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Dla tych, którzy mają awanturnicze serca
i dla awanturników od serca.

Poczuj się wolny!
1-2 kwietnia 2017

Festiwal Turystyki i Czasu Wolnego
Bike Festiwal | Ogrodowe Kreacje
Debiuty i Mistrzostwa Polski: Fit-Kid i Fitness Aerobic
Festiwal Smaków Food Trucków

REPUBLIKA DOMINIKANSKA
PEŁNIA WRAZEN

FESTIWALOWA FORMUŁA + RÓŻNORODNOŚĆ ATRAKCJI + DOSKONAŁA ATMOSFERA = 22 000 GOŚCI

NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ!
DLA: miłośników podróży - STREFA TURYSTYKI | aktywnych - STREFA SPORTU I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA
rowerzystów - BIKE FESTIWAL | wodniaków - KAJAK EXPO | milusińskich - STREFA DLA DZIECI
kreatywnych i ciekawych - STREFA KULTURY I NAUKI | wędkarzy - STREFA ŁOWISKO
kochających odpoczynek na łonie natury - OGRODOWE KREACJE | smakoszy - FESTIWAL SMAKÓW FOOD TRUCKÓW
pasjonatów ﬁtness - DEBIUTY I MISTRZOSTWA POLSKI: FIT-KID I FITNESS AEROBIC
PATRONATY HONOROWE

PARTNERZY

ORGANIZATOR

FREETIMEFESTIWAL.PL

Narodowy Urząd Turystyczny
Republiki Dominikańskiej
Štěpánská 611/14. CZ-110 00 Praha 1, Czechy
Tel +420 222 231 078 . Fax +420 222 231 096
poland@godominicanrepublic.com

GoDominicanRepublic.pl
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Drodzy Czytelnicy
Rok 2017 uchwałą Sejmu RP został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Ma on
upamiętniać 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. W 1467 roku,
po podpisaniu II pokoju toruńskiego, Królestwo Polskie odzyskało m.in.
Pomorze Gdańskie, dzięki czemu cały żeglowny bieg Wisły znalazł się
pod panowaniem polskim. W ramach obchodów Roku Rzeki Wisły we
wszystkich województwach położonych nad Wisłą organizowane są liczne
imprezy. Jest to doskonała okazja do poznania urokliwych nadwiślańskich
miast i miasteczek, a kto chce doświadczyć przygody i poczucia głębszej
więzi z królową polskich rzek, może zgodnie z radą Roberta Szewczyka,
wypłynąć na wiślane wody kajakiem. Taka wyprawa z pewnością dostarczy
wiele radości i niezapomnianych wrażeń.
Entuzjaści kajakarstwa mają w naszym kraju ogromny wybór szlaków,
często dość nieoczywistych. Wiele możliwości fantastycznych spływów
kajakowych dają na przykład rzeki na Śląsku. Odra, Olza, Ruda, Kłodnica,
Kanał Gliwicki, Warta, Czarna czy Biała Przemsza powiodą kajakarzy
pośród wspaniałych krajobrazów, dostarczą emocji, a nawet adrenaliny.
Jednocześnie śląskie trasy są doskonale przygotowane i na wodniaków czeka
solidna infrastruktura – liczne mariny, przystanie, wypożyczalnie kajaków,
ośrodki wypoczynkowe i miejsca biwakowe oraz obiekty gastronomiczne
i agroturystyczne.

Bożena Miller

redaktor wydania
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w zasięgu ręki....
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KUBA
Anna i Krzysztof Kobusowie

Naturalnie TAK!

Wakacje na Kubie to okazja do wspaniałego wypoczynku w pięknych okolicznościach tropikalnej przyrody. Wyspa jest oazą tego, co naturalne i zdrowe, to istne królestwo slow food i fit
travel. A do tego jak świetnie podane!

Fot.: Ingo Bartussek - fotolia.pl, Dorota Olendz-
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Tańcz!

Zacznijmy od tego, że ruch to zdrowie. Jednak zapomnij o katowaniu się na siłowni. Czyż nie przyjemniej jest potańczyć? Wystarczy, że gdzieś zacznie grać muzyka (a gra praktycznie wszędzie!) i już zaczynają się tańce. Panie proszą panów, panowie
– panie, rytmy salsy płyną po ulicy, jakże nie dać im się skusić?
I zupełnie nieważne, że nie masz poczucia rytmu. Kubańczycy
udowadniają, że coś takiego po prostu nie istnieje w przyrodzie!
Wszak każdy rodzi się z naturalną potrzebą ruchu, wystarczy
spojrzeć na maluchy, które w rytm muzyki od razu zaczynają
podrygiwać. Tyle że w Europie z czasem uczą się, że taniec zarezerwowany jest dla nielicznych, tymczasem tu dosłownie każdy
potrafi grać, śpiewać i tańczyć. Nawet sprzedawcy pamiątek,
mając do dyspozycji jedynie bębenki, tykwy i patyki, od razu
wygrywają rytmy. Taniec to naturalna forma zabawy! Muzyka
wciąga wszystkich, bo gdy słyszy się dźwięki mambo, czaczy czy
rumby, biodra same zaczynają się kołysać. Zobaczymy zatem
tańczące maluchy i staruszków, młodzież i dorosłych. Nieważne,
ile masz lat, jaki jest twój społeczny status i aktualna waga. Dopóki żyjesz – tańcz! Można zapisać się do jednej z setek szkół na
wakacyjny kurs taneczny, kursy i tańce są także organizowane w
hotelach, można też dołączyć spontanicznie do ulicznej zabawy.
Najsłynniejsze odbywają się w Trinidadzie, gdzie w Casa de la
Música co wieczór gra orkiestra na żywo, a turyści mieszają się
z miejscowymi. Po szaleństwach na parkiecie warto wyruszyć na
spacer pustą plażą. Tak, pustą, co w czasach masowej turystyki
staje się największym luksusem! Na Kubie wciąż sporo takich
plaż czeka na swych odkrywców. Biały piasek, turkusowa woda
to idealna sceneria na romantyczne wędrowanie przed siebie.
Jeśli nie spacer, to w hotelach mamy do wyboru dziesiątki aktywności dla tych, którym bierny wypoczynek nie wystarczy. Katamarany, kajaki, wodny aerobik to tylko niektóre z propozycji!

Fot.: Dorota Olendzka
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Nurkuj!

Otaczające Kubę wody są idealnym miejscem do przygody z nurkowaniem. Ciepła, przejrzysta woda sprawia, że
mamy wrażenie, jakbyśmy latali nad niezwykłymi lądami. Wokół pływają barwne ryby, nic dziwnego, że tutejsze
wody po północnej stronie wyspy nazwano Ogrodami Królowej. Aż 230 wysp koralowych i mangrowych tworzy
trzecią najdłuższą rafę barierową na świecie! Między cienkimi wachlarzami czerwonych gorgon uwijają się wielobarwne ryby papuzie, niekiedy obok przepływają ławice smukłych srebrzystych barakud lub stada żółtych rybek.
Istny podwodny raj i ogród pełen tajemnic, a ponieważ temperatura wody prawie nigdy nie spada poniżej 25
stopni, pływanie tu jest czystą przyjemnością! Równie piękne podwodne krajobrazy czekają w słynnej Zatoce Świń.
Tym razem jednak porzućmy polityczne skojarzenia i dajmy nura pod wodę. Wielki błękit mieni się prześwitującymi
promieniami światła, tworząc baśniową scenerię. By zobaczyć urodę tego miejsca, wystarczy założyć maskę i płetwy: cuda podwodnego świata są tu na wyciągnięcie dłoni!

Fot.: SPY – fotolia.pl, Dorota Olendzka
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Jedz!

Czego na Kubie nie ma? Przemysłowej produkcji jedzenia! Zmora krajów Europy tu po prostu nie występuje!
Gdy zaczniesz się dopytywać, czy jajka pochodzą od kur
z wolnego wybiegu, nikt nie zrozumie twego pytania,
bo tu wszystkie kury spacerują na wolności. Podobnie
jak pasące się na łąkach krowy, których mleko wciąż
potrafi się zsiąść i daje się ubić na masło. Tutejsze jedzenie, nieskażone konserwantami i polepszaczami, jest
zatem pyszne i zdrowe! I ten smak! Pomidory i ogórki
pachną słońcem, ananasy są kwintesencją słodyczy, zaś
mango wręcz rozpływa się w ustach. Liczne restauracje
prześcigają się w wyborze potraw, wśród których znajdziemy homary, langusty, a nawet krokodyla, smakującego jak delikatna pierś kurczaka. Spośród typowych

miejscowych dań warto spróbować: moros y cristianos
(Maurowie i chrześcijanie, czyli czarna fasola i biały ryż),
picadillo (wołowina z warzywami i rodzynkami) i ropa
vieja (stare ubrania). To ostatnie składa się z wołowego
mięsa gotowanego tak długo, aż zacznie się rozpadać
na włókna, a podaje się je z dodatkiem białego ryżu
oraz sosem z cebuli, papryki i pomidorów.
A na deser? Kawa oczywiście! Aromatyczna i mocna.
Uprawiana właśnie tutaj: w pobliżu Trinidadu lub Santiago. To właśnie w okolicy drugiego z tych miast znajdziemy Cafetal La Isabelica, zabytkową plantację kawy
u podnóży Sierra Maestra, która została nawet wpisana
na listę UNESCO. Dziś znajduje się tu muzeum i oczywiście malutka kawiarnia, gdzie koniecznie należy zatrzymać się na filiżankę kawy.

Fot.: Ingo Bartussek - fotolia.pl, Dorota Olendz-
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z bloga...

ADRES REDAKCJI
02-548 Warszawa
ul. Grażyny 15 lok. 113–114

Robert Szewczyk

tel./faks: +48 22 845 58 41
redakcja:

z bloga...

tel.: +48 22 845 29 24
www.magazynswiat.pl
W ZASIĘGU RĘKI
Kuba – naturalnie Tak!
Tańcz, nurkuj i jedz!

Rok Wisły

promocja@magazynswiat.pl
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Z BLOGA
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wyprawa
Ludy Afryki
– tradycja czy komercja?

Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna, autorki wydanej w 1904 r. nakładem Gebetnera
i Wolffa książki pt. „Z biegiem Wisły”, piszą: „Nie od razu
jednak stara Wisła roztacza szeroko swe wody i nie od razu
dźwiga na falach dymiące kłębami pary statki, ładowne
szkuty, dubasy, galary, berlinki, krypy i tratwy! Źródło jej
małe, niezbyt obfite i – jak wielu innych rzek – cienkim strumyczkiem w górach się sączy”. Wisła, zwana potocznie
Królową Polskich Rzek, od zarania związana jest z historią
kraju Lechitów, kraju nad Wisłą właśnie. Rzeka miała i nadal ma ogromne znaczenie gospodarcze, kulturowe, przyrodnicze i symboliczne. Vista, Vistula, Visculus – nazwa
największej rzeki w zlewisku Morza Bałtyckiego wywodzi
się z czasów praindoeuropejskich i była znana starożytnym, na przykład Ptolemeuszowi. Odnajdujemy jej bieg na
dawnych mapach Agryppy, Meli i Pliniusza.
Rok 2017 ogłoszony uchwałą Sejmu RP Rokiem
Rzeki Wisły upamiętnić ma pierwszy rok wolnej żeglugi na Wiśle – 1467 – kiedy to na mocy pokoju toruńskiego cały żeglowny bieg Wisły trafił pod
polskie panowanie i rozpoczął się trwający trzy wieki
„złoty okres” wiślanej żeglugi. Okazja do świętowania
i odkrywania historii, ale nade wszystko do podróżowania
nad Wisłę i po Wiśle. Czy znamy najdłuższą rzekę Polski?
Co o niej wiemy? W których miejscach wiślanego biegu
byliśmy? Wisła jest kluczem, który otwiera krajoznawczy
skarbiec, pełen historycznych grodów, zróżnicowanych

100 kilometrów przygody
Gmina Darłowo
Dla aktywnych i miłośników historii

krajobrazów, cennych ekosystemów i fascynujących wydarzeń. Mimo nieustających zakusów rzeka pozostała
w dużej mierze naturalna, płynie swobodnie meandrującym nurtem, kształtuje szeroką dolinę.

Gdzieś w okolicach Czerwińska wciągam kajak na wyspę
otoczoną ramionami rzeki, rozstawiam namiot i rozpalam
ognisko. Nad głową gwiaździste niebo, pod stopami wiślany piasek, w gęstwinie łęgowego lasu kwilą ptaki… noc
zapada, taka jak w wierszu Marii Konopnickiej pt. „Jak szła
Wisła do morza”:
Spod Warszawy poszła
Pod wysokie Płocko,
Zaświeciła stu gwiazdami
Świętojańską nocką!

www.rokwisly.pl

...........................................................................................

Wiosną turystyka kwitnie na Jurze
Na Szlaku Orlich Gniazd
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Zafundujcie sobie podróż nad Wisłę i wzdłuż Wisły; wachlarz miejsc i regionów jest szeroki: począwszy od stoków Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim przez jurajskie wapienne wzgórza pod Krakowem, Małopolski Przełom Wisły
między Zawichostem a Puławami, unikalną Dolinę Środkowej Wisły od Warszawy do Płocka i moreny Pojezierza
Wschodniopomorskiego aż po Żuławy – wewnętrzną deltę
i ujście do Zatoki Gdańskiej. Bez względu na to, czy wyruszycie Szlakiem Grodów Nadwiślańskich – setek miast
i miasteczek położonych nad brzegami Wisły, czy też wypłyniecie kajakiem na wiślane wody, doświadczycie radości, przygody i poczucia więzi z rzeką.

14

Bożena Miller

Wypoczywaj Aktywnie
Śląskie z pagajem
Dla pasjonatów spływów
i aktywnego wypoczynku

kontakt@magazynswiat.pl
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Okładka:
Hawana - Kuba
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Rybnicki Festiwal
Podróżników KARAWANA
Rybnik, Polska
Karawana jedzie dalej, w programie imprezy m.in. warsztaty taniego podróżowania,
wystawa fotografii, książki,
kiermasz rękodzieła, bufet
wegetariański, prezentacje
i opowieści podróżników
z wielu zakątków globu.
www.dkchwalowice.pl
Festiwal Nauki, Techniki
i Sztuki w Łodzi
Łódź, Polska
Chcesz zgłębić tajniki chemii,
fizyki, biologii? Chcesz poznać
arkana sztuki muzycznej,
filmowej, malarstwa? A może
chcesz sprawdzić swoje umiejętności? Przyjdź na imprezy
festiwalowe – wszystkie wydarzenia są bezpłatne!
www.festiwal.lodz.pl
Wielki Festiwal Piwa
w Las Vegas
Las Vegas, USA
Wszystko o piwie i browarnictwie, z iście amerykańskim
rozmachem: degustacje,
prezentacje i kilkaset rodzajów
piw wytwarzanych przez setkę
browarów z całego świata. Będzie co wypić i czym zakąsić.
www.greatvegasbeer.com
Semana Santa
Antigua, Gwatemala
Wielki Tydzień w katolickiej
Gwatemali. Trzy główne wydarzenia Semana Santa w Antigui
to procesje żywych obrazów,
układanie dywanów i wieczernice przy świecach (vigilias).
Atmosfera świąt żywcem przeniesiona ze średniowiecza.
www.aroundantigua.com
Targi Wielkanocne
w Krakowie
Kraków, Polska
Święto tradycyjnych potraw
wielkanocnych i produktów
regionalnych na krakowskim
Rynku Głównym. Bardzo świątecznie i na ludowo.
www.karnet.krakow.pl/21423-krakow-targi-wielkanocne-2017
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22. Targi Turystyki
i Wypoczynku
Warszawa, Polska
Targi LATO to idealne miejsce
do rozeznania się w ofercie turystycznej, ogarnięcia ciekawych kierunków
i atrakcji turystycznych oraz
skorzystania z wyjątkowych
ofert targowych na wyjazdy
krajowe i zagraniczne. Warto!
www.targilato.pl

Auto Stop Race 2017
Wrocław – Fazana (Chorwacja)
Nie macie jeszcze planów na
majówkę? Zawsze marzyliście
o tym, żeby spakować plecak
i wyjechać, ale brakowało wam
odwagi? A może jesteście już
weteranami i dobrze wiecie,
o co chodzi w tym całym autostopie? Wielki wyścig wkrótce
się rozpocznie!
www.autostoprace.pl

Koncert kwartetu Diverso
Lipsk, Niemcy
Muzyka trzech kompozytorów, których życie i muzyka
związane było z Warszawą.
Diverso Quartet wykonają
muzykę Joachima Mendelsona,
Romana Padlewskiego oraz
Andrzeja Czajkowskiego – ludzi,
którzy zginęli
w trakcie powstania w getcie.
www.mendelssohn-stiftung.de

Muzyczne Święto Kwitnących
Azalii w Mosznej
Moszna, Polska
Zamek o bajkowej architekturze,
kwitnące azalie i piękna muzyka
– doskonała kompozycja, która
od lat przyciąga melomanów na
koncerty. Świetni wykonawcy,
sławy światowego formatu – kto
wystąpi w tym roku?
www.moszna-zamek.pl

AfrikaBurn
Tankwa, Południowa Afryka
Spektakularna erupcja twórczej
ekspresji uczestników, którzy
raz w roku gromadzą się w parku narodowym Tankwa Karoo,
aby stworzyć efemeryczne
miasto sztuki, tematyczne obozy, baśniowe stroje, muzykę
i performance.
www.afrikaburn.com

Najazd Barbarzyńców –
festyn wczesnego
średniowiecza
Ogrodzieniec, Polska
W starych murach zamku
Ogrodzieniec odbędą się
pokazy rzemiosła, obrzędów
i obyczajów związanych z początkami powstania państwa
polskiego oraz walki rycerzy.
www.zamek-ogrodzieniec.pl

Festiwal Muzyki Polskiej
im. Aleksandra Tansmana
São Paulo, Brazylia
W Instytucie Sztuk Universidade Estadual de Campinas
w São Paulo zabrzmią m.in.
kompozycje Fryderyka Chopina, Ludomira Różyckiego
i Zygmunta Stojowskiego
w wykonaniu Cracow Duo.
www.culture.pl
Górskie Zawody Balonowe
Krosno, Polska
Niezwykłe widowisko: niebo
nad miastem wypełni mozaika
różnobarwnych balonów.
Zawodom balonowym
towarzyszą liczne konkursy,
koncerty i atrakcje o charakterze lotniczym.
www.rckp.krosno.pl

Beale Street Music Festival
Memphis, USA
Memphis szczyci się wspaniałą
muzyczną historią, a festiwal
ugruntowuje bluesową tradycję miasta, którą współtworzą
zarówno miejscowi muzycy, jak
i najwięksi artyści z innych zakątków Stanów Zjednoczonych.
www.memphisinmay.org/events/
beale-street-music-festival
Ubud Food Festival
Ubud, Indonezja
Trzy dni egzotycznej wyżerki
w mieście Ubud na wyspie
Bali. Smakowity zawrót głowy:
apetyczne potrawy, aromatyczne przyprawy, sekretne
przepisy i kulinarne atrakcje.
Teoria, praktyka i magia gotowania. Z pewnością tego nie
jedliście!
www.ubudfoodfestival.com
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Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Sakralnej
Fez, Maroko
Muzyka religijna z całego
świata w scenerii starożytnej
marokańskiej mediny. Niebywała atmosfera i głębokie
przeżycia dla wszystkich
muzykalnych, zarówno tych
wierzących, jak i niewierzących.
www.fesfestival.com
Międzynarodowy Festiwal
Filmowy w Cannes
Cannes, Francja
Śródziemnomorska riwiera,
gwiazdy światowego kina
na czerwonym dywanie,
olśniewające kreacje w oślepiających błyskach fleszy,
tłumy rozkrzyczanych fanów,
a przede wszystkim magia
srebrnego ekranu.
www.festival-cannes.com
The Great Escape
Brighton, Wielka Brytania
Impreza należy do najważniejszych festiwali muzyki
aktualnej w Europie. Celem
wydarzenia jest prezentowanie i promocja nowych
artystów z całego świata,
wśród których nie zabraknie: Brodki, Cosovela, Sorry
Boysów i Rysów.
Festiwal Podróży i Reportażu
Wachlarz
Wrocław, Polska
Festiwal jest inspiracją i motywacją do samodzielnych podróży. Wachlarz prelegentów
jest rzeczywiście imponujący:
podróżujący dziennikarze, fotoreporterzy i blogerzy – ludzie
kreatywni i kompetentni.
www.wachlarz.net
Ogólnopolski Festiwal
w Krainie Pierogów
Bychawa
Znacie kogoś, kto nie lubi pierogów? Pierogi są pyszne! Nie
dziwi więc, że doczekaliśmy
się festiwalu poświęconego tej
potrawie. W programie również
Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów. Do zobaczenia
na Kulinarnym Szlaku Polski
Wschodniej!
www.ebck.pl
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MASAJOWIE
(północna Tanzania, południowa Kenia)

Ludy Afryki –

Monika Witkowska

tradycja czy komercja?
Czarny Ląd to wyjątkowo ciekawa i barwna etniczna mozaika. Coraz trudniej jednak znaleźć ludy
żyjące zgodnie ze swoimi odwiecznymi zwyczajami. Cywilizacja wkracza niemal wszędzie, wymuszając zmianę stylu życia – kurczą się tereny polowań, tradycyjne wioski ustępują dużo miejsca
wygodniejszym domom, a moda i kontakt z cudzoziemcami sprawiają, że zwłaszcza młodzi nie
chcą już dłużej paradować w strojach z wyprawionych skór – wolą chińskie T-shirty. Z drugiej
strony wiele plemion dostrzega, że warto pielęgnować tradycje, bo można na tym zarabiać! Fakt,
momentami można poczuć się przez to niczym w skansenie, ale z drugiej strony – czasem to jedyna okazja, aby zobaczyć „prawdziwych”, egzotycznie na zdjęciach wyglądających lokalsów.

Niech nas nie zaskoczy, że masajskie kobiety golą głowy na
łyso, a panowie mają długie włosy, które splatają w warkoczyki. Bez dwóch zdań to jedno z najbardziej barwnych
plemion afrykańskich. Dosłownie, bowiem Masajowie
kochają jaskrawe kolory, a zwłaszcza czerwień, która ponoć zapewnia im ochronę przed lwami (wypasając swoje
bydło, chodzą po sawannie bez żadnej broni). Jako ozdoby służą Masajom koraliki i muszelki kauri, z których robi
się bransoletki, naszyjniki i kolczyki sprawiające, że uszy
Masajów mocno się wydłużają, a dziury w nich zrobione
stają się coraz większe (im bardziej wyciągnięte ucho, tym
według nich ładniej). Jeśli chodzi o podział obowiązków,
to sprawa jest jasna: panowie zajmują się wypasem bydła,
kobiety gospodarstwem, przy czym to właśnie one są odpowiedzialne za wybudowanie chaty i wylepienie powały
gliniastą ziemią zmieszaną z krowim łajnem. Masajowie
znani są też z przeróżnych, ciekawych, choć dyskusyjnych
tradycji, takich jak obrzezywanie (dotyczy zarówno chłopców, jak i dziewcząt), picie mleka wymieszanego z krwią
byka, czy też wypożyczanie gościom żony gospodarza
(traktowane jako przejaw gościnności). Tak na marginesie to żony się kupuje, płacąc za nie bydłem. O statusie
materialnym świadczy liczba krów, dzieci i właśnie – żon.
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HIMBA (Namibia)

Fot.: Monika Witkowska
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MURSI (Etiopia)

Dumą tego zamieszkującego dolinę rzeki Omo
(południe Etiopii) plemienia są kobiety noszące
w wargach gliniane płytki. Różne są tłumaczenia,
skąd się wziął ten kontrowersyjny zwyczaj. Niektórzy twierdzą, że chodziło o odstraszanie złych
duchów, które mogłyby się przez usta dostać do
wnętrza kobiety. Inna teoria utrzymuje, że była to
celowa taktyka w czasach niewolnictwa – na tak
oszpecone kobiety nie było kupców, dzięki czemu
były bezpieczne. Jeszcze inni uważają że jest na
odwrót – kobieta zakładała płytkę, aby podnieść
swą atrakcyjność, przynajmniej w oczach współplemieńców. W obecnych czasach coraz częściej
wydaje się, że kobiety Mursi robią to dla wymiernych korzyści – za każde zdjęcie turyści im płacą,
tym chętniej, im większa jest płytka. Dojście do
płytki w rozmiarze XXL oczywiście trwa – najpierw, jeszcze małym dziewczynkom, nacina się
wargę i wkłada mały z początku krążek, a dopiero
z czasem, w miarę rozciągania wargi, płytkę się
powiększa. Płytki można wyjąć – np. do jedzenia
czy spania, natomiast właśnie za ich sprawą Mursi
nie mają zwyczaju pocałunków.

W wioskach Himbów przebywają głównie kobiety –
mężczyźni zajmują się wypasem bydła i kóz, tak więc
krążą poza obozem, często przez wiele dni. Smukłe,
elegancko poruszające się panie Himba, uważane są
za najładniejsze z grona afrykańskiej płci pięknej. Nie
myją się (woda jest zbyt cenna, aby ją marnotrawić
na ablucje – służy tylko do picia), ale też nie odstraszają zapachem, bo zamiast mycia okadzają się ziołami, a następnie pokrywają ciało czerwono-brązową
glinką, nadającą ich skórze gładkości. Duże znaczenie
mają włosy – można po nich rozpoznać status społeczny – czy mamy do czynienia z mężatką, wdową
czy jeszcze zbyt młodą na zamążpójście dziewczyną.
Strój to głównie spódniczki z wyprawionych skór oraz
liczne ozdoby, w dużej mierze z metalu (np. masywne
obręcze na nogach), co sprawia że waga wszystkich
ornamentów dochodzi nawet do kilkunastu kilogramów! Czy trudno spotkać Himbów? Wbrew pozorom
nie. Niektóre ich wioski otwarcie zapraszają turystów,
a poza tym kobiety Himba często chodzą na zakupy
do miasta, gdzie w swoich tradycyjnych strojach odsłaniających biust, robią zakupy m.in. w supermarketach.
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Sanatorium Uzdrowiskowe

Dukat Medical Spa
to wysokiej klasy kompleks położony 150 m od morza.

BUSZMENI
(Namibia, Botswana, Tanzania)

Niełatwo znaleźć buszmenów opierających się wpływom
cywilizacji, ale jeszcze tacy są. Na przykład w Tanzanii,
gdzie prowadząc koczowniczy tryb życia, nie mają stałych wiosek, tylko podążają za migrującą w zależności od
pór roku zwierzyną. Nie chodzą do miasta, bo nie mają
takiej potrzeby, nie używają pieniędzy, bo nie znają ich
wartości, nieznane jest im pojęcie kalendarza, nie mają
dokumentów, nie umieją czytać ani pisać, a ich mowa
to dźwięki przypominające klikanie. Odwieczne życie w
buszu sprawiło że są częścią natury, na dzikie zwierzęta
polują przy użyciu łuków i zatrutych strzał, mieszkają w
szałasach, a gotują na ogniskach. Ich kuzyni z Namibii
czy Botswany są już jednak inni – zakładają stałe wioski i
spotykają się z turystami, którym za odpowiednią opłatą
objaśniają, jak sobie radzą w buszu, jak rozniecają ogień
i co jedzą. W ich przypadku kontakt z białymi ludźmi jest
już czymś normalnym – owszem, na polowanie pójdą,
ale potem wybiorą się do miasta, bo być może trafi się
turysta chętny na bransoletkę od „prawdziwych buszmenów”. Niestety, za niedługi czas buszmenów nie zobaczymy. Ci pierwsi, z Tanzanii, żyjący jak ich przodkowie,
wymrą, ci drudzy, z Namibii, ucywilizują się tak, że przestaną być buszmenami.

Specjalizujemy się w rehabilitacji dzieci oraz dorosłych
w zakresie:
schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych,
alergii,
schorzeń reumatycznych,
chorób układu krążenia.
Nasza nowoczesna baza zabiegowa oraz wykwalifikowany personel gwarantuje poprawę zdrowia.
Dodatkowo podczas pobytu mogą Państwo skorzystać
z usług proponowanych przez nasze Studio Urody, np.
zabiegu EXILIS, kriolipolizy, hydradermabrazji i wielu
innych.

Fot.: Monika Witkowska
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Podczas pobytu zatroszczymy się o rozrywkę i animacje dla dzieci oraz dorosłych. Dysponujemy szerokim wachlarzem zajęć oraz sal dedykowanych dla
Najmłodszych.

Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical Spa sp.z.o.o.
ul. Wydmowa 9 Dąbki, tel: 515082570, email: recepcja@dukatspa.pl, www.dukatspa.pl
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Gmina Darłowo

więc nawet mało doświadczeni turyści mogą wyruszyć
nimi, by podziwiać po drodze piękną przyrodę. Spływy
na Wieprzy są możliwe przez cały rok (także w zimie!),
natomiast Grabową dopływa się do Bukowa Morskiego.
To jedno z miejsc znajdujących się na szlaku cysterskim,
gdzie zobaczymy wspaniałe zabytki. Wędrówka nim jest
dobrą okazją do duchowych refleksji i poznania sakralnego dziedzictwa kulturowego. Przemierzając ten szlak,
napotkamy też w wielu miejscach na charakterystyczne
muszle: to oznakowanie szlaku św. Jakuba, którym na
tych terenach od ponad 1000 lat pielgrzymowali wierni z litewskiej Kretyngi do dalekiej hiszpańskiej Galicji.
Mimo upływu stuleci szlak nic nie stracił na atrakcyjności, a wręcz przeciwnie! Dla wielu osób przejście nawet
niewielkiej części tego szlaku jest wspaniałą życiową
przygodą.

– skąpana w słońcu

Dąbki, najmłodsze z polskich uzdrowisk nad morzem, ma grono stałych wielbicieli. Przyjeżdżają
tu skuszeni ciszą i spokojem, bo Dąbki to wciąż kameralne miejsce. Tu rankiem obudzi was
szum fal, a o zachodzie słońca można w spokoju podziwiać wspaniały spektakl natury.

Dla kuracjuszy
Tutejszy mikroklimat służy leczeniu chorób układ krążenia, dróg oddechowych, a miejsce to jest szczególnie
nastawione na leczenie dzieci. Chętnie przybywają tu całe
rodziny, by korzystać z jego atrakcji, zwłaszcza że tutejsze
powietrze jest bardzo czyste i zdrowe. Już kilka dni w tym
uzdrowisku wpływa dobroczynnie na organizm: poprawia
się samopoczucie, wentylacja płuc i krążenie. Różnorodne zabiegi (w tym także doskonałej jakości borowinami)
mają zbawienny wpływ na kuracjuszy.

Dla zmęczonych wielkomiejskim gwarem
Oczywiście największą atrakcją nie tylko dla najmłodszych turystów jest tutejsza plaża. Szeroka, z jasnym
piaskiem zachęca do zabawy i spacerów. Wystarczy wziąć
kijki do nordic walking i wyruszyć przed siebie, by zapo-

mnieć o całym świecie! Można też wybrać się na wycieczkę rowerową i leśną drogą pojechać do Dąbkowic. A że
droga wiedzie mierzeją, stąd z jednej strony będziemy
widzieć morze, a z drugiej – jezioro. To miejsce zachwyca
dzikością: poza kilkoma domami i przystanią żeglarską
nad jeziorem nie ma tu żadnych śladów cywilizacji. I bardzo dobrze! Odcięcie od świata paradoksalnie staje się
atutem tego miejsca, dla zmęczonych wielkomiejskim
gwarem.

Dla kajakarzy i piechurów
Dodatkową atrakcją jest rejs statkiem wycieczkowym
„Milka” oraz możliwość wypożyczenia jachtu lub kajaka,
by z wody podziwiać piękno Jeziora Bukowego. Na miłośników kajakarstwa czekają też szlaki na uchodzących do
Bałtyku rzekach Wieprza i Grabowa. Obie są dość łatwe,

Fot. Anna i Krzysztof Kobusowie

24

Dla aktywnych i miłośników historii
Jeśli marzy się nam aktywny wypoczynek, warto odwiedzić Bobolin. Działa tu bowiem stadnina, dzięki czemu
możemy udać się na romantyczną przejażdżkę konno po
plaży. Malownicze zachody słońca są dopełnieniem idyllicznej scenerii! Wreszcie przez gminę Darłowo przebiega międzynarodowy szlak rowerowy sieci EuroVelo R-10.
Całość szlaku obejmuje ponad 8500 km (z czego ponad
500 jest w Polsce) – może właśnie jadąc z Gleźnowa do
Dąbek, zaczniemy naszą przygodę z odkrywaniem jego
uroku? A jeśli pasjonuje nas historia – wyruszmy na Szlak
Zabytków Średniowiecza. Ponad 100 km najlepiej przejechać rowerem lub autem, odwiedzając po drodze zabytkowe kościoły, dawne domy, a przede wszystkim Zamek
Książąt Pomorskich. To miejsce związane jest z historią
jednego z najciekawszych władców tych ziem. Eryk Po-
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morski był królem Norwegii, Danii i Szwecji, potem przez
jakiś czas zajmował się piractwem, a jego historia to materiał na film sensacyjny lub dobry kryminał! Pochowany
został w kościele MB Częstochowskiej w Darłowie – jego
grobowiec znajduje się w bocznej kaplicy.
By poznawać atrakcje gminy Darłowo, najlepiej zamieszkać w kameralnym pensjonacie lub skorzystać z oferty
agroturystycznej. Atutem tutejszych gospodarstw agroturystycznych jest domowa kuchnia. To istny raj kulinarnego slow food, czyli produktów przygotowywanych w oparciu o tradycyjne receptury. Dzieciom z pewnością wiele
radości sprawi bliskość zwierząt i okazja do zobaczenia
wiejskiego życia. Szczególnie spodoba im się w miejscowości Wicie, gdzie jest minizoo z kolorowymi ptakami,
królikami i kózkami. A że Wicie są geograficznym środkiem polskiego wybrzeża położonym na terenie obszaru
NATURA 2000, stąd jest to idealne miejsce na odpoczynek
i kąpiele w morzu. Zaś jeśli zabierzecie dzieci do Leonardii – będą wniebowzięte, odkrywając urok dawnych gier.
W wiosce Krupy czeka blisko sto gier – tu nie tylko zobaczymy, czym mógł bawić się słynny Leonardo da Vinci,
lecz także zagrać w każdą z nich. I nieważne, ile mamy lat
– wcześniej czy później każdy ulega czarowi tego miejsca!
Na terenie gminy działa stowarzyszenie „Zagroda” zrzeszające gospodarstwa – www.zagroda.urlopnadmorski.pl.

REKLAMA
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Jurze
Wiosną turystyka kwitnie na

Jura Krakowsko-Częstochowska należy do najchętniej odwiedzanych przez
turystów regionów w naszym kraju. Jedno z najbardziej malowniczych miejsc
w Polsce i kolebka polskiego dziedzictwa, położone w województwie
małopolskim i śląskim, to idealne miejsce dla miłośników zarówno turystyki
kulturowej, historycznej, jak i aktywnej.
Zamek w Pieskowej Skale

Co składa się na wyjątkowość Jury? Piękno krajobrazu
z bajkowymi wręcz formami wapiennych ostańców, skał
oraz jaskiń, tajemnicze ruiny zamków, wyjątkowa różnorodność fauny i flory, a dodatkowo bogata baza turystyczna i liczne imprezy kulturalne, sportowe i plenerowe organizowane cyklicznie sprawiają, że chce się tutaj
wracać na dłużej i o każdej porze roku. A szczególnie
wiosną!

Na Szlaku Orlich Gniazd
Prawdziwą „perłą w koronie” Jury jest Szlak Orlich
Gniazd. Jeden z najstarszych i najdłuższych szlaków turystycznych w Polsce w 2012 roku otrzymał Złoty Certyfikat
Polskiej Organizacji Turystycznej, stając się najlepszym
produktem turystycznym Polski. Szlak pieszy czerwony
liczący ponad 160 km swoją nazwę zawdzięcza ruinom
zamków i warowni, usytuowanym na skałach dochodzących do 30 metrów wysokości. Kilkadziesiąt zamków
i strażnic powstałych w XIV w. w czasach panowania króla
Kazimierza Wielkiego pobudza wyobraźnię i sprawia, że
chce się przenieść w przeszłość do czasów świetności
dumnych warowni. Można to zrobić pieszo lub na rowerze. Jurajski Szlak Rowerowy –biegnący od Krakowa
przez m.in. Olkusz, Smoleń, Podzamcze, Bobolice, Olsztyn po Częstochowę – daje możliwość niezapomnianej,
kilkudniowej przygody na „dwóch kółkach” przez lasy
i wzgórza oraz poznania najbardziej atrakcyjnych zabytków „Orlich Gniazd”.

Na zamek marsz!
W walce o prym malowniczości przoduje Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu kuszący niesamowitymi widokami i imprezami plenerowymi. Wiosna jest idealną porą
na „żywą” lekcję historii w ruinach najbardziej znanego
obiektu szlaku. Biesiady, wieczory z duchami czy wycieczki tematyczne to tylko niektóre propozycje dla turystów.
Sezon imprez plenerowych w Podzamczu otworzy Festiwal kultury wczesnego średniowiecza. Na XIV Najazd
Barbarzyńców należy być przygotowanym 20-21 maja.
Wiele obiektów na szlaku pięknieje i poszerza swoją ofertę dzięki rekonstrukcjom i renowacjom. Jednym z nich
jest gotycki zamek w Pieskowej Skale, który w ubiegłym
roku po dwuletnim remoncie otworzył swoje podwoje na

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu

nowo. Burzliwe dzieje zamku sprawiły, że nie zachowały się tutaj historyczne wnętrza i pamiątki po dawnych
właścicielach, ale Pieskowa Skała jako oddział muzealny
Zamku Królewskiego na Wawelu przygotowała dla pasjonatów historii i sztuki nowocześnie zaaranżowane wystawy, prezentujące m.in. historię warowni czy przemiany
w dziejach sztuki europejskiej. Oprócz remontu elewacji
i dachu budowli turyści docenią na pewno odnowioną
zamkową restaurację z widokiem na Dolinę Prądnika
i Ojcowski Park Narodowy.

watu przyrody na obszarze
Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Już 29 kwietnia zamek zostanie oficjalnie otwarty na nowy sezon.
Oprócz zwiedzania zrewitalizowanych ruin w Smoleniu
będzie można zobaczyć dodatkową ekspozycję.

W ubiegłym roku zakończyła się także rewitalizacja Zamku Pilcza w Smoleniu. Obiekt to średniowieczna siedziba
rodu Toporczyków-Pileckich położona na terenie rezer-

Jura to nie tylko zamki, przyjeżdżając tutaj, koniecznie
trzeba odwiedzić Żarki. Gmina, której hasło promocyjne brzmi: „Twoje miejsce na Jurze”, może się pochwalić

Zamek Korzkiew

SZLAK ORLICH GNIAZD
przewodnik pieszy i rowerowy

Żarki dla całej rodziny

Zamek w Bobolicach
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Stary Młyn – Muzeum w Żarkach

najlepiej zachowanymi judaikami w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej ze szlakiem kultury żydowskiej, jak
również pięcioma ścieżkami rowerowymi z trasami
wycieczek zarówno dla zaawansowanych fanów dwóch
kółek, jak i dla początkujących amatorów tej rozrywki.
Równie bogato prezentuje się wybór szlaków spacerowych, idealnych na rodzinne wędrówki. Od niedawna
nową atrakcją jest Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie. Młynarstwo, piekarstwo czy kołodziejstwo
– tymi rzemiosłami trudnili się dawniej mieszkańcy
gminy. Teraz dzięki muzeum i jego interaktywnej ekspozycji można przenieść się w czasie, by spróbować
wyrobu beczek albo własnoręcznie zemleć ziarno na
mąkę. Od stycznia 2017 roku Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie jest jednym z 42 obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego. To doskonałe miejsce zrówno dla starszych,
jak i młodszych turystów. „Dzieci odkrywają Żarki” to
tytuł nowego przewodnika o atrakcjach turystycznych
gminy. Wydawnictwo dostępne m.in. w Starym Młynie
pokazuje sposoby na spędzenie wolnego czasu z dziećmi. Dodatkowo uzupełnione turystyczną bazą noclegową, gastronomiczną, produktami turystycznymi oraz

zdjęciami – to prawdziwe kompendium wiedzy dla milusińskich i ich rodziców.
Dzięki nowym inwestycjom przybywa atrakcji turystycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zawiercie
Kromołów do tej pory było znane z ujęcia rzeki Warty
i murowanej kapliczki św. Jana Nepomucena, patrona
źródeł, mostów i ochrony przed utonięciem i powodziami.
W dzielnicy powstał nowy kompleks rekreacyjno-sportowy. Nowe miejsce wypoczynku i atrakcja turystyczna
w jednym, umożliwiła odkrycie źródeł Warty na nowo.
Część rzeki została odsłonięta, powstała platforma widokowa, dwa stawy i system kanałów wodnych, z alejkami,
zielenią i ławkami wokół.
Turysta, który w trakcie turystycznych peregrynacji nie
trafił na Jurę Krakowsko-Częstochowską, powinien szybko nadrobić krajoznawcze zaległości.
Biuro Związku Gmin Jurajskich
pl. Wolności 42, Ogrodzieniec
tel. (32) 673 33 64
www.jura.travel
www.orlegniazda.pl

Związek Gmin Jurajskich Do stowarzyszenia gmin z województw małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, należy 35
gmin. Stowarzyszenie stawia sobie za cel m.in. promocję turystyczną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, rozwój turystyki wiejskiej, ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych Jury, rozwój infrastruktury turystycznej. Związek ma siedzibę w Ogrodzieńcu. www.jura.info.pl
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Republika
Dominikany
Odkryj południowe
wybrzeże Dominikany

Ten wspaniały, tropikalny oraz rajski kraj może pochwalić się linią brzegową o długości 1609 km.
Ze strony północnej otoczony jest Oceanem Atlantyckim, zaś ze strony południowej Morzem
Karaibskim. Posiada 402 km najlepszych plaż na świecie, imponujące ośrodki wypoczynkowe
oraz hotele. Oferuje różnorodne rozrywki oraz atrakcje sportowe i rekreacyjne.

W Dominikanie można zobaczyć najstarsze zabytki
Nowego Świata, zatańczyć do ekscytującej muzyki
merengue czy rozkoszować się pyszną dominikańską kuchnią.

Kolonialna stolica

Stolica kraju, nadmorskie Santo Domingo, leży na
południowym wybrzeżu Republiki Dominikany. Miasto zostało założone w 1496 r. przez Bartolomeo Kolumba, brata słynnego Krzysztofa, odkrywcy wyspy
Hispaniola.
Kolonialna dzielnica stolicy Dominikany wpisana
została na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W Santo Domingo zobaczyć można pierwszą katedrę, Primada de Americas, pierwszy uniwersytet i
pierwszy szpital w Ameryce, a także ponad trzysta
muzeów.
Zdecydowanie warto odwiedzić pałac Alcázar de Colón, Ruinas de San Francisco (ruiny klasztoru) czy
Fortecę Ozama. Innym znanym zabytkiem jest Faro
a Colón, czyli Latarnia morska Kolumba, która dziś
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pełni funkcję centrum kulturalnego i edukacyjnego.
Określenie mianem „latarni morskiej” zawdzięcza
robiącemu ogromne wrażenie oświetleniu. Jej budowa została ukończona w 1992 r., z okazji 500-lecia
odkrycia Ameryki.

WSKAZÓWKA: Nie przegap festiwalu Merengue,
który odbywa się co roku na przełomie lipca
i sierpnia. W lutym ulice miasta wypełnione są
przez setki kolorowych masek podczas popularnych karnawałowych obchodów. W każdy weekend można wziąć udział w „Santo Domingo de Fiesta” przy Plaza de Espana, gdzie można zatańczyć
w rytm merengue i bachata razem z mieszkańcami Santo Domingo czy spróbować wyśmienitej
kuchni i poznać bliżej folklor Dominikany.

Fot. archiwum: Ministerstwa Turystyki Republiki Dominikańskiej
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Na zachód od Santo Domingo

Prowincja Barahona, znajdująca się w południowo-zachodniej części wyspy, ze względu na swoją bliskość do Morza Karaibskiego uznawana jest
za obszar, który posiada najpiękniejsze wybrzeża
w całym kraju. To miejsce, gdzie można skosztować
różnych rodzajów ryb i smacznych potraw, takich
jak langostina czy smażona ryba, podawana z tradycyjnymi „grzankami” (smażone plantany). Ponadto
Barahona ma ciekawe dziedzictwo architektoniczne. Spacerując jej ulicami, zobaczysz budynki takie
jak: zbudowana w 1948 r. katedra Matki Boskiej Różańcowej, Pałac Miejski (Municipal Palace) z 1935 r.
oraz zbudowany w 1952 r. Stary Kościół.

Na wschód od Santo Domingo

Miasto La Romana, jedno z najbardziej popularnych
miejsc wśród turystów, znane jest z trzciny cukrowej, golfa, plaż i nurkowania. Jaskinia Cueva de las
Maravillas znajduje się przy drodze między San Pedro de Macorís a La Romana. Na jej ścianach można
podziwiać ponad 400 malowideł i rycin Indian Taino.
Następnie warto udać się wzdłuż rzeki Chavón, kończąc wycieczkę na Altos de Chavón – replice XVI-wiecznej śródziemnomorskiej wioski. Znajdujący
się tam kościół św. Stanisława, z którego roztacza
się widok na rzekę Chavón, jest popularnym miejscem ślubów. Budowa Altos de Chavón rozpoczęła

Fot. archiwum: Ministerstwa Turystyki Republiki Dominikańskiej, fikno – fotolia.pl
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się w 1976 r. Otwarciu w 1982 r. towarzyszył niezapomniany koncert Franka Sinatry, który odbył się
w miejscowym amfiteatrze mogącym pomieścić 5
tysięcy widzów. Do tej pory wykonawcy światowej
sławy występują w tym miejscu. Obecnie wioska
pełna jest restauracji, cennej biżuterii, sztuki, rzemiosła i cygar. Na południowo-wschodnim wybrzeżu znajduje się Park Narodowy del Este, znany ze
swoich malowniczych plaż i słynnych wysp Saona
oraz Catalina. Podróż w te miejsca motorówką czy
katamaranem przy niesamowitej scenerii wybrzeża
to tylko połowa przyjemności. Większość wycieczek
wyrusza z przystani miasta Bayahibe. Po drodze łodzie mogą zatrzymać się przy bardzo płytkim obszarze plaży Palmilla lub przy mieliźnie Catalinity.

Narodowy Urząd Turystyczny Republiki Dominikańskiej
Štepánská 611/14, CZ-110 00 Praha 1, Czechy
Tel +420 222 231 078
Faks +420 222 231 096
poland@godominicanrepublic.com
www.godominicanrepublic.pl
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Lidzbark Warmiński
– daj się oczarować

Miasto i jego okolice zapewniają niezakłócony pośpiechem wypoczynek, gwarantują odprężenie
oraz całą gamę interesujących wydarzeń i sposobności czynnego spędzenia czasu. Samo dobro.

Dobre życie po warmińsku
Sprzyjające okoliczności przyrody i historii, które są fundamentem atrakcyjnej oferty turystycznej, sprawiają,
że Lidzbark Warmiński nieodparcie kusi, by spędzić tu
choćby kilka dni, a najlepiej cały urlop. Miasto położone
jest w centrum Warmii, w otoczeniu zielonych równin
pociętych zakolami rzek i polodowcowych pagórków,
wśród których lśnią tafle jezior. W ten urokliwy pejzaż
historia wkomponowała średniowieczne gotyckie budowle: ceglane zamki i katedry oraz zaciszne wsie. Absolutnie niepowtarzalna sceneria skłania do zwiedzania

i przemierzania pięknych zakątków pieszo, biegiem, rowerem lub w kajaku.
Lidzbark Warmiński był niegdyś największym grodem
w regionie; świadkami frapujących dziejów są liczne
zabytki, nad którymi króluje zamek biskupów warmińskich wzniesiony w widłach Łyny i Samsarny w drugiej
połowie XIV w. Dziś sielska atmosfera miasta (Lidzbark
Warmiński należy do Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia – Cittaslow) pozwala odetchnąć od szalonego pędu wielkich aglomeracji i zachęca do smakowania
lidzbarskich walorów, a tych nie brakuje, oj nie!

Biegaj i jedz

Jak powszechnie wiadomo, najsłynniejszym lokatorem
lidzbarskiego zamku był Mikołaj Kopernik. W 1503
roku przybył tu jako młody doktor prawa kanonicznego i medyk. Oficjalnie pełnił obowiązki osobistego lekarza biskupa warmińskiego, a tak naprawdę zajmował
uprzywilejowaną pozycję na dworze swojego wuja – biskupa Łukasza Watzenrode. Genialny astronom właśnie
w Lidzbarku Warmińskim opracował zarysy teorii heliocentrycznej. Oczywistym jest więc, że miasto położone
na Szlaku Kopernikańskim organizuje imprezy nawiązujące do swego wybitnego mieszkańca. 30 kwietnia br.
odbędzie się I Bieg im. Mikołaja Kopernika pod honorowym patronatem burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
Jacka Wiśniowskiego. 10-kilometrowa atestowana trasa
umożliwi zobaczenie wielu ciekawych miejsc w mieście
i okolicy, a dodatkową zachętą jest udział sporej grupy
znanych polskich sportowców.
www.bieglidzbarski.pl
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leońskiej, w której uczestniczyło 140 tysięcy żołnierzy. O randze bitwy
pod Heilsbergiem, bo pod taką nazwą przeszła do historii, świadczy
m.in. wpis na paryskim Łuku Triumfalnym. W rocznicę bitwy odbędzie
się przygotowana z rozmachem rekonstrukcja (8-11 czerwca), w której
weźmie udział pół tysiąca ludzi. Do boju stanie piechota, kawaleria i artyleria z Polski, Niemiec, Czech, Francji, Holandii, Włoch, Rosji, Łotwy,
Litwy, a nawet Kanady. Wydarzenie, zaliczające się do prestiżowego grona największych imprez napoleońskich w naszej części Europy, z pewnością zrobi ogromne wrażenie, gdyż odtworzona zostanie XIX-wieczna
osada wraz ze stanowiskami bojowymi, m.in.: szaniec, ziemianki, budynki militarne, obóz wojsk, targ historyczny, spichlerz, karczma i stajnia
– wspaniała scenografia, stroje z epoki, huk armat – będzie się działo!
www.lidzbarskidomkultury.pl/xi-bitwa-heilsbergiem.
To, rzecz jasna, tylko wybrane eventy z obfitego lidzbarskiego kalendarium. Fani z przyjemnością wysłuchają letnich Lidzbarskich Wieczorów Jazzowych. Jak co roku miasto zaprasza też na Dni Lidzbarka Warmińskiego (11-13 sierpnia) oraz Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry
(17-20 sierpnia)… Do Lidzbarka Warmińskiego warto przyjechać, bez
dwóch zdań.

Bieg, któremu patronuje Kopernik, organizowany jest po raz
pierwszy.

Ogólnopolski Festiwal
Serów Farmerskich i Tradycji
Zaplanowany na 3-4 czerwca festiwal odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim już po raz
siódmy. Festiwal „Czas na Ser” jest jedyną
imprezą w Polsce propagującą odtwarzanie
„zapomnianych smaków” i wzmocnienie tradycji serowarskich. Przedzamcze i dziedziniec Hotelu KRASICKI na kilka dni
staną się miejscem spotkań smakoszy serów, wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska lokalnych wytwórców.
W trakcie festiwalu goście będą mieli niejedną sposobność
skosztowania i zakupienia oryginalnych serów farmerskich.
Zresztą nie tylko serów, bo także miodów, tradycyjnych chlebów, chutneyów i konfitur, nalewek, swojskich wędlin, przypraw i ziół oraz wybornych dań kuchni warmińskiej. Nie zabraknie rzecz jasna lokalnego browaru, win z autentycznej
polskiej winnicy i lodów wykonanych wyłącznie z naturalnych
składników. Znaczy, będzie pysznie i radośnie.
www.czasnaser.pl

Bitwa i inne rewelacje
210 lat temu, 10 czerwca 1807 r., pod Lidzbarkiem Warmińskim rozegrała się wielka batalia wiosennej kampanii napo-
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Robert Szewczyk

Czas na Gniew

23 WRZEŚNIA
BIEG GNIEWSKI
Więcej informacji:
.pl, www.zamek-gniew.pl
niew
w.g
ww

Pomorski gród na wiślanym szlaku położony w dolinie Wisły przy ujściu Wierzycy na
pograniczu Doliny Kwidzyńskiej i Pojezierza Starogardzkiego oczarowuje średniowieczną
atmosferą i zdumiewa bogatą ofertą turystycznych atrakcji. Byliście już w Gniewie?

Spacerkiem przez miasto
Gniew wzmiankowany w źródłach z początku XIII w.,
z nadania księcia pomorskiego Sambora II (1276 r.)
na niemal dwa stulecia stał się własnością zakonu
krzyżackiego. Krzyżacy wznieśli górujący nad miastem i najpotężniejszy na lewym brzegu Wisły zamek,
który jest dziś najważniejszym zabytkiem w Gniewie.
Miejska trasa turystyczna prowadzi do zamku i wielu
innych interesujących miejsc; pozwala docenić zachowany od czasów średniowiecza układ przestrzenny miasta. Uwagę zwraca zespół mieszczańskich
kamienic, zwanych lebami, najcenniejszy w województwie pomorskim. Najstarsze z nich pochodzą
z XV w., a architektoniczne detale i elementy wypo-

Średniowiecze
i współczesność

sażenia świadczą o przebudowie w XVIII w. Na rynku i pod arkadowymi łukami kamienic kwitł handel
i tętniło życie miasta; dziś również wiele się tu dzieje.
Dominantą w panoramie Gniewu (warto ją obejrzeć
z doliny Wisły), poza zwieńczoną czterema wieżami
bryłą zamku, jest także gotycki kościół św. Mikołaja
wzniesiony w XIV w. na miejscu pogańskiej świątyni.
Na pobliskiej ulicy Sambora można zobaczyć miejską maskotkę – legendarnego Misia Maciusia (pyszna zabawa czeka najmłodszych na pikniku w dniu
jego urodzin – 1 lipca), a w Ogrodzie Historii zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach
miasta.

Fot. Studio A
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Zamek w Gniewie, choć wielokrotnie
przebudowywany,
zachował pierwotny gotycki
styl. Odbudowany po pożarze
w 1921 r. wchodzi obecnie
w skład kompleksu budowli
wzgórza zamkowego, na który
składają się również dwa hotele, schronisko młodzieżowe
zwane dormitorium, restauracja, kawiarnia, zamkowe stajnie i przystań, a także Histo-
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ryczny Park Roz-rywki, w którym w okresie od czerwca
do sierpnia w każdy weekend odbywają się interesujące
„Podróże w przeszłość”. Zamek uznawany jest za jeden
z głównych ośrodków upowszechniania historii w Polsce. Filarem działalności rekonstrukcyjnej jest Chorągiew Husarska Marszałka Województwa Pomorskiego,
licząca ponad 30 osób zajmujących się odtwarzaniem
tradycji XVII-wiecznej husarii, jednej z najlepszych formacji kawaleryjskich w Europie. Kunszt rycerzy najpełniej docenić można podczas odbywającej się co roku
w gniewskiej twierdzy inscenizacji „Vivat Vasa! Bitwa
dwóch Wazów” (19-20 sierpnia), a także podczas XXVI
Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego Króla Jana III,
którego finał nastąpi w trakcie hucznie fetowanych Dni
Gniewu (24-25 czerwca). Okolice Gniewu, miasta położonego na nadwiślańskiej skarpie, z której roztacza się
piękny widok na meandrującą rzekę, można poznawać
w kajaku podczas spływu krętą Wierzycą lub z gondoli
(wycieczki z przystani zamkowej). Nie brakuje również
urokliwych tras pieszych i rowerowych oraz okazji do
podglądania przyrody w dwóch Obszarach Chronionego
Krajobrazu: Gniewskim i Nadwiślańskim, oraz trzech

Rezerwatach Przyrody: Opalenie, Wiosło Małe i Wiosło
Duże. Piękne miejsca czekają też na wędkarzy, grzybiarzy, agroturystów i amatorów konnej jazdy. Bez względu na ulubioną formę spędzania wolnego czasu każdy
znajdzie coś dla siebie. Trudno nie wspomnieć o smakowitych potrawach kociewskich, różnorodnej bazie
noclegowej na każdą kieszeń oraz wakacyjnym repertuarze gniewskich wydarzeń, w którym znajdują się te
najbardziej lubiane przez turystów.
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Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł,
ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć.
Coco Chanel

Coś dla ducha

Talaria – kobieca oaza

Robert Szewczyk

Talaria Resort & SPA – jest pierwszym w Polsce obiektem hotelowym wellness
i spa, którego oferta pobytowa została przygotowana przede wszystkim z myślą o kobietach!
Nie znaczy to jednak, że mężczyźni nie mają tu wstępu – oni także znajdą
w Talarii swoje ulubione miejsca.

Wyjątkowe miejsce
Talaria Resort & SPA jest pierwszym w Polsce obiektem
wellness i spa, którego oferta pobytowa została przygotowana przede wszystkim z myślą o kobietach! Nie znaczy
to jednak, że mężczyźni nie mają tu wstępu – oni także
znajdą w Talarii swoje ulubione miejsca.
Obiekt znajduje się w Trojanowie koło Garwolina, mniej
więcej w połowie drogi między Warszawą a Lublinem.
Goście mogą korzystać z urokliwego, pieczołowicie odrestaurowanego XIX-wiecznego pałacu Ordęgów otoczonego 25-hektarowym parkiem. Wokół panuje cisza i spokój;
słychać tylko szum traw, szelest liści, śpiew ptaków, rozmowy świerszcza ze szczupakiem, a przy dobrej pogodzie
można usłyszeć nawet własne marzenia…

Boski komfort
Pierwszym właścicielem majątku był Mikołaj Powała
z Taczowa – postać wspominana w powieści „Krzyżacy”
Henryka Sienkiewicza – ponoć trojanowskie dobra otrzymał w podzięce za męstwo wykazane podczas bitwy pod
Grunwaldem.
Czarodziejska Talaria Resort & SPA nawiązuje do starogreckigo określenia Talariae, skrzydlatych sandałów, bę-

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

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

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

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

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

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

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

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

miejsce

miejsce

–40oC i radosne zabawy w „Jaskini pod Porońcem”,
„Baniorze basisty” czy „Cornym stawie”.

Góralski folklor, festiwale
i jadło cepra uradują

BUKOWINA

TATRZAŃSKA

nastoma wyciągami, dziewięcioma kolejami linowokrzesełkowymi i pysznym wyborem tras zjazdowych
oraz biegowych. Gdy śnieg znika, stoki Kotelnicy nie
pustoszeją – warto wjechać na szczyt, by sycić oczy
cudnymi widokami Tatr, Gorców i Pienin. Fani sportu i aktywnego spędzania czasu z przyjemnością
przetestują „Kołster” – zjazdową trasę rowerową,
i skorzystają z przejażdżki na monsterrollerze – terenowej hulajnodze, której niestraszne górskie wertepy.

czyli wypoczynek pełną gębą

Podtatrzańska gmina położona nad rzeką Białką skupia w sobie to, co najbardziej
interesujące dla turysty: narciarskie wyciągi, widokowe szlaki, relaksujące termy, gó-

Całą gminę oplata sieć szlaków turystycznych: rowerzyści
i piechurzy mają do wyboru malownicze trasy wiodące
np. w stronę Tatr, na Spisz, nad Jezioro Czorsztyńskie
lub Słowację. Nieustającym przebojem jest wycieczka
nad Morskie Oko z Łysej Polany. Warto też zatrzymać się
na niepozornej polanie Głodówka, skąd rozpościera się
absolutnie najpiękniejsza panorama Tatr.

ralski folklor i regionalną kuchnię. Można wybierać, ale dlaczego nie spróbować
wszystkiego?
Gmina Bukowina Tatrzańska należy z pewnością do
najbardziej turystycznych gmin w Polsce: władze
i mieszkańcy stwarzają przybyszom wymarzone warunki do czynnego odpoczynku. Różnorodna baza
noclegowa i gastronomiczna, infrastruktura narciarska i turystyczna, atrakcje krajoznawcze oraz imprezy
folklorystyczne tworzą niesamowity miks, w którym
każdy wyłowi coś dla siebie. Nie chce się po prostu
wracać do domu.

Narciarze, kolarze
i piechurzy w gorącej wodzie kąpani
Bukowiańskie stoki są łagodne i długie, a biały
puch zalega na nich do późnej wiosny. W nowoczesnych kompleksach narciarskich można przyjemnie spędzać czas i szusować całymi rodzinami
w Bukowinie Tatrzańskiej, Czarnej Górze, Białce
Tatrzańskiej czy Jurgowie. Choćby czynny przez cały
rok Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska z kilku-

fot . S . P y tel
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Po aktywnym dniu koniecznie trzeba skorzystać
z fenomenalnej oferty parków wodnych w Bukowinie Tatrzańskiej i Białce Tatrzańskiej. Nie ma to jak
odprężenie w basenach termalnych, SPA, jacuzzi
i saunariach: mineralne wody o temperaturze 30-

Tradycje podhalańskiej i spiskiej kultury ludowej
kultywują regionalne zespoły działające w Centrum
Kultury „Dom Ludowy”. Wiele imprez w nim organizowanych ma już ugruntowaną renomę, a wśród
niech prym wiedzie letni Festiwal Folkloru Polskiego
„Sabałowe Bajania”. Ciekawie zapowiadają się też
wydarzenia wiosenne: 36. Przegląd Palm Wielkanocnych (9 kwietnia), 32. Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska „Małe Bajania 2017”
(29 kwietnia), XV Festyn „U zbiegu kultur – LINDADA
2017” 3 maja w Białce Tatrzańskiej czy Gminny Konkurs Tańca Góralskiego w Leśnicy.
Górskie eskapady i góralskie tańce pociągają za sobą
konieczność uzupełnienia kalorii, które w Gminie Bukowina Tatrzańska są wyjątkowo apetyczne. Lokalne karczmy, gospody i restauracje serwują smażone
pstrągi, moskole, placki po zbójnicku, kwaśnice na
świńskich żeberkach i grillowane oscypki. Pięknie Was
do Gminy Bukowina Tatrzańska zapraszamy!
www.ugbukowinatatrzanska.pl
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przyjemną formą rekreacji i aktywnego spędzania czasu, ale co równie ważne, dają sposobność
poznania przyrody, historii i kultury regionu.

fot. © gstockstudio – fotolia.pl

Śląskie rzeki otwierają przed entuzjastami kajakarstwa wiele możliwości. Spływy są nie tylko

Przez Śląskie biegnie granica między dorzeczami Wisły
i Odry. Rzyki, jak godają Ślązacy, zanim ujdą do jednej
lub drugiej, przemierzają śląskie góry, pogórza, kotliny, wyżyny i niziny – są przewodnikami odkrywającymi
przed kajakarzami zalety i wdzięki tej krainy. Wisła rodzi się na zboczach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim,
Odra, której źródła biją w czeskich Górach Oderskich,
od wieków jest ważną śląską drogą wodną. Z Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej wypływa Pilica – najdłuższy lewy dopływ królowej polskich rzek, oraz Warta –
trzecia pod względem długości rzeka w naszym kraju.
Naturalny system wodny uzupełniają kanały i zbiorniki
zbudowane w celach gospodarczych, ale interesujące
również pod kątem rekreacji i krajoznawstwa.
Poznawanie Śląskiego w kajaku może wydawać się

nieco zaskakującą propozycją, a jednak warto spłynąć
wybranym szlakiem wodnym, by spojrzeć na region
z rzecznej perspektywy. Śląskie kluby i organizacje
kajakarskie mają długoletnie tradycje, trasy są dobrze
przygotowane, nie brakuje solidnej infrastruktury dla
wodniaków, a urokliwych widoków i ciekawych miejsc
jest w bród. Nad rzekami położone są historyczne miasta i miasteczka z zabytkami, muzeami i skansenami,
parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody. Oczywiście trzeba wysiąść z kajaka, by je zwiedzić, ale taka
wycieczka z pewnością nas nie rozczaruje. Poza tym
śląskie rzeki oferują to, co w kajakarstwie najprzyjemniejsze: czynny wypoczynek, odrobinę emocji podczas
pokonywania przeszkód oraz sielankowe wieczory przy
ognisku i gitarze. To co? Pagaje w dłoń i na wodę!
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Graniczny meander Odry, Krzyżanowice

Brama do Polski

Wpuszczeni w kanał

fot. Natalia Wójcik

fot. ŚOT Tomasz Gębuś

Odra wpływa na terytorium Polski przez Bramę Morawską – obniżenie rozdzielające Sudety od Karpat.
Doliną Górnej Odry podążali kupcy (tędy m.in. wiodła
odnoga szlaku bursztynowego) oraz misjonarze – krzewiciele wiary chrześcijańskiej. Pierwszą polską miejscowością na szlaku wodnym, który rozpoczyna się
w czeskim Bohuminie, są Chałupki, skąd do ujścia Olzy
płynie się urzekającymi Granicznymi Meandrami Odry

(obszar chronionego krajobrazu) wśród wilgotnych łąk
i zalewowych lasów łęgowych – to zdecydowanie najładniejszy odcinek rzeki. Po 25 km rzeka wpływa do
Raciborza – historycznej stolicy Górnego Śląska, gdzie
wznosi się XIII-wieczny zespół zamkowy z kaplicą
ufundowaną przez księcia Przemysława, a uznaną za
perłę śląskiego gotyku. Spływ kończy się po ok. 75 km
w przyjaznej Marinie Lasoki (www.lasoki.eu) w Kędzierzynie-Koźlu.

Dorzecze Górnej Odry jest na tyle ekscytujące i popularne wśród
kajakarzy, że gmina Kędzierzyn-Koźle wydała poświęcony mu
przewodnik (wyd. 2010 r.). Pasjonaci spływów odnajdą w nim nie
tylko opis Odry, począwszy od Ostrawy aż po Kędzierzyn-Koźle,
ale również atrakcyjne szlaki wiodące jej dopływami, m.in. Olzą,
Rudą, Kłodnicą oraz Kanałem Gliwickim, łączącym Gliwice
z Kędzierzynem-Koźle (ujście do Odry). Spływ z Mariny Gliwice
Marina Gliwice
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Spływ kajakowy rzeką Rudą, Kuźnia Raciborska
(www.marinagliwice.pl) kanałem zbudowanym w latach 30.
XX w. nie jest nużący, mimo że wiedzie przez uprzemysłowione tereny. Nowoczesna droga wodna obfituje w wiekowe
obiekty hydrotechniczne: jazy, upusty, syfony i śluzy. Kanał
o długości liczącej nieco ponad 40 km zasilany jest przez rzekę Kłodnicę, a spływ urozmaica pokonanie kilku śluz, np. tej
w Rudzińcu, gdzie różnica poziomów wynosi 6 m. Trzeba dodać, że jakość wody w kanale żeglugowym poprawia się z roku
na rok, żyją w nim okonie, karpie i płocie, a tu i ówdzie zadomowiły się nawet raki (www.ssk-wiking.pl, www.kajnar.com.pl).

Godny polecenia jest również spływ Rudą, w całości
śląską rzeką o długości około 50 km, który rozpoczyna się w Stodołach, dzielnicy Rybnika. Ruda przepływa przez urokliwe zakątki Parku Krajobrazowego
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”,
więc kajakarzom nieustannie towarzyszą pejzaże har-

monijnie ukształtowane rękoma pracowitych zakonników. Manewrowanie naturalnymi zakolami rzeki oraz
wymijanie zwalonych pni drzew wymaga odrobiny
wprawy, ale daje dużą frajdę. Obowiązkowy przystanek
w Rudach, gdzie znajduje się zabytkowy zespół klasztorno-pałacowy – jak donoszą przewodniki turystyczne
– jedno z najpiękniejszych miejsc na Śląsku. Młodszych
uczestników spływu zainteresuje z pewnością wycieczka do Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej położonej na arcyciekawym Szlaku Zabytków Techniki (www.
zabytkitechniki.pl) i przejażdżka kolejką lub/i ręczną
drezyną (www.aktywni.net.pl).

Zagłębie w widłach

Zagłębie Dąbrowskie węglem kamiennym stoi. Górnicze i przemysłowe dziedzictwo regionu zapisane
zostało w krajobrazie, ale kto sądzi, iż zagłębiowska
przyroda całkowicie uległa industrializacji, ten racji nie

fot. ŚOT Tomasz Gębuś

Znów na Rudą

Spływ rzeką Wartą
ma. Zagłębie położone jest w widłach trzech
rzek: Czarnej Przemszy, Białej Przemszy
oraz Brynicy – każda z nich jest urozmaiconym szlakiem wodnym. Dąbrowa Górnicza –
największe pod względem powierzchni miasto i serce Zagłębia – ma w swoich granicach
zarówno unikatową Pustynię Błędowską, jak
i Pojezierze Dąbrowskie skompletowane ze
sztucznych zbiorników. Na Białej Przemszy,
która dzieli pustynię na dwie połowy, można zobaczyć kajakarzy płynących rubieżami
Dąbrowy Górniczej, gdzie rzeka rozpływa się
wśród mokradeł i podmokłości. Nieco dalej,
w dzielnicy Okradzionków, płynie wąską i głęboką doliną przez Garb Ząbkowicki, tworząc
malowniczy przełom. Następnie Biała Przemsza zmienia kierunek i klucząc ciasnymi
meandrami, dąży do Mysłowic, gdzie łączy
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Na wodniaków czekają mariny, przystanie, wypożyczalnie kajaków, ośrodki wypoczynkowe i miejsca biwakowe oraz obiekty gastronomiczne i agroturystyczne. Planując spływ, zajrzyjcie do portalu
turystycznego Województwa Śląskiego www.slaskie.travel (zakładka: Aktywnie/Na wodzie/Kajakarstwo).
Pojezierze Dąbrowskie – Pogoria

Jurajskie fascynacje

czenia spływu, wypoczynku lub Wisły (www.przemsza.
pl). Miłośnicy regionu cenią sobie również kajakowanie
Wiercicą, prawym dopływem Warty. Początkiem rzeki
są krasowe wywierzyska w Złotym Potoku, ale spławny odcinek zaczyna się nieco dalej, we wsi Sygontka.
Urozmaiceniem czasu spędzonego na wodzie jest
możliwość przyjrzenia się przyrodniczej osobliwości,
tzw. Niebieskim Źródłom bijącym na dnie sztucznego
zalewu Julianka.

wody nie wymagają przeniosek. Jednym słowem: rzeka
dla wymagających. W zamian oferuje lesiste pejzaże,
ptasie rozlewiska oraz wyżynny przełom. W zależności
od chęci i czasu można wybrać opcję jedno-, dwu- lub
nawet trzydniowej wycieczki. Popularny, weekendowy
spływ rozpoczyna się w Dankowie i kończy w Kulach
(ujście do Warty), z noclegiem w Zawadach (www.kajakiem.pl, www.jurapolska.com).

Liswartą warto

fot. ŚOT Tomasz Gębuś

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, zwana potocznie
Jurą, jest najrozleglejszym w kraju obszarem krasowym. Wapienne ostańce zwieńczone średniowiecznymi zamczyskami są najbardziej rozpoznawalnym
elementem wyżynnego krajobrazu, a spływ jurajskimi
rzekami zapewni oryginalne wrażenia. Najciekawszy
dla kajakarzy odcinek Warty rozciąga się między częstochowską dzielnicą Mirów a wsią Skrzydłów. Mirowski Przełom Warty ze względu na walory przyrodnicze
został włączony do sieci NATURA 2000. Niespiesznie
wiosłując zamaszystymi zakolami rzeki, przemierzamy tereny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, mijając skalne bramy i dorodne lasy. Charakterystycznym
miejscem na tym odcinku jest osnuty legendą ostaniec
wapienny – Skała Miłosna w Mstowie (przystań wodna). Miejscowość słynie z cennego zabytku sakralnego
– Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej z XVIII w. Płynąc dalej, dotrzemy do plaży przy drewnianym moście
w Karczewicach, będącej dogodnym miejscem zakoń-

fot. Michał Radek, archiwum UM w Dąbrowie Górniczej

się z Czarną Przemszą – to historyczne miejsce znane
jest pod nazwą Trójkąta Trzech Cesarzy (tu spotykały
się granice Prus, Austro-Węgier i Rosji). Stąd, już jako
Przemsza, toczy swe wody do Wisły (www.przemsza.
pl).

Zalew w Pilicy (Jura Krakowsko-Częstochowska)

Kajakarze dzielą się na tych, co lubią się pogrzać w słoneczku, dając się nieść leniwemu nurtowi rzeki, oraz
na tych, którzy wolą zmierzyć się z przeszkodami i pomachać pagajem. Kręta Liswarta, prawy dopływ Warty,
przemierzająca urokliwe zakątki Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, zadowoli i jednych, i drugich. Nudzić się
tu nie sposób, a spiętrzenia, bystrza, prożki, zwalone
drzewa i stare młyny wymagają sporo zaangażowania,
choć nie są niebezpieczne i przy wyższych stanach

Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice,
tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel
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Agnieszka Zawistowska

INDIE
Fascynujące od tysiącleci

Pendżab – nie tylko kolebka sikhizmu

Magiczne i wielokolorowe

Indie to nie tylko nowoczesne New Delhi, bollywoodzki Mumbaj czy turystyczne Goa. Te miejsca znane są chyba każdemu turyście na świecie i nie
oddają prawdziwego ducha kraju w przeciwieństwie do słynącego z doskonałego jedzenia i bogatej kultury Pendżabu. To właśnie tutaj powstał sikhizm
– religia wolności, równości i braterstwa. Najważniejszym jej ośrodkiem jest
Amritsar, stolica stanu, w której znajduje się Złota Świątynia. To najsłynniejsze
sikhijskie miejsce kultu, które kryje świętą księgę zwaną Sri Guru Granth Sahib
– najcenniejszą relikwię tej wiary. W Pendżabie leży także Czandigarh nazywane Pięknym Miastem. Tu znajduje się słynny Kamienny Ogród stworzony
z odpadów przemysłowych i domowych. W tym niezwykłym parku znajdują
się setki rzeźb, w tym postaci tancerzy, muzyków oraz zwierząt. Trzeba przyznać, że całość robi imponujące wrażenie.

uwodzą bogatą kulturą,

Osobliwości stanu Meghalaya

chać, albo znienawidzić, ale

Kraj kontrastów potrafi zadziwić. Wystarczy udać się do leżącego w północno-wschodniej części Indii stanu Meghalaya, gdzie znajduje się jedno z najmokrzejszych miejsc na świecie (Czerapundżi), żeby się o tym przekonać. Region
często bywa nazywany Szkocją Wschodu ze względu na piękne jeziora i porośnięte sosnami wzgórza. Można tu natrafić na liczne „żywe” mosty zrobione
z korzeni drzew figowca sprężystego, które przywodzą na myśl baśniową scenerię. Kilka lat temu wiedzieli o nich tylko okoliczni mieszkańcy, którzy budowali je na własny użytek. Dziś mosty stanowią jedną z miejscowych atrakcji.
Ale nie największą. Obszar Meghalaya zamieszkuje lud Khasi, który rządzi się
własnymi prawami. Panują tu zgoła inne zasady niż w pozostałej części Indii,

egzotyczną kuchnią i wspaniałą zróżnicowaną przyrodą. To również kraj kontrastów zarówno społecznych,
jak i gospodarczych. Ci, którzy je odwiedzili, twierdzą,
że Indie można albo pokona pewno trudno będzie
o nich zapomnieć.
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W Orange wierzymy w bycie szczęśliwym i obdarowywanie
tym szczęściem innych, bo wiemy, że dobra karma do nas
wróci.
bo przywileje i majątek należą do kobiet, a dziedziczenie
odbywa się pomiędzy żeńskimi potomkami (najmłodsza
córka otrzymuje całą własność przodków). Wedle tradycji
dzieci otrzymują nazwisko matki, a mężczyzna powinien
wprowadzić się do domu żony. I to bez dyskusji!

Świątynie Maharasztry
Podróżując po Indiach, nie można sobie odmówić wizyty w jej wspaniałych świątyniach. Jedne z najciekawszych
znajdują się w stanie Maharasztra. Mowa o dwóch niezwykłych kompleksach wykutych w skałach. Pierwszym
z nich są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO i rozciągające się na długości ok. 3 kilometrów
jaskinie Ellora. Zespół 34 budowli sakralnych powstał pomiędzy V a X w. dzięki mnichom trzech tradycji: buddyjskiej, hinduistycznej oraz dżinijskiej. Wśród wszystkich najbardziej wyróżnia się świątynia Kailash mająca być repliką
niebiańskiej siedziby Sziwy. Budowla została wyrzeźbiona
w litej skale poprzez usuwanie kolejnych warstw materiału kamiennego aż do uzyskania pożądanego kształtu.
Podobnie jak w przypadku Ellory, także Adżanta powstała dzięki pracy mnichów. Buddyści wykuli w skałach 30
pieczar, w których powstały świątynie i klasztory. Cztery
groty stanowią miejsce kultu (tzw. ćajtje), pozostałe są
miejscami zamieszkania i gromadzenia się mnichów (tzw.
wihary). Wszystkie obiekty są niezwykle pięknie zdobione
rzeźbami i freskami, które zachowały się do dziś w całkiem niezłym stanie.

Pociągiem przez Indie
Wydawać by się mogło, że zwiedzanie Indii pociągiem
to nie najlepszy pomysł. A to błąd. Odkrywanie Orientu
nabiera wtedy nowego smaku, nadaje doświadczeniom
nuty romantycznej dekadencji. Szczególnie jeśli w kilkudniową podróż można wybrać się luksusowym pociągiem, a takich w Indiach nie brakuje. Zabierają pasażerów
m.in. do słynnych indyjskich miast, jak Dżodhpur, Bikaner,
Dżajpur, Waranasi czy Agra, ale i do parków narodowych
oraz miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, jak choćby wspomniane wcześniej jaskinie. Najpiękniejsze miejsca nagle znajdują się na wyciągnięcie ręki
oprawione w elegancki sposób. Bo dlaczego nie podróżować po Indiach w stylu Herculesa Poirot?

Zależy nam na dostarczaniu podróżnikom niesamowitych
doznań, odwołując się do wszystkich ich zmysłów. Pokazujemy
Indie i subkontynent w najczystszej i egzotycznej formie.
Naszym celem jest stworzenie globalnej rodziny szczęśliwych
i zadowolonych podróżników, którzy będą wracać do nas za
każdym razem, gdy pomyślą o wakacjach.

www.orangedmc.com
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Odległy, a zarazem bliski

KAZACHSTAN

Rozmowa z ambasadorem Kazachstanu w Polsce Ałtajem Abibułłajewem.

Magazyn Świat: Czy może pan ambasador przybliżyć w kilku słowach Kazachstan? Czy jest coś, co łączy nasze narody?
Ałtaj Abibułłajew: Kazachstan geograficznie jest dalekim krajem, ale historycznie i emocjonalnie jesteśmy
sobie bliscy. Franciszkanin Benedykt Polak dotarł do
Kazachstanu na długo przed wyprawą Marco Polo, od
tamtego czasu wielu Polaków przybywało do Kazachstanu, kraju, który położony jest w samym sercu Eurazji
– Europy i Azji. Większość podróżników, którzy wędrowali z Europy do Azji i odwrotnie, przemierzali tereny
współczesnego Kazachstanu, wszak tędy wiedzie słynny
Jedwabny Szlak. Po rozbiorach Polski, gdy Kazachstan
był częścią Imperium Rosyjskiego, zamieszkało tu wielu
Polaków. Nasze narody połączył wspólny los historyczny. Słowo Kazach z języka kazachskiego tłumaczy się
jako „wolny człowiek”. Wolny od wszelkich ustrojów

politycznych, dogmatów religijnych, jakichkolwiek narzuconych ograniczeń, i w czasie i w przestrzeni. Kazachowie są jak rozległe stepy, wolni i niezależni. To
właśnie umiłowanie wolności łączy nasze narody.
Historia Kazachstanu jest bardzo urozmaicona, niedawno obchodziliśmy 25. rocznicę odzyskania niepodległości, ale dzieje państwowości kazachskiej sięgają 25
wieków. 550 lat temu ukształtowała się monarchia kazachska, z wyraźnymi granicami, instytucjami państwowymi, sądami. Już wówczas wybieraliśmy swoich władców. Kazachska kultura polityczna kształtowana jest
więc od wielu stuleci. Kazachstan zajmuje obecnie 9.
miejsce na świecie pod względem powierzchni, ale liczy
ponaddwukrotnie mniej mieszkańców niż Polska. Mówi
się, że jest to najbardziej europejskie państwo w Azji
i najbardziej azjatyckie w Europie (ok. 14% Kazachsta-

nu należy geograficznie do Europy). Jesteśmy częścią
różnych europejskich struktur, takich jak Organizacja
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i UEFA
– międzynarodowa organizacja zrzeszająca związki piłki nożnej. Utrzymujemy partnerskie relacje z wieloma
instytucjami gospodarczymi Unii Europejskiej i krajami
europejskimi.
M.Ś.: Kazachstan to odległy, ale piękny kraj. Polakom raczej
mało znany, masowi turyści rzadko tam docierają. Panie ambasadorze, co można zrobić, żeby biura podróży przywoziły
więcej turystów z Polski do Kazachstanu?
A.A.: Powiem tak, rząd kazachski podjął bezprecedensową decyzję o zniesieniu od 1 stycznia 2017 r. obowiązku wizowego dla Polaków i obywateli innych krajów
unijnych, co można potraktować jako fundamentalny
krok w stronę wzajemnego zbliżenia i usunięcia wszelkich barier, które utrudniają wzajemne kontakty. Efektem
wizyty państwowej J.E. Prezydenta Republiki Kazachstanu, Pana Nursułtana Nazarbajewa, w Polsce w sierpniu
2016 r. była m.in. decyzja o uruchomieniu od maja 2017
r. stałych połączeń lotniczych między Warszawą a Astaną. Uważam, że te decyzje władz Kazachstanu otwierają możliwości swobodnego podróżowania do naszego
kraju i nawiązywania kontaktów gospodarczych. Warto
poznać nie tylko historię Kazachstanu, ale także odkryć
jego współczesność: nową stolicę, nowoczesne miasta,
potencjał turystyczny wielu regionów. Nasz rząd realizuje
wiele projektów infrastrukturalnych w dziedzinie turystyki. Przez wiele lat była to niestety zaniedbana gałąź gospodarki, ale sądzę, że kazachska przedsiębiorczość jest
solidną podstawą promocji kraju i tworzenia dobrych
warunków dla turystów.

M.Ś.: Kazachstan – kraj wielokrotnie większy od Polski –
z pewnością przyciąga walorami krajoznawczymi. W jakich
wydarzeniach, eventach lub festiwalach warto wziąć udział?
A.A.: Kazachstan jest atrakcyjny o każdej porze roku!
Faktycznie zimy są tu srogie (w północnej części kraju temperatura powietrza może spaść nawet poniżej
–40oC), a lata upalne i suche (na południu sięga ponad +50oC), ale właśnie w tych skrajnościach tkwi urok
i odmienność naszego kraju. Kazachstan reprezentuje
całe spektrum klimatów, nie zawsze jest tak zimno lub
gorąco. Od południowej do północnej granicy trzeba lecieć przez 2,5 godziny, natomiast od granicy na
wschodzie do tej na zachodzie podróż samolotem zajmuje prawie cztery godziny! Proszę sobie wyobrazić,
jaka jest zmienność pogody na tak rozległym obszarze.
Różnorodność kulturalna, etniczna, tradycji i nawet
klimatu jest najcenniejszym bogactwem Kazachstanu.
Miłośnicy wydarzeń kulturalnych, muzycznych, historycznych – międzynarodowych i regionalnych – mają
ich wielki wybór w Kazachstanie. Liczne są też eventy
turystyczne, warto poszukać informacji w internecie.
Największym, najważniejszym wydarzeniem w tym
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roku będzie EXPO organizowane w Astanie, stolicy Kazachstanu, w dniach od 10 czerwca do 10 września.
Będzie w nim uczestniczyło 112 państw, w tym również Polska, która oczywiście zaprezentuje się w swoim
pawilonie. Polski dzień na EXPO przypada na 7 września. Wiele firm z Polski chce wziąć udział w tym wydarzeniu. Rząd Polski przyjął koncepcję uczestnictwa
w EXPO, a ponieważ Łódź stara się o przyznanie organizacji EXPO 2022, więc Kazachstan służy doświadczeniami w zakresie przygotowania tak wielkiego,
międzynarodowego przedsięwzięcia. EXPO jest doskonałą okazją do pokazania dorobku 25 lat niepodległego Kazachstanu oraz zmian, jakie zaszły – od byłego
postsowieckiego kraju do państwa współczesnego.
Chcemy przybliżyć naszą kulturę, tradycję i kulinaria,
przedstawić wspaniałe miasta i zadeklarować, że Kazachstan pretenduje do grona najbardziej rozwiniętych
krajów świata. Wbrew potocznym opiniom ekonomia
Kazachstanu nie jest uzależniona wyłącznie od wydobycia surowców energetycznych: ropy naftowej i gazu
ziemnego, równolegle funkcjonują i rozwijają się inne
gałęzie gospodarki. Kazachstan zmienia się, reformuje
i taki wizerunek otwartego, modernizującego się kraju
chcemy ukazać całemu światu. Liczymy na to, że Polacy
będą zainteresowani korzystnymi zmianami w naszym
kraju i docenią potencjał nowego rynku.
Realizowana jest reforma w celu wejścia do grona 30
najbardziej rozwiniętych państw świata.

A.A.: Jakie wyjątkowe miejsca koniecznie należy odwiedzić
w Kazachstanie?
Jest wiele takich miejsc. Na północy kraju położony
jest Burabaj, nazywany potocznie „drugą Szwajcarią”.
Z Astany łatwo tam dojechać nową autostradą, podróż
zajmuje 3 godziny. Malowniczy krajobraz górski, czyste jeziora i powietrze oraz lasy sprawiają, że bardzo
przyjemnie się tam wypoczywa. Godny polecenia jest
wschodni Kazachstan, gdzie panują doskonałe warunki
uzdrowiskowe. Wyjątkowym miejscem jest jezioro Bałchasz – w połowie słodkie, w połowie słone – przyrodniczy unikat w skali całego świata. Nie można pominąć
pięknego miasta Ałmaty i centrum sportowego Medeo z najwyżej usytuowanym na świecie lodowiskiem
w otoczeniu pasma górskiego Ałatau (park narodowy).
I oczywiście Astana, jedyna na świecie nowa stolica,
która została zbudowana w XXI w. Znanym miejscem
jest również kosmodrom Bajkonur. Wielu turystów wędruje starożytnym Jedwabnym Szlakiem przez zabytkowy Turkiestan, odwiedza historyczne miejsca bitew
z armią Czyngis-chana. W każdym zakątku Kazachstanu można doświadczyć synergii przeszłości i teraźniejszości, kultury i natury.
Jak wspomniałem, władze kraju starają się realizować
inwestycje w zakresie infrastruktury turystycznej. Rzecz
jasna takimi warunkami, jak np. w Szwajcarii, USA czy
Japonii, jeszcze nie dysponujemy, ale wiele nowych
przedsięwzięć jest urzeczywistnianych, dużo się dzieje.

M.Ś.: Czy Kazachstan jest bezpiecznym krajem dla zagranicznych turystów? Z czym trzeba się liczyć, podróżując po
Kazachstanie, i na co zwrócić szczególną uwagę?
A.A.: Jak najbardziej bezpieczny. Wszelkie międzynarodowe ubezpieczenia są w Kazachstanie uznawane.
Nasz kraj uchodzi za wzór stabilności: jako jedyny kraj
postsowiecki nie doświadczył żadnych konfliktów na tle
narodowościowym czy religijnym. Nie mamy zatargów
z państwami sąsiednimi, co świadczy o pokojowym nastawieniu i pełnej tolerancji dla innych wyznań, grup
etnicznych i poglądów politycznych. Proszę wziąć pod
uwagę, że Kazachstan zamieszkuje 135 narodowości,
które wyznają 17 religii! Każda z nich, w zgodzie z konstytucją, ma prawo kultywować swój język, tradycje
i wyznanie. Kazachską zaletą jest chęć łączenia, a nie
dzielenia społeczeństwa. Dążymy do tego, żeby każda
grupa etniczna czuła się tu jak u siebie w domu.
Turyści mogą liczyć na słynną kazachską gościnność,
która nakazuje z szacunkiem i przyjaźnią traktować
przybyszów. Mam nadzieję, że najlepszymi ambasadorami Kazachstanu będą zadowoleni turyści, których
opowieści i relacje z podróży zachęcą następnych do
przyjazdu.
Niedawno można się było o tym przekonać, bo pierwsze z ważnych dla nas i mam nadzieję dla turystów wydarzenie miało miejsce na przełomie stycznia i lutego.
Ałmaty po raz pierwszy na obszarze postradzieckim
stały się gospodarzem XXVIII Zimowej Uniwersjady
2017 roku (wcześniej sportowe igrzyska dla młodzieży, przy czym tylko letnie, rozgrywane były w Moskwie
w 1973 roku i Kazaniu w 2013 roku). Na Uniwersja-

dę w okresie od 28 stycznia do 8 lutego 2017 roku
zarejestrowało się ponad 2200 sportowców z ponad
57 krajów. Igrzyska były transmitowane w 80 krajach z
zasięgiem ponad 1 mld widzów. Do tego długo oczekiwanego wydarzenia Kazachstan przygotował się na
wysokim poziomie. W Ałmatach została utworzona
współczesna infrastruktura sportowa, wybudowano
wiele nowych obiektów sportowych, takich jak nowe
lodowisko, wioska dla sportowców. Konkurencje w 12
dyscyplinach sportu (hokej na lodzie, curling, snowboard, skoki narciarskie, biathlon etc.) odbywały się na 8
obiektach, w tym na Międzynarodowym Kompleksie
Skoczni Narciarskich „Sunkar”, na stadionie do zawodów z dwuboju zimowego, w Ośrodku Narciarskim
„Szymbułak” oraz na znanym na całym świecie najwyżej położonym lodowisku „Medeu”.
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Przełom na rynku
M.Ś.: Czy w Polsce, poza ambasadą, działają także inne instytucje/organizacje zajmujące się promocją Kazachstanu?
A.A.: Oczywiście najważniejszą instytucją jest ambasada. Ja jako ambasador i kazachski patriota z przekonaniem promuję swój kraj. Angażuję się w różne działania na rzecz upowszechnienia wiedzy o Kazachstanie
wśród Polaków, nie tylko dlatego, że kiedyś był miejscem zsyłek. Moją misją jest pokazanie nowego oblicza
Kazachstanu, informowanie o pozytywnych zmianach,
które tam zachodzą, i opowiadanie o możliwościach,
które Kazachstan oferuje. Niestety w kwestii popularyzacji Kazachstanu mamy wieloletnie zaniedbania, staram się je nadgonić i udowodnić, że Kazachstan, choć
daleki, jest tak naprawdę bliski.
M.Ś.: Jakie jest pana ulubione danie (potrawa) kuchni kazachskiej, które mógłby pan polecić?
A.A.: Dziedzictwo kulinarne Kazachstanu jest przebogate, jak wspomniałem, mieszka tu aż 135 narodowości,
każda wnosi coś wyjątkowego, specyficznego. Kuchnia
kazachska w Kazachstanie, a kuchnia kazachska znana
w świecie to dwie różne sprawy; w zależności od regionu mamy bardzo różne tradycje kulinarne, które wiążą
się z historią naszego kraju. Znajdziemy tu potrawy typowe dla kuchni niemieckiej, rosyjskiej, uzbeckiej, arabskiej, a także chińskiej. Nie brak oczywiście restauracji
serwujących specjały kuchni europejskiej. Kazachstan to
wielki kraj, który mieści wielorakie wartości kulturalne,
w tym kulinarne.

Z tradycyjnych potraw należy wymienić mięsny beszbarmak. Kazachowie uwielbiają mięso, poza wieprzowiną, której muzułmanie nie jedzą – jest nawet
takie powiedzenie, że najwięcej mięsa je wilk, a następnie Kazach. Trudno znaleźć bezmięsną potrawę, oprócz
herbaty i kawy (śmiech). Kazachowie przez setki lat byli
koczownikami, hodowali zwierzęta, przemierzali tysiące kilometrów. Najwięcej używamy w kuchni baraniny,
wołowiny i koniny (ale uwaga: koni, na których jeździmy, nie jemy). Mamy też doskonałe pieczywo i wielką
gamę słodkości, deserów, ale trudno to opisać w ciągu
jednej rozmowy.
I jeszcze trzy ciekawostki: z Kazachstanu pochodzą
pierwsze jabłka, tu rozpoczęto uprawę jabłoni. Także
z naszego kraju wywodzą się tulipany, a wszystkie konie
pochodzą z kazachskich stepów. To nasz wkład w rozwój cywilizacji ludzkości.
M.Ś.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

przewozów autokarowych

Rewolucja może kojarzyć się z nagłymi zmianami, które wywracają świat do góry nogami.
Trudno jednak użyć innego określenia w odniesieniu do wieści o rozpoczęciu partnerskiej
współpracy dwóch liderów rynku przewozów autokarowych PKS Polonus i PolskiBus.com.
Będzie się działo!
1 kwietnia nastąpiły rzeczywiście wielkie zmiany, korzystne dla pasażerów i zwiastujące
wiele nowych możliwości podróży. Po pierwsze, pojawiły się aż 23 nowe linie PKS Polonus
łączących 100 miast na platformie PolskiBus.
com. Po drugie, uruchomiono 5 tras międzynarodowych z Warszawy do Lwowa, Drohobycza,
Stryja i Truskawca oraz Kaliningradu. Po trzecie
do miast obsługiwanych przez przewoźnika
dołączyło aż 66 nowych miejscowości. Warto
też dodać, że szykują się atrakcyjne ceny biletów, promocje i oferty.

Co, gdzie, kiedy i czym?
Rewelacją są cztery zupełnie nowe, dotychczas niedostępne, linie międzynarodowe.
Lwów okazał się najbardziej uczęszczanym
kierunkiem wśród pasażerów i z tego względu
dokonano zmian na platformie przewoźnika
PolskiBus.com, zwiększając liczbę codziennych
połączeń o 5 nowych. Lwów nigdy dotychczas

Współpraca z PolskiBus.com
to kolejny krok PKS Polonus
w strategii zastępowania konkurencji współpracą i otwarciem
na inne platformy sprzedażowe
i tym samym możliwości dotarcia z atrakcyjną ofertą naszych połączeń do szerszego
grona Pasażerów. Wierzymy,
że wprowadzenie na platformę
PolskiBus.com krajowych i międzynarodowych linii PKS Polonus – wykonywanych wspólnie
z naszymi partnerami – spotka
się z dużym zainteresowaniem
osób podróżujących zarówno po
Polsce, jak też udających się do
znanych i lubianych zagranicznych destynacji – mówi Maciej
Acedański, prezes zarządu PKS
Polonus

nie był tak łatwo osiągalny! Połączenia
do tego miasta będą obsługiwane przez
autokary PKS Polonus we współpracy
ze sprawdzonym i wiarygodnym ukraińskim partnerem, East West Eurolines
(ATP Lwów). Ciekawą nowością w ofercie są również dwie linie łączące Kaliningrad z Warszawą i Gdańskiem obsługiwane przez KonigAvto, partnerską
firmę PKS Polonus.
Większość połączeń krajowych obsługują nowoczesne, komfortowe
i bezpieczne autokary marki Scania
należące do floty PKS Polonus. Pojazdy wyposażone są w klimatyzację, wi-fi, gniazdka elektryczne oraz
wygodne odchylane i w większości
pojazdów rozsuwane fotele. Pasażerowie będą mogli odbyć podróż na
podstawie numeru rezerwacji otrzy-
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na trasie z Polonusem

www.hoteloliwski.pl

Piotr Pogonowski, dyrektor ds. marketingu i komunikacji PolskiBus.com zaprasza:
Witamy w gronie naszych partnerów największego państwowego przewoźnika! Dzięki rozbudowanej i atrakcyjnej siatce połączeń PKS Polonus, nasi Pasażerowie zyskują niepowtarzalną możliwość podróży do aż 66 nowych miast w ramach 23 linii! Miłą
niespodzianką dla naszych Klientów jest wprowadzenie m.in. Kudowy-Zdrój, Olsztyna,
Szklarskiej Poręby, Buska-Zdrój, Szczawnicy, Muszyny czy Grudziądza, o które pytali od
dawna. Jestem przekonany, że Lwów i Kaliningrad będą bestsellerem sezonu letniego.
Zachęcam do rezerwacji podróży w atrakcyjnych cenach na www.PolskiBus.com.

manego w wiadomości e-mail wraz z e-biletem PolskiBus.
com. Podczas podróży obowiązuje regulamin przewozów
Polonus S.A. dostępny pod adresem:
http://pkspolonus.pl/regulaminy/przewozow.
Warto przypomnieć o obowiązku posiadania ważnego paszportu,
dokumentów umożliwiających przekroczenie granicy oraz wydrukowanego e-biletu PolskiBus.com. Pasażerowie z zagranicy są zobligowani do posiadania polskiej wizy ważnej przynajmniej 30 dni.
Rozkład jazdy znajduje się pod adresami:
http://pkspolonus.pl/strefa-pasazera/rozklad-jazdy
www.polskibus.com/pl/rozklad-jazdy.htm

PolskiBus.com
– co każdy pasażer wiedzieć powinien
PolskiBus.com świadczy usługi przewozowe najwyższej jakości.
Chlubi się korzystną cenowo ofertą, która obejmuje szybkie i komfortowe połączenia międzymiastowe w Polsce i Europie. Bilety na
przejazdy można nabyć, wchodząc na stronę internetową www.
polskibus.com, w cenie już od 1 zł (+ 1 zł opłaty rezerwacyjnej).
Firma nie pobiera żadnych ukrytych opłat za przewożony bagaż.
Warto pamiętać, że im wcześniejsza rezerwacja, tym niższa cena
biletu!
Firma obsługuje 16 tras, docierając do 26 polskich miast, m.in. do
Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Krynicy-Zdroju, Lublina, Łodzi,
Opola, Poznania, Rzeszowa, Sandomierza, Torunia, Warszawy,
Wrocławia i Zakopanego. Ponadto PolskiBus.com obsługuje kursy
do kilku miast europejskich: Berlina, na lotnisko Berlin Schönefeld,
Bratysławy, Brna, Budapesztu, Donovaly, Pragi oraz Wiednia.
Współpraca z wypróbowanymi partnerami umożliwia zintegrowanie na platformie PolskiBus.com 68 dopełniających linii, które
wiodą do wielu miast na kontynencie, takich jak: Amsterdam, Dusseldorf, Hamburg, Lwów, Ryga, Tallin, Wilno, Zurych oraz w Polsce,
m.in. Augustów, Biała Podlaska, Białowieża, Białystok, Kołobrzeg,
Polańczyk, Przemyśl, Siedlce, Suwałki, Węgorzewo czy Zamość.
Kompleksowa oferta dostępna na platformie www.polskibus.com
obejmuje aż 84 linie i 205 miast w Polsce i za granicą.
Przewoźnik, który jest obecny na polskim rynku od 2011 r., przewiózł
do tej pory ponad 21 milionów pasażerów. W skład floty PolskiBus.

recepcja@oliwski.pl

com wchodzą wyłącznie nowoczesne,
klimatyzowane autokary, z dostępem
do bezpłatnego internetu. Większość
autokarów jest wyposażona w odchylane i rozsuwane na boki skórzane fotele.
Wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie:
www.polskibus.com
oraz na www.facebook.com/polskibus.

PKS Polonus – co każdy pasażer wiedzieć powinien
PKS Polonus S.A. jest spółką Skarbu Państwa świadczącą usługi
transportu osób w regularnej komunikacji lokalnej, dalekobieżnej
i międzynarodowej. Przewoźnik obsługuje całorocznie i sezonowo
blisko 40 połączeń między Warszawą a dużymi miastami i miejscowościami turystycznymi. Z usług PKS Polonus korzysta rocznie ponad
2 mln pasażerów.
Oferta polskiego przewoźnika skierowana jest do osób, które chcą
wygodnie i bezpiecznie, a jednocześnie tanio podróżować. PKS Polonus posiada w ciągłej sprzedaży promocyjne pule biletów w cenach 5
zł, 10 zł i 15 zł oraz zapewnia zniżki do 30% na bilet powrotny, tudzież
stały rabat 50% dla dzieci i uczniów w wieku do 13 lat.
Ponadto, pasażerowie PKS Polonus, kupujący bilety online za pośrednictwem platform: www.pkspolonus.pl i www.dworzeconline.pl, mają możliwość wyboru miejsca w autokarze oraz dokonać
zmiany daty wyjazdu. PKS Polonus, jako jeden z nielicznych przewoźników, oferuje podróżnym dostęp do wi-fi i gniazd zasilania we
wszystkich pojazdach. Dzięki geolokalizacji dostępnej na stronie
internetowej przewoźnika możliwe jest śledzenie autobusów na
trasie przejazdu.
Do najpopularniejszych całorocznych kierunków obsługiwanych
przez PKS Polonus, zaliczają się linie do: Szklarskiej Poręby, Kudowy-Zdroju, Krynicy-Zdroju, Kętrzyna, Mrągowa, Gołdapi, Szczawnicy, Koszalina, Olsztyna, Sandomierza i Inowrocławia. Wśród
miejscowości sezonowych największym wzięciem cieszą się: Kołobrzeg, Darłowo, Mielno, Łeba, Dębki, Karwia, Jastrzębia Góra, Władysławowo, Krynica Morska, Giżycko czy Mikołajki. W komunikacji
międzynarodowej Polonus obsługuje linie do: Lwowa, Truskawca
i Drohobycza w Ukrainie.
Bilety na indywidualne i grupowe przejazdy PKS Polonus można
nabyć w 60-dniowej przedsprzedaży: w kasach dworcowych PKS,
w punktach sprzedaży agencyjnej Polonus w całym kraju oraz online – na stronie www.pkspolonus.pl, www.dworzeconline.pl. Od
marca 2017 roku zakupu można dokonać również na platformie
PolskiBus.com. Bilety na bieżące kursy dostępne są również u kierowcy w miarę wolnych miejsc.
Życzymy bezpiecznej podróży!

HOTEL W SERCU TRÓJMIASTA
HOTEL MITTEN IM HERZEN DER DREISTADT

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

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

HOTEL OLIWSKI - ul. Piastowska , 80-332 Gdańsk
Tel. +48 58 761 66 10
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Chociaż większość biegaczy ściga się nie dla materialnych
bonusów, to jednak należy wspomnieć, że pula nagród,
pucharów i upominków jest pokaźna. W tegorocznej edycji przypadło po 1000 zł dla zwycięzcy i zwyciężczyni, były
również nagrody finansowe dla kolejnych pięciu zawodników i zawodniczek, osobne gratyfikacje dla trzech pierwszych Polek i Polaków (wiadomo, że zazwyczaj najszybsi
są Afrykanie). Nagrodzeni zostali też zawodnicy w kategoriach wiekowych, rekordziści trasy, pierwsi na półmetku,
najszybsi mieszkańcy powiatu żywieckiego i miasta Żywca.
Upominki otrzymali najstarsi wiekiem biegacze. Organizator 25. Biegu Fiata obdarował 25. zawodnika/zawodniczkę
na mecie, a najliczniej reprezentowany klub dostał puchar.
Jednym słowem było (i z pewnością będzie) na bogato.

Cykle i puchary

Robert Szewczyk

Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego

Bieg, co się zowie
W tym roku półmaraton odbył się po raz osiemnasty. Z roku na rok impreza rośnie w siłę i to w każdym wymiarze: liczby uczestników,
sponsorów, nagród i satysfakcji finiszerów. Kto jeszcze nie wziął udziału
w tym zacnym biegu, w przyszłym roku koniecznie powinien!

21 kilometrów z ogonkiem

Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego „o Puchar Starosty Żywieckiego” to naprawdę ładny i świetnie zorganizowany bieg. Kilkanaście lat doświadczeń robi swoje,
wystarczy poczytać relacje uczestników, by przekonać się,
że impreza jest chwalona, a grono recydywistów, którzy
po raz kolejny startują w Żywcu, pęcznieje. Jak wskazuje
nazwa biegu, trasa z atestem PZLA wiedzie wokół utworzonego pół wieku temu zbiornika retencyjnego i chociaż
jest wyznaczona po drogach asfaltowych, różni się od typowej trasy ulicznej. Po pierwsze, zamiast miejskich zaułków przed oczami biegaczy rozpościerają się malownicze

beskidzkie pejzaże, które sprawiają, że łatwiej jest znieść
narastające z każdym kilometrem zmęczenie. Po drugie,
profil trasy upewnia uczestników, że biegną w górach; raz
w górę, raz w dół i tak wielokrotnie. Ostatni podbieg trzy
kilometry przed metą wysysa resztki sił niczym odkurzacz
i na długo zapada w pamięć. Tym jednak większa radość
z walki: gdy zziajni biegacze przekraczają linię mety, na
ich twarzach malują się uśmiechy – pokonali półmaraton
zaliczany do najtrudniejszych w kraju.
Bieg rozpoczyna się i kończy na zabytkowym żywieckim
rynku. Pierwsze kilkaset metrów prowadzi w otoczeniu

uroczych kamieniczek i wśród aplauzu kibiców, których
zresztą nie brakuje na całej trasie biegu. Dalej, obok Starego Zamku, trasa kieruje się na nowy most przerzucony
przez Sołę i na Zarzecze. Za Tresną Małą półmaratończycy
przebiegają przez zaporę (półmetek z lotną premią) i chyżo
mkną do Oczkowa. Tu już czuć kilometry w nogach, a zanim dotrą do mety, muszą jeszcze minąć Moszczanicę. Rekordy trasy są wyśrubowane i wynoszą odpowiednio dla
mężczyzn i kobiet: 1:06.18 (2013 r.) i 1:14.15 (2016 r.), ale
przecież każdy mierzy się przede wszystkim sam ze sobą.

Przed, w trakcie i po

Warto podkreślić pieczołowitą i sprawną organizację masowej imprezy, w której bierze udział tysiące osób. Organizatorzy zapewniają łatwo dostępne parkingi, bazę noclegową (wielu biegaczy kwateruje w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym) oraz udogodnienia w strefie startowej.
W pakiecie startowym, poza numerem, znajdują się także pamiątkowy ręcznik lub koszulka, a po przekroczeniu
mety biegacze dostają medal i napój, gdy zaś odetchną,
mogą przekąsić coś na ciepło. Dobrze zaopatrzone punkty
odżywcze rozmieszczone są co kilka kilometrów (na 6.,
10., 15. i 19. km), energii dodaje też doping mieszkańców
miejscowości położonych na trasie. O bezpieczeństwo
uczestników dba wypróbowany zespół woluntariuszy,
strażacy, policja i służby medyczne – wszystko jest pod
kontrolą.

Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego wpisuje się w renomowany cykl biegów „Złota 50-tka”, który w 2017 r.
odbywa się po raz 15. Jest jedynym w zestawie pięciu
imprez biegiem ulicznym, pozostałe to zawody typowo
górskie, gdzie nie długość trasy, ale jej przewyższenie
ma znaczenie: Bieg na Grojec, Bieg na Żar, Bieg na Pilsko
i Bieg na Rysiankę. Żeby zaliczyć cały cykl, trzeba ukończyć
przynajmniej cztery biegi – mocne wyzwanie.
Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, by mierzyć się z bieganiem w stylu alpejskim (to znaczy głównie pod górę) może
rywalizować w cyklu „O Puchar Euroregionu Beskidy”
w biegach ulicznych. Chcąc zostać sklasyfikowanym, należy ukończyć trzy biegi, poza Półmaratonem dookoła Jeziora Żywieckiego, także dwa biegi na dystansie 10 km
– Cieszyński FORTUNA Bieg i Bieg FIATA.
Informacje o półmaratonie i imprezach
cyklicznych na stronie:
www.halfmarathon.zywiec.pl
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Pyszna! Tradycjonalna

Ana Puszczewicz

chorwacka kuchnia
Najbardziej niezwykła w chorwackiej kuchni jest jej różnorodność. Bez względu na to,
czy będziecie jedli w kontynentalnej części Chorwacji czy nad brzegiem Adriatyku, możecie liczyć
na to, że na waszym talerzu zawsze będzie ciekawie i przede wszystkim smacznie!
Może właśnie ze względu na to bogactwo kuchni tak
trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co jest
typową potrawą w Chorwacji. Przez wieki w garnkach gotowało się to, co udało się wyhodować w ogródku, złowić
w rzece czy zebrać w lecie. Do tego dochodzą stulecia interakcji z innymi narodami (m.in. z Austriakami, Włochami, Turkami). Te wszystkie czynniki stworzyły wyjątkową
kuchnię będącą świadectwem, jak mieszkańcom Chorwacji żyło się kiedyś i jak żyje się dziś.
Chorwackie smaki zależą od regionu. Klimat i warunki,
w jakich ludzie żyli, wpłynęły w znacznym stopniu na to,
co jedli. Inaczej je się w Sławonii i Barani – bardziej kaloryczne potrawy z mięsem, a zupełnie inaczej w Dalmacji
– znacznie więcej jarzyn i owoców morza z nieodłączną
oliwą z oliwek.

Chorwackie smaki
Kuchnia stała się dzisiaj składową podróży po Chorwacji, dzięki czemu miejscowa tradycja i kultura mogą być
jeszcze pełniej zaprezentowane. Gdybym miała utworzyć
własną listę autentycznych chorwackich dań, znalazłyby
się na niej:
• Dania spod peki – ten unikatowy szybkowar przygotowuje pyszne i soczyste mięsa, a także moją ulubioną
ośmiornicę.
• Soparnik – niegdyś danie dla ubogich, dzisiaj prawdziwy kulinarny HIT!
• Slawonski kulen i prsut – nie powinno ich zabraknąć
w menu smakoszy chorwackiej kuchni.
• Crni rizot – risotto z atramentem mątwy, dlatego takie czarne.
• Skradinski rizot – ponad 8 godzin gotowania samego
mięsa, ale efekt… niebiański!

• Zagorske strukle – nazywane fascynującym kulinarnym
dziełem ze względu na wszechstronne wykorzystanie.
Mogą być i przystawką, i daniem głównym, i deserem,
bo smakują wspaniale zarówno słodkie, jak i słone.
• Fuzi z truflami – makaron z truflami – smakołyk, z którego niezwykle dumna jest Istria.
• Pasticada – wołowina w sosie z suszonych śliwek z njokami – danie dla wyjątkowych gości w Dalmacji.
• Viska pogaca – danie pamiętające czasy antyczne –
prawdziwa wizytówka wyspy Vis.
• Cobanac – gulasz z kilku gatunków mięsa – specjalność Sławonii.
• Dagnje na buzaru – danie, w którym muszle pływają w sosie pełnym zielonej pietruszki, czosnku i oliwy
z oliwek oraz odrobiną białego wina.
• Purica s mlincima – to nic innego jak pyszny upieczony
indyk w doskonałym towarzystwie osławionych zagorskich mlinców.
• Sinjski arambasici – w odróżnieniu do gołąbków są
w wersji mini, mięso się do nich sieka i zawija w liście
kiszonej kapusty, bez ryżu.
• Sery.

REKLAMA

Koniecznie spróbujcie tych potraw, jak tylko będziecie w Chorwacji! A jeśli macie ochotę ugotować sobie coś dalmatyńskiego we własnej
kuchni, serdecznie polecam książkę przyjaciela
Dalmacji – Roberta Makłowicza – „Dalmacja.
Książka kucharska”.
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Atrakcyjne pakiety wyjazdowe.
Najlepsze wycieczki fakultatywne
z polskimi przewodnikami
+48 533 661 661 +48 32 747 55 55
e-mail: biuro@tropicalsun.pl

Tylko z nami zobaczysz prawdziwą Dominikanę

Tropical Sun Tours
– o Dominikanie wiemy wszystko.
www.tropicalsun.pl

