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#K2 dla Polaków
Drodzy Czytelnicy
Pierwszy dzień czerwca to oczywiście Dzień Dziecka. Dobrze by było
przy okazji tego święta pomyśleć, gdzie najlepiej wybrać się ze swoimi
pociechami na wakacje, tak żeby i one się nie nudziły, i żeby dorośli też mieli

Pod tym hasłem odbywa się w sieci zrzutka
pieniędzy na wyprawę polskich himalaistów
podejmujących wyzwanie K2 – ostatniego
niezdobytego zimą ośmiotysięcznika,
najwyższej góry Karakorum i drugiego
pod względem wysokości szczytu naszej
planety.

szansę odpocząć. Swoje dalsze i bliższe podróże z dziećmi - do Namibii,
Chorwacji, Szwecji – opisują Anna i Krzysztof Kobusowie. Warto skorzystać
z ich bogatych doświadczeń.
Robert Szewczyk z kolei radzi, by spróbować oderwać swe latorośle
od komputera czy smartfona i wybrać się z nimi na Świętokrzyski Szlak
Przygody albo Szlak Małopolska dla Dzieci. Wspólnie spędzony czas na
łonie natury znakomicie wzmocni więzi rodzinne.
Moc atrakcji dla dzieci i dorosłych oferuje województwo podlaskie,
gdzie można popływać tratwą po Biebrzy, spotkać żubry w ich
naturalnym środowisku czy przeprawić się przez rzekę samoobsługowym
promem. Mnóstwo przygód czeka także na młodych odkrywców w
Zachodniopomorskiem. Mogą tu na przykład wziąć udział w prawdziwej
pruskiej musztrze, zagubić się w kwiatowych labiryntach, a nawet trafić do
wioski wikingów.

Bożena Miller

redaktor wydania
wakacje w...

wakacje w...
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Pomorze zachodnie
AnnA I KrZysZtof KobusowIe

Morze przygód dla Małych odkrywców
Park Wieloryba
Kwiatowe labirynty, zabawki sprzed setek lat, makiety miniaturowych kolejek, spotkania z wikingami, wyprawy kajakowe, pruska musztra czy szaleństwa w wakeparku to tylko część atrakcji, które oferuje Pomorze Zachodnie
odwiedzającym je dzieciom i ich opiekunom.

W królestwie drewnianych zabawek

MARTA LEGIEĆ

Czasem bywa tak: wchodzi na teren Leonardii dziecko
z fochem, bo nie ma wi-fi, bo co to za zabawki z drewna,
to dla maluchów dobre jest... A po pięciu godzinach jeszcze nie ma dosyć! Twórcom tego miejsca udała się rzecz
niezwykła. Stworzyli miejsce, gdzie dorośli bawią się jak
dzieci, a dzieci są w siódmym niebie. Wystarczyło odtworzyć zabawki sprzed wieków i dodać do tego własne pomysły. Powstała drabina Jakubowa (wcale nie taka łatwa
do pokonania!), tradycyjne kółko i krzyżyk przeniesione
w 3D (i nagle prosta gra staje się wyzwaniem!), sięgnięto
też po wielowiekowe modele Leonarda da Vinci. Złożenie
wymyślonego przez niego koła i potoczenie go łąką – to
dopiero jest zabawa!

Leonardia, wioska Krupy koło Darłowa
www.leonardia.pl

Znajdź wyjście z gigantycznego labiryntu!

Kto czytał „Harry’ego Pottera”, pamięta olbrzymi labirynt utworzony z roślin. By przejść go w rzeczywistości,
nie potrzeba magii: wystarczy przyjechać do Ogrodów
Hortulus w Dobrzycy. To miejsce powstało z miłości do
kwiatów. To dla nich stworzono tu Ogrody Tematyczne
(jest ich blisko 30!), zaś spacer między nimi to nieustające zdumienie nad pomysłowym połączeniem dekoracji
i roślin. Jednak dzieci jeszcze bardziej oczaruje Hortulus
Spectabilis. Poza ogromnym grabowym labiryntem czekają tu Ogrody Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni, gdzie
zobaczymy m.in. bardzo ciekawą kolekcję zegarów słonecznych.

Ogrody Hortulus i Hortulus Spectabilis, Dobrzyca
(między Koszalinem a Kołobrzegiem)
www.hortulus.com.pl
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Wystarczy, że poprzez portal zrzutka.pl wpłacisz tak drobną kwotę
jak 10 zł, a osiągniesz SZCZYTny cel. Wesprzesz polską wyprawę
na K2.
Za 10 zł uczestnicy wyprawy podziękują ofiarodawcy e-mailem.
Możliwości jest jednak więcej, bo tak jak wraz z wysokością rosną
w górach trudności, tak wprost proporcjonalnie do wielkości wpłaty
możliwości zaistnienia sponsorów na wyprawie stają się coraz
atrakcyjniejsze. Od kwoty 100 zł ofiarodawca otrzyma pamiątkową
naszywkę i zdjęcie z wyprawy w formacie A4 z autografami
uczestników. Wpłaty od 250 zł otwierają szansę na coś absolutnie
niezwykłego. Sponsorzy będą mogli zostawić osobisty ślad na
K2! Imię i nazwisko, hasło, prośbę, modlitwę, przesłanie czy marzenie.
Do 25 znaków, na fladze marzeń, którą himalaiści zostawią na
szczycie! Ponadto najhojniejszych sponsorów, czyli wpłacających 25
tys. zł i więcej, jesienią czeka 10-dniowy trekking w Nepalu.
Więcej szczegółów, wszystkie potrzebne informacje oraz różne
formy przekazania zadeklarowanej kwoty znajdziecie w sieci pod
adresem: https://zrzutka.pl/8g5yny.

fot.: Anna I Krzysztof Kobusowie
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Nie przypadkiem park morskich stworzeń w Rewalu nazwano Parkiem Wieloryba! Bo to właśnie na skwerze
w Rewalu czekają na Was dwa stylizowane szkielety
wielorybów z drewna, nawiązujące do legendy o kolosie wyrzuconym na brzeg. Jak ogromny jest największy
mieszkaniec naszej planety, zobaczymy, gdy staniemy
w Parku Wieloryba obok płetwala błękitnego. Poczujemy
się przy nim naprawdę maleńcy! Poza tym w parku czekają potwory z głębin (robią wrażenie!) oraz mieszkańcy
Bałtyku (dobra lekcja przyrody). Dzieci będą zachwycone
realistycznymi modelami ryb i klimatem niczym z pirackiego portu. W Rewalu znajdziecie też pomnik Małego
Księcia!

Rewal, Park Wieloryba, ul. Kamieńska 1C
www.parkwieloryba.pl

Miniatury Latarni i Muzeum Rybołówstwa

Ten park zwiedzać można samodzielnie, jednak zdecydowanie ciekawiej jest przespacerować się z przewodnikiem (w cenie biletu). Tylko tutaj zobaczymy replikę
autentycznej blizy kaszubskiej (czyli ogniska w żelaznym
koszu podnoszonym przez drewnianego żurawia), statek
latarniowiec i makiety latarń już nieistniejących. Niedaleko zaś czeka Muzeum Rybołówstwa Morskiego, gdzie
dowiemy się o rybackich tradycjach, zobaczymy martwą
kotwicę i zachwycimy się świetną mapą świata z... piaskiem pochodzącym z różnych plaż.

Niechorze, Park Miniatur Latarni Morskich, ul. Ludna 16
www.park-miniatur-latarni.pl
Muzeum Rybołówstwa Morskiego, al. Bursztynowa 28
www.muzeumniechorze.pl

O tym, że wsparcie polskich himalaistów to rzeczywiście szczytny
cel, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Sukcesy w najwyższych
górach świata z lat 80. i 90. XX wieku rozsławiły nasz kraj. Nazwiska
Jerzego Kukuczki czy Wandy Rutkiewicz znane są na wszystkich
kontynentach. Oboje należą zresztą do grupy 12 polskich wspinaczy,
którzy w przeszłości stanęli na szczycie K2. Ale nie zimą, bo chociaż

dzieje światowych zmagań z górą sięgają 1954 r., a polskich ekip –
1976 r., i kilka letnich prób zostało uwieńczonych spektakularnymi
sukcesami, zimą szczyt odparł wszystkie dotychczasowe ataki.
Góra broni się ekstremalnymi warunkami. Nagłymi, radykalnymi
zmianami pogody, nadzwyczaj niskimi temperaturami i niezwykle
silnymi wiatrami.
W 2016 r., w 40-lecie polskich zmagań z K2, nasi himalaiści
po raz kolejny zaatakują szczyt zimą. A w ramach przygotowań
przed wyprawą zimową Jerzy Natkański, Jarosław Botor, Marek
Chmielarski, Mariusz Grudzień, Paweł Michalski i Piotr Tomala
wyruszą na K2 także latem, w czerwcu br. Żebrem Abruzzi, czyli
drogą, którą w 1954 r. Włosi wdarli się na szczyt jako pierwsi.
Na tę treningową wyprawę nasi himalaiści zabiorą flagę marzeń,
by zatknąć ją w lipcu na szczycie. Jako dobrą wróżbę na zimowy
sukces. Trzymajmy za nich kciuki!
Czerwcowa wyprawa finansowana będzie z dotacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach programu Polski Himalaizm
Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera oraz z własnych środków
uczestników. Wesprą ją także Fundacja Kukuczki i datki pozyskane
za pośrednictwem platformy Zrzutka.pl. Organizatorem zrzutki jest
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.
Polonus S.A. przyłączył się już do akcji, zachęcając intensywnie
na Facebooku do uczestnictwa w zrzutce, a nasz magazyn „Świat
Podróże Kultura” – pokładowe pismo Polonusa – patronuje
wyprawie medialnie.

w z a s i ęmgi ue j rs ęc ke i

w zasięgu ręki

Anna I Krzysztof Kobusowie

Podróżuj z dzieckiem!
Gdy na świecie pojawia się dziecko, zwykle jego rodzice słyszą, że odtąd
skończyło się podróżowanie. Tymczasem wyjazdy z małym podróżnikiem
mogą być okazją do wspaniałej wspólnej zabawy i odkrywania świata!

Chorwacja – aktywnie nad wodą
Wyjazd do Chorwacji połączyliśmy z piracką przygodą.
Rodzinne rejsy organizuje Blue Sails, zaś katamaran
okazał się genialnym placem zabaw! Leżąc na siatce
między dziobami, płyniemy jak w hamaku, a że czeka
tu na nas ponad 1000 wysp, stąd w każdej chwili
znajdziemy lazurową zatoczkę idealną do kąpieli! Bujanie
się nad wodą na linie za każdym razem cieszyło nasze
dzieci, podobnie jak możliwość sterowania katamaranem
(pod czujnym okiem skipera!). Za każdym razem, gdy
dokonywaliśmy abordażu bezludnej wyspy, chłopcy
mieli nadzieję znalezienia skarbu. Co w końcu udało się
ostatniego dnia, a że w kufrze zamiast bezużytecznych
monet były słodycze i pluszowe misie, szczęście
małych piratów było ogromne! Równie wielką frajdę
sprawiliśmy im na wyspach Hvar i Vis, gdzie działają
polskie bazy nurkowe Nautica ze sprzętem nurkowym
dla najmłodszych. Zanurzenie w wielki błękit to zawsze
ogromne przeżycie: obok pływają rybki, po dnie przemyka
ośmiornica, a głazy na dnie wyglądają jak fantastyczne
miasta. I coś czuję, że na tym intro nurkowym się nie
skończy, bo chłopcy najwyraźniej złapali podwodnego
bakcyla!

fot.: Anna I Krzysztof Kobusowie

6

7

w zasięgu ręki

w zasięgu ręki

Namibia – dzika przygoda
Afryka + dziecko = wspaniała wyprawa! Zwłaszcza
gdy wybierzemy się do Namibii. To kraj, gdzie nie
ma większości chorób tropikalnych, za to jest czysto
i bezpiecznie. Gdy po raz pierwszy zobaczyłam pustynię
Namib na własne oczy, zrozumiałam, czemu ludzie tracą
dla niej głowę. Majestatyczne wydmy sięgające trzystu
metrów, oryksy sunące między nimi i poranne mgły
tworzą niezapomniany widok. Dla dzieci to po prostu
raj! Wreszcie można szaleć w bezkresnej piaskownicy
i turlać się z wydm! Do tego podróżowanie po Namibii
to przygoda sama w sobie: samochód terenowy,
z namiotami na dachu, w pełni wyposażony w sprzęt
kempingowy. Gdy odkryłam w bagażniku obieraczkę do
szparagów i pucharki do lodów, zrozumiałam, co znaczy
luksus w podróży. Dzieci bardziej fascynowała przyroda.
Bardzo bliska, bo czasem przez drogę przechodzą słonie,
czasem żyrafy. „Antylopki moje kochane! Dzień dobry!”
– wołał uszczęśliwiony Staś w Parku Narodowym Etosza,
gdzie wciąż zwierząt jest o wiele więcej niż turystów.
Antylopy zdumione powitaniem zwykle z godnością
się oddalały, na szczęście po chwili pojawiały się zebry,
strusie, kudu... Jeśli jest na świecie raj – jego namiastką
z pewnością jest Namibia.

fot.: Anna I Krzysztof Kobusowie
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Szwecja – Droga do Bullerbyn
Wystarczy popłynąć promem Stena Line z Gdyni do
Karlskrony i pobyć w Szwecji kilka dni, by poczuć się jak
w Bullerbyn. Zwłaszcza że Bullerbyn istnieje naprawdę!
I składa się z trzech zagród w wiosce Sevedstorp,
niedaleko Vimmerby, skąd pochodziła najsłynniejsza
pisarka: Astrid Lindgren. W parku jej imienia spotkamy
wszystkich literackich bohaterów jej książek i odkryjemy
fascynujący świat z kart jej powieści.
Naszych smyków podczas podróży do Szwecji najbardziej
cieszyło proste biwakowe życie. Rozbijanie namiotów
nad jeziorami (biwakowanie na dziko jest w Szwecji
legalne!), palenie ognisk wieczorami, wspólne gotowanie.
Gdy pewnego razu dzieci na kolację dostały makaron
z zebranymi chwilę wcześniej jagodami – siadły z miskami
na wyciągniętej na brzeg łodzi i jak na komendę powtarzały
„więcej jedzenia!” cytując Lottę z ulicy Awanturników.
A przy czytaniu przygód Emila zbuntowały się, że Emil mógł
uciekać po desce ze spiżarki, a im bronimy wspinaczki po
głazach. Dopiero opowieść, że to zaklęte trolle, przekonała
je, by wyruszyć na wędrówkę po lesie.
Znaleźliśmy w Szwecji sporo świetnych atrakcji dla
rodzin, takich jak parki łosi, muzea pełne zakątków dla
najmłodszych, park zabaw w stylu farmy Barnens Gard
koło Karlskrony, jednak we wspomnieniach najchętniej
wracamy do biwaków i życia jak w Bullerbyn.

fot.: Anna I Krzysztof Kobusowie
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Ot kłopot, 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziec-

w Krzemionkach Opatowskich odbędziemy podziem-

ka, znowu trzeba kupić jakiś prezent (ale przecież on/

ną wyprawę do neolitycznej kopalni krzemienia, nato-

/ona ma już wszystko!), gdzieś zabrać naszą pocie-

miast w Krainie Legend spotkamy baśniowe postaci

chę, żeby było ciekawie, ba, odjazdowo po prostu.

i odwiedzimy magiczne miejsca w Babyjagowie i Sa-

Może uda się oderwać latorośl od ekranu smartfona

bacie Krajno położonym u stóp Łysicy.

czy innego tabletu, nawiązać z nią kontakt wzroko-

Szlak Małopolska dla Dzieci prowadzi w urokliwe za-

wy albo i porozmawiać, pośmiać się… no spędzić

kątki Gorców, Pienin i Beskidu Wyspowego. Piętna-

wspólnie trochę czasu. Łatwo nie będzie, ale warto

ście miejsc i mnóstwo uciech: hasanie w Rabkolan-

spróbować.

dzie, spływ tratwą Przełomem Dunajca, podziwianie

Ruszmy się z domu, wyjedźmy razem na 2-3 dni.

kosmosu w obserwatorium astronomicznym na Lu-

Niech to będzie niespodzianka, ale dobrze zaplano-

bomirze, spotkanie z duchami na zamku w Niedzicy

wana. Scenariusz filmu drogi obfituje przecież w za-

i nocleg w Indiańskiej Wiosce w Szczyrzycu, uff…

skakujące zwroty akcji, a bohaterowie zdani na swoje

Mało? To na dokładkę proponuję Wieś dla Dzieci,

towarzystwo przeżywają ciekawe przygody. Taki sce-

szlak skomponowany z myślą o mieszczuchach. Kilka

nariusz warto przygotować samemu, znając gusta

dni w jednym z kilkunastu gospodarstw, które kieru-

i upodobania dziecka, albo skorzystać z gotowych

ją się kodeksem Małego Gościa, sprawi, że maluchy

atrakcji szlaków tematycznych dedykowanych małym

i ich rodzice rozsmakują się w sielskim życiu na wsi.

turystom. Takie szlaki oferują kompleksowy program

A przy okazji zobaczą pszczeli ul od środka, poznają

zajęć: zabawy, rozrywki, zwiedzanie, smaczne posił-

gospodarskie zwierzęta i dowiedzą się, jak się nimi

ki i noclegi. Brać, wybierać, decydować i niczego nie

zajmować, nauczą się jeździć konno, wyplatać wianki

żałować – raz, dwa, trzy:

i lepić naczynia z gliny. Będzie też czas na radosną

Na Świętokrzyskim Szlaku Przygody trafimy między

zabawę i leśne spacery, po których pajda świeżego

innymi do Krainy Czterech Żywiołów – w bałtowskim

chleba domowego wypieku z aromatycznym smal-

JuraParku zobaczymy dinozaury, i te kopalne, i te

cem lub miodem zasmakuje lepiej niż niejeden ham-

ożywione dzięki nowoczesnym technologiom w pre-

burger.

historycznym oceanarium. Emocji dostarczy też wizyta w wiosce czarownic oraz wodne szaleństwa

Jak napisał Karl Hesselbacher „Mieć czas dla dziecka

na rzece Kamiennej. W Muzeum Archeologicznym

– to początek wszelkiego wychowania”. Tak, czas to
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Gwiazdy Białych Nocy
Petersburg Rosja
Extravaganza w iście rosyjskim stylu: muzyka, opera,
balet, teatr – białe petersburskie noce wypełnią artystyczne widowiska i spektakle.
Nad Newą zagrają cygańskie
kapele, wystąpią magicy
i mimowie.
www.balletandopera.com
Primaverapro 2016
Barcelona Hiszpania
Kultowy festiwal muzyki niezależnej i przedstawicieli branży
muzycznej z 5 kontynentów.
W tym roku zaprezentuje się 39
młodych zespołów, w tym 11
z nowych krajów. Nasi wykonawcy przygotowali program
pt. „Don’t Panic! We’ re from
Poland”.
Europejski Stadion Kultury
Rzeszów
Artyści z krajów Partnerstwa
Wschodniego zaprezentują :
koncerty, spektakle, happeningi i wystawy, czyli przegląd
tego, co najciekawsze dla
każdej z kultur – od Polski po
Azerbejdżan.
www.stadionkultury.pl
Festiwal Śląskie Smaki
Wisła
Będzie można pojeść i to
dobrze! W otoczeniu wzniesień Beskidu Śląskiego będzie
smakowicie i wesoło, a zespół
„Śląsk” zatańczy i z pewnością
zaśpiewa: „Poszła Karolinka do
Gogolina”. A Karliczek, wiadomo, za nią z flaszeczką wina…
www.slaskiesmaki.pl
40. Festiwal
Filmów Animowanych
Annecy Francja
Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń światowej
animacji. W tym roku wyświetlonych zostanie 230 filmów
z 83 krajów. Najlepsze otrzymają nagrody w 26 kategoriach
– czy będzie wśród nich któryś
z czterech filmów z Polski?
www.annecy.org
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Noc Świętojańska
Wolin
Słowiańskie obrzędy
sobótkowe w Noc Kupały, najkrótszą noc w roku.
Będzie radośnie i pogańsko:
korowód z pochodniami,
teatr ognia, grupy muzyki
dawnej, konkurs wianków,
warsztaty rzemiosł, degustacja dawnych potraw.
www.jomsborg-vineta.com

Summerfest
Milwaukee, USA
Letnia zabawa na całego: 11 dni
imprez, 90 dolarów za wstęp
(Power Pass), 800 występów
i 1000 performersów. Permutacja muzyki, jedzenia i wszelkich
rozrywek, które można sobie
wyobrazić.
Po co się ograniczać?
www.summerfest.com

Inti Rayami
Cuzco Peru
Święto Słońca – najważniejsze
wydarzenie w kalendarzu Inków
obchodzone w dzień przesilenia
zimowego. Barwne inscenizacje,
które odbywają się w scenerii
Sacsayhuamán – dawnej twierdzy Inków – od lat cieszą się
powodzeniem wśród turystów.
www.discover-peru.org/inti-raymi

Mistrzostwa Świata
w Noszeniu Żon
Sonkajarvi, Finlandia
Takie rzeczy to tylko w Finlandii:
szalone zawody w przenoszeniu żony na własnych barkach.
Zwycięża para, która najszybciej
pokona 253,5 m. Niektóre panie
zakładają kaski, znaczy nie ufają
swoim mężczyznom?
www.eukonkanto.fi/en

Queenstown Winter Festival
Kiwi wiedzą, jak zrobić megaimprezę na powitanie zimy! Mowa
oczywiście o mieszkańcach
Nowej Zelandii; będą wyścigi,
pokazy, zawody, koncerty… ponad 60 wydarzeń. Śniegu i lodu
nie zabraknie, ale atmosfera
będzie gorąca.
www.winterfestival.co.nz

44. Lato Kwiatów
w Otmuchowie
Otmuchów
Kwiaty, kwiaty i o kwiatach:
barwy, zapachy, kształty…
Korowód kwiatów, kwiatowe
kompozycje i wystawy. A poza
tym bogaty program estradowy, letnie plenery, biesiady
i kabarety.
www.otmuchow.pl/PL/618/

Międzynarodowy Zlot
Historycznych Pojazdów
Wojskowych, Darłowo
Miłośnicy militariów wiedzą,
czego się spodziewać: parady
wozów militarnych, bazaru
militarnego, wojskowej kuchni,
prezentacji pojazdów wojskowych oraz inscenizacji
batalistycznych.
www.zlot.darlowo.info
XX Baltic Sail
Gdańsk
Wielka żeglarska impreza, spotkanie wspaniałych żaglowców
i ludzi morza z całego świata.
Szanty, nocne rejsy, prezentacje świetnych żeglarzy i wiele
więcej. Zatem, żagle staw i do
Gdańska!
www.balticsail.pl

Carmageddon Rally
Poznań – Ryga
Wyprawa samochodowa dla
odważnych: 2700 km w 5 dni
samochodem wyprodukowanym
przed 1995 r. Tunning, humor
i pomysłowość – obowiązkowe!
Maluchy, trabanty, syreny – gotują się do wyprawy. Dołączycie?
www.carmageddon-rally.com
Heiva I Tahiti
Papeete Tahiti
Fantastyczny polinezyjski
festiwal w tropikalnej scenerii:
energetyczna muzyka, śpiew
i taniec w wykonaniu zespołów artystów rywalizujących
w tradycyjnych strojach.
Oceania voilá!
www.tahiti-tourisme.com/
discover/heiva-tahiti.asp
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Festiwal Gigantów
Douai, Francja
Od niemal 500 lat kukły
ogromnych rozmiarów –
Gayant – przemierzają miasto
w tradycyjnej paradzie. Oczywiście jest to też okazja do
wesołego spędzenia czasu,
skosztowania dobrego jedzenia i przednich francuskich
trunków.
www.ville-douai.fr
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Mazurskie Lato Balonowe
Ełk
Kolorowe czasze balonów
uniosą się nad centrum miasta.
W programie imprezy m.in.
parada baloniarzy, nocne pokazy balonów i oczywiście loty
konkursowe. A jak pozdrawiają
się baloniarze – ktoś wie?
www.elk.pl
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Lwóweckie Lato Agatowe
Lwówek Śląski
Skarby Ziemi, o jakich się
nam nie śniło! Kilkaset stoisk
kolekcjonerskich z minerałami, kryształami, skamieniałościami, skałami i jubilerskimi
wyrobami.
www.lla.lwowekslaski.pl
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Melt!
Grafenhainichen, Niemcy
To bodaj jedna z najbardziej
niezwykłych lokalizacji festiwalu muzyki elektronicznej
na świecie: Ferropolis – muzeum przemysłu z maszynami
i urządzeniami oświetlonymi
we wszystkich kolorach.
www.meltfestival.de
Carnaval Sztukmistrzów
Lublin
Do miasta zjadą świetni
artyści sztuki cyrkowej z wielu
krajów Europy, którzy oprócz
magicznych, zapierających
dech w piersiach, spektakli i widowisk poprowadzą
warsztaty dla zainteresowanych tą dziedziną sztuki. No
cyrk na kółkach!
www.sztukmistrze.eu
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WSPANIAŁY MIESIĄC MIODOWY W INDONEZJI

Tyle wrażeń, dopiero wczoraj był ślub i wesele, a już dziś niesamowity,
tak długo wyczekiwany wyjazd do kraju wymarzonego dla zakochanych.
– Lecimy, kochanie! – cieszy się Marek. Jest dumny z siebie, że udało mu się znaleźć
informacje na temat specjalnego paszportu linii lotniczych Garuda Indonesia.
Dzięki niemu w czasie naszego miesiąca miodowego zobaczymy wiele
wspaniałych miejsc w Indonezji i to bardzo niewielkim kosztem.

Katarzyna Frycz

JAKARTA

Specjalny bilet dostępny na stronie internetowej Garuda Indonesia pozwoli nam odwiedzić wiele miejsc w Indonezji: stolicę Jakartę i centrum bizensu w Surabaya, klimatyczne Bali i Lombok,
a także wyspy Sumbawa, Flores, Komodo i Raja Ampat.

Linie z 5 gwiazdkami

Lecimy samolotem Garudy z Amsterdamu. 5 gwiazdek, które linie
Garuda Indonesia dostały w prestiżowym ranking Skytraxu, odczuwamy w samolocie na każdym kroku. Czujemy się naprawdę
wyjątkowo. Świeżutkie i pachnące goździkami jedzenie serwowane w samolocie daje nam przedsmak tego, czego będziemy
mogli doświadczyć na miejscu.
– To naprawdę podróż mojego życia!!! Tyle atrakcji, spójrz Kasiu!
Świątynie Prambanan, Borobudur, monumentalny Meczet Istiqlal
naprzeciw katedry w Jakarcie – śmieje się, przeglądając przewodnik po Indonezji Pascala. – Tych wysp naprawdę jest aż 17
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– Pewnie, że tak. Podobno tutaj to sport narodowy,
a ponadto grając w golfa, można spotkać ważnych,
wpływowych ludzi biznesu.
– Więc może warto byłoby wcześniej potrenować, zanim skompromitujesz się na greenie przed potencjalnym
partnerem biznesowym – śmieję się.
– Właśnie że nie – odpowiada Marek. – Strategicznie
dam mu wygrać! Ha!

Meczet Istiqlal i katolicki kościół katerdalny
tysięcy? I tyle ludzi, ponad 250 milionów, 16. gospodarka świata. Wczoraj widziałem prezydenta Indonezji na
szczycie G20. Naprawdę nie wiedziałem, że Indonezja
ma taki potencjał. A może przy okazji coś tam zrobić
biznesowo, nawiązać jakieś kontakty?
– Marku, obiecałeś mi, że to będzie nasz urlop, a Ty znowu o pracy. Na wszystko przyjdzie czas.
– OK, OK… Obiecałem... SPA, woda, plaża i gorące
słońce to jest to, czego nam teraz potrzeba.

Pole golfowe „Royale Jakarta”

Uśmiecham się do siebie, gdyż nie powiedziałam mu
jeszcze, co będzie naszą największą atrakcją w Jakarcie. Niech myśli o majestatycznych budowlach czy Muzeum Narodowym Monas. Ja mam swój sekretny plan
zakupów. Wyczytałam, że w Jakrcie jest ponad 300 centrów handlowych, których powierzchnia łączna równa
się 3000 boisk sportowych. Nie mogłam odpuścić sobie
przyjemności odwiedzenia któregoś z nich.
Lądowanie w Jakarcie i odprawa na lotnisku odbywają się
szybko i sprawnie. Od zeszłego roku Polacy przyjeżdżający do Indonezji na krócej niż 30 dni nie mają obowiązku
wizowego. Szybko odbieramy nasze bagaże i jedziemy
taksówką prosto do hotelu. Podróż z lotniska zabiera nam
trochę czasu, taksówkarz łamaną angielszczyzną wyjaśnia, że niedługo z centrum miasta na lotnisko będzie jeździł pociąg szybkich kolei. Inwestycja już się rozpoczęła.

Miasto z potencjałem

W drodze do hotelu mijamy piękne pola golfowe, położone niedaleko lotniska. Nigdy dotąd nie grałam w golfa, kiedyś miałam tylko okazję pojeździć meleksem. –
Chciałbyś tego spróbować Marku? – pytam.

– Spójrz, ile tutaj sklepów – dojeżdżamy już do centrum
miasta. Piękne fontanny i monumentalne hotele, drapacze chmur i mnóstwo sklepów sprzedających najznakomitsze marki świata. Ubrania Versace, Lacoste, Nike
szyje się w Indonezji, a w outletowych sklepach można
dostać najlepszą jakość za bardzo konkurencyjną cenę.
– O, centrum handlowe „Plaza Indonesia”. Jutro idę na
zakupy, wiesz, jak bardzo chciałam mieć tę torebkę od
Armaniego.
Indonezja jest centrum wyrobów tekstylnych, artykułów
dekoracyjnych i rękodzieła, Można tu znaleźć prawdziwe
perełki: od kolekcji drewnianych mebli przez ozdobne
lampy i bibeloty.
– A więc jutro ty na golfa, a ja na zakupy? – rzucam
jednym tchem, modląc się cichutko, żeby chytry plan się
udał.
– Świetny pomysł – kwituje Marek, zadowolony, że uda
mu się uniknąć nudnego przebywania w świątyniach zakupów.
Meldujemy się w jednym z hoteli strategicznie usytu-

owanych w centrum miasta. Wnętrze bardzo gustownie urządzone, piękne zdobienia marmurowe, przepych
i elegancja na każdym kroku. Przemiła obsługa zanosi
nasze bagaże do luksusowego apartamentu małżeńskiego. Naszą uwagę przykuwa panorama miasta za
oknem. Widać, że to miasto kontrastów.
– Nigdy nie widziałem tak dużego placu budowy – mówi
Marek. – Spójrz, tu za chwilę będzie nowy wieżowiec
obok tego tam i tam, i jeszcze tam, i szybki pociąg,
o którym wspominał nam kierowca. Na pewno odciąży
zatłoczone samochodami ulice. Jakarta wspaniale się
rozwija, jak tak dalej pójdzie, Indonezja będzie w pierwszej dziesiątce gospodarek świata.
– Ty zawsze ze swoją ekonomią – uśmiecham się –
Chodź lepiej coś zjeść, bo umieram z głodu!!!

Archipelag 1000 wysp i inne atrakcje

Jedziemy na miasto, a ponieważ na pobyt w Jakarcie
przeznaczyliśmy niewiele czasu, więc chcemy zwiedzać
jego atrakcje od razu. Jedziemy do Ancol, by nad brzegiem oceanu zjeść przepysznie przyrządzoną ikan bakar
– rybę grillowaną w marynacie przypraw.
Smakuje pysznie z ryżem i orzeźwiającym sokiem kokosowym podanym w świeżo otwartej łupinie. Pijemy powoli, delektując się smakiem i widokiem zatoki
oraz pobliskiego portu Sunda Kelapa. Port ten był wykorzystywany jeszcze w czasach kolonialnych. Wynajętymi taksówko-motorami jedziemy do najstarszej części

„Skye Club” – Jakarta

Centrum handlowe „Thamrin City”
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Na miejscu nasi nowi znajomi lokują się blisko nas na
plaży. Pewnie żeby mieć pretekst do zaproszenia nas
na wspólny nasi goreng – tradycyjnie przyrządzany ryż
smażony z kawałkami kurczaka i warzywami.
Jest pysznie. Cudowny widok z dziewiczej wręcz plaży daje nam możliwość odetchnięcia i … dostarczenia
organizmowi dużej dawki witaminy D w najczystszej
postaci promieni słonecznych. Czas na wyspach płynie
nieubłaganie szybko i trzeba wracać do miasta.
Wieczorem Marek obiecał mi niespodziankę. Zaproszenie na kolację do Jakarta Skye Lounge – jednego z wielu
klubów na szczycie wieżowca BCA. Widok na panoramę
miasta nocą jest jeszcze bardziej ujmujący niż za dnia. Ile
megawatów zużywa to miasto do oświetlenia tylu wspa-

Wnętrze restauracji „Batavia”

1000 wysp
Jakarty, na rynek starego miasta do słynnej, urządzonej
w stylu kolonialnym restauracji „Batavia”. Tutaj za radą
przewodnika Pascala kosztujemy najsłodszych w świecie lodów z bananem w cieście. Jedna porcja na dwoje
w zupełności nam wystarcza.
Pełni wrażeń i słodyczy zaglądamy jeszcze do pobliskiego parku rozrywki Dufan, gdzie na następny dzień
umawiamy się z lokalnym przewodnikiem na odwiedzenie archipelagu 1000 wysp. To zaledwie godzina drogi
łódką. Zakupy i golfa przekładamy na kolejny dzień. I tak
nazajutrz wcześnie rano wylegujemy się w słońcu na pokładzie stateczku wiozącego nas w nieznane.
– Jak tu pięknie, Kasiu, spójrz, jaka przejrzysta woda….
Widok na oddalające się drapacze chmur Jakarty jest
niesamowity. Jesteśmy na łonie natury. Tak spędza
weekend wielu Indonezyjczyków. Są bardzo gościnni.
Nasi współpasażerowie uśmiechają się serdecznie i próbują nawiązć kontakt.
– Where are you from Ms? – pytają.
– From Poland – odpowiadam.
– Poland? …. Hm. Polandia!!! Jerzy Dudek!!! – śmieją
się…. My też się uśmiechamy i atmosfera robi się prawie
rodzinna.

Stare Miasto – Restauracja „Batavia”
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niałych miejsc. Jakarta, jak na metropolię przystało, tętni
życiem do wczesnych godzin porannych.

Światowa moda i muzyka

Po świetnej imprezie w klubie wracamy odpocząć do
hotelu. Widzę, że Marek jest jakiś spięty. – Co się dzieje,
kochanie? – pytam. – Hm… Dostałem SMS-a z firmy…
Mam problem, bo będę musiał napisać e-maila, a hotelowe business center jest zamknięte.
– Przecież mamy wi-fi w hotelu, a w restauracji w Dufan
także korzystałam z internetu przez mojego androida.
Zupełnie za darmo, a połączenie było dobrej jakości. Myślę, że nie będziesz miał problemów z kontaktem z firmą
– Nie wiedziałem, ale to świetna wiadomość, bo już myślałem,
że będę musiał czekać do rana z wysłaniem wiadomości.
– Kochanie, przecież obiecałeś, że ten czas będzie tylko
dla nas, ale jednego e-maila ci wybaczam. Jutro wcześnie rano zakupy dla mnie, a dla ciebie golf! A potem
idziemy razem na Jakarta Fashion Week. Pamiętasz,
kupiłam bilety online. To moja niespodzianka dla ciebie
– mówię z błyskiem w oku!!!!
– A wieczorem?
– Wieczorem idziemy na Java Jazz Festival. Podobno
grają też Polacy. Będzie fajnie, mówię ci!
– Nie myślałem, że to miasto nas tak wciągnie. – Ja też nie...
– Już nie mogę się doczekać kolejnych dni... – To będą
wspaniałe wakacje. – To są najwspanialsze wakacje!

cdn.

Sting podczas występu na „Java Jazz Festival”
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podróże z pomysłem

Robert Szewczyk

Wielka pętla wypoczynku
Połączenie aktywnej turystyki i krajoznawstwa – Wielka Pętla Wielkopolski,
czyli szlak wodny o długości kilkuset kilometrów, to urozmaicona propozycja
dla amatorów podróżowania po Polsce

Właściwy wybór

Alternatywa dla urlopu nad Bałtykiem lub na Mazurach? Zdecydowanie Wielka Pętla Wielkopolski
– oferta ciekawych wakacji bez tłumu turystów i korków na drogach. Wodna pętla prowadzi uregulowanymi i naturalnymi rzekami Wartą i Notecią, kanałami
i jeziorami przez historyczne miejscowości w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Oczywiście nie trzeba jej przebyć za jednym
zamachem; 688 km szlaku podzielono na kilka części – wybieramy to, co nam się najbardziej podoba.
W przygotowaniu podróży pomoże strona internetowa www.wielka-petla.pl z planerem wycieczek, który
ułatwi rozplanowanie pobytu dzień po dniu, oraz bezpłatna aplikacja mobilna z powodzeniem pełniąca podwójną funkcję przewodnika i pilota. Pełna gwarancja
wypoczynku bez przykrych niespodzianek: opracowana trasa, zarezerwowane noclegi, wypożyczony
sprzęt pływający, pozostaje tylko jechać.

Jedność w różnorodności

Sezon wodny na Wielkiej Pętli Wielkopolski roficjalnie
rozpoczął się 14 maja i potrwa całe lato. Mocną stroną Pętli jest bogactwo możliwości, tu nikt nie będzie
się nudził. Szlak wodny wiedzie przez Wielkopolski
Park Narodowy, kilka parków krajobrazowych, m.in.

Sierakowski i Rogaliński, liczne rezerwaty przyrody
i obszary NATURA 2000 oraz Park Doliny Noteci, który
w ubiegłym roku uznany został przez National Geographic Poland za jeden z 7 cudów Polski. Na trasie
położonych jest wiele zabytków, urokliwych miejscowości i kilka dużych miast, z Poznaniem na czele.
Bardzo interesujący jest też wiekowy system kanałów
ze śluzami i stopniami wodnymi budowany od drugiej
połowy XVIII w. A wszystko to w otoczeniu urozmaiconych krajobrazów Pojezierza Wielkopolskiego.

Zapętlamy się!

Sposobów na spędzenie wolnego czasu na szlaku
jest co niemiara, można na przykład spłynąć kaja-

fot.: Ewa Przydrożny, Archiwym WOT, Krzysztof Idzik
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Jeziora Ślesińskie i Mikorzyńskie

kiem meandrującą Wartą z Konina do Śremu przez
Nadwarciański Park Krajobrazowy, który jest jedną
z najważniejszych ostoi ptaków w Polsce. Koniecznie
trzeba też zwiedzić odrestaurowany pałac w Śmiełowie nad Lutynią, gdzie Adam Mickiewicz zaczął
pisać „Pana Tadeusza”. Z kolei uregulowana Noteć
jest przystosowana do podróżowania barką turystyczną – dobre rozwiązanie na rodzinne wakacje.
A może będziemy mieli ochotę popływać motorówką
po Jeziorze Mikorzyńskim, pożeglować po największym na Pętli jeziorze Gopło lub powędkować z łodzi na rynnowych jeziorach w okolicach Sierakowa?
Wszystko to jest możliwe! Co więcej, Wielka Pętla
Wielkopolski jest dobrze skomunikowana ze szlakami
pieszymi, rowerowymi i konnymi, więc nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby wyruszyć w plener, poznać dziedzictwo pierwszych Piastów, zwiedzić muzea i skanseny, tudzież wziąć udział w którejś z letnich imprez
organizowanych z myślą o turystach. Wielkopolska
stoi otworem!
www.wielka-petla.pl
www.wielkopolska.travel
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Jaga Kolawa

– pozytywna dawka adrenaliny
Turystom uzależnionym od mocnych wrażeń województwo śląskie oferuje stężoną dawkę
ekstremalnych emocji w trzech postaciach: lądowych wariacji, wodnych szaleństw
i powietrznych akrobacji. I to wszystko dosłownie na wyciągnięcie ręki!
Ponieważ w Śląskiem tereny rekreacyjne sąsiadują z największymi miastami regionu
– łatwo i szybko można tutaj trafić z innych części Polski.

fot. www.slaskie.travel – Tomasz Gębuś, antonpedko – fotolia.pl

Nad i pod ziemią

fot. mur162 – fotolia.pl
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Rzesza zwolenników sportów ekstremalnych ciągle rośnie,
wśród nich spore grono stanowią miłośnicy wspinaczki skałkowej. Prawdziwy raj znajdą na Jurze. Tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oferują dobrze przygotowane trasy wspinaczkowe zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących
amatorów wspinania. Dzięki kilku szkółkom istniejącym m.in.
w Podlesicach można zdobyć umiejętności konieczne do zmierzenia się z ostańcami Jury. Największą popularnością cieszą
się Skały Rzędkowickie k. Włodowic – ten imponujący skalny
mur o długości kilometra posiada blisko 300 dobrze asekurowanych dróg dla wspinaczy. Skały o wdzięcznych nazwach, m.in.
Wysoka, Baszta, Turnia Szefa czy Flaszka, zachęcają do kontemplowania wspaniałych widoków z wysokości. Podobnie jak
góra Zborów i wzgórze Kołoczek położone na terenie rezerwatu
przyrody w Podlesicach. Oba wzniesienia, pokryte wapiennymi
ostańcami mierzącymi do 30 m, są doskonałym terenem do aktywnego wypoczynku. Pozycją obowiązkową jest także charakterystyczny Okiennik Wielki nieopodal wsi Skarżyce. Jak mówi
legenda, przed wiekami był schronieniem dla lokalnych rozbójników, a dziś przyciąga miłośników sportów ekstremalnych. Na
wspinaczy czeka również Skamieniałe Miasto Podzamcza czy
Góra Birów, gdzie w malowniczej scenerii zamku i drewnianego
grodu można spróbować swoich umiejętności. Satysfakcja gwarantowana. Jura to wyjątkowe miejsce dla turystów, którzy chcą
doświadczyć czegoś nowego, np. taternictwa jaskiniowego. By
połknąć bakcyla „grotołażenia”, warto na początek odwiedzić Jaskinię Głęboką, największą podziemną krasową formę rezerwatu

przyrody, udostępnioną dla ruchu turystycznego w północnej
części Jury. Następnie m.in. w rejonie gminy Niegowa poznawać
można zakamarki jaskiń, do których eksploracji potrzebny jest
specjalistyczny sprzęt i wcześniejszy trening. Umiejętności tych
można nabyć w trakcie jednodniowych wypraw eksploracyjnych
pod opieką instruktora – gwarantuje to przeżycie niesamowitej
jaskiniowej przygody.
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Wodna przygoda

baza nurkowa Diving Marina „Koparki”. Nieczynny kamieniołom
w Jaworznie przyciąga przejrzystą na kilkanaście metrów szmaragdową wodą i efektownymi urwiskami skalnymi. Dodatkową
atrakcją jest rozsiany po dnie ciężki sprzęt pozostawiony przez
właścicieli obiektu. Nurkowanie w poszukiwaniu dawnego bunkru strzałowego, przepompowni, tuż obok olbrzymich koparek
daje niezwykły wręcz surrealistyczny efekt i robi wrażenie nawet
na doświadczonych nurkach.

Powietrzne akrobacje

fot. www.slaskie.travel – Tomasz Gębuś

Prawdziwym zagłębiem atrakcji dla pasjonatów sportów ekstremalnych jest rejon Beskidów. Piękne widoki i doskonale przygotowane trasy turystyczne są zwieńczone rwącymi rzekami
i malowniczo położonymi jeziorami. Żylica i Soła to bystre górskie rzeki, gdzie można uprawiać rafting oraz kajakarstwo górskie. W trakcie spływu pontonem – im zimniejsza woda i trudniejsza trasa – tym większy poziom andrenaliny! Z kolei Jezioro
Żywieckie nazywane przez miejscowych „morzem” oraz Jezioro
Międzybrodzkie to prawdziwy raj dla „wodniaków” – nie tylko pasjonatów żagli czy pływania, ale również bardziej ekstremalnych
odmian sportów wodnych – windsurfingu, kitesurfingu czy nurkowania. Pomimo że województwo śląskie leży kilkaset kilometrów
od morza, to jednak oferuje niezwykłe lokalizacje nurkowe (nie
tylko w Beskidach), gwarantujące niezapomnianie podwodne
wrażenia. Sztuczny akwen wodny Pogoria III w Dąbrowie Górniczej jest lubiany przez płetwonurków co najmniej z dwóch powodów: zbiornik jest duży i nie sposób poznać jego zakamarki
za pierwszym czy drugim razem, a poza tym Pogoria to kompleks
rekracyjny z plażą, gdzie nurkowanie można połączyć z opalaniem i grillowaniem. Innym kultowym miejscem dla nurków jest

fot. www.slaskie.travel –Tomasz Gębuś, VILevi – fotolia.pl
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W Beskidach i na Jurze – rejonach najbardziej przyjaznych dla
uprawiania sportów ekstremalnych – można także przeżyć podniebne przygody. Szukający mocnych wrażeń mają możliwość
spróbowania swoich sił w paralotniarstwie. Górująca nad Jeziorem Międzybrodzkim góra Żar to prawdziwa mekka miłośników
sportów lotniczych. Tutaj działa szkoła szybowcowa, można stąd
wylecieć nie tylko paralatonią, ale też szybowcem lub samolotem.
Z kolei w masywie Skrzycznego otwarta została pierwsza i najstarsza w Polsce Szkoła Bezpiecznego Latania. Generalnie dogodne warunki do uprawiania powietrznych form rekreacji panują
w całej w Kotlinie Żywieckiej. Wieją tam korzystne wiatry w naturalnym aerodynamicznym tunelu, jaki tworzy dolina Soły. Do
miejsc, gdzie uprawia się tego typu sporty ekstremalne, należą
góra Chełm, Tuł, Czantoria, Równica i Ochodzita. Do sportowej
aktywności „na wysokim poziomie” zachęca też Jura. Podniebna
przygoda w samym środku Szlaku Orlich Gniazd dostarcza niezapomnianych przeżyć. Lot motoparalotnią pozwala na podziwianie
jurajskich widoków z lotu ptaka. Latanie na trójkołowym wózku,
podwieszonym pod czaszą paralotni, nie ogranicza widoczności,
pozwala cieszyć się widokami i swobodnie fotografować. Podobnych doznań dostarczają widokowe loty balonem, które są organizowane nie tylko w trakcie pikników i imprez plenerowych, lecz
są w stałej ofercie wielu hoteli i obiektów turystycznych na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej.

Województwo śląskie to miejsce o nieomal nieograniczonych
możliwościach spędzania aktywnie czasu. Atrakcyjne położenie
pod względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych pozwala na stworzenie ekstremalnie ekscytującej, a zarazem całkowicie
bezpiecznej oferty dla śmiałków szukających przygód.

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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wodne szaleństwo

Alex Dorjan

Z czym kojarzy się wam województwo śląskie? Z kopalniami?
Ze Szlakiem Zabytków Techniki? Z dobrą kuchnią? To chyba najpopularniejsze z turystycznych skojarzeń. A woda? Czy myśląc śląskie, widzicie żaglówki lub surfing? Albo kajaki?
Zapraszam do podróży przez region tropem jego wodnych atrakcji.
Od Jury Krakowsko-Częstochowskiej po Beskidy, wszędzie jest woda.
Tego jeszcze nie było!

Zalew Poraj

Pojezierze Dąbrowskie

Będąc na Jurze, oczywiście musicie zobaczyć zamki
położone na Szlaku Orlich Gniazd. Koniecznie trzeba też spróbować swoich sił na skałach. Jeśli jednak
macie trochę więcej czasu na eksplorację jurajskich
okolic, warto pojechać i do Poraja. Tam, nad brzegiem
Zalewu Poraj, można plażować. Osoby lubiące aktywny wypoczynek z pewnością ucieszy możliwość wypożyczenia sprzętu żeglarskiego. Łódki, rowerki wodne
czy surfing niedaleko średniowiecznych ruin? Takie
rzeczy tylko w śląskim.

Jadąc dalej na południe, w stronę śląskiej aglomeracji,
macie do wyboru nie jedno, ale kilka miejsc do wypoczynku nad wodą. W Dąbrowie Górniczej kuszą cztery
Pogorie, tworzące kompleks tzw. Pojezierza Dąbrowskiego. Każdy ze zbiorników jest inny, każdy wyjątkowy
i przeznaczony na innego rodzaju aktywności i odpoczynek. Pogoria I to raj dla żeglarzy. Przy jej brzegach
są ośrodki żeglarskie i plaża, przy której szczególnie
w weekendy jest bardzo gwarno. Dużo spokojniej jest
nad Pogorią II, która jest idealnym miejscem dla osób

fot. www.slaskie.travel – Tomasz Gębuś

Zalew w Poraju

fot. www.slaskie.travel – Tomasz Gębuś
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Spływ kajakowy na odcinku Częstochowa - Mstów

Jezioro Paprocańskie – pomost spacerowy przy hotelu „Piramida”, Paprocany w Tychach

Jezioro Paprocańskie
W Tychach nie tylko mieszkańcy korzystają z uroków
położonego w jednej z dzielnic miasta Jeziora Paprocańskiego. Jego historia sięga końca XVIII w., kiedy to
zbiornik utworzono na potrzeby działającej w pobliżu
Huty Paprockiej. Od kilku lat, dzięki przeprowadzonym

projektom modernizacyjnym, jest tam coraz ciekawiej.
Choć nie wolno się w nim kąpać, warto wybrać się
w te okolice dla uroków przyrody. W jeziorze żyje wiele
gatunków ryb i… małże, wśród spotykanych tam roślin
jest m.in. chroniona kotewka, a pośród brodzącego
przy brzegach ptactwa zdarza się spotkać np. czaplę
siwą. Można w ciszy odpocząć przy nowym pomoście
i delektować się widokami. Paprocany to też raj dla
dzieci. Właśnie tam stworzono chyba pierwszy w regionie wodny plac zabaw.

Dzięki temu przy tym akwenie spotkać można wielu rybaków. Z powodu wysokiej i stałej temperatury wody
w Zalewie można złowić ogromne okazy, np. sumów.
Ciekawostką jest też to, że sezon żeglarski jest tam
najdłuższy w Polsce, rozpoczyna się w kwietniu i trwa
do końca października.

Jezioro Międzybrodzkie
Popływać łódkami można i w górach na najbardziej na
południe wysuniętym akwenie regionu, malowniczo położonym w Beskidzie Żywieckim u stóp Góry Żar. Jezioro Międzybrodzkie jest dziełem człowieka – utworzono
je jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Tu pływa
się w naprawdę bajkowych okolicznościach przyrody.
Z łódki można podziwiać latające nad Żarem paralotnie
i szybowce, a leżąc na plaży, patrzeć na górskie szczyty...

Zalew Rybnicki
Zalew Rybnicki jest malowniczo położony w pobliżu
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. I on powstał na potrzeby
przemysłu – jego wody schładzają turbiny elektrowni.
Stanica Wodna „Miron”. Zalew w Poraju

Międzybrodzie Żywieckie. Jezioro Międzybrodzkie
fot. www.slaskie.travel – Tomasz Gębuś

lubiących przyrodę. Spora część tego zbiornika jest
pod ochroną, można tam jedynie przyjść lub przyjechać rowerem.
Pogoria III to typowy teren rekreacyjny – można tam
pływać łódkami, rowerami wodnymi i kajakami, surfować, a nawet nurkować. Przy brzegu na aktywnych
turystów czekają boiska do siatkówki plażowej. Ostatni z dąbrowskich zbiorników – Pogoria IV – to z kolei
miejsce uwielbiane przez wędkarzy.

fot. www.slaskie.travel – Tomasz Gębuś
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Rzeki
W Beskidach nad brzegami Wisły można plażować,
a zanurzenie stóp w jej wartkim i zimnym nurcie jest
jednym z obowiązkowych punktów programu wycieczki do Ustronia czy… Wisły. Po rzekach śląskiego można
też pływać. Coraz większą popularność zyskują spływy
kajakowe. Spływać można Wiercicą, Pilicą i Wartą na
Jurze oraz Odrą i Rudą w okolicach Raciborza. Do
wyboru są zarówno całodniowe spływy, jak i krótkie
dwu-trzygodzinne trasy. Ciekawostką jest też Marina
Gliwice. Można z niej dopłynąć np. do pobliskiego
Zespołu Parkowo-Pałacowego w Pławniowicach. Tak,
śląskie Gliwice są miastem portowym. A śląskie wodnymi atrakcjami stoi!
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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MARTA LEGIEĆ

Gdynia
nie zna nudy

Festiwale, imprezy sportowe i żeglarskie czy spektakle

na scenie ustawionej na nadmorskim piasku zdecydowanie
wyróżniają Gdynię w krajobrazie kulturalnym Polski.
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Pod żaglami

Lato co roku rozpoczynają w Gdyni Cudawianki – w tym roku główną gwiazdą sceny na plaży będzie NNEKI, legenda hip-hopu. Wstęp bezpłatny!

Miasto festiwali

Przez cały rok Gdynia przyciąga nie tylko tłumy turystów
i biznesmenów, ale także artystów. Nie ma odrobiny
przesady w określaniu Gdyni miastem festiwali. Już na
początku czerwca odbywa się tu kolejna edycja święta trójmiejskich fanów bluesa – Gdynia Blues Festival
(2-5.06). Natomiast Ladies’ Jazz Festival (8-25.07) to
coroczne lipcowe święto dam jazzu, uznawane za jedno
z najciekawszych wydarzeń jazzowych w Europie.
Na część wydarzeń zaprasza Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, największy teatr muzyczny w Polsce.
W ciągu roku wystawia się tu ponad 300 musicali, operetek, bajek dla dzieci.

Czy w Gdyni mogłoby zabraknąć imprez związanych
z morzem i ogólnie rzecz biorąc wodą? Ależ skąd! Święto Morza to impreza czerwcowa (20-26.06), w lipcu
natomiast odbywa się Volvo Gdynia Sailing Days, jedno z najważniejszych wydarzeń żeglarskich w Polsce
(7-17.07), dzięki któremu miasto zamienia się w żeglarską stolicę Polski. Widowiskowe wyścigi jachtów i imprezy towarzyszące dają gwarancję dobrej zabawy oraz
mocy wrażeń dla wszystkich – zawodników, turystów
i mieszkańców miasta. Ciekawą imprezą są też Targi
Sportów Wodnych i Festiwal Żeglarstwa Wiatr i Woda
(28-31.07), prezentujące najpiękniejsze jachty, luksusowe łodzie motorowe, najszybsze skutery, nowoczesny
sprzęt żeglarski i motorowodny.

Atrakcje dla aktywnych

Herbalife Ironman 70.3 odbywający się w Gdyni to najważniejsza thriathlonowa
impreza w Polsce. Wśród uczestników nie brakuje artystów i znanych sportowców.

Święto polskich filmów

Spośród organizowanych tu imprez zdecydowanie wyróżnia się Festiwal Filmowy (19-24.09), podczas którego
prezentowane są najlepsze polskie filmy fabularne. Kilka
miesięcy później miasto zaprasza na Gdynia Classica
Nova (2-22.10). Podczas festiwalu odbędą się projekcje
filmowe i towarzyszące im koncerty kameralne.

Jest tu też mnóstwo możliwości aktywnego spędzania
czasu. Przygody czekają na amatorów jazdy na rowerze, kolarstwa górskiego, pieszych wędrówek, tenisa
i podczas uprawiania różnych sportów wodnych. Zacznijmy od Nocnego Biegu i Marszu Świętojańskiego
(17-18.06, ulice miasta). Prawdziwe emocje czekają bez
wątpienia na Herbalife Ironman 70.3 Gdynia (5-7.08), na
najważniejszej imprezie triathlonowej w Polsce. To już
druga edycja wydarzenia pod międzynarodowym szyldem. W pierwszych, historycznych zawodach w ramach
globalnej serii Ironman 70.3 w Gdyni wystartowało niemal 2000 osób z ponad 30 krajów świata. W sierpniu
na biegaczy czekał będzie jeszcze Maraton Solidarności
(15.08), bieg dla koneserów w kameralnej atmosferze.
Maraton daje możliwość przebiegnięcia jednego dnia

Dary Ziemi odbywają się zawsze na początku jesieni.

przez Trójmiasto. Równie interesująco zapowiada się
Bieg Niepodległości (11.11). Każdego roku coraz więcej
osób w biegający sposób pragnie uczcić Dzień Niepodległości, wyjątkowe dla każdego Polaka święto.

Imprezy dla smakoszy

Gdynia serwuje też coś dla wielbicieli dobrych smaków.
Dary Ziemi i Europa od kuchni (23-25.09, Kolibki) to wyjątkowy, plenerowy piknik rodzinny, na którym poczuć
będzie można smak domowej roboty konfitur oraz przetworów z owoców i warzyw, grzybów, miodów prosto
z pasieki, sękaczy, nalewek, likierów, wędlin i serów
w najlepszym, bo tradycyjnym wydaniu. Wrzesień będzie w Gdyni wyjątkowo smaczny również za sprawą
Weekendu Kulinarnego (23-25.09), święta wszystkich
fanów dobrego jedzenia. To idealna okazja, by zrobić
sobie rajd po gdyńskich restauracjach na Szlaku Kulinarnym, w których przygotowane zostanie specjalne menu degustacyjne. Minidania sprzedawane będą
w kusząco niskich cenach.

Open’er

Słońce, morze i mnóstwo letnich dźwięków – wielką atrakcją kulturalną jest Open’er (29.06-2.07), jeden
z największych i najważniejszych interdyscyplinarnych
festiwali w Europie, na który każdego roku zjeżdżają
dziesiątki tysięcy fanów dobrej muzyki. Open’er to nie
tylko muzyka. Festiwal prezentuje również przedstawienia teatralne, modę, popularyzuje też czytelnictwo.

W ubiegłym roku gościem Festiwalu Filmowego w Gdyni był między innymi Alan Starski.

Teatr i kino na plaży

Niezwykłą scenę tworzy w Gdyni sama natura. Dowodem na to jest plaża Orłowo, na której przez całe lato
(25.06-23.08) swe podwoje otwierają Scena Letnia
i Kino Letnie w Orłowie.

Scena Letnia to teatr wyjątkowy – scenografię tworzą tu morskie fale, piasek plaży
i krążące nad głowami artystów mewy.

Liczba imprez związanych z wiatrem i wodą sprawia, że Gdynia w pełni zasługuje na miano żeglarskiej stolicy Polski.
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www.hansemerkur.pl, bok@hansemerkur.pl
Tel. +48 22 890 78 40

Sezon urlopowy przed nami
Tarnów

– miasto do odkrycia
WYDARZENIA:
9-16 czerwca

„Galicjaner Sztetl”
Muzeum Okręgowe
www.muzeum.tarnow.pl

24-26 czerwca

Zdarzenia 2016 – Dni Tarnowa,
Jarmark Galicyjski
Urząd Miasta Tarnowa
Tarnowskie Centrum Informacji
www.tarnow.pl

45 minut _ od Krakowa

1, 8, 15 lipca – piątkowe wieczory

Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego
„Jazzowy Rynek Tarnów 2016”
Tarnowskie Centrum Kultury
Tarnowskie Towarzystwo Jazzu Tradycyjnego „Leliwa”
www.tck.pl , www.bombay.pl

6-7 sierpnia

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
www.muzeum.tarnow.pl

3 h 20 minut_ OD WARSZAWY
SETKI _ lat historii

Wiele osób nie zdecydowało się jeszcze na wykup wycieczki. Co
zrobić, aby już teraz zagwarantować sobie bezpieczny urlop? O ile
na idealną pogodę nie mamy wpływu, to na komfort ubezpieczenia
owszem. Już przy rezerwacji wycieczki warto zagwarantować sobie ochronę ubezpieczeniową, tak aby mogła ona zadziałać od razu
po naszym wyjściu z biura. Takim produktem jest ubezpieczenie
odwołania lub/i odwołania i przerwania podróży, które chroni nas
już od momentu zakupu polisy i opłacenia pełnej składki na okoliczność nieprzewidzianych zdarzeń losowych przed wyjazdem. Wśród
przyczyn rezygnacji wymienić można m.in. nagłe zachorowanie
poświadczone zaświadczeniem lekarskim o przeciwskazaniach
dotyczących podróży i wcale nie jest wymagana hospitalizacja. Dodatkowo akceptowane są także inne zdarzenia losowe, które mogą
się pojawić w czasie pomiędzy wykupieniem a realizacją wyjazdu.
Wśród osób ryzyka są również ujęci członkowie rodziny lub ich
opiekunowie nieuczestniczący w wyjeździe, w tym teściowie, wnuki,
konkubenci czy rodzeństwo i inni. Dodatkowym atutem jest możliwość anulacji takowej polisy przed rozpoczęciem wyjazdu, jeżeli
podróż została odwołana przez organizatora lub jeżeli Klient zmieni
rezerwację na inną podróż i dla nowej zostanie zawarte nowe ubezpieczenie.

Dlaczego i kiedy potrzebuję
ubezpieczenia kosztów leczenia?

Tarnowskie Centrum Informacji
Rynek 7, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 90 90
centrum@tarnow.travel
www.tarnow.travel

discover.tarnow.pl
odkryj.tarnow.pl

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważniejszym rodzajem
ubezpieczenia. Choroba może przytrafić się również za granicą,
gdzie koszty leczenia czy chociażby koszty transportu do Polski
mogą zdecydowanie przekroczyć nasze własne finansowe możliwości. Ten temat jest bardzo ważny i niejednokrotnie może stanowić spore obciążenie budżetu podróży. Zatem kwestia ubezpieczenia podróży wydaje się czymś oczywistym. Sprawdźmy zatem,
czy sumy ubezpieczeniowe (głównie KL) w pakiecie organizatora są
wystarczająco wysokie w kraju, do którego wyjeżdżamy. Być może
istnieje konieczność doubezpieczenia, tak aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa w trakcie podróży.

Aktywnie na urlopie
O ile sezon zimowy mamy już za sobą, to okres letni, niezależnie,
czy jest chłodno czy upalnie, też jest intensywny, jeśli chodzi o naszą aktywność ruchową i uprawianie sportów. Już teraz sprzęt
sportowy trzeba oddać do serwisu, zadbać o kondycję. Czy to aby
wszystko? Zdecydowanie NIE! Nawet najlepiej przygotowanym
może zdarzyć się wypadek. Wówczas okazuje się, że konieczne jest
posiadanie ubezpieczenia. Absolutna podstawa to koszty leczenia,
które obejmują zarówno leczenie ambulatoryjne oraz hospitalizację, jak i potrzebny transport medyczny. Polisa taka powinna zawierać również ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), które jest niczym innym jak swoistą rekompensatą za
doznany uraz. Nie bez znaczenia jest również OC. Będąc sprawcą
zdarzenia, możemy uchronić się przed roszczeniami obcokrajowców, sięgającymi nierzadko kilku tysięcy EUR. Wykupienie pakietu narciarsko-sportowego dodatkowo daje nam ochronę sprzętu
sportowego na wypadek jego utraty lub uszkodzenia oraz kosztów
ratownictwa. A po powrocie do kraju koszty rehabilitacji w Polsce
w określonej kwocie zostaną zwrócone.
Warto pamiętać, że jeśli jeździmy na nartach po wyznaczonych
do tego celu trasach, to uprawiamy tzw. narciarstwo amatorskie.
Wyjeżdżanie poza oznakowane szlaki oznacza już sport wysokiego ryzyka, który wymaga odpowiedniego rozszerzenia polisy
(od 3,5 PLN/os./dzień, czyli 28 PLN/os./tydz.)
Decydując się zaś na uprawianie dyscyplin wymagających ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego
ryzyka, a także zagrożenia życia oraz na udział w wyprawach lub
ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, podpadamy już pod
definicję sportów ekstremalnych. A te wymagają odrębnego rozszerzenia polisy (od 10 PLN/os./dzień). Do takich dyscyplin należą
m.in.: sporty powietrzne, speleologia, skoki narciarskie, heilskiing,
heilboarding.
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Do tej pory przeprowadziliśmy 3 edycje Turnieju Miast na
Szlaku Książąt Mazowieckich. W pierwszych zawodach,
które zostały rozegrane w 2012 roku w Łomży, zwyciężyły Sanniki i one do kolejnych zawodów piastowały zaszczytny tytuł Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego. W dwóch kolejnych zawodach wygrał Zakroczym i to
miasto wystartuje w tegorocznej edycji Turnieju Miast
jako obrońca tytułu Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego.

Otwarta rywalizacja

Turniej Miast na Szlaku Książąt
Mazowieckich AD 2016
2 lipca – Sanniki

23 lipca – Ostrów Mazowiecka

20 sierpnia – Warka

14 września – Zwoleń

10 września – Czersk

14 maja 2016 roku na zamku w Liwie rozpoczynamy cykl wyjątkowych turniejów.
W 7 malowniczych miejscach odbędą się zawody, które dostarczą nietuzinkowych emocji
zarówno widzom, jak i uczestnikom. A uczestnikiem tych zawodów może być każdy!
Na uczestników czekają nagrody!
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Podczas każdej z imprez
turniejowych będą toczyć się dwie rywalizacje.
Pierwsza – dla zespołów
z poszczególnych mazowieckich miejscowości,
druga – otwarta dla
wszystkich
chętnych
osób, które zgłoszą się
do turnieju.

Turniej Miast

– walka o tytuł stolicy Księstwa Mazowieckiego
W pierwszej rywalizacji przedstawiciele mazowieckich
miejscowości zmierzą się w konkurencjach stylizowanych na średniowieczne, rywalizując zarówno na czas,
jak i w walce bezpośredniej. Punkty zdobyte w każdych zawodach będą liczyły się do punktacji ogólnej.
Zwycięzca całego cyklu turniejowego zostanie nagrodzony tytułem Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego AD 2016.

– każdy może spróbować swoich sił w emocjonujących konkurencjach
W drugiej rywalizacji będą mogli wystartować wszyscy,
którzy chcą poczuć dreszcz emocji i ducha rywalizacji
(zarówno pojedyncze osoby, jak i 3-osobowe zespoły).
Będzie można np.:
– zmierzyć się z rycerzem na równoważni,
– sprawdzić siłę, jak najdłużej trzymając miecz w górze,
– wystartować w „Taniej okowicie”, która naprawdę
może zakręcić w głowie,
– sprawdzić szybkość i równowagę w biegu… z kuflem
piwa na tacy,
– sprawdzić koordynację ruchową w skakaniu na megaskakance,
– zmierzyć się ze smokiem i pokonać smoczy slalom.
Przez cały czas trwania Turnieju Miast będzie prowadzona klasyfikacja dla zespołów i osób indywidualnych. Na
zwycięzców wyłonionych podczas Wielkiego Finału na
zamku w Czersku czekają nagrody!

Inne konkurencje,
inny motyw przewodni

Kolejnym zawodom turniejowym towarzyszyć będzie
inny motyw przewodni. Będzie nim historia lub legenda związana z miejscem, w którym odbywa się rywalizacja. Konkurencje – wzorowane na średniowiecznych
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– będą ściśle związane z tą opowieścią. Dzięki temu zawody staną się bardziej emocjonujące, zaś publiczność
pozna ciekawostki związane z miejscem, w którym są
rozgrywane.
I tak inaugurującym cykl Turnieju Miast zawodom na
malowniczo położonym nad meandrującym Liwcem
zamku w Liwie (14 maja 2016 r.) będzie towarzyszyć
legenda o pięknej Żółtej Damie, niewinnej i brutalnie zgładzonej przez zazdrosnego męża. Natomiast
zawodom, które będą odbywać się na zrewitalizowanym rynku w Przasnyszu (21 maja), będzie towarzyszyć motyw… piwny, bowiem w średniowieczu
miasto to było największym producentem tego złocistego trunku na całym Mazowszu.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

2 lipca 2016
Sanniki – 3. zawody Turnieju Miast w parku pałacowym (Sanniki,
ul. Warszawska 142)
23 lipca
Ostrów Mazowiecka – 4. zawody Turnieju Miast w Grodzie Książąt Mazowieckich (Ostrów Mazowiecka, ul. Różańska 2)
20 sierpnia
Warka – 5. zawody Turnieju Miast w parku na Winiarach koło Muzeum
Kazimierza Pułaskiego (Warka, ul. Kazimierza Pułaskiego 24)
4 września 2016
Zwoleń – 6. zawody Turnieju Miast nad zalewem na rzece Zwoleńce
10 września 2016
Czersk – Wielki Finał Turnieju Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich
(Czersk, zamek książąt mazowieckich)
4 października 2016
Wielka Gala na zakończenie Turnieju Miast w Warszawie

Zgłoś się do turnieju już dziś! Zarejestruj się na stronie
www.SzlakKsiazat.pl/TurniejMiast
lub www.Turnieje.org
Zajrzyj też na FB/TurniejMiast

INFO

w stronę słońca

w stronę słońca

Neobarokowy ratusz w Iławie

Mazurski róg obfitości

Zamek krzyżacki w Ostródzie

Iławę i Ostródę dzielą 33 km, a łączy Kanał Elbląski. Obydwa miasta położone są na Pojezierzu
Iławskim – kraina to urozmaicona, hojnie obdarowana przez naturę i historię. Turysta ma tylko
jeden kłopot: co wybrać spośród licznych atrakcji i możliwości spędzenia wolnego czasu.

Jeziora i kanał
Zarówno Iława, jak i Ostróda są średniowiecznymi
miastami założonymi przez zakon krzyżacki, a zachowane dziedzictwo materialne zakonników-rycerzy cieszy się dziś wielkim zainteresowaniem wśród
turystów. Iława usytuowana jest u południowego
krańca najdłuższego jeziora w Polsce (ponad 27 km) –
Jezioraka. Usiane wyspami jezioro i otaczające je lasy
objęte są ochroną w formie parku krajobrazowego.
Ostróda otulona zielenią Lasów Taborskich przegląda
się w toni Jeziora Drwęckiego. Malownicze są to okoliczności przyrody i nie trzeba dodawać, że sprzyjają
różnorakim aktywnościom: swój mały raj mają tu żeglarze, kajakarze, rowerzyści, piechurzy czy fotografowie poszukujący pięknych plenerów. Najważniejszą,
choć z pewnością niejedyną, zachętą do przyjazdu jest

zabytkowy, XIX-wieczny Kanał Elbląski – unikatowa,
śródlądowa droga wodna, którą można popłynąć aż
do Bałtyku, i fenomen sztuki inżynieryjnej w jednym.
Podróżujących kanałem zachwycają urokliwe pejzaże
i wielość ptasich gatunków oraz zaciekawiają przemyślne urządzenia hydrotechniczne. Rejs statkiem
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej zdecydowanie należy do
kanonu atrakcji turystycznych naszego kraju.

Żagle i jazz
Iława chlubi się ponad 700-letnimi dziejami, warto więc poświęcić nieco czasu, by poznać znakomite
zabytki w mieście i okolicy. Miły spacer po starówce,
nadjeziornym bulwarem lub w cieniu kamienic ulicą
Niepodległości, a może przeprawa na wyspę Wielka
Żuława i poszukiwanie tajemniczego grodziska sprzed

wieków? Albo wycieczka do pobliskiego Szymbarku, gdzie
znajdują się romantyczne ruiny zamku biskupiego z XIV w.,
lub nieco dalej położonego Kamieńca nad jeziorem Gaudy
– tu w barokowym pałacu gościli w 1812 r. cesarz Napoleon
i pani Walewska.
Mekką wodniaków jest jezioro Jeziorak – rejsy wycieczkowe, stanice wodne, pola biwakowe, zaciszne miejsca do
wędkowania i wypożyczalnie sprzętu wodnego. W Iławie
w swoje gościnne progi zaprasza Ekologiczna Mini Przystań Żeglarska, a panoramę miasta można obejrzeć z pokładu tramwaju wodnego „Ilavia”.
Letnie dni i wieczory wypełniają liczne imprezy, z których
słynie Iława. W lipcu odbędą się huczne „Dni Iławy” oraz ulubiony przez żeglarzy Festiwal „Jeziorak Szanty”, w sierpniu
amfiteatr im. Louisa Armstronga wypełni się fanami jazzu,
wszak Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old
Jazz Meeting „Złota Tarka” cieszy się od lat zasłużoną renomą. Sportu rzecz jasna również nie zabraknie – na przykład na początku wakacji odbędą się Ogólnopolskie Regaty
Smoczych Łodzi „O Złote Wiosło Jezioraka”, a przez całe lato
toczyć się będą turniejowe rozgrywki piłki plażowej.

Zamek i plaża

Robert Szewczyk

fot.: arch. Kanal Ostródzki, arch. redakcji, Anna i Krzysztof Kobusowie
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Amfiteatr im. Louisa Armstronga w Iławie

Jezioro Drwęckie z molo w Ostródzie

Okolice Ostródy zamieszkiwały niegdyś pogańskie plemiona Sasinów i Pomezanów, pozostały po nich archeologiczne zabytki, m.in. grodziska Łanioch i Gulb. Po Krzyżakach
został natomiast gotycki zamek, w którym mieści się obecnie prężnie działające Centrum Kultury. Wakacyjna oferta
turystyczna nie pozwoli się nudzić nikomu: już w czerwcu
będzie się można świetnie bawić na Letnich Spotkaniach
Kabaretowych i dopingować żeglarzy biorących udział w XI
Regatach o Puchar Komandora Klubu Żeglarskiego Ostróda.
Lipiec to między innymi Zlot Motocykli „U Braci” – natomiast
w sierpniu miłośników dobrej muzyki przyciągnie Ostróda
Reggae Festiwal i największy w Polsce nocny fireshow, który można będzie zobaczyć podczas popularnego Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia. W upalne dni największym zainteresowaniem cieszy się nabrzeże Jeziora Drwęckiego.
Miejska plaża i kąpielisko zachęcają do beztroskiego leniuchowania i swobodnych zabaw w wodzie (pod okiem
ratowników), a kto ma chęć na coś bardziej dynamicznego,
może skorzystać z 800-metrowego wyciągu nart wodnych
– emocje gwarantowane. Mazurskie zachody słońca najlepiej kontemplować podczas spaceru na molo, które prowadzi kilkadziesiąt metrów w głąb jeziora. Po zmroku właśnie
tutaj toczy się rozrywkowe życie miasta, a kolacja przy
dźwiękach muzyki z widokiem na jezioro będzie przyjemną
puentą miło spędzonego dnia.
Zaplanuj swój urlop:
www.ilawa.pl
		
www.mazury-zachodnie.pl
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nych zabytkach, na czele z zamkiem biskupów warmińskich wzniesionym w widłach Łyny i Symsarny
w drugiej połowie XIV w. Atutami miasta są również
czyste powietrze i niespieszny rytm życia; Lidzbark
Warmiński należy do Międzynarodowej Sieci Miast
Dobrego Życia – Cittaslow (Światowa Niedziela Cittaslow przypada w tym roku na 25 września).

Pieszo, na rowerze i w kajaku
Moda na aktywny wypoczynek jest jak najbardziej
słuszna, a Lidzbark Warmiński oferuje w tym zakresie bardzo wiele. Miłośnicy biegania, marszów
nordic walking i zwyczajnych spacerów z przyjemnością skorzystają z „Serpentyn”, sieci leśnych ścieżek wytyczonych nad rzeką Symsarną, które wiodą
urokliwymi zakątkami doliny, tam gdzie rzeczne
zakola, urwiste brzegi, głazy narzutowe, wiekowe
drzewa i tamy bobrów. Z kolei „Szlak Fortyfikacji
Trójkąta Lidzbarskiego” pozwala na obejrzenie najciekawszych i najlepiej zachowanych fragmentów
najdłuższej linii umocnień w Prusach Wschodnich
zbudowanej w latach 30. XX w.
Lidzbark Warmiński usytuowany jest na Wschodnim Szlaku Rowerowym GreenVelo, który prowadzi przez najciekawsze rejony Polski północnej

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny

– tu kreatywnie odpoczniesz

Robert Szewczyk

Lidzbark Warmiński
Wysmakowana kompozycja walorów przyrody, dziedzictwa przeszłości i atrakcji turystycznych

sprawia, że Lidzbark Warmiński jest doskonałym miejscem na letni wypoczynek. Zbiór lidzbarskich
zalet jest przebogaty i zaskakująco zróżnicowany.

Rzeki, jeziora i gotyckie zabytki
Lidzbark Warmiński położony jest w sercu historycznej Warmii, na granicy trzech regionów fizycznogeograficznych, z których każdy wnosi odmienny
zestaw pejzaży: Nizina Sępopolska – faliste równiny
pocięte zakolami rzek, Wzniesienia Górowskie – polodowcowe pagórki, i Pojezierze Olsztyńskie – tafle
jezior ukryte wśród lesistych wzgórz. W kulturowy
krajobraz harmonijnie wpisują się średniowieczne

gotyckie budowle i malownicze warmińskie wsie.
Podsumowując: zieleń lasów i łąk, błękit jezior
i nieba oraz czerwień ceglanych zamków i katedr.
Czy może być piękniej?
Lidzbark Warmiński jest dziś spokojnym miastem,
które pozwala odetchnąć od gwaru i pędu wielkich
aglomeracji, ale niegdyś był największym grodem na
Warmii. Jego fascynujące dzieje zapisane są w licz-

fot. Paulina Zdanowicz
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Wysoka Brama w Lidzbarku Warmińskim

Miejska hala sportowa
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ty, wojskowa parada,
korowód i wspaniały
bal w strojach z epoki.
Będzie się działo!

i wschodniej. Władze Lidzbarka Warmińskiego dążą do
rozbudowy systemu
ścieżek rowerowych,
tak by bez przeszkód
można było pedałować z centrum miasta
w jego okolice. Warto
dodać, że wybór dobrze przygotowanych i oznakowanych tras dla jednośladów na Warmii jest naprawdę godny poznania.
Zarówno Łyna – jak i jej dopływ Symsarna są fantastycznymi szlakami wodnymi, które nie rozczarują
nawet wytrawnych kajakarzy. Najlepiej wybrać się
na kilkudniowy spływ, by rozsmakować się w warmińskich pejzażach i spędzić miło czas na biwakach.
Poszukującym mniej znanych, ale pięknych i wymagających tras z czystym sumieniem można polecić
szlak kajakowy o długości 23 km, który rozpoczyna
się w Blankach nad jeziorem Blanki i prowadzi przez
jezioro Symsar, Medyny (elektrownia wodna) do
Lidzbarka Warmińskiego.

A jeżeli mamy ochotę na więcej ruchu? Można wybrać się do nowoczesnej, miejskiej hali sportowej
z kortami tenisowymi i zewnętrzną siłownią. Po
aktywnym dniu komfortowo zregenerujemy się
w lidzbarskich Termach Warmińskich: hydromasaże, bicze wodne, sauny i basen solankowy to tylko
niektóre sposoby na relaks z bogatej oferty jedynego takiego kompleksu w północnej Polsce.

fot. juan_aunion, wideonet – fotolia.pl

fot. Paulina Zdanowicz
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ku Kopernikowskim nie może zabraknąć wydarzeń
odnoszących się do osoby wielkiego Polaka. Gra
miejska „Pogoń za Kopernikiem” powiedzie uczestników do ciekawych, ale ukrytych miejsc – mapka
i instrukcja gry dostępne są w Centrum Informacji
Turystycznej, a dla osób, które ją ukończą, przygotowano nagrody! Jako że w zeszłym roku Lidzbark
Warmiński został zwycięzcą Turnieju Miast Kopernikańskich, będzie gospodarzem siódmej edycji turnieju (26 czerwca), również cieszące się popularnością Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry odbędą
się pod hasłem „Gwiezdne Wojny Kopernika” (18-21
sierpnia).
Kalendarz imprez w Lidzbarku Warmińskim jest
wypełniony po brzegi, warto wymienić chociażby X
Bitwę pod Heilsbergiem „Napoleony Kultury”, Festiwal Tradycji i Kultury XIX w. (10-12 czerwca). Spektakularna rekonstrukcja napoleońskiej batalii 1807
r. przyciąga co roku rzesze turystów: odtworzone
zostaną szańce i obóz wojsk, będzie też jarmark historyczny, pokazy tradycyjnego rękodzieła, koncer-

Przez całe lato Lidzbark Warmiński muzyką stoi:
w piątki i soboty na miejskim rynku wystąpią artyści
zaproszeni na Lidzbarskie Wieczory Jazzowe. Muzyczna uczta odbędzie się także podczas Dni Lidzbarka Warmińskiego (12-14 sierpnia).
Rzecz jasna nie samą kulturą człowiek żyje, a wizyta na Warmii jest świetną okazją do skosztowania
regionalnych specjałów. Smakosze docenią z pewnością oryginalne, często unikalne receptury lokalnych producentów biorących udział w Festiwalu Serów Farmerskich i Tradycyjnych „Czas na Ser” (3-5
czerwca) i Festiwalu Kultury Myśliwskiej (17 lipca).
Apetycznych miodów i innych artykułów pszczelarskich można będzie popróbować i kupić je w trakcie
Ogólnopolskich Dni Pszczelarza (2-4 września).
Jak widać, sposobności do aktywnego, interesującego i pysznego spędzenia wolnego czasu w Lidzbarku Warmińskim nie zabraknie, więc warto zatrzymać się tu na dłużej.

Historycznie, kulturalnie i smacznie
Z Lidzbarkiem Warmińskim związana jest postać
sławnego astronoma Mikołaja Kopernika, który
przez kilka lat mieszkał na zamku i towarzyszył
swojemu wujowi biskupowi warmińskiemu Łukaszowi Watzenrode. W mieście położonym na Szla-

Odkryj Lidzbark Warmiński: www.lidzbarkw.eu
i bądź na bieżąco:
www.facebook.com/umlidzbarkwarminski
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Najważaniejsze
:
imprezy sezonu wakacyjnego
wy Turniej Rycer* 25-26 VI – XXV Międzynarodo
ski Króla Jana III (zamek Gniew)
– Dorszowe Żniwa
* 2 VII – XI Konkurs Kulinarny
(zamek Gniew)
a dwóch Wazów
* 30-31 VII – Vivat Vasa – Bitw
1626 r. (zamek Gniew)
regionalnego Krzy* 31 VII – Festiwal dziedzictwa
Starego Miasta)
ek
(ryn
iacy
iew
żacy kontra Koc
Festiwal Muzyki
* 12-15 VIII – Międzynarodowy
Gospel (zamek Gniew)
w Historycznym
* Ponadto w każdy weekend
w odbywają się
Gnie
ku
zam
w
ki
Parku Rozryw
„Podróże w przeszłość”
Więcej informacji:
.pl, www.zamek-gniew.pl
niew
www.g

Marta legieć

Gniew tętniący życiem

strzec też można pompę miejską pochodzącą z 1873 roku.
To pozostałość po studniach, których historia sięga początków miasta.

Na wzgórzu, na obrzeżach malowniczego miasta Gniew, leżącego w województwie pomorskim,
stoi zamek. Potężna gotycka twierdza rycerzy-mnichów, siedziba królów, hetmanów i starostów,

Kościół św. Mikołaja

wyróżnia się spośród setek zamków w Polsce. Tętni życiem i zachęca do odwiedzin
jak sam Gniew, jedno z najpiękniejszych nadwiślańskich miasteczek.

Średniowieczny duch miasta

Jeśli gdzieś czas się zatrzymał, to właśnie w położonym
na wysokim wzgórzu Gniewie, pełnym średniowiecznych
wąskich i krętych uliczek, gotyckich murów obronnych
i tajemniczych zakamarków. Średniowieczny duch unosi
się w powietrzu. Urzeka dyskretny urok, tak charakterystyczny dla małych miasteczek. Czas upływa tu w leniwym rytmie i można odnieść wrażenie, że wakacje trwają
cały rok.

Konkurencja dla Kazimierza

Wyjątkowa atmosfera miasta i rozsypane po nim zabytki pozwalają mu śmiało konkurować z Kazimierzem nad
Wisłą. Już sama jego panorama widziana od strony południowej, jest nie lada atrakcją. W jego sercu znajduje
się brukowany rynek z osadzonym pośrodku ratuszem
– niegdyś i obecnie siedzibą władz miejskich. Otoczony
uroczymi kamieniczkami jest wymarzonym wprost miejscem dla artystów: malarzy, rysowników, fotografów.
W znacznej części zachowała się tu średniowieczna kompozycja przestrzenna i wiele elementów pochodzących
z tamtych czasów – fundamentów, piwnic i filarów.

Urokliwe gniewskie leby

Znajdziemy tu też coś, co absolutnie wyróżnia Gniew na
tle innych miast i miasteczek Pomorza. To tzw. gniewskie leby – świetnie zachowane, pochodzące z XV wieku domy podcieniowe, w których dawniej rozkwitał
handel i toczyło się życie mieszkańców. Zabytkowe
kamienice z podcieniami posiadają – spotykany coraz
rzadziej – wspólny mansardowy dach. Na rynku do-

Fot.: Studio A.
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Charakterystyczna dla kociewskiego miasteczka jest bryła najstarszej tutejszej świątyni – kościoła św. Mikołaja,
patrona żeglarzy i rybaków. Najstarsza część jego prezbiterium pochodzi z XIV wieku. Większość wyposażenia
świątyni powstała w drugiej połowie XIX wieku. Nie bez
znaczenia jest fakt, iż jest to jedyny obiekt sakralny, który
przetrwał burzliwy wiek XX i który od 2009 roku jest areną
regularnie prowadzonych badań archeologicznych.

Siedziba komturów

Nad miastem dominuje potężny zamek z czterema wieżami, z którego rozciągają się przepiękne widoki na dolinę
Wisły. Dawna siedziba komturów leży na Szlaku Zamków Gotyckich, przebiegającym przez trzy województwa:
kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.
Wieki temu, jako najpotężniejsza twierdza zakonu krzyżackiego na lewym brzegu Wisły, tutejszy zamek nie miał
sobie równych. Zbudowany w XIII wieku był między innymi
siedzibą rycerzy-mnichów, hetmanów, królów. W XVII wieku Jan Sobieski wzniósł na Podzamczu nowy barkowy budynek dla swojej żony Marii Kazimiery – Pałac Marysieńki.

Zamek tętniący życiem

Dziś w stylowym pałacu można spędzić noc albo przyjechać tu na jeden z regularnie odbywających się spektakli, inscenizacji i turniejów historycznych . Ci, którzy wolą
spędzać czas w ruchu, mogą skorzystać z lekcji jazdy konnej albo z przejażdżek powozem. U podnóża zamku w sezonie i przy odpowiednim poziomie wody Wisłą pływa
gondola, która zabiera chętnych na 35-minutowy relaksujący rejs. Trzeba tu przyjechać i przekonać się, że nie ma
chyba w Polsce drugiego zamku tak tętniącego życiem.
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Kto nade wszystko ceni kontakt z naturą, też się nie zawiedzie, bo jeleniogórskie ścieżki rowerowe wybiegają
z miasta, prowadząc w granice obszarów chronionych
– Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. Im wyżej, tym także dalej i trudniej. Jako miejsce
wypadowe na górskie wycieczki rowerowe zasłynęła
najwyżej położona część Jeleniej Góry – Jagniątków.
Natomiast zdecydowanie rekreacyjny charakter mają
ścieżki rowerowe w Cieplicach-Zdroju. Ten najstarszy
w Polsce kurort był niegdyś odrębną miejscowością,
dziś stanowi niezwykłą dzielnicę miasta. Cieplice można równie dobrze zwiedzać, jak odwiedzać. Dla zdrowia,
korzystając z usług Uzdrowiska Cieplice – Polskiej Grupy
Uzdrowisk, lub dla relaksu, korzystając z oferty nowoczesnego kompleksu basenów i SPA – Term Cieplickich.

www.uzdrowisko-cieplice.pl, www.termycieplickie.pl

- idealne miasto dla rowerzystów

Paweł Wroński

Jelenia Góra w Karkonoszach

Ilekroć marzą mi się wakacje, a przynajmniej weekend na rowerze, z zazdrością
myślę o Jeleniej Górze. Tam wszędzie można dojechać na dwóch kółkach.
Zwiedzić miasto albo wyruszyć poza nie. Na trasy różnej długości i trudności
– od rodzinnych przejażdżek po górskie eskapady.
Szeroki wachlarz możliwości, malownicze położenie,
sprzyjający treningowi górski klimat, a nade wszystko
niekończące się wyzwania, które można stopniować,
doceniła Maja Włoszczowska. Nasza czołowa
górska rowerzystka nie tylko tu mieszka i trenuje, ale dzieli się z innymi swoją kolarską pasją,
organizując w Jeleniej imprezę pod nazwą Jelenia
Góra Trophy Maja Włoszczowska Race. Najbliższa edycja u progu jesieni, 10-11 września 2016.
Niekoniecznie trzeba iść w jej ślady. Rekreacyjna jazda rodzinna czy turystyka rowerowa też są
przecież przyjemne. Spójrzmy na otoczone górami miasto w pogodny poranek, gdy w tle wież
jego kościołów i dachów kamienic pną się ku
niebu majestatyczne Karkonosze. Trudno nie
zakochać się w tym widoku. Ponadto miasto ma
blisko 900-letnią historię, której świadkami
są zabytki z różnych epok, położone wzdłuż
ulic i wokół placów starówki. Jadąc rowerem,

obejrzymy je, trzymając się Małego lub Dużego Traktu
Śródmiejskiego. A że, jak to z miastami bywa, wszystkie
drogi prowadzą ku ścisłemu centrum, dotrzemy na
rynek. Jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku,
otoczony podcieniowymi kamienicami o barokowych i renesansowych fasadach, z klasycystycznym
ratuszem i fontanną z Neptunem pośrodku.
Uroku przejażdżkom po mieście dodają liczne
parki, zaś walory przyrodnicze i piękno architektury znakomicie łączy szlak ciągnący się
u podnóża otaczających kotlinę gór przez krainę nazwaną Doliną Pałaców i Ogrodów. Przy
szlaku zlokalizowanych jest około 30 godnych najwyższej uwagi obiektów: gotyckich
zamków, renesansowych dworów i neogotyckich, neorenesansowych czy klasycystycznych
pałaców powstałych w okresie baroku oraz
w XIX stuleciu, a więc nawiązujących w twórczy sposób do odległej przeszłości.

Rowerzystom sprzyja w Jeleniej Górze nie tylko natura.
Gospodarze bowiem konsekwentnie tworzą przyjazną
miłośnikom rowerowych aktywności infrastrukturę, usługi i serwis. Nietrudno więc wypożyczyć jednoślad, zarówno modele popularne, jak i specjalistyczne. Rowery można
także przewozić autobusami komunikacji miejskiej.

Kalendarium najważniejszych imprez
25 czerwca
XII Rajd IKAR 2016 – zlot zabytkowych samochodów
Godz. 1500-1700, Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze
1-3 lipca
Międzynarodowy Festiwal Tańca
i Street Artu „Street Wars”
„Street Wars” – odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnej młodzieży dotyczącej spędzania wolnego czasu
poprzez alternatywne wyrażanie współczesnej sztuki.
Więcej informacji: facebook.com/streetwars75
15-17 lipca
34. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych
Podczas tegorocznej edycji festiwalu gościć będą w Jeleniej
Górze grupy teatralne m.in. z Urugwaju i Rosji.
Więcej informacji: facebook.com/34mftu
10-11 września
10 września – Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska
Race – pierwszy w Polsce maraton w ramach UCI MTB
MARATHON SERIES.
W Jeleniej Górze od ośmiu lat rozgrywany jest największy
w Polsce wyścig w kolarstwie górskim XCO. W tym roku
zarówno dla zawodowców, jak i amatorów!
11 września – Bike Maraton
Więcej informacji: www.mtbjelenia.pl,
www.bikemaraton.com
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miejsce

www.sdmp.pl/, http://muzeum-hutnictwa.pl

„Małe jest piękne” – głosi słynna sentencja. Miejscem, które idealnie oddaje
jej znaczenie, jest gmina Ozimek w powiecie opolskim. Tutaj, w dolinie rzeki
Mała Panew, można znaleźć takie turystyczne perełki, jak unikatowy
na skalę światową most żelazny z XIX w.

„Amazonki”
Gdzie bije serce Ozimka? Nad rzeką, która jako jedna z nielicznych w Polsce zachowała swój naturalny charakter.
Bogata szata roślina i liczne gatunki zwierząt tworzą niezwykłą oprawę do wypraw kajakowych. Malownicza trasa
z zakolami i starorzeczami to niejedyny atut gminy, gdzie
znajdziemy również piękne lasy, idealne do spacerów, uprawiania joggingu, korzystania ze ścieżek rowerowych czy dydaktyczno-przyrodniczych.

Skarby hutniczego dziedzictwa

W 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doliny Małej Panwi
powstało Muzeum Hutnictwa, prezentujące dzieje tej gałęzi
przemysłu od średniowiecza do czasów nowożytnych.
Tematem przewodnim ekspozycji są wyroby wytwarzane

Jaga Kolawa

Skarby opolskiej

w XVIII i XIX w. m.in. w Pruskiej Królewskiej Hucie Malapane, której tradycje podtrzymuje istniejąca po dziś dzień Huta
Małapanew w Ozimku. Wykonane z żeliwa przedmioty codziennego użytku, ryciny, fotografie oraz dokumenty kartograficzne pozwalają przybliżyć odwiedzającym ten ważny
fragment historii. Jednym z obiektów muzealnych wzbudzających największe emocje jest miniatura żelaznego mostu
łańcuchowego z 1827 roku, zwłaszcza że jego obecny wygląd (po żmudnej i starannej rekonstrukcji) można podziwiać
nieopodal wejścia do muzeum!

Święto Mostu i Żeliwa

Najstarszy w Europie wiszący most żelazny to dowód kunsztu ozimeckich hutników i mistrza Carla Schotteliusa. Nic więc

fot. Piotr Miemiec
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dziwnego, że symbol Ozimka to zabytek godny szerszego
rozpropagowania. Ma temu służyć Święto Mostu i Żeliwa.
Impreza, która po raz pierwszy odbyła się rok temu, zgromadziła ponad 2 tys. uczestników. Tegoroczna edycja zapowiada się równie imponująco. Między 9 a 11 września Ozimek
zaprasza wielbicieli historii i hutniczej tradycji, by świętować
189. rocznicę oddania do użytku mostu w ówczesnym Malapane. I tym razem uczestnicy święta przeniosą się w czasie
do roku 1827 w trakcie inscenizacji uroczystego otwarcia ówczesnego cudu techniki. Stroje z epoki będzie można również
podziwiać, gdy rozgorzeje bitwa o most między regimentami
pruskimi a mężnymi hutnikami. Pokaz ciężkiej pracy hutniczej
braci to kolejny element święta – odtworzona zostanie zabytkowa dymarka, odbędzie się również pokaz odlewnictwa.

Nie zabraknie także biesiady przy muzyce i rodzinnego pikniku
z wieloma atrakcjami dla najmłodszych.
Dzięki działaniom podejmowanym przez Stowarzyszenie
Doliny Małej Panwi – Ozimek tętni życiem nie tylko we wrześniu. Od 2013 roku w ostatnią sobotę czerwca w gminie spotykają się zwolennicy sportów ekstremalnych na Triatlonie
Turystycznym. 18 km marszobiegu nordic walking, 55 km na
rowerze, 15 km kajakiem po Małej Panwi – taki wyczerpujący dystans muszą pokonać uczestnicy zawodów startujący w sportowym tandemie. O dziwo, chętnych nie brakuje!
Działania Stowarzyszenia są najlepszym dowodem, że krzewienie aktywnej turystyki, przybliżanie walorów przyrodniczych i historii regionu nie musi być nudne i może stanowić
okazję do doskonałej zabawy.
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100 kilometrów przygody

Spiska Nowa Wieś

Paweł Klimek

Miasto u wrót Raju
W południowej części Kotliny Spiskiej, tam gdzie z zielonego kanionu wypływa na
rozległe pola i łąki bystry Hornad, leży Spiska Nowa Wieś. Wśród turystów powszechnie
znana jest jako „Wrota Słowackiego Raju”, ze względu na fakt, iż to właśnie stąd
można wyruszyć w najciekawsze partie tego fascynującego regionu górskiego.
Jednak ciekawe jest także samo miasto, a okolica usiana
jest średniowiecznymi kościołami i renesansowymi kasztelami. Jest to również dobre miejsce wypadowe w Tatry
Wysokie, a także do Lewoczy czy Spiskiego Hradu. Idealne
nie tylko ze względu na doskonałą komunikację, ale też
bardzo korzystne ceny.

Miasto czy wieś?
Sądząc po nazwie, można odnieść mylne wrażenie, że Spiska Nowa Wieś jest sporą wsią lub też małym miasteczkiem, które dopiero co otrzymało prawa miejskie. Tymczasem jest to nie tylko jedno z najstarszych miast w regionie,
ale także pod względem wielkości i liczby mieszkańców

z możliwością skoków w tandemie i lotów widokowych.
Centralnym miejscem w mieście jest rynek – jeden z najpiękniejszych na Słowacji, a także najdłuższych wrzecionowatych rynków w Europie.
Pośrodku niego stoi gotycki kościół Wniebowzięcia NMP
z drugiej połowy XIV w. o najwyższej w kraju wieży, mierzącej 87 metrów. W wieży, w najwyższej dzwonnicy na
Spiszu, wisi pięć dzwonów. Najstarszy, tzw. Śmiertelny,
z 1486 roku pochodzi z miejscowej odlewni dzwonów,
natomiast największy z nich – Urban, o średnicy ponad 2
m i wadze przeszło 5,3 ton, jest jednym z największych
w całej Słowacji.
Wejście na wieżę, z której widać całe miasto, zieloną panoramę Słowackiego Raju, a przy dobrej pogodzie także i szczyty
Tatr Wysokich, należy do nie lada atrakcji, których nie wolno pominąć! Niezapomnianym przeżyciem jest wieczorne
wejście ze świecami po 155 stopniach na galerię widokową.
W bieżącym roku będzie to możliwe w czasie imprez organizowanych w mieście – Dni Humoru na Spiszu (24-25 czerwiec) oraz podczas Dni Miasta Spiska Nowa Wieś połączonych z Targiem Rzemiosła Ludowego (26-27 sierpnia), a także
jesienią 28 października i w czasie adwentu, 14 grudnia.
Warto także odwiedzić miasto podczas barwnego Jarmarku
Spiskiego, który odbędzie się od 14 do 17 lipca.

w całej północno-wschodniej Słowacji ustępuje tylko Preszowowi i pobliskiemu Popradowi. Spiska Nowa Wieś jest
miastem o wielkiej tradycji miejskiej i zacnej historii.
Pierwsza pisemna wzmianka o ośrodku miejskim nad Hornadem pochodzi z 1268 r., kiedy to wspomina się o „plebanus de Villa Nova”. Jednak już wcześniej istniała tu
osada z kościołem i farą, a najstarsze ślady osadnictwa pochodzą jeszcze z VIII wieku. Miasto powstało z połączenia
starej słowiańskiej wsi Iglov (nazwanej tak od wrzecionowatego kształtu ulic) i nowszej niemieckiej wsi Nova Ves.
W średniowieczu uzyskało od króla prawo organizowania
targów i wydobywania rud metali, tym samym stało się
ważnym miastem górniczym.

Klasycystyczny ratusz z XVIII w., Miejsce Życzeń
oraz najwyższa wieża kościelna na Słowacji.

Tradycje ludwisarskie
Obfitość rud zapewniało sąsiedztwo pasma górskiego, nazywanego Słowackimi Rudawami, którego częścią jest Słowacji Raj. Wydobycie rud przyczyniło się do rozwoju odlewnictwa metali, szczególnie ludwisarstwa. Już od XIV wieku
w mieście odlewano dzwony wydające czysty dźwięk oraz
charakterystyczne chrzcielnice w kształcie kielicha – wiele
z nich do dziś zdobi spiskie kościoły, a dzwony wciąż jeszcze
można napotkać także w sąsiedniej Małopolsce.
Kontakty z południową Polską nie był przypadkowe – wszak
od 1412 roku Spiska Nowa Wieś, wraz z 15 innymi miastami,
trafiła jako zastaw w ręce polskich królów na długie 360 lat,
stając się najważniejszym centrum gospodarczym Spiszu.
Pod koniec XIX stulecia jej dominację nad sąsiednimi miastami zapewniła linia kolejowa łącząca Koszyce i Bohumin.

Najwyższa dzwonnica na Spiszu
Większość atrakcji turystycznych skupia się w centrum
miasta, poza centrum natomiast znajdziemy ogród zoologiczny, a także mnóstwo atrakcji dla aktywnych – basen
kryty, kąpielisko, pole do minigolfa, halę sportową, boiska,
krytą strzelnicę, korty tenisowe, czy też lotnisko sportowe

Dzwonek spełniający życzenia
Również przy rynku wznosi się elegancki ratusz – klasycystyczna budowla z bogato zdobioną wielką salą reprezentacyjną. W jego pobliżu znajdziemy słup mariański, który
kazał postawić Teodor Lubomirski, pełniący funkcję starosty spiskiego, w czasie gdy miasto należało do polskiego
zastawu. Jest tu także Miejsce Życzeń – upamiętniające
Mistrza Konrada, który w 1357 roku założył w mieście
pierwszą gotycką odlewnię dzwonów na Spiszu. Oprócz
wielkiego dzwonu miejscowej roboty znajdziemy tu też
pomnik z małym dzwonkiem – kto nim zadzwoni, temu
spełni się pomyślane w tym momencie marzenie…
Klasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski został zbudowany
na planie krzyża greckiego w latach 1790-1796.
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Slowacki Raj oferuje ponad 110 km oznaczonych tras rowerowych, na których
można podziwiać naturalne piękno i parku narodowego.

Dla piechurów i rowerzystów

Pałac sztuki Reduta został wybudowany w latach 1899-1902. Charakterystyczny gmach o półokrągłym westybulu, spłaszczonej kopule zwieńczonej
złoconą figurą łabędzia oraz czterech wieżach jest dziś siedzibą m.in. Teatru Spiskiego, lokalnej telewizji „Reduta” oraz Miejskiego Centrum Kultury.

Obok ratusza przyciąga wzrok bryła klasycystycznego
kościoła ewangelickiego postawiona na planie krzyża.
Prawdziwym rarytasem są zgromadzone tutaj historyczne
zbiory biblioteczne dawnego gimnazjum ewangelickiego.
Dzięki świetnej akustyce kościół jest także miejscem organizowania koncertów, w tym także muzyki organowej.
W zabudowie rynku wyróżnia się też Provinčný dom – średniowieczna kamienica z późnobarokową fasadą ozdobioną płaskorzeźbami. Przedstawiają one cnoty dobrych
gospodarzy miasta i prowincji. W budynku mieściła się
niegdyś siedziba Prowincji XVI Miast Spiskich (1774-1876),
a dziś funkcjonuje tu Muzeum Spiszu z ciekawymi zbiorami przyrodniczymi i historycznymi.
Przy drodze w kierunku Słowackiego Raju znajduje się
współczesny kościół Bożego Miłosierdzia. W jego wnętrzu znajdziemy wspaniały, największy na świecie szklany
krzyż (o wysokości 5,6 metra), a także bliskie sercu Polaków relikwie siostry Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła
II. W przykościelnych pomieszczeniach można też obejrzeć
wystawę darów, jakie papież-Polak otrzymywał w czasie
swych pielgrzymek.
Przy wschodnim krańcu rynku stoi gmach Reduty – pałacu sztuki. Budowla łącząca cechy neobaroku i secesji pełni funkcję teatru, sali koncertowej i eleganckiego miejsca
spotkań. Znajdziemy tu także restaurację i kawiarnię.

Pośród krasowych kanionów
Na południe od Spiskiej Nowej Wsi, na granicy Spiszu
i Gemeru rozciąga się Park Narodowy Słowacki Raj –
jeden z najpiękniejszych parków narodowych Europy.
Wapienny płaskowyż został pocięty głębokimi dolinami,
kanionami i wodospadami, tworzącymi niecodzienne
krajobrazy i prawdziwy raj dla turystów. Dodatkową
atrakcją są setki kilometrów szlaków przecinających kaniony i doliny, wiodących nie tylko po omszałych ścieżkach, ale i po dnach potoków, stromych drewnianych
i metalowych drabinach oraz platformach, a także zawieszonych wysoko mostkach.
Słowacki Raj to góry właściwie dla każdego. Szlaki krasowymi kanionami prowadzą zwykle po drewnianych
stopniach, a w trudniejszych miejscach po zawieszonych
na wapiennych ścianach metalowych drabinkach. Jednym z najpiękniejszych zakątków jest Przełom Hornadu.
Mający 11,7 km szlak wzdłuż rzeki wiedzie tu na długich
odcinkach tzw. stupačkami, czyli ażurowymi platformami zawieszonymi kilkanaście metrów nad lustrem wody.
Sam Hornad tworzy zielony kanion, najdłuższy tego
typu na Słowacji. Od tego roku przywrócono możliwość
spływu przez teren Słowackiego Raju. Najlepsze warunki
do kajakowej wyprawy panują na wiosnę i przy wyższym
stanie wody latem.

Wejście do parku narodowego i przepięknej doliny Hornadu znajduje się tylko kilka kilometrów od centrum Spiskiej Nowej Wsi – w osadzie Čingov. Można stąd wyruszyć
w najciekawsze zakątki północnej części Słowackiego
Raju. Warto wybrać się na Tomášovský výhľad – potężną
przewieszoną skałę, z której rozciąga się kapitalna panorama gór, z Tatrami na czele. Innym obowiązkowym
miejscem jest Kláštorisko – miejsce z ruinami dawnego
klasztoru Kartuzów, zagubionymi pośród gór. Warto też
wybrać się do jednej z dolin, których ozdobą są wodospady – do najpiękniejszych należy Malý i Veľký Kysel
i Sokolia Dolina z potężnym wodospadem Zavojowym
przekraczającym 70 metrów wysokości! Miejsce dla siebie znajdą tu także rowerzyści – teren parku jest pocięty
gęstą siecią szlaków i tras rowerowych o różnych stopniach trudności.

Dobszyńska Jaskinia Lodowa należy do najcenniejszych jaskiń lodowych na
świecie. Od roku 2000 znajduje się na liście światowego dziedzictwa przyrody.

Na południowym skraju Słowackiego Raju znajdziemy
natomiast wpisaną na listę UNESCO Dobszyńską Jaskinię
Lodową, z wnętrzem wypełnionym prawdziwym podziemnym lodowcem. W jej pobliżu leży niewielkie jezioro Palcmańska Maša – można tu odpocząć na plaży lub popływać
na rowerku wodnym.
Słowacki Raj jest dostępny również zimą, a gospodarze
dbają, by drabinki i łańcuchy były odśnieżone, zaś miłośnicy adrenaliny mogą powspinać się po lodospadach.
Odwiedzając Słowacki Raj, warto zajrzeć też do okolicznych wiosek. Wyróżnia się tu niewielka wioska Markušovce, której największą atrakcją jest pięknie odnowiony
pałac Máriássych, dawnych właścicieli osady, otoczony
rozległym parkiem. Renesansowy zameczek z narożnymi
basztami i attyką, wybudowany przez Ferenca Máriássyego
w drugiej połowie XVII w., został przebudowany w stylu
rokokowym – w ten sposób czworokątna surowa forteca
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Zabytkowy kompleks Zamek Spiski z XI-XII w. zajmuje powierzchnię
ok. 4 hektarów. W 1993 r. wpisano go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

przemieniła się w uroczą rezydencję ozdobioną stiukami
i wieżyczką. W kasztelu można obejrzeć bogaty zbiór mebli i wyposażenia wnętrz z terenu całego Spiszu. W parku
na tyłach budowli kryje się jeszcze jedna atrakcja – letni
pałacyk Dardanele, bodaj najładniejszy przykład rokokowej
architektury na Słowacji.

Na Zamku Spiskim
Bardziej na wschód koniecznie zobaczyć trzeba Zamek Spiski.
Wznosi się on na wysokim wzgórzu ponad Spiskim Podgrodziem. Ruiny rozciągające się na 4 ha są największym zespołem zamkowym Europy Środkowej. Od 1993 roku figurują na
Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO. Pierwszy raz zamek był wzmiankowany w XII w.,
a z końca XIII w. zachowała się potężna, zwężająca się ku
górze wieża – znakomity punkt widokowy na okolicę.
Warto zobaczyć także położoną w pobliżu Spiską Kapitułę,
nazywaną czasami „Słowackim Watykanem” – duchową
stolicę Spiszu z romańskim kościołem. Zupełnie innych
wrażeń dostarcza wizyta w małej wiosce Žehra. Figuruje
ona na Liście Dziedzictwa UNESCO za sprawą XIII-wiecznego gotyckiego kościoła Ducha Świętego. Śnieżnobiała,
otoczona murem świątynia góruje nad okolicą, a jej wnętrze kryje średniowieczne freski.
Opisane powyżej miejsca bynajmniej nie wyczerpują
całego arsenału atrakcji, którymi mogą poszczycić się okolice Spiskiej Nowej Wsi. Miasta, które leżąc u „wrót Raju”,
przyciąga coraz więcej turystów. Więcej o Spiskiej Nowej
Wsi i jej okolicy można znaleźć na stronach:

www.spisskanovaves.eu/navstevnik i www.slovenskyraj.eu.
Foto: Archiwum Miasta Spiska Nowa Wieś

Spiska Kapituła – siedziba biskupów Spiszu, do 1948 r. samodzielne
miasteczko warowne; obecnie dzielnica miasta Spiskie Podgrodzie.

Turyści przemierzający szlaki Słowackiego Raju mają po drodze liczne
dodatkowe atrakcje – podesty i wąskie drabinki,
które łączą najtrudniej dostępne tras.
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Pomorze Zachodnie
Anna I Krzysztof Kobusowie

Morze przygód dla małych odkrywców
Park Wieloryba

W królestwie drewnianych zabawek

MARTA LEGIEĆ

Czasem bywa tak: wchodzi na teren Leonardii dziecko
z fochem, bo nie ma wi-fi, bo co to za zabawki z drewna,
to dla maluchów dobre jest... A po pięciu godzinach jeszcze nie ma dosyć! Twórcom tego miejsca udała się rzecz
niezwykła. Stworzyli miejsce, gdzie dorośli bawią się jak
dzieci, a dzieci są w siódmym niebie. Wystarczyło odtworzyć zabawki sprzed wieków i dodać do tego własne pomysły. Powstała drabina Jakubowa (wcale nie taka łatwa
do pokonania!), tradycyjne kółko i krzyżyk przeniesione
w 3D (i nagle prosta gra staje się wyzwaniem!), sięgnięto
też po wielowiekowe modele Leonarda da Vinci. Złożenie
wymyślonego przez niego koła i potoczenie go łąką – to
dopiero jest zabawa!

Leonardia, wioska Krupy koło Darłowa
www.leonardia.pl

Znajdź wyjście z gigantycznego labiryntu!

Kto czytał „Harry’ego Pottera”, pamięta olbrzymi labirynt utworzony z roślin. By przejść go w rzeczywistości,
nie potrzeba magii: wystarczy przyjechać do Ogrodów
Hortulus w Dobrzycy. To miejsce powstało z miłości do
kwiatów. To dla nich stworzono tu Ogrody Tematyczne
(jest ich blisko 30!), zaś spacer między nimi to nieustające zdumienie nad pomysłowym połączeniem dekoracji
i roślin. Jednak dzieci jeszcze bardziej oczaruje Hortulus
Spectabilis. Poza ogromnym grabowym labiryntem czekają tu Ogrody Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni, gdzie
zobaczymy m.in. bardzo ciekawą kolekcję zegarów słonecznych.

Ogrody Hortulus i Hortulus Spectabilis, Dobrzyca
(między Koszalinem a Kołobrzegiem)
www.hortulus.com.pl

fot.: Anna i Krzysztof Kobusowie

Kwiatowe labirynty, zabawki sprzed setek lat, makiety miniaturowych kolejek, spotkania z wikingami, wyprawy kajakowe, pruska musztra czy szaleństwa w wakeparku to tylko część atrakcji, które oferuje Pomorze Zachodnie
odwiedzającym je dzieciom i ich opiekunom.

Nie przypadkiem park morskich stworzeń w Rewalu nazwano Parkiem Wieloryba! Bo to właśnie na skwerze
w Rewalu czekają na was dwa stylizowane szkielety
wielorybów z drewna, nawiązujące do legendy o kolosie wyrzuconym na brzeg. Jak ogromny jest największy
mieszkaniec naszej planety, zobaczymy, gdy staniemy
w Parku Wieloryba obok płetwala błękitnego. Poczujemy
się przy nim naprawdę maleńcy! Poza tym w parku czekają potwory z głębin (robią wrażenie!) oraz mieszkańcy
Bałtyku (dobra lekcja przyrody). Dzieci będą zachwycone
realistycznymi modelami ryb i klimatem niczym z pirackiego portu. W Rewalu znajdziecie też pomnik Małego
Księcia!

Rewal, Park Wieloryba, ul. Kamieńska 1C
www.parkwieloryba.pl

Miniatury Latarni i Muzeum Rybołówstwa

Ten park zwiedzać można samodzielnie, jednak zdecydowanie ciekawiej jest przespacerować się z przewodnikiem (w cenie biletu). Tylko tutaj zobaczymy replikę
autentycznej blizy kaszubskiej (czyli ogniska w żelaznym
koszu podnoszonym przez drewnianego żurawia), statek
latarniowiec i makiety latarń już nieistniejących. Niedaleko zaś czeka Muzeum Rybołówstwa Morskiego, gdzie
dowiemy się o rybackich tradycjach, zobaczymy martwą
kotwicę i zachwycimy się świetną mapą świata z... piaskiem pochodzącym z różnych plaż.

Niechorze, Park Miniatur Latarni Morskich, ul. Ludna 16
www.park-miniatur-latarni.pl
Muzeum Rybołówstwa Morskiego, al. Bursztynowa 28
www.muzeumniechorze.pl
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Trzęsacz – dowód na potęgę żywiołów

Ruiny kościoła w Trzęsaczu to fascynujący przykład potęgi morza i uporu ludzi, by się jej przeciwstawić. Wedle
legendy porwanie syrenki Zielenicy z Bałtyku sprawiło, że
jej ojciec tak długo słał fale, aż odzyskał ciało córki. Przy
okazji zniszczył kościół, który pierwotnie stał aż 2 km od
morza! Tę historię poznacie w Muzeum Multimedialnym
na Klifie, które jest nieduże, ale doskonale zaaranżowane. Z legendą o Zielenicy dla dzieci, z ciekawie przedstawionym procesem zabierania lądu przez morze, z inscenizacją rozpadnięcia się kościoła. Dopiero po tej wizycie
w pełni rozumie się potęgę morza. Takiego doświadczenia
nic wam nie zastąpi! Tuż obok muzeum jest pomnik 15.
południka, a po drugiej stronie drogi czeka boisko orlik
(weźcie piłkę!), atrakcyjny plac zabaw dla dzieci, stacja
Nadmorskiej Kolejki Wąskotorowej oraz Stadnina Koni
Pałac w Trzęsaczu.

Świat tycich kolejek

Niedawno stworzoną atrakcją Dziwnowa jest Park Miniatur i Kolejek. I to właśnie z powodu kolejek warto tu zajrzeć! Po ponad 1000 metrów torów jeżdżą miniaturowe
lokomotywy, bajkowe pociągi i parowozy z taborami. Na
stacjach czekają tyci pasażerowie, a że do tego słychać

dźwięki prawdziwych pociągów, to dzieci są zachwycone!
Przed wejściem do parku jest duży plac zabaw i plenerowa siłownia – da się zatem połączyć przyjemne z pożytecznym!

Dziwnów, Park Miniatur i Kolejek
www.park-miniatur.pl

Spotkanie z wikingami
fot.: Anna i Krzysztof Kobusowie, racoon81 - fotolia.pl

Trzęsacz, Multimedialne Muzeum na Klifie, ul. Klifowa 3B
www.muzeumtrzesacz.pl

fot.: Anna i Krzysztof Kobusowie
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Na Wolinie warto zobaczyć żubry, panoramę morza z klifu
Gosań i prześliczne jeziorko turkusowe. Jednak dzieciom
na pewno spodoba się wizyta u wikingów. W ramach archeologicznego eksperymentu odtworzono tu osadę
z czasów wczesnego średniowiecza i zastosowano przy
tym ówczesne metody budownictwa. W chatach można
obejrzeć repliki mebli dawnego wyposażenia, narzędzi
i przedmiotów codziennego użytku sprzed tysiąca lat.
A do tego wszystkiego można tu dotykać, pobawić się
w średniowiecznego rzemieślnika siadać na „historycznych” krzesłach i położyć się na łóżku. Zaś na deser warto
zjeść pierniki lub podpłomyki (wyrabiane na oczach klientów) z miodem. Pycha!

Wolin, Centrum Słowian i Wikingów, Recław 37
www.jomsborg-vineta.com
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Świnoujście, Fort Gerharda, ul. Bunkrowa 2
www.fort-gerharda.pl

Jeśli odwiedzicie Szczecin z dziećmi, to koniecznie zajrzyjcie do Muzeum Techniki i Komunikacji. To najmłodsza placówka w mieście (otwarto ją w 2006 r.), która mieści się
w zabytkowej Zajezdni Tramwajowej. Czeka tu spotkanie
z unikalnymi pojazdami, w tym z wszędołazem, polskim
prototypem zbudowanym w jednym egzemplarzu, a wyglądającym niczym skrzyżowanie „malucha” z czołgiem.
Najmłodszym spodoba się też tutejszy „zwierzyniec”:
skutery Osa, motorowery: Komar, Żak i Ryś, czy też motocykle Sokoły. Dorośli mogą się wzruszyć przy tramwaju
z dzieciństwa (eNKa) lub sympatycznym „ogórku”..

Międzyodrze to obszar niezwykły. Usytuowany na skraju
dużego miasta jest enklawą wspaniałej przyrody, jakby
leżał gdzieś na krańcach świata. To istny raj dla kajakarzy, ornitologów i wszystkich miłośników przyrody, nic
zatem dziwnego, że tereny te zostały wyróżnione w europejskim konkursie EDEN. Od wsi Widuchowa rzeka Odra
się rozdwaja. Między jej dwoma nurtami jest niezwykły
obszar mokradeł poprzecinany kanałami, ze starorzeczami i jeziorami. Możemy czuć się jak odkrywcy nieznanych lądów, bo za każdym zakrętem czeka nowy widok
i słychać dziesiątki ptasich głosów. To idealne miejsce na
jednodniową wycieczkę z dziećmi (zabierzcie zapas picia

zrobi na nim wrażenie fakt, że to właśnie w Barlinku urodził się Emanuel Lasker, szachowy mistrz świata i wybitny
matematyk.

Międzyodrze, wypożyczalnia kajaków „Wodnik”, Siadło Dolne
www.bszb.pl

www.it.barlinek.pl

Szaleństwo na wodzie

Znudził ci się już snowboard? Spróbuj swych sił na jednym z najdłuższych w Europie wyciągów do nart wodnych! WakePark Szczecinek (nagrodzony Certyfikatem
POT za najlepszy Produkt Turystyczny 2015 roku) to
atrakcyjna propozycja aktywnego wypoczynku. Ślizgać
się na nim mogą wszyscy uwielbiający przygodę: dzieci, dorośli, starsi i młodsi. Wyciąg w Szczecinku został
usadowiony na 5 masztach, zapewniając w ten sposób
ponad kilometr niezapomnianych wrażeń. A po nartach
czekają kajaki i rowerki wodne – więc cały dzień na wodzie będzie tu pełen atrakcji!

Muzeum Techniki i Komunikacji, ul. Niemierzyńska 18A
www.muzeumtechniki.eu

Kajakiem po Międzyodrzu

i jedzenia!), a także część nadgranicznego szlaku wodnego łączącego Berlin, Szczecin i Bałtyk. Kto wie? Może wyprawa tu zaowocuje pomysłem takiego długiego spływu?

WakePark Szczecinek, ul. Mickiewicza (obok plaży miejskiej)
www.szlot.pl

Barlinek

Niewielki Barlinek (wyróżniony w europejskim konkursie
EDEN) to okazja do sprawdzenia, jak wyglądają... stopy
znanych polskich aktorów! Mamy tu bowiem aktorskie ławeczki i aleję gwiazd z odlewami stóp m.in. Michała Bajora, Andrzeja Grabowskiego, Jana Peszka i Ewy Szykulskiej.
A jeśli twoje dziecko uwielbia grać w szachy, z pewnością

Anna i Krzysztof Kobusowie
••••••••••••••••••••••••••

To się przyda na podróż z dzieckiem:
Podróżownik „Wybrzeże Bałtyku” –
niezwykła książka do zbierania skarbów w podróży, będąca połączeniem
przewodnika i pamiętnika dla dzieci.
www.podrozowniki.pl
indeks 4047200
zlecenie 400539

Podróżownik WYBRZEŻE POLSKI

Świnoujście szczyci się przepiękną, plażą, która miejscami ma nawet 200 metrów szerokości. Najbardziej charakterystycznym jej elementem jest biała Stawa Młyny
oraz niedaleka latarnia, najwyższa na polskim wybrzeżu.
W jej wnętrzu zobaczycie Muzeum Latarnictwa i Ratownictwa Morskiego, gdzie na dzieciach na pewno zrobi wrażenie strój nurka ważący... 70 kilogramów! Koniecznie trzeba
też zajrzeć do Fortu Gerharda. Tutaj każdy odwiedzający
przechodzi musztrę i jest wcielany do pruskiego wojska!
To jedyna armia na świecie, która tak szybko się powiększa, a zwiedzanie fortu w postaci rekruta daje wam okazję
do poznania historii i dobrej zabawy!

Szczecin

fot.: archiwum SzLOT

Do woja marsz!

fot.: Anna I Krzysztof Kobusowie, konik60 – fotolia.pl
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Podróżownik

••••••••••••••••••••••••••

WYBRZEŻE
POLSKI

www.mac.pl

Planując rowerowe eskapady, warto pamiętać, że przez
Pomorze Zachodnie przebiega m.in. Nadmorski Szlak
Rowerowy R-10 będący częścią międzynarodowej trasy o długości 7930 km, łączącej najważniejsze miasta
dookoła basenu Morza Bałtyckiego.

Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin
www.zrot.pl, info@zrot.pl
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Anna I Krzysztof Kobusowie

Podlaskie
Raj dla dzieci

Poczopek „Silvarium”

Wszystkich przedstawić się nam nie uda, ale spróbujemy
zainspirować Was do samodzielnego odkrywania regionu,
który słynie ze wspaniałej nieskażonej przyrody.

Poczopek – Silvarium
Nazwa jak zaklęcie czarnoksięskie przeniesie was do świata lasu. Znajdziemy tu tropy zwierząt, gigantyczne szyszki,
park megalitów oraz ciekawe rzeźby z drewna i kamieni.
Dzieciom z pewnością spodoba się też Strigiforium (dom
sów), ptasia chatka i sprawdzanie godziny za pomocą zegarów słonecznych. Jeśli chcemy wyruszyć na dłuższy spacer,
to czekają na nas Leśne Wędrownice – ścieżki tak poprowadzone, by nikt się nie zgubił, za to by wiele zobaczyć po
drodze.
Gdzie to jest: przy drodze wojewódzkiej nr 676
(Białystok-Krynki), Nadleśnictwo Krynki

www.krynki.bialystok.lasy.gov.pl/silvarium
wwww.krynki.bialystok.lasy.gov.pl

Tratwą po przygodę

Kruszyniany – Tatarski Szlak
Nie w stepie szerokim, ale w Kruszynianach czeka na
was prawdziwa tatarska jurta. Tuż obok pasą się konie,
a w przestronnym drewnianym domu zjemy pyszne dania
kuchni kresowej. Wszystko to dzięki rodzinie Bogdanowiczów, która postanowiła ożywić dawne tradycje i przybliżyć
je przybyszom. Warto też zajrzeć do pobliskiego meczetu:
dla dzieci będzie to doskonała lekcja tolerancji i poznanie
niezwykle ciekawego fragmentu naszej historii.
Gdzie to jest: Kruszyniany 58
ok. 10 km na południe od Krynek

Kładką przez bagna

Rezerwat Pokazowy Żubrów

www.kruszyniany.pl/szlak.html
www.kruszyniany.pl

Dolinę rozlewisk Narwi można przejść w poprzek kilometrową kładką przyrodniczą z Waniewa do Śliwna. Oprócz widoków wody i trzcin czeka nas tu pokonywanie odnóg rzeki
samoobsługowymi promami i to ucieszy dzieci najbardziej!

Promy przeciąga się na stalowych linach, są na tyle duże,
by pływać nimi bezpieczne, i na tyle lekkie, że nawet kilkuletnie dzieci (wsparte czasem silną dłonią taty lub mamy)
spokojnie dadzą sobie radę z ich obsługą! Za to jakie emocje!
Warto zabrać ze sobą prowiant i zrobić piknik na wieży widokowej – w tak pięknych okolicznościach przyrody nawet
największy niejadek szybko zje swój posiłek, by wrócić do
obserwacji otoczenia (przyda się lornetka!).
Gdzie to jest: najlepiej wyruszyć z Waniewa,
nad rzeką czeka też plac zabaw i wiata z grillem
(bezpłatna, trzeba mieć własny prowiant i węgiel drzewny)

www.npn.pl/sciezki-edukacyjne

Tu czas płynie spokojniej, a życie nabiera nowego smaku. Zwłaszcza gdy
trafimy tu z dziećmi dla których podlaskie okaże się krainą jak z bajki.
Bo nic tak nie cieszy dzieci jak spacer po lesie w poszukiwaniu skarbów czy
bieganie po łące pełnej kwiatów i koników polnych. A do tego, ile tu atrakcji!

„Zbuduję sobie tratwę, popłynę tratwą w dół” – kusi znana
piosenka bluesowa. Z budowaniem to raczej marnie, ale
nic nie stoi na przeszkodzie, by wypożyczyć na kilka godzin
lub dni profesjonalną tratwę (a po spokojnie meandrującej
Biebrzy żeglują tylko takie jednostki!). Spływy tratwą w otoczeniu dzikiej biebrzańskiej przyrody gwarantują prawdziwą przygodę. Na pokładzie czeka szeroki stół, przy którym
można biesiadować, kajuta do spania oraz... możliwość
rozbicia namiotu na dachu tratwy! A że Biebrza została
laureatem europejskiego konkursu EDEN pokazującego wyjątkowe miejsca warte odkrywania, mamy więc dodatkowy
powód, by tu trafić.
Gdzie to jest: Ośrodek Wypoczynkowy
Biebrza24 w Sztabinie.
W okolicy czekają ponadto doskonałe szlaki rowerowe,
w tym Wschodni Szlak Rowerowy
GreenVelo oraz Podlaski Szlak Bociani

www.biebrza24.pl, www.greenvelo.pl
www.podlaskiszlakbociani.pl
fot.: arch. Białowieskie Drezyny., Anna i Krzysztof Kobusowie
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Żubrze, minę miłą zróbże!

Tatarska Jurta w Kruszynianach

Kładka Śliwno-Waniewo w Dolinie Narwi

By spotkać króla Puszczy Białowieskiej, trzeba mieć wiele
szczęścia, bo żubry są zwierzętami dzikimi i unikają kontaktu z ludźmi. Na szczęście w zagrodzie pokazowej jest
zawsze kilka osobników, mamy więc szansę pokazać je
dzieciom. A potem warto wybrać się do Parku Pałacowego, w którym wyznaczono 2 trasy questów (wyprawy odkrywców w poszukiwaniu skarbów), a przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej czeka na nas polana edukacyjna: „Las,
dla tych, co mają mało czasu”, gdzie najmłodsi mogą m.in.
wdrapać się na specjalne żubry. W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN czeka ciekawa wystawa stała (są tu m.in. modele owadów i przekrój mrowiska!). Na koniec proponujemy
środek transportu, dzięki któremu dotrzemy do serca Puszczy Białowieskiej – Białowieskie Drezyny! Po takiej dawce
wiedzy i zabawy zupełnie inaczej spojrzymy na otaczający
nas las!
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Przez zabawę do wiedzy
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak działa wahadło lub ile
siły potrzeba, by wprawić w ruch kołowrotek? Dla wszystkich lubiących dobrą zabawę, ruch i poznawanie świata powstał Park Rozrywki FastPark, gdzie poza parkiem linowym
utworzono strefę nauki i zabawy. To idealny pomysł na rodzinną wycieczkę, bo każdy może spróbować swoich sił na
jednej z kilku tras parku linowego, a potem razem poszukać
odpowiedzi, jak działa fizyka i matematyka. A że wszystkiego
można dotykać i uruchamiać, stąd wiedza sama wchodzi do
głowy – przy okazji świetnej zabawy!
Gdzie to jest: Park Rozrywki FastPark,
ul. Szosa Knyszyńska 26 , Białystok

www.fastpark.com.pl

Ciechanowiec pełen atrakcji

Białostockie Muzeum Wsi

Sympatyczne alpaki czekają w Ciechanowcu

Gdzie to jest: Rezerwat Pokazowy Żubrów położony jest
przy szosie Hajnówka – Białowieża, ok. 3 km przed Białowieżą, informacje o questach w BPN:
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Muzeum BPN,
Park Pałacowy, Białowieża

jeziorem Necko, drugi zaś znajdziemy w Szelmencie. A że
jest to atrakcja dla młodszych i starszych, stąd każdy może
spróbować tu swych sił pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Gdzie to jest: Jeleniewo, Szelment 2, www.wosir-szelment.pl
Żegluga Augustów, rejs Jaćwieżą w Dolinę Rospudy

www.bpn.com.pl.

„Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam: Krasnoludki są na świecie” – pisała Maria Konopnicka i pewnie w najśmielszych
snach nie przypuszczała, że jej słowa po dziesięcioleciach
sprowokują powstanie Baśniowego Szlaku opartego na jej
twórczości. Znajdziecie na nich siedem wiosek na terenie
Suwalszczyzny i Puszczy Augustowskiej. W każdej z wiosek
czeka Mała Karta Wędrowca z mapką wioski, dzięki czemu
dzieci mogą samodzielnie po niej wędrować oraz wykonywać różne zadania, zaś poznanie całego szlaku ułatwi Duża
Karta Wędrowca. A co czeka was na miejscu? Chatki jak
z „Hobbita”, Wioska Zapomnianych Wojów, Miasteczko Sekretnych Uliczek, Dolina Przygód nad Szeszupą... I kto wie –
może to właśnie wam uda się na szlaku spotkać prawdziwe
krasnoludki?

Rejs Doliną Rospudy
Gdzie to jest: Baśniowy Szlak tworzy 7 miejsc: Suwałki,
Nowa Wieś, Kopiec, Puńsk, Bakałarzewo,
Rutka-Tartak, Sejny

www.basniowyszlak.pl

Atrakcje nad wodą
Czasem wystarczy jedna piosenka, by rozsławić jakieś miejsce. Dzięki Marii Koterbskiej cała Polska marzyła, by spędzić
noc nad augustowskimi jeziorami. Warto tu przyjechać dla
licznych wodnych atrakcji. To istny raj dla żeglarzy i amatorów wodnego szaleństwa, bo czekają tu na nich spływy,
gondole, rejs Jaćwieżą i słynnym Kanałem Augustowskim.
Jest tu też wyciąg nart wodnych położony nad pięknym

fot.: arch. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, arch. Park Rozrywki FastPark

www.drezyny.net

Wioski jak z bajki

W Muzeum Rolnictwa warto odwiedzić skansen budownictwa drewnianego pogranicza Mazowsza i Podlasia, gdzie
zobaczymy zrekonstruowaną wieś z zachowanym układem
zagród, przydomowymi ogródkami, młynem wodnym, wozownią, spichlerzami i kuźnią. Dla dzieci to doskonała okazja
do przekonania się, jak ciekawa jest przeszłość i jej sekrety
– szczególnie interesujący jest ogród z roślinami wykorzystywanymi do leczenia chorób. Z pewnością uraduje je też
wizyta w hodowli alpak. Te przesympatyczne zwierzęta pochodzące z dalekiego Chile doskonale zaadaptowały się do
życia w Polsce.
Gdzie to jest: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
ul. Pałacowa 5, www.muzeumrolnictwa.pl
Hodowla alpak, ul Bujenka 81 Ciechanowiec, www.alpaki.pl

www.zegluga.augustow.pl

Białowieskie Drezyny – start wycieczek: Stacja Białowieża
Towarowa w Białowieży ul. Stacja Towarowa 4 – peron I

fot.: Anna i Krzysztof Kobusowie
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Zabawki prababci i pradziadka
Białostockie Muzeum Wsi to istny wehikuł czasu. Dzięki ekspozycji wewnątrz chat można zobaczyć życie jak
przed wiekami, zaś w jednej z izb czekają dawne zabawki, którymi można się pobawić! Dzieciom spodoba się też
jazda małym drewnianym wozem drabiniastym – kilka
takich pojazdów czeka na najmłodszych przed chatą. Nieopodal można odwiedzić park dinozaurów oraz park zabaw dla dzieci, zaś po zabawie koniecznie wybierzcie się
do Folwarku Nadawki na pyszne dania kuchni regionalnej.
Tutejsze pierogi i naleśniki skuszą nawet największego
niejadka, dorosłym na pewno zasmakują podlaskie dania
przygotowywane w oparciu o tradycyjne receptury.
Gdzie to jest: Białostockie Muzeum Wsi,
ul. Nadawki 21C, Wasilków, www.bialostockiemuzeumwsi.pl
Folwark Nadawki, skansen i kuchnia regionalna
ul. Nadawki 23, Wasilków, www.folwarknadawki.pl

Dowiedz się więcej:
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej,
e-mail: cit@podlaskieit.pl,
tel. 503 356 482

Park Rozrywki FastPark
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Park Przygody Kulturinsel
Kulturinsel Einsiedel 1,
02829 Neißeaue OT Zentendorf
www.kulturinsel.com

Krasiejów

Jaga Kolawa

podróż w czasie z dinozaurami
Dinoparki w Polsce wyrastają niczym grzyby po deszczu. Wśród kilkunastu juraparków prym wiedzie
obiekt w Krasiejowie koło Opola. Największy w Europie park wyróżnia nie tylko ogromny 40-hektarowy
teren i niezwykła liczba multimedialnych nowinek. To jedyny park rozrywki z dinozaurami w roli głównej,
gdzie znajduje się również czynne stanowisko paleontologiczne. W czasie wykopalisk naukowcy
poszukują tutaj śladów skamieniałych organizmów sprzed 230 milionów lat.

Oko w oko z dinozaurami
W trakcie spaceru wśród prehistorycznych gadów można podziwiać
250 figur dinozaurów naturalnej wielkości. Wśród rekonstrukcji uważanych za najdokładniejsze w Europie uwagę zwracają dwa giganty:
amficelias mierzący 60 m długości i wysoki na 20 m brachiozaur.
Spotkanie oko w oko z dinozaurami to zaledwie przedsmak atrakcji, które czekają na odwiedzających Krasiejów. Na trasie zwiedzania można przejść, a raczej przejechać, przez Tunel Czasu – obrazujący miliardy lat istnienia Wszechświata, poznać świat wrażeń
zmysłowych w Kinie Emocji Cinema 5D albo ulec iluzji spotkania
z morskimi stworzeniami sprzed milionów lat w Prehistorycznym
Oceanarium.

Rezerwacje grupowe, pytania, sugestie? Mówimy również w języku polskim!
Recepcja (obsługa rownież w języku polskim), tel +49 35891 491 13
buchung@kulturinsel.de, marketing@kulturinsel.de
Zaplanuj swoją przygodę: www.kulturinsel.com

muzealny imponuje interaktywnością. W budynku, przypominającym hangar doków kosmicznych, można wcielić się w podróżnika
nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni. Zwiedzający wyposażeni
w specjalny sprzęt, prowadzeni przez wirtualnego przewodnika,
dzięki swoistemu wehikułowi czasu są świadkami zagłady dynastii dinozaurów, by następnie zobaczyć świt ery ssaków i kolejne
etapy ewolucji praludzi. Połączenie technologii cyfrowej z oryginalnymi eksponatami muzealnymi daje piorunujący efekt!

Familijna przygoda

Zostań temponautą!

Jurapark wraz z Parkiem Nauki i Ewolucji Człowieka zostały stworzone z myślą o rozrywce, edukacji i wypoczynku dla całej rodziny. Dlatego na terenie kompleksu nie mogło zabraknąć ogromnego placu zabaw, a także plaży z wodnymi atrakcjami.

Jeśli komuś mało wrażeń, powinien przekroczyć progi Parku Nauki i Ewolucji Człowieka. Oddany do użytku w 2014 roku pawilon

www.juraparkkrasiejow.pl

Kulturinsel – park niezwykłych przygód
Dawno, dawno temu tereny nad Nysą Łużycką, rzeką, którą dziś biegnie granica polsko-niemiecka,
zamieszkiwał tajemniczy słowiański lud Turisede. Ich materialne i kulturowe dziedzictwo
stało się inspiracją do stworzenia parku przygody, i to jakiego parku!
W sercu Łużyc

Domki wśród drzew

Wśród lesistych krajobrazów Niziny Śląsko-Łużyckiej przeciętej wstęgą rzeki, w miejscowości Zentendorf (20 km na północ od Zgorzelca,
dogodny dojazd autostradą A4) powstał unikatowy park przygody,
a w zasadzie znacznie więcej: eklektyczne połączenie tematycznego
parku rozrywki, muzeum, skansenu, ogrodu zoologicznego i hotelu.
To miejsce wciąga i oszałamia, nie pozwala się nudzić choćby przez
chwilę. Goście w każdym wieku mogą wybierać z bogactwa propozycji: począwszy od gigantycznej huśtawki, ukrytych w lesie trampolin,
fantazyjnych konstrukcji do wspinania, a skończywszy na poznawaniu
kultury i legend Turisede w Historum, biesiady połączonej z teatralnym spektaklem w Sali Koronacyjnej Krönum i moczeniu się w Baliach Kanibala w strefie wellness Faulenzum. To oczywiście tylko
skromny przykład możliwości Kulturinsel.

Rzut oka na plan parku – i już wiadomo, że będą emocje! Na odkrywców czekają podziemne tunele, ukryte przejścia, wiszące między
drzewami mosty i powietrzne labirynty. Miejsca zabaw i odpoczynku
przygotowane są na każdą pogodę: upalne dni najmilej spędzić w Dolinie Demonów Wody z wieloma instalacjami do zabaw w wodzie, np.
trampoliną, z której skakać można do morza piasku, pralnią pieniędzy
i wieżą wodną. Na sucho wam te zabawy nie ujdą! Kto zgłodnieje,
może zjeść pstrąga z grilla lub wybrać coś innego z bogatej karty dań
restauracji na wyspie. A gdy nadejdzie noc… jest jeszcze fajniej. W koronach drzew zbudowano wygodne, w pełni wyposażone drewniane
domki noclegowe – każdy jest inny, każdym opiekuje się jeden z turisedeńskich duchów. Domostwa połączone są siecią kładek i mostków, więc można się odwiedzać i podziwiać czar letnich nocy z balkonów. A po śniadaniu warto wybrać się do sąsiedniej Wioski Przygód
w Bielawie Dolnej, by m.in. postrzelać z łuku 3D, odbyć szalony spływ
pontonem, pooglądać bawoły wodne i uraczyć się kawą w pływającej
kawiarni na Nysie.

Questing

miejsce

Rozszyfruj

fot. IMG Fot. Damian Ochtabiński

fot. IPZ Studio.
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tajemnice Twierdzy Modlin

Po zmierzeniu się z tajemnicami można wpisać się do
Wielkiej Księgi Gości dostępnej w informacji turystycznej lub zameldować wykonanie zadania na Facebooku
i Instagramie. Organizator zachęca do tego, by kolekcjonować ulotki z rozwiązanymi questami. Czyżby czekał za nie dodatkowy skarb? Trzeba się przekonać!

Twierdzy Modlin. Na czym polega? Czytaj dalej.
Questing przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych. To ciekawe połączenie harcerskich podchodów i popularnych ostatnio gier miejskich. Z założenia
przeznaczony jest do samodzielnego, bezobsługowego
zwiedzania. W ciekawy sposób łączy zabawę z nauką
i pozwala spojrzeć nawet na znane już miejsce w inny
sposób. Turysta zamienia się w poszukiwacza skarbu,
aktywnie poznaje okolicę – rozwiązuje zagadki i szuka
nieoznakowanej drogi do celu.
W Twierdzy Modlin powstało pięć ścieżek questingowych. Każda bazuje na innym wątku z dziejów forte-

cy. W Centrum Informacji Turystycznej gość otrzymuje
specjalną ulotkę z szyfrem, aby udać się na wskazane
w niej miejsce startu i podążać ukrytymi wskazówkami ściśle związanymi z tym, co widać w terenie. Trzeba
zatem zachować czujność i zwracać uwagę na szczegóły (w ulotce nie ma mapy). To one pozwolą rozwiązać
zagadki, podać hasło i trafić do mety, na której czeka
skarb – w różnej formie.

Pięć tras do wyboru

Do wyboru są następujące trasy: na tropie historii (nie)
pogrzebanej po cmentarzu fortecznym; śladami żołnie-

Projekt zadebiutował oficjalnie w kwietniu tego roku.
Pierwsze recenzje są przychylne i skłaniają do wypróbowania tego sposobu zwiedzania. W przeciwieństwie
do znanego już szlaku Baśki Murmańskiej to propozycja przede wszystkim dla młodzieży i dorosłych.
Może stanowić ciekawy pomysł na wycieczkę szkolną.
Questing przyczynia się do poznawania dziedzictwa
kraju w atrakcyjny i jednocześnie przystępny sposób.

www.nowydwormaz.pl/rozszyfruj.tajemnice.twierdzy.modlin

Questing to najnowsza propozycja zwiedzania
Połączenie zabawy z nauką

rzy po służbie; twórców Cichociemnych, którzy poznali
się w modlińskim Korpusie Kadetów; trzech bram, czyli
wzdłuż murów koszar – najdłuższego budynku w Europie i po zapleczu sanitarnym dawnego wojskowego
miasteczka. Dwie spośród nich to wycieczki rowerowe.
Rozwiązanie najkrótszych, pieszych questów zajmuje
nieco ponad 30 minut. Na trasie potrzebny jest przede
wszystkim długopis, a niekiedy smartfon z dostępem do
internetu i czytnikiem kodów QR.

Więcej na ten temat na:

fot. ZZK – Żaneta Żmuda-Kozina
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Centrum Informacji Turystycznej,
ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór
Mazowiecki (Modlin Twierdza),
tel. +48 664 775 326, e-mail it@3rzeki.pl,
czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17
Więcej informacji na www.nowydwormaz.pl
w Strefie Turysty
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• Nowoczesny hotel usytuowany w sąsiedztwie Starego Miasta zaprasza gości
indywidualnych, biznesowych oraz rodziny.
• 49 komfortowych pokoi, dwie sale konferencyjne, restauracja, sauna, strzeżony parking
• Organizujemy konferencje, szkolenia, imprezy integracyjne i rodzinne, wycieczki po
Krakowie i okolicy
• Kameralna atmosfera, profesjonalna, życzliwa obsługa.
• A modern hotel close to the from the Old Town, invites to relax solo travelers,
along with his family or business clients.
• 49 comfortable rooms, two conference rooms, restaurant, sauna, guarded parking
• We organize conferences, trainings, social events and city tours and excursions.
• Cozy atmosphere, professional, friendly service.
ul. J. Szujskiego 5, 31-123 Kraków, tel. (+ 48) 12 631 62 00, faks (+ 48) 12 632 42 10
e-mail: rezerwacja@hotel-logos.pl

miejsce

na trasie z Polonusem

Wzgórze Zamkowe we Fromborku

Robert Szewczyk

Polonusem nad Bałtyk

pokonać strome stopnie dla tego widoku. Natomiast dzięki regularnym
rejsom jednostek Żeglugi Gdańskiej z Krynicy Morskiej do Fromborka
można odbyć wspaniałą wycieczkę do pełnego gotyckich zabytków
miasta związanego z Mikołajem Kopernikiem.
Przystanki, na których zatrzymują się w tym rejonie autobusy Polonusa:
Krynica Morska, Kąty Rybackie, Stegna

Zbliżają się wakacje i rośnie zainteresowanie wybrzeżem Bałtyku. Marzą się nam
słońce i szerokie piaszczyste plaże oferowane przez nasze kurorty, tylko dojazd,
zwłaszcza korkującą się autostradą, napawa obawą.
Tym bardziej warto więc pamiętać, że autobusami Polonusa wygodnie i bez stresu dotrzemy bezpośrednio do
kilkunastu kurortów wybrzeża. Od Krynicy Morskiej na
wschodzie po Kołobrzeg na zachodzie.

Nad Zalew Wiślany i Zatokę Gdańską

Mierzeja Wiślana jest przyrodniczym fenomenem i charakterystycznym, niezwykle malowniczym elementem
bałtyckiego wybrzeża. Odcina Żuławy oraz wody Zatoki
Wiślanej od pełnego morza, tworząc oryginalne moż-

liwości wypoczynku. Wśród tamtejszych kurortów największą sławą cieszy się Krynica Morska. Jest wprawdzie jednym z 10 najmniejszych miast w Polsce, ale latem
przyciąga rzesze spragnionych wypoczynku z całego
kraju. Można się tu jednak nie tylko wygrzewać na słońcu czy żeglować. Okolice upodobało sobie około 240
gatunków ptaków, a w ostatnich latach coraz częściej
spotyka się foki. Ponadto w wieży o wysokości 26,5 m
wystawionej w miejscu dawnej latarni morskiej widać doskonale, jak Mierzeja Wiślana dzieli wody Bałtyku. Warto

Nad Zatokę Pucką
fot.: ewsonek, pashut – fotolia.pl
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Zatoka Pucka stanowi specyficzny fragment Zatoki Gdańskiej. Słynie
z dobrych warunków do stawiania pierwszych kroków w licznych
sportach wodnych. Na jej wodach szkolą się od lat nasi windsurferzy
i żeglarze. Nawet najmłodsi. Z kolei pobyt na liczącym 38 km długości Helu otwiera możliwości wypoczywania zarówno na plażach
zatoki, jak i na pełnomorskich – zależnie od pogody i nastroju. W najwęższym miejscu półwyspu odległość między nimi wynosi niespełna
100 metrów. Program letniego wypoczynku łatwo tutaj wzbogacić
o wycieczki do miejsc ciekawych i pięknych lub gwarnych.
Latarnia morska w Krynicy Morskiej
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na trasie z Polonusem
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Molo w Pucku

Przystanki, na których zatrzymują się w tym rejonie autobusy Polonusa: Puck i Władysławowo (z obu łatwo dostać
się do wybranych miejscowości na Helu, pociągiem lub autobusami)

Na Rozewie

Słynny przylądek z latarnią morską, uważany jest powszechnie za obszar najdalej w Polsce wysunięty na
północ. Gwoli ścisłości – punkt taki leży na terenie Jastrzębiej Góry. Szerokie piaszczyste plaże przylądka
mają ugruntowaną sławę, a ich miłośników nie odstrasza fakt, że Bałtyk często, nawet latem, bywa kapryśny
i nie rozpieszcza. Na pociechę: sztormy nie zdarzają się
codziennie, nie mówiąc już o tym, że są fantastycznym
widowiskiem – niezapomnianym spektaklem przyrody
napawającym w równej mierze zachwytem, co grozą.
Warto także pamiętać, że zwłaszcza z zachodnich rejonów przylądka niedaleko do Jeziora Żarnowieckiego.
Planowano nad nim budowę elektrowni jądrowej, ale
projektu zaniechano w latach 90. XX w. Wybudowano
jedynie największą w kraju elektrownię szczytowo-pompową, ale akwen pozostał nienaruszony i stał się atrakcją turystyczną. Jego dno leży poniżej poziomu morza
– takie zjawisko nosi nazwę kryptodepresji.
Przystanki, na których zatrzymują się w tym rejonie autobusy Polonusa: Władysławowo, Chłapowo, Jastrzębia Góra,
Karwia, Dębki

Do ruchomych wydm

Znajdują się na terenie Słowińskiego Parku Narodowe-

go, na mierzei oddzielającej jeziora Gardno i Łebsko
od Bałtyku, nieco na zachód od popularnego nadmorskiego kurortu – Łeby. Przekraczają wysokość 40
m, jednak żadne ich formy nie są trwałe. W jednych
miejscach wiatr usypuje iście pustynne diuny, w innych
odsłania kikuty zasypanych niegdyś drzew. Stały jest
tylko kierunek wschodni, w którym od stuleci przesuwają się wydmy, powiększając każdego roku swój
obszar o blisko 5 m. Urodę wydm podkreśla także
światło. Gdy słońce stoi w zenicie, lśnią oślepiającą
bielą. O wschodzie lub zachodzie przyjmują cieplejsze,
nawet złociste odcienie. Do atrakcji okolicy należą także przejażdżki konne wzdłuż wybrzeża. Tyle że z drugiej, wschodniej strony kurortu. Tam także znajduje się
jedna z najefektowniej usytuowanych nadbałtyckich
latarni morskich – Stilo.
Przystanki, na których zatrzymują się w tym rejonie autobusy Polonusa: Łeba

Do Darłowa

Idealne miejsce na wypoczynek, bo wspaniałe piaszczyste plaże ciągną się tu kilometrami, panuje zdrowy
mikroklimat, a w okolicy jest tyle atrakcji, że do poznania
wszystkich tygodniowego urlopu nie wystarczy. Darłowo cieszy oczy gotyckimi budowlami. W ciszy miejscowego Muzeum Bursztynu można podziwiać wspaniałe
okazy najcenniejszego klejnotu bałtyckiej przyrody –
największy eksponat waży 3 kg. Na tzw. Patelni w Darłówku, organizowany jest zawsze na początku lipca
„Zlot pojazdów militarnych”. Sceneria Fortu Marian

Słowiński Park Narodowy

Latarnia morska w Kołobrzegu

w pobliskim Malechowie tworzy klimat do oglądania
w akcji grup rekonstrukcyjnych. Port w Darłówku znany
jest doskonale wędkarzom, bo kutry i łódki wypływają
stamtąd codziennie na połów dorszy. Latem odbywają się także wycieczki po redzie na stylizowanych statkach. W miesiącach wakacyjnych działają promowe
połączenia z duńską wyspą Bornholm. W okolicy leżą
Dąbki – najmłodsze polskie uzdrowisko, w którym leczy
się układ krążenia i drogi oddechowe, zwłaszcza skutecznie u dzieci. W Borkowie, gdzie archeologowie odkryli megalityczne grobowce, stworzono rekonstrukcję
średniowiecznej osady. Można tam lepić z gliny, tkać,
próbować sił w kowalskim fachu i przebierać się w dawne stroje. W Jarosławcu natomiast działa aquapark,
a w lipcu odbywa się doroczny Międzynarodowy Bieg
po Plaży.
Przystanki, na których zatrzymują się w tym rejonie autobusy Polonusa: Darłowo, Darłówko Zachodnie, Dąbki

wych. Stare miasto jest pełne zabytków, a beztroskiej
zabawie można się oddawać w parku rozrywki Dziki
Zachód urządzonym w konwencji westernowej albo
w Aquaparku Milenium.
Przystanki, na których zatrzymują się w tym rejonie autobusy Polonusa: Kołobrzeg

Do Kołobrzegu

fot.: mikolajn, janmiko – fotolia.pl
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Kołobrzeg jest ważnym portem, wspaniałym nadbałtyckim miastem o dziejach sięgających XIII w. i uzdrowiskiem. Znakomite miejsce zarówno na dłuższy urlop,
jak i krótszy pobyt, choćby przed wyruszeniem czy po
powrocie z rejsu promem do krajów skandynawskich –
Danii (m.in. na Bornholm) i Szwecji. Zdrowotne walory
tutejszego klimatu dostrzeżono już na początku XIX w.,
ale rozwój uzdrowiska nastąpił dopiero po 1872 roku,
gdy Prusy zrezygnowały z dalszego rozwijania miasta
jako twierdzy. Dziś uzdrowiskowa dzielnica należy do
najpiękniejszych w mieście. I wcale nie przeszkadza, że
sąsiaduje z portem, zlokalizowanym u ujścia Parsęty do
morza. Oryginalną atrakcją tej części Kołobrzegu jest
Promenada Wydmowa, prowadząca przez park zdrojowy do amfiteatru. Jest to jedna z najdłuższych i najatrakcyjniejszych alei spacerowych polskiego wybrzeża.
Celom zdrowotnym służy kompleks basenów solanko-

Na klimatoterapię

Dokąd? Oczywiście do Mielna, jednego z najbardziej
atrakcyjnych kąpielisk polskiego wybrzeża. Z szerokimi, piaszczystymi plażami i morskim klimatem, który
w tym rejonie działa zbawiennie na zdrowie. Plaże
w Mielnie, Unieściu, Łazach i Chłopach są od lat wymieniane w czołówkach różnych rankingów na najpiękniejsze plaże naszego wybrzeża. Chłopy są starą
wsią rybacką, w której zachował się archaiczny układ
zabudowy. Wpisano je z tej racji do rejestru zabytków i objęto pieczołowitą ochroną. Inną ciekawostką
jest latarnia morska w Gąskach, jedna z najwyższych
na naszym wybrzeżu. Okoliczne plaże rozciągają się
u stóp malowniczych klifów.
Przystanki, na których zatrzymują się w tym rejonie autobusy Polonusa: Mielno, Koszalin (kluczowe miasto w rejonie
środkowej części polskiego wybrzeża leży zaledwie 13 km
od Mielna)

Co roku międzynarodowa komisja przyznaje błękitną
flagę, honorując nią plaże (i mariny), potwierdzając tym
zaszczytnym tytułem, że gospodarze dokładają szczególnych starań dla utrzymania czystości i wysokiego poziomu usług. W tym roku błękitną flagę przyznano 21 polskim
plażom. Autobusami Polonusa dotrzemy niemal do bram
3 z nich: Kąpieliska Władysławowo, Kąpieliska Jastrzębia
Góra i Plaży Wschodniej w Kołobrzegu.

Krynica Morska
Ośrodek Wypoczynkowy MORSKA OSADA
to nowe, komfortowe domki nad morzem wybudowane przez polskich Górali na ogrodzonym osiedlu
zaledwie 200 metrów od plaży w sercu Krynicy Morskiej.
W każdym domku znajdują się dwa lub trzy apartamenty 4- lub 6-osobowe. Wszystkie są doskonale wyposażone
i urządzone, z darmowym wi-fi i cyfrową telewizją kablową. Na terenie ośrodka znajdziemy także przestronny plac
zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, alejki spacerowe, a także dużą wiatę na wspólne spotkania przy grillu.
Zapraszamy
Morska Osada – Krynica Morska domki blisko morza

Dwupokojowy domek/apartament 4-osobowy
Domek letniskowy składa się z salonu gościnnego połączonego z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki z prysznicem i toaletą.

Cena zawiera:
Śniadanie dla 4 osób
Darmowe wi-fi
Taras/balkon

Pełne wyposażenie
Darmowy parking
Pościel

Hulaj dusza w Hajdúszoboszló
Hungarospa Hajdúszoboszló to 3 wymiary wypoczynku: RELAKS, REKREACJA, REKONWALESCENCJA.
Oferta parku skierowana jest do wszystkich grup wiekowych.

Komfortowy domek/apartament dla 6 osób
Na parterze duży salon z kanapą, aneksem kuchennym
oraz łazienką z prysznicem i toaletą. Na piętrze duża sy-

pialnia z czterema łóżkami.

Krynica Morska to miasteczko położone
w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana.
Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie duże
słone i słodkie zbiorniki wodne oddziela
tak wąski pas ziemi.

Cena zawiera:
Śniadanie dla 6 osób
Darmowe wi-fi
Darmowy parking

Taras + balkon
Pełne wyposażenie
Dwa poziomy

Ośrodek Wypoczynkowy
Morska Osada
Krynica Morska, ul. Sienkiewicza 2
Rezerwacja: tel. +48 500 820 370
biuro@morskaosada.com, www.morskaosada.com

Na gości oczekujących wytchnienia czeka kąpielisko plażowe.
13 odkrytych basenów ze sztucznymi falami, jacuzzi i brodzikami dla najmłodszych. Oddzielają je malownicze groble, tworząc
w każdym atmosferę odmienności i niepowtarzalności. Hitem
kąpieliska jest piaszczysty brzeg śródziemnomorski z rzucającymi przyjemny cień palmami i tajemniczą grotą.
Wyposażenie aquaparku jest obietnicą aktywnego wypoczynku. Są tam bowiem wieże do skakania nawet 12-metrowej
wysokości oraz 9 zjeżdżalni o łącznej długości ponad 1 km.
W strefie ekstremalnej na gości czeka sześć nowych, ekscytujących zjeżdżalni wodnych! Dla najmłodszych zaś przygotowano minizjeżdżalnie przypominające słonie. Są one głównym

motywem wodnych zamków z fontannami i bogato wyposażonych placów zabaw. Można także dać się porwać wartkiemu
nurtowi rzeki. Odwiedzać gabinety SPA albo bić życiowe rekordy na krytej pływalni z 8 pasami 50-metrowej długości.
Podreperowaniu zdrowia dedykowane jest kąpielisko lecznicze
z 3 basenami pod dachem i 4 pod gołym niebem. Wykwalifikowana kadra prowadzi tam przeszło 40 terapeutycznych programów zabiegowych, dostosowanych do potrzeb i upodobań
klientów.
Za ogromną różnorodność, certyfikowane walory wód oraz
wysoką jakość usług Hajdúszoboszló uhonorowano na Węgrzech tytułem Kąpieliska Roku 2015.

www.hungarospa.hu/pl

