chorin.de
Otwarta księga krajobrazu, ukształtowanego przez
cofający się kilkanaście tysięcy lat temu lądolód.
Cicha, rzadko zaludniona kraina rozległych lasów,
o bogatej faunie i florze. Ostoja ptactwa i nietoperzy. Ze względu na cieki i zbiorniki wodne – królestwo bobrów i wydr. Ślady wielowiekowej działalności człowieka dopełniają obrazu. Zachowały się
tu wały dawnych zamków chłopskich, miejsca kultu
religijnego, wioski i podworskie folwarki. Klejnotem architektury są potężne ceglane zabudowania
wzniesionego przez cystersów opactwa Chorin.

rB Górnołużyckie wrzosowiska
i Stawy rybne

Bawaria, www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de
Alpejski świat wokół owianego legendami skalistego Watzmanna (2713 m n.p.m.). Z tajemniczym
wąwozem pełnym wodospadów – Wimbachklamm,
z zachwycającym Königsee, jeziorem, w którego
toni przeglądają się czerwone kopuły oryginalnego
kościoła św. Bartłomieja. Do wszystkich zakątków
parku docierają szlaki turystyczne o łącznej długości 260 km. Po jeziorze o bogato urzeźbionej linii
brzegowej kursują spacerowe stateczki. Można tu
także uprawiać paralotniarstwo, a zimą narciarstwo
i snowboarding, nie narzekając na tłok na trasach,
a jednocześnie rozkoszując się smakiem bawarskiej
kuchni i świetnie komponujących się z nim piw ze
słynnych browarów o wielowiekowej tradycji.

Na półwyspie Hirschau, położonym na zachodnim wybrzeżu Jeziora Królewskiego, znajduje się malowniczy kościół św. Bartłomieja
(St. Bartholomä), patrona alpejskich rolników i mleczarzy. Jest to katolicki kościół pielgrzymkowy należący do okręgu Berchtesgadener Land

Turyngia, www.nationalpark-hainich.de
Puszcza w sercu Niemiec, jak się określa pokryty
rozległymi bukowymi lasami obszar między uzdrowiskiem Bad Langensalza a rodzinnym miastem Lutra – Eisenach, nad którym góruje zamek Wartburg.
Do niepowtarzalnych turystycznych atrakcji należą: dziecięcy las żbika – Wildkatzen-Kinderwald,
w którym najmłodsi mogą poznać tajniki parkowej
przyrody, oraz Baumkronenpfad – szlak śmiało
poprowadzony koronami drzew, 44 m nad ziemią.
Ciekawostką są też prastare kamienne krzyże – Ste-

PN Szwajcaria Saksońska
Saksonia, www.saechsische-schweiz.de
Zanim dotrze do Drezna, Łaba przepływa pośród
1100 skalnych baszt. Szwajcaria Saksońska jest
pomnikiem przyrody ukształtowanym 100 mln lat
temu. Charakterystyczne są dla niej stojące w odosobnieniu szczyty o płaskich wierzchołkach opadające pionowymi urwiskami na wszystkie strony.
Na jednym z nich Wettinowie wznieśli Königstein,
twierdzę, w której mieli się chronić w czasie najazdu. Malowniczą krainę można przemierzać rowerem
albo statkami białej floty. Miłośnicy wspinaczki nie
znajdą w całej Europie drugiego takiego rejonu,

© Nationalparkforstamt Eifel / K.Pauly

rB Schorfheide-chorin

PN Berchtesgaden

Położony w Alpach PN Berchtesgaden jest częścią Rezerwatu Biosfery
Berchtesgaden

Klasztor Chorin (niem. Kloster Chorin) położony jest zaledwie 20 km
od granicy polsko-niemieckiej na Odrze – w pobliżu miasta Chorin
w powiecie Barnim. Dawne opactwo Cystersów zostało sekularyzowane w 1542 r., a obecnie znajduje się w częściowej ruinie. Ze względu na
bogactwo XIV-wiecznych form architektonicznych zespół ten zaliczany
jest do najcenniejszych przykładów gotyku ceglanego
zimowiskiem żurawi w Niemczech. Szlaki piesze
i rowerowe prowadzą do różnorodnych miejsc.
Jest wśród nich średniowieczny zamek Stolpe
i zabytkowa suszarnia tytoniu koło Friedrichsthal,
pałac w Zitzen i wiejski kościół w Criewen.

w którym skalne ściany przecinałoby 21 tys. tras
różnej trudności. Komentarza nie wymaga też szlak
pieszy długości 112 km widokowo tak fascynujący,
że nazwano go Drogą malarzy – Malerweg.

© Nationalpark Berchtesgaden

© spuno - Fotolia.pl
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Głównym celem Parku Narodowego Hainich jest ochrona rodzimego
lasu bukowego
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miejsce

kalejdoskop

© mojolo - Fotolia.pl

Siedmiogórze (niem. Siebengebirge) jest jednym z symboli niemieckiego romantyzmu i historii ochrony przyrody. Jest ono częścią Reńskich
Gór Łupkowych i Średniogórza Niemieckiego, a także Przełomu Środkowego Renu. Jego nazwa wywodzi się od siedmiu charakterystycznych
gór: Ölberg, Löwenburg, Lohrberg, Nonnenstromberg, Petersberg, Wolkenburg i najsłynniejszy Drachenfels
inerne Kreuze. Na terenie parku rośnie pomnikowy
1000-letni dąb – Betteleiche.

PP Siebengebirge (Siedmiogórze)
Nadrenia - Północna Westfalia, www.naturpark-siebengebirge.de
Nieopodal Bonn strzela w niebo 40 stożków wygasłych dawno wulkanów. Na ich stokach, czerpiąc
wilgoć z wijącego się u podnóża Renu, rozwija się
bujnie winorośl. W krajobrazie wyróżnia się góra Drachenfels, na której Siegfried z „Pieśni o Nibelungach”
pokonał smoka. W miejscowych lasach szumią buki
i dęby, a ponad ich korony wysuwają się widokowe
skalne wychodnie. A najłatwiej dostępnym i bodaj
najatrakcyjniejszym punktem widokowym jest wierzchołek góry Drachenfels, bo można na nią dotrzeć
najstarszą na świecie koleją zębatą i podziwiać panoramę z tarasu mieszczącej się tam kawiarni.

© Nationalpark Hainich / Thomas Stephan
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PP taunus
Hesja, http://naturpark-taunus.de/
Park rozciąga się na obrzeżach Frankfurtu n. Menem.
Nic więc dziwnego, że korzystając z uroków przyrody, podziwiać stąd można architekturę nowoczesnych biurowców i banków, tak charakterystycznych
dla tego wielkiego miasta. Ścieżki parkowe dają wytchnienie mieszkańcom i przybyszom, którzy zawitali
tu w sprawach biznesowych – przez cały rok.

Poprowadzony między koronami drzew szlak pieszy Baumkronenpfad
robi ogromne wrażenie na turystach. Przez kilkaset metrów wiedzie on
„dachem” puszczy na wysokości 44 m nad ziemią
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Podziemne historie
Alex Dorjan

Od jakiegoś czasu raczej negatywne skojarzenia z województwem śląskim zaczynaja pracować
na jego korzyśćWszystko za sprawą Szlaku Zabytków Techniki, który zaskakuje swoją ofertą już
od blisko 10 lat. Wśród udostępnionych turystom poprzemysłowych obiektów są m.in.: Kopalnia
Ćwiczebna Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Kopalnia Srebra i Sztolnia
Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Kopalnia Guido w Zabrzu czy Muzeum Górnictwa
Rud Żelaza w Częstochowie. Od tych obiektów warto zacząć poznawanie śląskiego. A mamy tu
zdecydowanie największe zagęszczenie podziemnych tras turystycznych w Polsce.

Kopalnia Ćwiczebna Sztygarka i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

Tu turysta czuje się jak adept górnictwa. Faktycznie, 800-metrowy korytarz powstał przy jednej
z najstarszych szkół technicznych w Polsce, która przygotowywała do pracy pod ziemią już
od 1889 r. Ostatni obiekt Szlaku – Muzeum Górnictwa Rud Żelaza – usytuowany jest w parku
im. Stanisława Staszica tuż przy Jasnej Górze. Nawiązuje do częstochowskich tradycji wydobywczych, które były żywe do przełomu lat 70. i 80. XX w. W wydrążonych korytarzach odtworzono
kopalniany korytarz, zgromadzono maszyny i górniczy ekwipunek, a także historyczne zdjęcia.
Kopalnia Ćwiczebna Sztygarka, fot . T Gębuś

33

34

www.slaskie.travel

podróże z pomysłem

35

fot. UMWSL

Kompleks w Tarnowskich Górach
Historia Kopalni Srebra związana jest z XVIII-wieczną „gorączką” kruszcową. Przez lata
była ona miejscem naprawdę ciężkiej pracy,
a w latach 70. XX w. – dzięki Stowarzyszeniu
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – otworzyła swe podwoje przed ciekawskimi odwiedzającymi. Co im oferuje? Zjazd 40 m pod
ziemię, przejście autentycznymi, wilgotnymi
korytarzami, obejrzenie ogromnych komór
i drewnianych podpór, które przez lata ratowały życie gwarków, a nawet podziemny
spływ łódką. Wszystko w atmosferze tajemniczości i podziwu dla ogromu ludzkich poświęceń. Jak się bowiem okazuje, wydobycie srebronośnej galeny było ekstremalnie
trudnym zadaniem. Kolejną z tarnogórskich
atrakcji jest malowniczo położona w Parku
Repeckim (a w zasadzie pod nim) Sztolnia
Czarnego Pstrąga. W jednym z prowadzących do niej szybów na turystów czeka
spływ najdłuższą podziemną trasą w Polsce. To aż 600 m odwadniającego kopalnię
korytarza. W trakcie przeprawy prowadzący łódkę przewodnik opowiada o historii,
tarnogórskich legendach i… pstrągach, od
których wzięła się nazwa sztolni.
Kopalnia Srebra, fot. SOT, T. Gębuś
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Na Szlaku Zabytków Techniki można poznać historię górnictwa różnych kruszców – węgla, srebra
i rudy żelaza. Kopalnie są różne, łączy je jednak jedno – celem każdej z wystaw jest pokazanie górniczego trudu, ale też charakteru i determinacji ludzi pracujących w niezwykle ciężkich warunkach.
Którą trasę wybrać? Każda jest inna, każda pokazuje inny kawałek industrialnej historii województwa śląskiego. Najlepiej odwiedzić więc... wszystkie. Polecam!

fot. Michał Godlewski. www.poszli-pojechali.pl

Kopalnia Guido w Zabrzu

Do wyboru są tam trzy poziomy zwiedzania – 170, 320
i 355 m pod ziemią. Każdy nich jest inny, każdy ciekawy,
każdy wybierany przez inne grupy (na ten najgłębiej położony wstęp mają tylko osoby pełnoletnie). Łączy je jedno – by
zwiedzić podziemne korytarze, trzeba zaopatrzyć się w kaski (na najniższym poziomie także w górniczy sprzęt i roboczy strój) i zjechać w ciemności prawdziwą górnicza windą,
zwaną na Śląsku szolą. Dla wielu już to jest wielką atrakcją. A to przecież dopiero początek przygód. Zwiedzając
poziom 170, ogląda się autentyczne zabytkowe wyrobiska,
komory technologiczne oraz stajnie. Trasa ukazuje trud
górniczej pracy w początkach XX w., a więc w czasach jej
mechanizacji. Były to też czasy największego kultu patronki górników, św. Barbary, której również jest poświęcona
ekspozycja. Niezwykłym miejscem na tym poziomie jest…
podziemna kaplica z przepięknym witrażem przedstawiającym górniczą świętą. Na poziomie 320 jest jeszcze lepiej!
Tam turyści przekonują się, w jak trudnych warunkach pracują górnicy – słyszą huk ogromnych maszyn, idą chodnikiem pochylonym pod kątem 18 stopni. Jest też prawdziwy
unikat – podwieszana kolejka – udostępniona turystom.
Najciekawsza, ale też najtrudniejsza, jest trasa 355. Jej
przejście nie jest zwykłym zwiedzaniem. Na tym poziomie
małe grupy turystów wcielają się w górników. Przez bite 3
godziny poznają prawdziwy wymiar górniczej szychty. Łatwo nie jest, ale na tych, którzy dotrwają do końca, czeka
zasłużona nagroda – posiłek regeneracyjny w podziemnym
pubie. To, co wyróżnia Kopalnię Guido na tle innych atrakcji
regionu, to również bogata działalność kulturalna. Do kopalni można pójść na koncert, teatralne przedstawienie czy
tańce. Wszystko 320 m pod ziemią, w tzw. Strefie K8.

Kopalnia Guido, fot. arch Kopalni Guido

Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel
www.slaskie.travel
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Wieczór
KaWalersKi
Paweł Wroński

We Lwowie

Pewien znajomy z generacji moich dorosłych dzieci spytał,
Na lwowskim starym mieście i w niewielkiej od
co za atrakcje mógłbym mu niego odległości działa mnóstwo lokali, w któpolecić we Lwowie na wieczór rych ani się obejrzycie, jak wieczór przeminie.
Nawet o nieco perwersyjnej – rzecz jasna – trakkawalerski. Świetny pomysł towanej z przymrużeniem oka, ofercie.
– przyklasnąłem. Mnóstwo
Smacznie i pomysłowo
możliwości, dojazd prosty, Zacznijmy od Мазох cafe. Tak, tak nazwa nie
a koszty niewygórowane, jest przypadkowa, a skojarzenie z masochizmem
jak najbardziej trafne. Na ulicy przed wejściem
o ile tylko zachowacie odrobinę wita przybyłych figura pana Leopolda Sacherprzytomności. -Masocha. Pisarza i mieszkańca Lwowa, którego

fot.: P. Wroński, Syda Productions – fotolia.pl
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powieści zyskały sobie w XIX-wiecznej Europie rzesze fanów.
U ich bohaterów, odnajdujących rozkosz w odczuwaniu bólu,
austriacki psychiatra Richard von Krafft-Ebing odnalazł tak wiele symptomów dewiacji, którą się właśnie zajmował, że w 1886 r.
nazwał ją masochizmem. Wejście do lokalu mieszczącego się
przy ulicy Serbskiej 7, w kształcie karykaturalnie powiększonej
dziurki od klucza, nie pozostawia wątpliwości, że zaprasza do
mrocznej sfery ludzkiego jestestwa. Ściany wewnątrz zdobią
cytaty z powieści Masocha, a przez dźwięki muzyki przedzierają się okrzyki smaganych – na własne życzenie – biczem czy
pobrzękiwanie łańcuchami tych, których posłuszna ich życzeniom obsługa przykuła do żelaznych siedzisk.
Można też oddać się w ręce kata. Bez obaw, w restauracji o oryginalnej nazwie: Грильова Ресторація М’яса та
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Справедливости (Mięso i sprawiedliwość) niczego się nie straci. Jeśli już, to przeciwnie – zyska. Zwłaszcza na wadze, bo specjalnością są
dania z grilla. Obfite porcje, do których zamawiania zachęca kat lwowski we własnej osobie,
a które przygotowują jego pomocnicy. Nawiązanie historyczne wynika z miejsca, w którym lokal
usytuowano. Przy obronnych murach Lwowa,
w dawnym arsenale, przy Wałowej 20.
W kontekście kawalerskiego wieczoru oferującej
potrawy-afrodyzjaki restauracji Казановa (Casanova) raczej nie polecam. Co innego Трапезна,
która jest częścią szerszego artystycznego
przedsięwzięcia – Музей Ідей (Muzeum Pomysłów), przy Wałowej 18, w dawnym klasztorze Bernardynów. Odbywają się tam wernisaże
i koncerty, a ogródek z telebimem zamienia się
często w plenerowe kino.

Na początek standardowo

Inne jeszcze możliwości daje wizyta we lwowskim
browarze, który zapisał wspaniałą kartę w dziejach europejskiego piwowarstwa. Działa od 1715 r.
Szeroko poza granicami Ukrainy cieszy się sławą
wyrabiane w nim piwo „Lwowskie”. Browar zajmuje pojezuicki kompleks na Krakowskim Przedmieściu. A z jego pierwszym menedżerem, Ro-

bertem Domsem i piękną Zosią, która ponoć tak
szefowi dobrze piwo podawała, że została jego
żoną, wiąże się powtarzana do dziś romantyczna
historia. Z wielkoprzemysłową produkcją konkurują smakiem piwa z minibrowaru Kumpel (na
starówce są dwa ich lokale). Znakomite chmielowe trunki świetnie komponują się z potrawami
z Zachodniej Ukrainy, zwłaszcza bazującymi na
owczym serze, przygotowanymi według receptur
karpackich górali – Hucułów i Bojków.
Zdaję sobie sprawę, że wizyty w browarze lub
minibrowarach to na kawalerski wieczór za mało.
Chyba że jako preludium do dłuższej zabawy
w jednym z klubów, których liczba we Lwowie jest
doprawdy imponująca. Rozbrzmiewają one mu-

fot.: P. Wroński, pressmaster, L. Gojda – fotolia.pl
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zyką do białego rana, a obsługa włada sprawnie
obcymi językami, w tym polskim. Tak jak w klubie
Metro (pełna nazwa: Міжнародний Молодіжний
Розважальний Комплекс „Метро”) przy Zielonej 14, reklamującym się sloganem „Fun for
Every One”. Jest największą lwowską dyskoteką z kilkoma barami i restauracją, parkietami
pod dachem i na wolnym powietrzu. Tuż obok
lwowskiego uniwersytetu, przy alei Czornowoła
2, mieści się Міленіум (Millenium). Dojście do
niego spod Lwowskiej Opery zajmie nie więcej
niż 10 minut. Słynie z trzech tanecznych hal i bogatego repertuaru muzycznego, w którym obok
house i techno jest także ukraiński pop. Sąsiedztwo Uniwersytetu i niewygórowane ceny w restauracji Motorna Diwka przyciągają studentów
oraz backpackersów z całego świata.
Można też zażyć emocji, zabawę łącząc z grą
w bilard. Najwięcej stołów oferuje Занзібар przy
Lipińskiego 36. Czynny jest do ostatniego klienta, a wstęp jest wolny. Alternatywą są popularne w lwowskich klubach sale do gry w pokera
(choćby MI100, Split Club). Zalecałbym jednak
ostrożność, gdyż – jak nie ukrywają gospodarze
– to w sam raz dla ludzi, którzy lubią przepuścić
trochę gotówki.
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Planujecie kongres, konferencję, prezentację, seminarium
szkolenie, teambuilding lub workshop?
Nowo wyremontowany hotel Alexander****
w Uzdrowisku Bardejovske Kúpele

Dla odzyskania formy

Po szaleństwach nocy dobrze jest się wyspać,
a potem trochę poruszać. Na jogging polecam
Zamkowe Wzgórze. Spiralna aleja prowadzi na wysoki kurhan, z którego roztacza się wspaniała panorama starego Lwowa. Wystarczy też nie więcej
niż 20 minut jazdy tramwajem nr 7, żeby z centrum
dostać się do Gaju Szewczenki. Ten piękny park
rozpościera się na wzgórzach wyrastających nieco
na wschód od centrum. A jego kluczową atrakcją
jest skansen – Muzeum Narodowej Architektury
i Życia Codziennego Zachodniej Ukrainy. Ścieżki
między sektorami pokonują głębokie jary i wspinają się stromo po zalesionych stokach. Cudowne
miejsce do biegania albo na dłuższy spacer. Wytchnienie znajdziecie w kozackim chutorze – postrzelacie z łuku, skosztujecie tradycyjnych smakołyków, popijając je chlebowym kwasem, i to nie
takim z butelki, ale domowej roboty.
Nieco mniej aktywnie, za to z pewnością interesująco, czas minie wam na oryginalnej wycieczce, jaką oferuje kompania Kumpel Tour.
Pomysłodawcą, a często też prowadzącym jest
na nich Ihor Lylo, historyk sztuki, zakochany
w rodzinnym mieście. O Lwowie pisze i opowiada. A że pracą naukową związany jest również
z Uniwersytetem Jagiellońskim, biegle mówi po
polsku. Ihor, a jego wzorem i inni przewodnicy, krążą z chętnymi po zakamarkach starego
Lwowa nocą, zapuszczając się do historycznych piwnic. Jednak w weekend, a zwłaszcza
w dzień lepsza wydaje mi się trasa po lwowskich dachach. Po takich, na które normalnie
się nie wchodzi, a z których widoki na Lwów są
najciekawsze – dachach hoteli, banków i prywatnych kamienic, na które wyjeżdża się winda-

Oferujemy sale konferencyjne dla 300 osób.
komfortowo i nowocześnie wyposażone centrum kongresowe,
smaczną kuchnię oraz niezwykłą scenerię. Profesjonalny personel
i długoletnie doświadczenia w dziedzinie turystyki kongresowej
gwarantują wysoki poziom oferowanych usług.

mi, nierzadko takimi, które same w sobie mają
barwną historię.
– Nie zapominaj też proszę, że we Lwowie podają
wspaniałą kawę – rozwijałem pomysły. Tradycja
palenia kawy sięga XVII w. i wiedeńskiej wiktorii Jana Sobieskiego. Bo to ze Lwowa pochodził
Ignacy Kulczycki. Prowadził interesy z Turkami,
znał ich język i obyczaje. Ziarna kawy znalezione w namiotach Kara Mustafy wykorzystał w ten
sposób, że otworzył w Wiedniu jedną z dwóch
pierwszych kawiarni. Gdy 100 lat później, po rozbiorach, Lwów stał się stolicą Galicji, kawiarnie
się rozpowszechniły. Tradycja jest kultywowana.
W 2013 r. Kulczyckiemu wystawiono nawet pomnik na placu Daniela Halickiego.
Jedno tylko widzę zagrożenie – zakończyłem.
W oczach znajomego pojawił się niepokój. –
Lwowianki są bardzo ładne, więc twoja narzeczona może być zaniepokojona! Może lepiej
pomyśl, czy zamiast kawalerskiego wieczoru nie
spędzić tam weekendu we dwoje...

fot.: P. Wroński,
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Perły pogranicza
POMIĘDZY ROZTOCZEM A WSCHODNIMI KARPATAMI

Grecja

Gdynia

Lwów

Czechy

MALOWNICZA MACEDONIA GRECKA

INFO
Najprostszy dojazd do Lwowa autobusami
PKS Polonus. Dogodnie na weekend – wyjazd
z Warszawy w piątek o 1830. U celu, w sobotę
o 630. Kursy powrotne: wyjazd w niedzielę o 2020;
przyjazd do Warszawy o 545. Bilety od 60 zł
w jedną stronę. http://pkspolonus.pl/
We Lwowie jest mnóstwo hoteli. Polecam Ekotel.
Przyjemny, nowoczesny, korzystnie usytuowany przy ul. Akademika Andriya Sakharova 42.
Ceny niewygórowane – od 110 hrywien od osoby (1 UAH – 0,15 PLN). Chętnie przyjmują grupy.
http://hotel-ekotel.lviv.ua/pl

ARCHITEKTONICZNA GRA W STATKI

MIASTO O BOGATEJ PRZESZŁOŚCI

Podlaskie

41 KM TRAS NA JEDNYM KARNECIE

AM SCHNITTPUNKT DER KULTUREN

Bieszczady

Dominikana

Modlin
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Bruntál

Poznaj Polskę

CZESKIE MIASTECZKO NA ZIMĘ I L ATO

LERNE REIZVOLLE WINKEL UND DIE UNVERSEHRTE NATUR POLENS KENNEN!
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MIASTECZKA W KRATĘ I CZAROWNICE

POLNISCHE OBJEKTE AUF DER WELTKULTURERBELISTE DER UNESCO

WYPR AWA NA SKOPELOS

l

Góry Harz

MAGIA BIAŁEJ SOLI I SZARYCH KAMIENI

Zabytki z Listy UNESCO

Wyspy Greckie

DARŁOWO, DĄBKI, JAROSŁAWIEC, MALECHOWO, SŁAWNO

SERCE POLSKIEGO WYBRZEŻA / HERZ DER POLNISCHEN OSTSEEKÜSTE
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ALUK TODOLO – KWINTESENCJA TORADŻÓW

PARKI NARODOWE I SANKTUARIA PRZYRODY
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Magiczny Płock

Indonezja
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Kielce
Gdynia

SZLAK MUZEÓW / THE TRAIL OF MUSEUMS

Hvar

JESIENNO-ZIMOWE WAKACJE

Innsbruck

PLAŻE, PRZYRODA I PIĘKNO

BIAŁE SZALEŃSTWO / SNOW FRENZY

Zamość

Czechy

WSPOMNIENIE BABCI Z OKIENKA

KĄPIELE W ZŁOTYM TRUNKU

Karaiby

Indonezja

KALEJDOSKOP RAJSKICH WYSP

Słowacja
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Sądeckie

24 GODZINY I 7 DNI W TYGODNIU

ŁATWIEJ Z GÓR DO NIEBA

NAJWIĘKSZA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE ARENA KULTURY

Warmia i Mazury

K ALEJDOSKOP MOŻLIWOŚCI
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KRÓLEWSKIE ZAŚLUBINY

Lwów

Zagłębie Ruhry

WYPRAWA DO WÓD TERMALNYCH

WYPOCZYNEK Z DZIEĆMI
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Mazowsze

NARTY U POŁUDNIOWYCH PRZYJACIÓŁ
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POKŁAD
OWA
WWW.P

KSPOLONUS.PL

WYSPA Z WIELKĄ HISTORIĄ / ISLAND WITH A BIG HISTORY

C A ŁO R O C Z N A M O D A N A M A Z O W S Z E
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podróże z historią

fot. Archiwum MPP na Lednicy, Archiwum CTK TRAKT Ł. Gdak

krzyżujących się w Gnieźnie, pradawnej stolicy Polan, i wytyczonych w województwie wielkopolskim
i kujawsko-pomorskim. Można go przemierzać wedle woli, zwiedzając historyczne miejscowości jedną
po drugiej lub wybierając te, które najbardziej nas
interesują. Pasjonaci dawnych dziejów powinni wybrać się na eskapadę wybraną trasą tematyczną:
biograficzną wielkich Piastów, początków chrześcijaństwa w Polsce, archeologiczną lub mnichów
i klasztorów. Planując wycieczkę, warto skorzystać
z Karty Piastowskiej – programu lojalnościowego
dla turystów; jej posiadacze otrzymują zniżki w wielu
obiektach na szlaku. Aby uzyskać bezpłatną kartę,
należy wypełnić formularz rejestracyjny w jednym
z Punktów Informacji Turystycznej lub polubić profil
ZwiedzajSzlakPiastowski na Facebooku.

Uczestnicy festynów i jarmarków historycznych ubrani w stroje z epoki występują w scenerii katedry w Gnieźnie

Robert Szewczyk

Piastowskim szlakiem
przez Wielkopolskę
Szlak Piastowski jest jedną
z najbardziej popularnych
tras turystycznych w Polsce.
Składa się nań mozaika
zabytków i ciekawych miejsc,
ale też nowoczesnych muzeów,
zrekonstruowanych grodzisk,
festynów i jarmarków. Na tym
szlaku doświadcza się przeszłości,
wręcz się w niej uczestniczy.

U źródeł historii

Przebogate dziedzictwo historyczne sprawia, że
wycieczka Szlakiem Piastowskim zajmuje czołowe
miejsce w kanonie turystycznym Polski. Podróżujący zwiedzą wiekowe grody – najstarsze siedziby
polskich władców, majestatyczne katedry i archeo-logiczne rezerwaty, poznają multimedialne ekspozycje muzealne i centrum interpretacji dziedzictwa,
zobaczą inscenizacje pieczołowicie odtwarzające
wydarzenia z okresu Piastów oraz skosztują regionalnej kuchni.
Szlak Piastowski został ostatnio przebudowany i unowocześniony. Składa się obecnie z dwóch
głównych tras (Wschód-Zachód i Północ-Południe)

Tu rodziła się Polska

Poznawanie korzeni polskiej państwowości we
współczesnym wydaniu jest pełną wrażeń wyprawą zarówno dla młodszych, jak i starszych turystów. W podziemiach poznańskiej archikatedry pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła odnajdziemy miejsca
pochówku założycieli państwa polskiego: Mieszka I
i Bolesława Chrobrego, a w Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego Bramie Poznania,
dzięki nowoczesnym technologiom multimedialnym,
zobaczymy, jak powstawało nasze państwo. W rezerwacie archeologicznym Genius loci metody bu-

Palatium z kaplicą i miejscem chrzcielnym na Ostrowie Lednickim

dowy wczesnosłowiańskich grodów objaśnia film
w technologii 3D, zaś fragmenty oryginalnego wału
grodowego obejrzymy przez przezroczystą podłogę.
Te wszystkie atrakcje mieszczą się tuż obok siebie,
gdyż Ostrów Tumski jest jednym wielkim muzeum!
W położonych między Poznaniem a Gnieznem Pobiedziskach będziemy mieli okazję wypróbować
broń dawnych wojów i obsłużyć machinę oblężniczą, a dzieci wesoło spędzą czas na historycznym
placu zabaw. Natomiast muzeum w Gieczu – grodzie pierwszych Piastów – zaprasza przedszkolaki
i młodzież szkolną na lekcje i warsztaty plenerowe,

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego – Brama Poznania otwarte zostało w 2014 r.

fot.: Archiwum Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
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podróże z historią

Machiny oblężnicze w Grodzie Pobiedziska zostały odtworzone w oryginalnej wielkości, zgodnie z historycznymi opisami

np. o średniowiecznej modzie lub sekretach dawnego budownictwa.

łom lipca i sierpnia), Grzybowski Turniej Wojów (sierpień) i dużo innych.

Miejscem, którego nie można pominąć, jest Ostrów
Lednicki z palatium Mieszka I. Na wyspie odbywały
się spotkania tzw. Zjazdu Gnieźnieńskiego, a liczne
artefakty wyłowione z jeziora świadczą, że był tu
gród obronny. Klejnotem na szlaku jest gnieźnieńska
archikatedra Wniebowzięcia NMP na Wzgórzu Lecha, legendarnego przodka Polan. Świątynia o ponadtysiącletniej historii jest skarbcem dzieł sztuki
z wielu epok, wśród których wielką sławą cieszą się
relikwiarz św. Wojciecha oraz Drzwi Gnieźnieńskie,
najcenniejszy zabytek sztuki romańskiej w Polsce.

Zwiedzanie Szlaku Piastowskiego jest doskonałą
okazją do poznania wielu interesujących zakątków
Wielkopolski, przemierzania tego regionu malowniczymi trasami rowerowymi i wodnymi oraz wypoczynku na łonie przyrody, np. w lasach Wielkopolskiego Parku Narodowego lub Lednickiego
Parku Krajobrazowego. Kto raz wybierze się na
szlak, z pewnością tu powróci!

Wrażeń co niemiara

Pretekstem do odbycia wycieczki Szlakiem Piastowskim są różnorodne, organizowane od wiosny
do jesieni, imprezy: Majówka nad Lednicą w Ostrowie Lednickim, Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą – znany
w całej Europie festiwal w tym roku odbędzie się pod
hasłem „Święci i Bohaterowie” (czerwiec), Jarmark
Archeologiczny w Kaliszu w rezerwacie na Zawodziu
(czerwiec), Koronacja Królewska w Gnieźnie (prze-

Szlak Piastowski został wyróżniony w 2012 r. przez
Polską Organizację Turystyczną w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat POT.
Zaplanuj swoją wycieczkę z przewodnikiem:
Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie
Rynek 14
tel. 61 428 41 00
e-mail: info@szlakpiastowski.com.pl
lub samodzielnie:
www.szlakpiastowski.pl, www.wielkopolska.travel

fot. Archiwum Grodu Pobiedziska
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JEDYNY NADMORSKI PARK ROZRYWKI W NIEMCZECH

Sierksdorf – kąpielisko położone nad Morzem Bałtyckim koło Lubeki

PRZYSIĘGA
STRZEŻ SIĘ JEJ UROKU!

*Początek tematyzacji podczas sezonu 2016

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Fenomen kolejki: pierwszy zjazd z wysokości 73 metrów,
prędkość około 127 km/h, wyjątkowa na skalę światową „szybka jazda wstecz”
Otwarte codziennie od 24 marca do 30 października 2016 w godzinach 9-18! Przejazd atrakcjami od godz. 10!

www.hansapark.de

mmi ieej jssccee

miejsce

Paweł Wroński
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Rollercoaster dla najmłodszych

JEDYNY NADMORSKI PARK ROZRYWKI W NIEMCZECH
Sierksdorf – kąpielisko położone nad Morzem Bałtyckim koło Lubeki

HANSA PARK oferuje niezwykle bogaty program atrakcji w 11 fantazyjnie urządzonych krainach tematycznych, nawiązujących nie tylko do baśni i legend, ale też do prawdziwych miejsc i wydarzeń. Łącznie czeka na Państwa 125 wyjątkowych atrakcji, między innymi 35 karuzel i kolejek dla gości w każdym
wieku. W programie naszego parku rozrywki są też spektakularne widowiska i festiwale.
Hansa Park leży nad Zatoką Lubecką, czyli w miejscu
równie malowniczym, co przesyconym historią. Krótko
mówiąc, każdego dnia mogą się Państwo rozkoszować
fantastycznymi wrażeniami i emocjami oraz nadmorską
scenerią naszego regionu. HANSA PARK należy do liderów oferujących rozrywkę i wypoczynek dla całej rodziny. W każdym sezonie pojawia się wiele nowości, tak
aby nawet nasi stali goście nie mogli się u nas nudzić.

Mroki wieży i szalona jazda

Największe emocje gwarantuje Kärnan – przedsięwzięcie zapoczątkowane w ubiegłym, a sfinalizowane
w bieżącym sezonie. Ten nadzwyczajny i uwielbiany
przez naszych gości hypercoaster jest jedną z trzech
najwyższych kolejek górskich w Europie. Śmiałkowie,
którzy zdecydują się na szaloną przejażdżkę hyperco-

asterem, najpierw będą jednak musieli przejść przez
mroczną, jakby przeniesioną wprost ze średniowiecza wieżę Kärnan. Gdy znajdą się już w wagoniku,
wjadą na szczyt 73-metrowej wieży i stamtąd ruszą
w dół. Przejazd pędzącym wagonikiem na niewiarygodnie wyprofilowanym torze o długości 1235 m
i z prędkością dochodzącą nawet do 127 km/h dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń i dreszczyku emocji. Konstrukcję hypercoastera zainspirowała wieża Kärnan – zachowana część fortyfikacji
z Helsingborga w południowej Szwecji, które z fortecą Kronborg w duńskim Helsingør kontrolowały
cieśniny Kattegat i Øresund – szlak wodny łączący
Bałtyk z Morzem Północnym. Od historycznej wieży
pochodzi też nazwa atrakcji: Der Schwur des Kärnan
– Przysięga Kärnan.

Korzystanie z kolejek górskich jest ograniczone ze
względów bezpieczeństwa, zwłaszcza dla dzieci poniżej
130 cm wzrostu. Dzieciom trudno jest czasem zrozumieć naszą troskę o ich bezpieczeństwo i w przeszłości
już niejeden mały gość odszedł z kwitkiem spod platformy startowej. Dlatego też, specjalnie z myślą o naszych
najmłodszych gościach, powstała w HANSA PARKU
nowa kolejka górska Der kleine Zar!, czyli Mały Car –
mój pierwszy rollecoaster. Nowa atrakcja, podobnie jak
większe instalacje, posiada fabułę splecioną z legend
i prawdziwych wydarzeń. Odwołuje się do bajkowych postaci, a być może także do tajemniczego władcy o imieniu
Šćepan Mali, który władał Czarnogórą, podając się za zamordowanego cara Piotra III. Przejażdżce, którą najmłodsi
jeszcze długo będą wspominać, towarzyszy skomponowana specjalnie na potrzeby tej atrakcji muzyka.

Falująca karuzela

Kolejną nowością HANSA PARKU jest Hansa- Flieger
czyli Hansa-Lotnik. Atrakcja znajduje się w krainie tematycznej inspirowanej historią hanzeatyckich miast.
Falująca karuzela ozdobiona jest widokami hanzeatyckich miast, które z racji zdobytego w przeszłości bogactwa wciąż należą do najpiękniejszych
miast w Europie. Instalacja atrakcji została wykonana
z prawdziwie artystycznym smakiem i wielką dbałością o szczegóły.

Na srebrnym ekranie

W HANSA PARKU nie mogło zabraknąć kina. Oferujemy możliwość obejrzenia filmu w niezwykłym kinie
4D. Każdego sezonu zmieniamy repertuar, tak aby
kinomani mogli cieszyć się nowym seansem. Nasza
tegoroczna propozycja przeznaczona jest zdecydowanie dla najmłodszych. Opowiada o przygodach
kotka imieniem Thunder, który szukając schronienia
przed groźnym psem i zbliżającą się burzą, trafia do
tajemniczego, najdziwniejszego, jaki można sobie tylko wyobrazić, domu. Nie zdradzimy jednak przygód,
jakie tam na niego czekają – to trzeba koniecznie samemu zobaczyć.
Hansa Park: www.hansapark.de/pl/
Am Fahrenkrog, 23730 Sierksdorf
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p o z d r o w i e mi i eu jrsocdeę

po zdrowie i urodę

cie Solnej (oprócz niedziel i dni świątecznych). Zabiegów jest więc bardzo dużo, a ich szeroki wachlarz
pozwala na dostosowanie rodzaju leczenia do indywidualnych potrzeb każdego gościa.
Przyjeżdżać na pobyty można przez cały rok, a ceny są
bardzo atrakcyjne.
Turnusy realizowane są w kilku obiektach „Solanki”
Medical SPA, Willi Ostoja, Willi AS. Wszystkie obiekty położone są na skraju przepięknego Parku Solankowego. To tutaj znajdują się solankowe tężnie, które
sprzyjają wypoczynkowi i regeneracji.

Ta dieta pomoże
Ci zrzucić zbędne kilogramy
Placówka organizuje też pobyty specjalistyczne –
m.in. turnusy oczyszczająco-lecznicze z dietą warzywno-owocową według wskazań dr Ewy Dąbrowskiej.
Każdy turnus obejmuje 14 noclegów, a goście mają
zapewnione ćwiczenia, edukację prozdrowotną oraz
zbilansowane wyżywienie.

Tego typu pobyty od samego początku cieszą się
ogromnym zainteresowaniem, ponieważ przynoszą rewelacyjne efekty.
– Dzięki tej diecie oczyścisz organizm z toksyn, pozbędziesz się zbędnego tłuszczu i nadprogramowych kilogramów. Turnusy polecane są również osobom, których
poziom cukru zbliżył się do niebezpiecznej granicy lub
nawet ją przekroczył. Stosowanie diety wpływa również na obniżenie ciśnienia oraz zwiększenie odporności
i wydolności psychofizycznej organizmu. Poprawia się
też samopoczucie, wygląd skóry oraz pamięć. Korzyści
są więc ogromne – mówi Małgorzata Ignaczak, dietetyk
w „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław.
Uczestnicy turnusów wyjeżdżają zadowoleni, szczuplejsi i, co najważniejsze, zdrowsi.
Inwestować w dobrą formę swojego ciała naprawdę
warto. Chociażby po to, by później nie chować mankamentów sylwetki za obszernymi ubraniami.

Tężnie solankowe w Inowrocławiu

Uzdrowisko Inowrocław

dla zdrowia i wypoczynku

Rezerwacje:
519 338 591, 519 517 650 lub 52 35 63 283
medicalspa@solanki.pl, recepcja@solanki.pl,
marketing@solanki.pl

Chcesz wypocząć i podreperować zdrowie? Wybierz się do Inowrocławia!
„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław zaprasza wszystkich na pobyty lecznicze.
Ośrodek oferuje turnusy z bogatym wachlarzem zabiegów dobieranych
indywidualnie dla każdego klienta.
W dzisiejszych czasach wypoczynek jest na wagę złota. Dlatego warto wypoczywać z głową i wybierać takie wczasy, podczas których można nie tylko się zrelaksować, ale jednocześnie poprawić swój stan zdrowia. A prawie każdemu z nas dziś coś dolega. Siedzący tryb życia wcale nie chroni nas przed chorobami,
wręcz przeciwnie – dokuczają nam bóle kręgosłupa,
uciążliwe migreny, mamy problemy z układem krążenia. Brak ruchu obciąża też stawy. Konsekwencją
mniejszej aktywności jest również cukrzyca typu 2,
nadwaga i problemy z ciśnieniem krwi. A wystarczy
co jakiś czas wyjechać na wczasy połączone z lecze-

niem. Tego typu pobyty, przynoszące doskonałe efekty, organizuje „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław.

Pobyty lecznicze
obfitujące w zabiegi
Oferta pobytów leczniczych „Solanki” Uzdrowisko
Inowrocław skierowana jest do osób w każdym wieku, które odczuwają potrzebę poprawy swojego stanu
zdrowia.
Turnusy obejmują: konsultację lekarską, całodzienne
wyżywienie, aż 4 zabiegi dziennie oraz seanse w Gro-

Solanki Medical SPA . Na zdjęciu zabieg z zakresu odnowy biologicznej.

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

53

54

po zdrowie i urodę

po zdrowie i urodę

Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny

Relaks w tężniach
Ulubionym miejscem spotkań zarówno mieszkańców, jak
i gości jest oczywiście Park Solankowy z imponującymi tężniami, drugimi pod względem wielkości w kraju. Mają one
długość 322 metrów, są wysokie na 9 metrów, a ich szczytem
wiedzie taras widokowy.
Inowrocław, dzięki sprzyjającemu klimatowi i złożom soli kamiennej, jest cenionym uzdrowiskiem. Jego początki sięgają
1875 roku, a w okresie międzywojennym był jednym z najmodniejszych uzdrowisk w całym kraju. Leczyli się tu m.in.
olimpijczyk Janusz Kusociński oraz generał Władysław Sikorski. Do tutejszych sanatoriów przybywają kuracjusze z dolegliwościami górnych dróg oddechowych, układu trawiennego, reumatycznymi, kardiologicznymi i ortopedycznymi.
fot. Julita Klocek

Inowrocław

Michal Rembas

Kozy na ulicach
Do stolicy Kujaw zachodnich
warto się wybrać nie tylko na
kurację w tężniach. Przez cały rok
odbywają się tu niepowtarzalne
imprezy, jak orszaki Kozy
czy festiwale orkiestr dętych.

Święto królowej Jadwigi
W mieście szczególnie dużo się dzieje w okolicach 8 czerwca,
gdy przypada święto patronki miasta, królowej Jadwigi. Odbywające się wówczas Dni Inowrocławia to cykl koncertów,
festynów i zabaw, do tego dochodzi Jarmark Kujawski i Festyn Jadwiżański – każdy znajdzie coś dla siebie.

Dla fanów rocka i orkiestr dętych

Orszaki kozy

Również w czerwcu Inowrocław rozbrzmiewa muzyką marszową – Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych ma już swoją renomę – impreza trwa trzy dni i odbywa
się w wielu punktach miasta. W programie są m.in. efektowne pokazy musztry paradnej, koncert w muszli koncertowej
Parku Solankowego i nocny koncert przy tężni.

W ostatni dzień karnawału ulice Inowrocławia przemierzają orszaki
kozy. To malownicza stara kujawska tradycja – wśród roztańczonych
przebierańców zobaczymy oczywiście Kozę oraz towarzyszącego jej
koźlarka, a do tego Żyda, niedźwiedzia, grajka, młodą parę i wiele innych postaci. Kozy oczywiście bodą różkami widzów, a do gigantycznej
skarbonki zbierane są datki „na sianko”.

A pod koniec sierpnia to czas dla fanów rocka. Ino-Rock Festival odbywa się tu od 2008 roku. Na koncerty w amfiteatrze
zapraszane są polskie i zagraniczne zespoły, może nie te najbardziej znane, ale zawsze intrygujące i grające nieszablonową muzykę.

Perły architektury
Miasto może poszczycić się prawdziwą perłą architektury.
Masywny, romański kościół Najświętszej Marii Panny jest
jedną z najstarszych polskich świątyń – powstał pod koniec
XII lub na początku XIII w. i wzniesiony został z cisów granitowych. Na jego murach zobaczymy wyryte w kamieniu zwierzęta, maski i różne znaki, które zapewne miały odstraszać
złe moce i demony. Cennym zabytkiem jest też XIV-wieczny
kościół św. Mikołaja. Ceglana bryła świątyni jest gotycka,
a wyposażenie pochodzi epoki baroku.
Ino Rock Festiwal, fot. Julita Klocek
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Alex Dorjan

To, co w industrialu

najlepsze
O Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
pewnie już słyszeliście. Tak, dobrze
kojarzycie – to najlepsze przemysłowe
atrakcje turystyczne w Polsce.
A jego wielkie święto, czyli
Industriadę, znacie? Jeśli
nie, jest jeszcze trochę czasu,
by czegoś się o niej
dowiedzieć. I zarezerwować
w kalendarzu czas
na odwiedzenie śląskiego.
Industrialne zabytki
są wtedy jeszcze bardziej
energetyzujące
niż zwykle.

Industriada w Kopalni Guido, fot. UMWSL
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Pełna moc w sobotę, 11 czerwca
Rozruch w nocy z piątku na sobotę
27 miejscowości, 44 obiekty
pełen program od 19 maja na:
www.industriada.pl

SMAKI WĘGIER 2016
ZAPRASZAMY ! BAW SIĘ RAZEM Z NAMI !
Światowej sławy węgierska gastronomia i paleta win cieszy się bogactwem i różnorodnością: niezależnie od tego, czy mówimy o małej knajpce z obrusami w kratę czy
o wyrafinowanych restauracjach nagrodzonych Gwiazdką Michelin, o tradycyjnych
daniach węgierskich lub kuchni fuzyjnej, dojrzałych winach czerwonych czy tokajskim
aszu lub furmincie, podczas naszych węgierskich wypraw mamy niezliczone możliwości oddania się kulinarnym rozkoszom.
Mimo iż język węgierski jest dla Polaków trudny do wymówienia, kilku słów warto się
nauczyć: Tokaj, Eger, Villány …no i oczywiście ,,Egészségedre !” – Na zdrowie !

fot. UMWSL
Co takiego przyciąga tysiące osób na industriadowe
imprezy? Nocne zwiedzanie, koncerty i przedstawienia
w przemysłowych przestrzeniach, niezwykłe atrakcje
dostępne tylko przez kilka godzin w roku, wreszcie
– skala wydarzenia, jakiej gdzie indziej szukać na
próżno. Industriada 2016 swoim zasięgiem obejmie
całe województwo śląskie. Impreza odbędzie się
jednocześnie w aż 27 miejscowościach, to fenomen
nie tylko na skalę Polski. Poza obiektami Szlaku
Zabytków Techniki weźmie w niej udział 11 obiektów
zaprzyjaźnionych, łącznie 44 zabytki.

Przemysłowe legendy
To jednak nie wszystko. Industriada to przede wszystkim
okazja do pokazania ogromu kulturowego dziedzictwa
śląskiego. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy
są przemysłowe legendy. To niesamowite historie,
których na Szlaku jest co niemiara. I które tego dnia są
naprawdę na wyciągnięcie ręki. Bo czy wiecie, kim byli
Zillmanowie? Albo o co z wielką namiętnością spierali

się Tesla z Edisonem? Skarbnika pewnie znacie, ale
czy wiecie, czy lubił śpiew kanarków? Słyszeliście
może, kto jeździł Balkanem, a kto opiekował się
młotem? A może ciekawi was, skąd w jednym
z górskich kurortów wzięła się… najprawdziwsza huta?
Odpowiedzi na te i setki innych pytań będzie można
uzyskać w drugi weekend czerwca.
W tym roku Industriada odbędzie się już po raz siódmy.
Czy swoim rozmachem przebije poprzednie sześć
edycji? O tym przekonamy się już 11 czerwca.
Szczegółowy program tegorocznej Industriady będzie
można znaleźć na www.industriada.pl już 19 maja. Kto
już nie może się doczekać?
Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel
www.slaskie.travel

29-30 IV

Eger – Festiwal wina ,,Egri Csillag”

www.eger.hu

4-7 V

Eger – Festiwal Street food

www.eger.hu

9-11 V

Budapeszt – konkurs najlepszych
szefów BOCUSE D’OR Europejski finał

www.sirha-budapest.com

12-15 V

Budapeszt – Festiwal Gourmet

www.budapestbylocals.com

3-5 VI

Festiwal wina w Tokaju

www.tokaj-turizmus.hu

3-5 VII

Budapeszt – Festiwal piwa i Street food

www.fozdefeszt.hu

7-10 VII

Eger – Festiwal byczej krwi ,,Egri bikavér”

www.bikaverunnep.hu

1-21 VIII

Balatonfüred – Dni wina

www.balatonfured.hu

7-21 VIII

Balatonalmádi – Dni wina

www.balatonalmadi.hu

18-21 VIII

Budapeszt – Festiwal rzemiosła

www.budapestinfo.hu

19-21 VIII

Eger – Dni wina na Zamku egerskim

www.eger.hu

2-4 IX

Szeged – Festiwal rybny nad Cisą

www.halfesztival.hu

2-4 IX

Sopron – winobranie

www.sopron.hu

2-4 IX

Noszvaj k.Egeru – winobranie

www.noszvaj.hu

2-4 IX

Badacsony – winobranie

www.badacsony.hu

10 IX

Eger – winobranie w Doline Pięknej Pani

www.eger.hu

8-11 IX

Budapeszt – Międzynarodowy Festiwal
wina i szampana

www.winefestival.hu

9-11 IX

Hajdúszoboszló – Festiwal wina i produktów bio

www.hajduszoboszlo.hu

9-11 IX

Zalakaros – winobranie

www.zalakaros.hu

16-18 IX

Budapeszt – Festiwal Słodkości i czekolady

www.edesnapok.hu

16-18 IX

Szekszárd – winobranie

www.szekszard.hu

23-25 IX

Gyöngyös k. Egeru – winobranie

www.programturizmus.hu

23-25 IX

Kőszeg – winobranie

www.koszeg.hu

23-25 IX

Villánykövesd – festiwal wina
i pieśni biesiednych

www.szekszardiszuretinapok.hu

1-2 X

Tokaj-Festiwal wina

www.tokaj-turizmus.hu

1-2 X

Villány k.Pécs – winobranie

www.villanyiborvidek.hu

21-23 X

Budapeszt – Festiwal palinki i kiełbasy

www.budapestinfo.hu

28 IX¨–¨2 X

Budapeszt – Oktoberfest

www.oktoberfetsbudapest.hu

11 XI

Dzień św. Marcina – Dni gęsiny

19 XI¨–¨31 XII Budapeszt – Jarmark bożonarodzeniowy

www.budapestinfo.hu

29 XII

www.eger.hu

Eger – salon wina
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wydarzenia

Paweł Wroński

Paradnie w Wolsztynie
Coroczna Parada Parowozów
w Wolsztynie jest bardzo ważnym
wydarzeniem dla wszystkich
miłośników starych kolei.
W sobotę, 30 kwietnia, odbędzie
się już 23. edycja tej imprezy.

Ostatnia działająca w Europie parowozownia jest prawdziwą
dumą wielkopolskiego miasteczka. Założona w 1910 r., gdy
w Wolsztynie przecinało się pięć wielkopolskich trakcji.
Dziś słynie z kolekcji zabytkowych maszyn. Można w niej
podziwiać takie perełki jak parowóz Pm36-2 z 1937 r.,
nazywany Piękną Heleną – najszybszą swego czasu

maszynę z pierwszych polskich zakładów kolejowych
w Chrzanowie. Jest tu też niemiecki parowóz Tr5-65
z 1921 r. z fabryki Orenstein & Koppe (66 takich maszyn
zasiliło po II wojnie światowej tabor PKP), a także Pt47-65,
który osiągał prędkość 110 km/h. Takich maszyn
przeznaczonych do ciągnięcia składów pospiesznych

wyprodukowano tylko 180. Wszystkie będzie można
podziwiać podczas parady, która zacznie się o godzinie
13. Wezmą w niej udział również zagraniczne maszyny,
bo goście z Niemiec i Czech przyjadą własnymi pociągami
retro. Miejscowe parowozy wyruszą w tym dniu także
na okoliczne trasy, ciągnąc zabytkowe składy. Zdjęcia

z pokonkursowej wystawy fotograficznej „Parowozowe
Impresje” będą akcentem artystycznym imprezy. Finałem
będzie zaś wieczorne widowisko artystyczne „Światło,
dźwięk, para”, którego głównymi bohaterami będą
oczywiście prezentujące swoją moc i urok parowozy.
www.parowozowniawolsztyn.pl
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Nie tylko dla „kijkarzy”
Czy wiecie, że Barlinek jest „Europejską Stolicą Nordic Walking”?
Na tytuł ten położone nad dużym i czystym jeziorem miasto
w Województwie Zachodniopomorskim z pewnością zasłużyło.
Na amatorów marszów z kijkami w samej miejscowości
i jej okolicy czeka aż 7 oznakowanych szlaków o łącznej
długości 54 km. Wiodą one przez tereny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, pełnego jezior
i porośniętych lasami wzgórz i wąwozów. Kijki do nordic walking można tu wypożyczyć aż w 8 miejscach – są
one w Informacji Turystycznej, w pensjonatach i hotelach,
a nawet w szkołach. W Barlinku organizowane są rajdy
i zawody nordic walking. Najważniejsze z nich odbędą
się 10 września 2016 – to Mistrzostwa Polski Europejskiej
Stolicy Nordic Walking. Można tu też zobaczyć największe 11,5-metrowe, które są usytuowane na promenadzie nad Jeziorem Barlineckim i najmniejsze 1,7-centymetrowe wykonane ze złota, które można oglądać
w Muzeum Regionalnym. Są to największe i najmniejsze
kijki do nordic walking na Świecie.

Fontanna z figurą gęsiarki

Na rynku zobaczymy uroczą fontannę zwieńczoną figurą
przedstawiającą postać dziewczynki, którą atakuje gąsior.
Autorem pomnika z 1912 roku jest ceniony monachijski
rzeźbiarz Knut Ackerman. Legenda mówi, że niegdyś żyła
tu gęsiarka, którą niesłusznie oskarżono o czary. Ale tuż
przed egzekucją nadleciały gęsi i uratowały dziewczynkę.
W mieście przetrwało prawie pół kilometra średniowiecznych murów obronnych. W miejscu dawnej Wielkiej Furty
Wodnej, czyli bramy strzegącej dojścia od strony jeziora,

stoi tak zwany Chiński Dom z końca XIX w. Okazuje się,
że mieszkał w nim farmaceuta, który latami praktykował
w Chinach, a potem wrócił do Barlinka. Co ciekawe, wykusz domu jest pomniejszoną kopią nieistniejącej już furty wodnej. Na górce przy ul. Strzeleckiej wznosi się stylowy dom z 1908 r. z dwiema symetrycznymi wieżyczkami.
Ich hełmy mają kształt cebuli, stąd nazwa domu – Pałacyk
Cebulowy. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest neogotycki kościół, którego początki sięgają XIII w, znajdujący
się w centrum miasta.

Zabytkowe kąpielisko z 1927 r.

Nad jeziorem powstały liczne ośrodki wczasowe i pensjonaty. Najciekawszy z nich to pensjonat „Pod Sosnami”,
który jest częścią zabytkowego kąpieliska z 1927 r. Wybudowany w alpejskim stylu i utrzymany do dziś bez zmian
obiekt powstał jako jedno z pierwszych miejsc dedykowanych turystom jeszcze pod koniec lat dwudziestych
XX w. Doskonale zachował się tu imponujący drewniany
ganek z dziesiątkami pojedynczych przebieralni oraz pomosty. Był to okres świetności Barlinka – miasto nazywano wówczas Perłą Turystyczną Nowej Marchii. W sezonie
po jeziorze kursuje stateczek wycieczkowy, na rejs możemy się zabrać z Ośrodka w Janowie. Można też obejrzeć
piękne krajobrazy jeziora, korzystając z jednej z licznych
wypożyczalni sprzętu wodnego oraz bogatej oferty Klubu
Żeglarskiego „Sztorm”.

Legendarny szachista

Czarcia Kazalnica i Diabelskie Okno

Młyn Papiernia z 1733 roku

Barlinek to miasto z ciekawą historią, bogatą bazą noclegową oraz gastronomiczną. W samym Barlinku znajdują się cztery jeziora, z czego największe z 4 wyspami
i malowniczymi skarpami to Jezioro Barlineckie. Miasto
otoczone jest pięknymi przyrodniczo terenami, np. Doliną Płoni, Puszczą Barlinecką, wieloma jeziorami, jarami
i strumieniami, co sprawia że jest to bardzo atrakcyjne
miejsce do wypoczynku. Niemal 300 km różnych tras
czeka na turystów w Barlinku i na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Barlinek stawia na
turystykę aktywną w oparciu o piękno przyrody i zaprasza pod hasłem „Barlinek to mnie rusza”.

Najsłynniejszym mieszkańcem Barlinka był urodzony
w 1868 roku szachista Emanuel Lasker – wielokrotny
arcymistrz świata, którego strategie przeszły do historii
szachów. Wystawę poświęconą legendarnemu szachiście
zobaczymy w Regionalnym Muzeum w tzw. Domu Gutenberga przy ul. Niepodległości 17. Znajduje się w nim
też kuchnia z wiejskiej chaty oraz makiety np. pięknego,
nieistniejącego już dworca kolejowego, Młyna Papierni, rynku miasta, gospody Waldschenke, Jaru Libberta.
W muzeum znajduje się również Salonik Królowej Puszczy oraz wiele innych ciekawych eksponatów.

Nad Płonią, przy ulicy Świętego Bonifacego 37 stoi młyn-papiernia z 1733 roku. Produkowany tu papier czerpany
był znakomitej jakości – używano go nawet na dworze
króla Szwecji. Papiernię zamknięto w 1860 r. Dziewięć lat
później zakład ruszył znowu, tym razem jako młyn zbożowy. Wnętrza wyglądają tak, jakby młynarze na chwilę wyszli z pracy – zachowały się tu przekładnie zębate
i pasy transmisyjne, śrutownik, czyli urządzenie do mielenia ziarna na paszę, obsługiwana ręcznie winda łącząca
cztery kondygnacje oraz zabytkowa automatyczna waga
do odmierzania mąki i inne urządzenia.

Sensacją geologiczną jest położony 10 km na północ od
Barlinka (za wsią Równo) 600-metrowy Skalisty Jar Libberta. Na jego porośniętych lasem zboczach sterczą kilkumetrowe skałki – zlepieńce wapienno-piaskowe. Jedna
z nich nazywana jest Czarcią Kazalnicą, inna – Diabelskim
Oknem. Jest to zjawisko unikalne w tej części Polski.
Powstały dzięki temu, że spływające niegdyś z lodowca
wody zawierały dużo węglanu wapnia, który wytrącał
się w łatwo przepuszczalnych osadach piaszczystych i
zadziałał jako lepiszcze scalające luźne cząsteczki mineralne.

Więcej informacji: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Paderewskiego 7, tel. 95 746 28 74, www.it.barlinek.pl

www.it.barlinek.pl
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Iława od środka
Wielu turystów odwiedzających Iławę rozpoczyna
swą przygodę na Pojezierzu Iławskim od dworca PKP Iława Główna.
Kiedyś był to największy i najpiękniejszy dworzec w Prusach Wschodnich. Codziennie przyjeżdżało do Iławy (wtedy
Deutsch Eylau) 9 pociągów z Berlina, wszyscy chcieli m.in.
skosztować błękitnego węgorza serwowanego w restauracji
ratuszowej. W trakcie wojny dworzec nie został na szczęście zburzony. W holu dworca zachowały się herby miejscowości, do których przed wojną można było bezpośrednio dojechać z Iławy (m.in. do Gdańska). Obecnie iławski
dworzec PKP to jedyny dworzec na Warmii i Mazurach, na
którym zatrzymuje się pendolino. Podróż z Warszawy trwa
godzinę i 50 minut, a z Krakowa 4 godz. 20 minut, więc jeśli
jest już weekend, to pend’em do Iławy.
Starówka Iławy niestety nie miała tyle szczęścia co dworzec. Ocalał jednak neobarokowy ratusz, który jest dziś najbardziej reprezentacyjnym zabytkiem Iławy. Można w nim
obejrzeć jeden z cenniejszych skarbów iławskich – srebrDworzec Iława Główna

Maskotka Iławy – „Optyś”

ny łańcuch, który otrzymał burmistrz Bruno Grzywacz od
mieszkańców Iławy na 600-lecie nadania praw miejskich.
Będąc w ratuszu, warto wdrapać się na wieżę (info w IT),
by podziwiać piękne widoki na miasto i okolice. Przy odrobinie szczęścia spotkacie „Optysia” – żeglarza Optymistę,
który żeglarstwa uczył się na Jezioraku – najdłuższym polskim jeziorze. W ratuszu mieści się Informacja Turystyczna.
Dowiecie się tu, gdzie smacznie zjeść, gdzie wynająć łódkę
lub gdzie wybrać się na rower.
Przed wojną w piwnicy domu przy ul. Sobieskiego 1D była
„lodówka”. Zimą z Jezioraka wycinano potężne bloki lodowe
i składowano je, by przechowywane tu piwa z okolicznych
browarów oraz likiery były świeże i chłodne. Dziś mieści się
tu stylowa restauracja „Smocza Jama” w piwnicznych klimatach, przypominająca nieistniejącą już restaurację „Ratskeller”, która znajdowała się w ratuszu.
Restauracja „Smocza Jama”
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Lwów

Robert Szewczyk

Z POLONUSem Na UKraiNę
1 marca PKS POLONUS rozszerzył swoją międzynarodową ofertę
o nowe połączenie do Drohobycza w obwodzie lwowskim
na Ukrainie. To dobra wiadomość dla miłośników
kresowych wojaży.
Świetna oferta

Na początek garść praktycznych informacji: autobus wyjeżdża z Dworca Warszawa Zachodnia
o godz. 1830, zatrzymuje się w Lublinie (2125),
na granicy RP w Hrebennem (045), we Lwowie
(355), w Stryju (500) i Truskawcu (545), a do Drohobycza dociera o godz. 605. W drogę powrotną
wyrusza o godz. 1740 i przyjeżdża do Warszawy
o 420. Normalny bilet na przejazd w jedną stronę
kosztuje 65 zł, a dzieci do 13. roku życia płacą
50% ceny (32,50 zł). Trudy kilkunastogodzinnej
nocnej jazdy złagodzą udogodnienia dla pasażerów autobusów dalekobieżnych Polonusa,
m.in. wygodne, rozkładane i rozsuwane fotele z indywidualnym oświetleniem, klimatyzacja
i ogrzewanie, dostęp do bezprzewodowego

internetu oraz możliwość skorzystania z barku
i toalety. Choć za oknem noc, w każdej chwili
można sprawdzić, gdzie jesteśmy, korzystając
z funkcji lokalizacji autobusu GPS dostępnej
na stronie przewoźnika.

Wycieczka na Kresy

Trasa przejazdu układa się w piękną krajoznawczą marszrutę. Z Lublina do przejścia granicznego
w Hrebennem jest niecałe 150 km. Żeby wjechać
na Ukrainę, należy posiadać przy sobie ważny
paszport i odpowiednią sumę środków finansowych na pobyt; wszystkie potrzebne informacje
dotyczące wjazdu i pobytu na Ukrainie znajdziemy
w poradniku „Polak za granicą” na stronie MSZ –
warto się z nimi zapoznać.

Cerkiew św. Mikołaja – Truskawiec

Drohobycz – ratusz

Wielokulturowy Lwów

Uzdrowiskowy Truskawiec

Przemysłowy Stryj

Drohobycz – miasto Brunona Schulza

Pierwszy przystanek: Lwów (ukr. Львів) – bodaj
najpopularniejszy cel nostalgicznych podróży Polaków na Ukrainę, pozostaje nadal ważną częścią
polskiej tradycji historycznej i kulturowej. We Lwowie przetrwały liczne ślady polskiego dziedzictwa,
a wielokulturowy charakter miasta zamieszkanego
przez Ukraińców, Polaków, Żydów, Rosjan, Niemców, Ormian i Czechów widoczny jest w różnorodnej architekturze. Stare Miasto, najstarsza część
Lwowa lokowana w 1356 r. przez króla Kazimierza
Wielkiego, zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

70 km na południe położony jest Stryj (ukr. Стрий),
przemysłowe miasto nad rzeką o tej samej nazwie.
Urodziło się w nim wielu znanych Polaków, m.in.
Kornel Makuszyński – wybitny literat i autor książek dla dzieci i młodzieży, Kazimierz Nowak – podróżnik, który samotnie przemierzył Afrykę, oraz
Jan Kociniak – aktor filmowy i teatralny.

Stryj –budynek Rady Miejskiej

Truskawiec (ukr. Трускавець) jest kolejnym na
trasie historycznym miastem w dawnych dobrach
królewskich (XV w.). W okresie dwudziestolecia
międzywojennego miejscowość malowniczo usytuowana u stóp Karpat miejscowość uchodziła za
jedno z najlepszych polskich uzdrowisk. Wypoczywali tu m.in.: Józef Piłsudski, Eugeniusz Bodo,
Julian Tuwim i Zofia Nałkowska. Czasy świetności zdroju pamiętają zabytkowe wille, pensjonaty
i park zdrojowy (stoi tu pomnik Adama Mickiewicza), choć niestety miasto nie uniknęło szkaradnych zmian w duchu socrealizmu…

Po kilkunastu kilometrach docieramy do Drohobycza (ukr. Дрогобич) położonego na starym
szlaku solnym. Średniowieczny gród kwitł i rozwijał się dzięki królewskim żupom solnym: Kazimierz Wielki nadał mu herb, a Władysław Jagiełło
ufundował istniejący do dziś kościół farny. Do
bogactw naturalnych Drohobycz miał szczęście –
w XIX w. został jednym z głównych ośrodków Borysławsko-Drohobyckiego Zagłębia Naftowego,
a ówczesne życie miasta opisuje Bruno Schulz
(urodzony drohobyczanin) w cyklu opowiadań
„Sklepy Cynamonowe”. W Drohobyczu, który
uniknął zniszczeń wojennych, zachowało się wiele zabytkowych budowli; spacer w poszukiwaniu
polskich śladów jest więc doskonałą lekcją historii. A latem warto wybrać się na górską wędrówkę
w okoliczne pasma Karpat Wschodnich: Beskidy
Brzeżne, Bieszczady Wschodnie i nieco dalsze
Gorgany.
Zaplanuj swoją podróż: www.pkspolonus.pl
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na trasie z Polonusem

Robert Szewczyk

NIEWAŻNE Z KIM, NIEWAŻNE KIEDY

BYLE Z POLONUSEM
Pasażerowie PKS Polonus nabywający bilet przez internet zyskują
niespotykane dotąd na rynku przewozowym możliwości.
Zapewne wielu pasażerom zdarzyło się przebukować bilet na inną datę. Zwykle wiąże się
to z opłatą manipulacyjną, która może wynieść
nawet 10% ceny biletu, a jeżeli pasażer spóźni
się na autobus, bilet przepada i nie sposób odzyskać pieniędzy.
Sporym kłopotem jest również losowa numeracja
miejsc w autobusach. Każdy przewoźnik ma
swój system i pasażer nie ma wpływu na to,
gdzie przyjdzie mu siedzieć podczas podróży.
Częste jest więc ryzyko, że nie dostaniemy miejsc
obok siebie, a to duże utrudnienie, na przykład
dla osób podróżujących z dziećmi. Trzeba się za-

mieniać z innymi pasażerami lub stać w kolejce
przed wyjazdem, żeby zapewnić sobie pożądane miejsca. Te niedogodności to już przeszłość
w PKS Polonus. Witamy w lepszych czasach!

Nowy system, nowe możliwości

Nowatorskie, dostosowane do potrzeb i oczekiwań pasażerów rozwiązania oferuje nowy, ulepszony serwis internetowy Polonusa. Na stronie
przewoźnika udostępniono możliwość wyboru miejsc w autobusie podczas zakupu biletu
na dowolny przejazd. Klient korzystając z prostego interfejsu, widzi wolne miejsca w auto-

busie i może sam wybrać to, które mu pasuje.
We wszystkich autobusach PKS Polonus wprowadzono jednolitą numerację miejsc; siedzenia
przy oknie oznaczono numerami parzystymi,
a pozostałe nieparzystymi. Osoby niepełnosprawne i uprzywilejowane mają zapewnione siedzenia w pierwszym rzędzie za kierowcą.
Kolejna nowość przygotowana dla podróżnych
to już nie tylko użyteczna innowacja, ale prawdziwa rewolucja na rynku przewozowym: Polonus wprowadził możliwość bezpłatnej zmiany
daty wyjazdu! Funkcja ta, dostępna dla wszystkich zarejestrowanych w internetowym systemie
sprzedaży Polonus, którzy nabyli bilet, pozwala
na zmianę daty wyjazdu bez żadnych dodatkowych opłat. Nową datę przejazdu na tej samej
trasie – pomiędzy tymi samymi przystankami
początkowym i końcowym – można wybrać spośród terminów dostępnych w danym momencie
w sprzedaży. Taka możliwość pozwala zupełnie
inaczej spojrzeć na planowanie podróży: bilety
możemy rezerwować bez ryzyka utraty pieniędzy w przypadku konieczności dokonania zmian
godziny czy dnia wyjazdu, gdy tylko będą osiągalne w systemie sprzedaży. Jeżeli więc pasażer,
z przyczyn losowych, nie zdąży na kurs, na który
ma wykupiony bilet, wystarczy, by korzystając
z komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, zmienił datę wyjazdu. Pojedzie
później i nie straci pieniędzy; proste i wygodne
rozwiązanie.

Znane i lubiane

W nowym serwisie pozostały oczywiście wygodne funkcje, do których przyzwyczaił nas Polonus.
Na stronie www.pkspolonus.pl znajdziemy więc
czytelną, interaktywną mapę ze wszystkimi przystankami w kraju i za granicą. Klikając wybrany
przystanek, uzyskamy informacje o możliwych
połączeniach z i do tej miejscowości. Na stronie
rzucają się w oczy oferty specjalne i najnowsze
komunikaty. Najważniejsza dla pasażera zakładka Strefa Pasażera zawiera komplet informacji
o rozkładzie jazdy, możliwości zakupu biletów
(także bilet on-line), ich cenach oraz zniżkach,
udogodnieniach na pokładach autobusów, warunkach reklamacji i regulamin przewoźnika.
Bardzo interesująca podróżnych zakładka Promocje nigdy nie bywa pusta. Sztandarowe promocje PKS Polonus, takie jak 5-10-15 czy Tanie

Powroty uzupełniane są sezonowymi upustami
i rabatami na wybrane kierunki i połączenia.
Praktyczna i pomocna jest również funkcja Lokalizacji Autobusu na mapie. Dzięki zainstalowanemu
w autobusie odbiornikowi GPS w każdej chwili
możemy zobaczyć na mapie, gdzie on się znajduje; rozwiązanie w sam raz dla pasażerów i oczekujących na przyjazd najbliższych. Nowy serwis
pomaga też w planowaniu podróży w nieznane.
Po wyszukaniu wybranej miejscowości możemy
zobaczyć wszystkie przystanki PKS Polonus w tej
miejscowości, łącznie z podglądem mapy i street view pokazującym dany przystanek w terenie.
Wszystko pod kontrolą!

Co jeszcze?

Ot choćby przedsprzedaż biletów PKS Polonus
z 60-dniowym wyprzedzeniem, która ułatwia
nie tylko zakup biletu wyjazdowego, ale również
powrotnego, co jest szczególnie istotne w przypadku znaczących zniżek przy równoczesnym
zakupie biletu w obydwie strony. W pierwszym
okresie uruchomienia nowego serwisu zniżka na
zakup biletu powrotnego w promocji Tanie Powroty wynosi aż 50% ceny biletu normalnego
w relacji powrotnej. Prawda, że warto skorzystać?
Serwis udostępnia opcję Zarządzania Biletem –
po zalogowaniu możemy ponownie pobrać zakupiony wcześniej bilet, zwrócić go po potrąceniu
opłaty manipulacyjnej lub też dokonać bezpłatnej zmiany daty wyjazdu. I ostatnia, ale nie mniej
ważna opcja: formularz zgłoszeniowy dla pasażerów niepełnosprawnych i z ograniczoną możliwością poruszania się oraz formularz zamówienia fotelika dla dziecka na czas przejazdu.
Wystarczy wypełnić je na stronie internetowej,
by cieszyć się wygodną i bezpieczną podróżą.
Nowy, przyjazny w użyciu serwis zachęca do
zarejestrowania się, nabywania biletów on-line
i korzystania z bogactwa udogodnień dla pasażerów PKS Polonus.
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podróże ze smakiem

Sztuka kulinarna
i wino zajmują
miejsce szczególne
w węgierskiej
kulturze.
Ba, papryka, gulasz,
wina i salami stały
się symbolami kraju
bratanków.
Triumfalny
pochód przez
świat rozpoczął
się w 1878 r.,
gdy na wystawie
w Paryżu kucharze
z Budapesztu
zachwycili gości.

Węgrzy cenią najwyżej. Często spotkamy też bogrács.
Pierwotnie określenie odnosiło się do kociołka, w którym
nad ogniskiem przyrządzano jedzenie. Później zaczęto je
przenosić na zawartość. Współcześnie pod tą etykietą kryje
się kalejdoskop dań – od gulyásleves po takie, w których
do garnka wrzuca się niemal wszystko, co w ręce wpadnie.
Horváth Csaba, szef kuchni hotelu Hilton z zamkowego
wzgórza w Budzie, widzi wielką przyszłość przed węgierską
kuchnią. Uważa, że smakiem Węgrzy zawojują świat już
niedługo. Muszą tylko zmienić „paprykowy”, stereotypowy
wizerunek. Csaba trzyma się tej zasady konsekwentnie.
Tak łagodnej zupy rybnej jak w restauracji „Icon” w Hiltonie
nigdzie nie jadłem.

Paweł Wroński

Apoteoza warzyw i mit ostrej papryki

Słodkie naleśniki i ponczowe kule

kuchnia węgierska i jej tajniki
Gulasz czy zupa gulaszowa?
Zapytani o kulinarne przeboje naddunajskiego kraju,
odpowiemy zapewne: gulasz. Zaś Węgier, który to usłyszy,
zakrzyknie natychmiast – zaraz, zaraz! To, na co wy, Polacy,
mówicie gulasz, u nas nazywa się pörkölt (przypieczony,
przyrumieniony), zaś sztandarowe mięsne danie, podawane
w kociołku nad palnikiem, to zupa gulaszowa (gulyásleves).
Gulasz może być wieprzowy – sertéspörkölt, wołowy –
marhapörkölt, równie dobrze jak z kurczaka – baromfi
pörkölt. Jeśli mięso pokroi się w paski, to będzie tokány,
węgierski kuzyn ragout. Głównymi zaś składnikami zupy
gulaszowej są oprócz mięsa – papryka i pomidory.

Ostrożnie z papryką
Co zaś się tyczy papryki, nadużywanie ostrej jest
kardynalnym błędem. Zdominuje inne składniki, i –
w nadmiarze – wcale nie jest zdrowa. Mały słoiczek
sproszkowanej ostrej papryki (csípős, czyli tłumacząc
dosłownie: gorącej) – zdradził mi farmer z paprykowej
stolicy, Kalocsy nad Cisą, wystarczy w kuchni na cały rok.
Jako przyprawy używamy przede wszystkim sproszkowanej
papryki słodkiej (édes). Ona nadaje ton pysznej węgierskiej
zupie rybnej (halászlé). W istocie to także zupa gulaszowa,
tyle że z rybiego mięsa.

Lecsó i bogrács
Z papryki, pomidorów i cebuli powstaje lecsó. Popularna
u nas wersja jest z reguły odległa od pierwowzoru,
bo klasyczne lecsó przyrządza się tylko z tych trzech
warzyw. Ugotowanych tak, by zachowały sprężystość,
i usmażonych na smalcu, bo ten wieprzowy tłuszcz

fot. Kamil Ćwiklewski, guy – fotolia.pl, P. Wroński

W Polsce kuchnia węgierska znana była wcześniej, gdyż
bliskie stosunki łączą nasze kraje od czasów piastowskich.
A że handel winem odgrywał w nich także niepoślednią
rolę, dowodem jest stare porzekadło: nie masz wina nad
węgrzyna.

Od czasów habsburskich na Węgrzech rozpowszechniły się
słodkości. Wprawdzie ich naleśniki (palacsinta) mogą być
serwowane z wytrawnymi dodatkami, ale świat podbiły słodkie,
wylansowane przez Gundel Étterem, lokal, który Károly
Gundel otworzył w Budapeszcie w 1910 r. Pół wieku później,
również w restauracji wykreowano somlói galuska. Ponczowe
kule nasączone rumem przykryte bitą śmietaną i posypane
czekoladą. Deser ma dziś mnóstwo form – podobnie jak
włoskie tiramisu – w zależności od wyobraźni kucharza.

fot. myviewpoint – fotolia.pl
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Nie tylko tokaj
W nazwie deseru pobrzmiewa słowo somló. Być może
autor przepisu chciał nawiązać do renomy jednego
z najciekawszych, choć także najmniejszych regionów
winiarskich Węgier. Położonego na północny zachód
od brzegów Balatonu. Ciekawe, że tam, na stokach
zerodowanego wulkanicznego stożka, winorośl uprawia się
nawet od północnej strony. Szczególną zaś sławą cieszą się
białe wina ze szczepów hárslevelű i juhfark. Od dawna, bo
już przed 200 laty wino somlói juhfark zalecano pić przed
kopulacją, co miało gwarantować męskie potomstwo. Na
Węgrzech są 22 regiony winiarskie. Tylko trzy słyną z win
czerwonych: Szekszárd, Villány i Eger. W pozostałych

Horváth Csaba, szef kuchni hotelu Hilton

królują wina białe, a najbardziej znany jest tokaj, rozciągający
się u podnóży Gór Zemplińskich, w widłach Bodrogu
i Cisy. Wulkaniczne gleby i specyficzny klimat sprawiają,
że zarówno grona, jak i ściany tamtejszych, drążonych
w tufie piwnic pokrywają odmiany szlachetnej pleśni.
Tokaj utożsamiamy jest zazwyczaj ze słodkimi winami, ale
wytrawnych też w regionie nie brakuje. A jedno z nich, tokaji
szamorodni, jest dowodem braterstwa między naszymi
narodami, bo określenie „samorodny”, czyli taki, jakim go
stworzyła natura, Węgrzy zaczerpnęli z naszego języka.
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Perły słoweńskiego wybrzeża
Wciśnięta między Włochy a Chorwację Słowenia
wykorzystuje każdy centymetr swojego wybrzeża o długości
50 km. Latem nadmorskie miejscowości przeżywają
oblężenie turystów.
Każdy fan wypoczynku znajdzie tu coś dla siebie.
Niektórzy wybierają kurort Portorož, inni ciche i urocze
miasteczka, zachwycające architekturą i historią, jak Izola.
W Koprze na każdym kroku widoczne są wpływy weneckie.
Bogata jest nie tylko oferta turystyczna, ale też hotelowa. Szczególnie wyróżnia się propozycja, z jaką wychodzi
Bernardin Group Resorts & Hotels, jeden z czołowych
dostawców usług dla branży spotkań na południu Europy.
W prestiżowych lokalizacjach, takich jak Portorož, Izola,
Piran i Strunjan, znajdują się apartamenty i hotele wyposażone w restauracje i bary, kryte i odkryte baseny, prywatne plaże, park wodny, SPA i ośrodki odnowy biologicznej,
centrum kongresowe, marinę czy kasyno. Usytuowane są
w spokojnych okolicach, ale zarazem cieszą się wyjątkową
lokalizacją nad samym morzem.

Dzięki bogatej ofercie i doskonałej jakości świadczonych
usług we wszystkich klasach cenowych, od dwóch do pięciu
gwiazdek, Bernardin Group Resorts & Hotels stara się spełnić
życzenia swoich turystycznych i biznesowych gości oraz przyczynić się do wzrostu popularności słoweńskiego wybrzeża.
Wizytówką Bernardin Group Resorts & Hotels jest
pięciogwiazdkowy Grand Hotel Bernardin z luksusowymi, nowoczesnymi apartamentami. Elegancki obiekt
położony tuż przy plaży, pomiędzy zabytkowymi miastami Portorož i Piran, zbiera rewelacyjne oceny gości.
Równie wysoko oceniany jest usytuowany w tej samej
okolicy czterogwiazdkowy hotel Histrion oferujący stylowe pokoje i apartamenty oraz trzygwiazdkowy Vile Park
z komfortowymi pokojami, w którym mile widziane są przyjeżdżające z gośćmi zwierzęta.
Każdy, kto odwiedzi te miejsca, będzie oczarowany widokiem wybrzeża i przystani, z panoramą na jedną z najpiękniejszych części słoweńskiego wybrzeża ozdobionego
bujną roślinnością śródziemnomorską.

Zapierające dech w piersiach widoki! Fascynujące krajobrazy i wspaniała
przyroda – Niemcy to raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Zobacz zachwycające
formy skalne oraz bogaty świat fauny i flory. Odkryj nieznane zakątki Niemiec.
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