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Ejlat – Morze Czerwone

Zapraszamy do Ejlatu, gdzie cały rok świeci słońce. Bezpośrednie loty z Poznania, Warszawy, Katowic, Krakowa i Berlina 
już od 150 PLN (w obie strony), zapraszamy!  

Organizujemy jednodniowe wycieczki w języku polskim nad Morze Martwe, do Jerozolimy, Betlejem i nie tylko – zadzwoń. 
Telefon polski +48 22-2081918 (dzwonisz na numer polski, a rozmawiasz ze mną w Ejlacie).

Biuro w Izraelu, Habaz 2, Eilat 8851037, tel. + 972-8-619-9765, fax: +972-8-918-8043, e-mail dorotafunt@gmail.com
Biuro w Polsce, ul. Radecka 8, 01-993 Warszawa, tel. kom. 602-223-823, tel. 22-864-93-96, e-mail erklidanuta@gmail.com

www.morzeczerwone.com.pl

Wodospad Salto Jimenoa
Jarabacoa

#GoDomRep
GoDominicanRepublic.com
GoDominicanRepublic.pl

NIEOGRANICZONARD#
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4 e d y t o r i a l

Saksonia, jeden z 16 krajów związkowych Niemieckiej Republiki Federalnej, jest naszym sąsiadem 

na zachodzie. W ciągu ponad tysiąca lat mieliśmy z nią nie tylko dobre stosunki, ale także dwóch 

elektorów na tronie polskim było Saksończykami: August II, zwany Mocnym, gdyż rękoma łamał 

podkowy oraz zginał żelazo, i jego syn August III. Mało kto już pamięta, że mieliśmy także króla 

saskiego Fryderyka Augusta I na tronie utworzonego przez Napoleona Księstwa Warszawskiego.

Saksończycy mieli życzliwy stosunek do Polaków. W II połowie 
XVIII w. ich stołeczne Drezno i handlowy Lipsk stały się ośrod-
kami działalności konfederatów barskich, a później terenem 
przygotowań do insurekcji kościuszkowskiej. A po upadku 
insurekcji oraz powstań 1830 i 1863 r. Saksonia życzliwie 
i z honorami przyjmowała polskich uchodźców. Wśród wybit-
nych Polaków, którzy skorzystali gościny Saksonii, wymienić 
można m.in.: Hugona Kołłątaja, Kazimierza Pułaskiego, Jana 
Henryka Dąbrowskiego i Tadeusza Kościuszkę. Dodać trzeba 
też poetów i pisarzy: Juliusza Słowackiego, Adama Mickie-
wicza, który w Dreźnie napisał III część „Dziadów”, Ignacego 
Domeykę oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego, który w sak-

sońskiej stolicy mieszkał i tworzył 20 lat, pisząc swoje najważ-
niejsze powieści, a w jego domu od lat funkcjonuje  muzeum. 
Pamiątek po naszej wspólnej historii, zwłaszcza z okresu 
unii polsko-saskiej, zachowało się tam sporo. M.in. ponad 70 
pocztowych słupów dystansowych z XVIII w. z herbami Polski 
i Saksonii. Stoją nadal na rynkach, w parkach, przy dawnych 
szlakach komunikacyjnych.
Herb I Rzeczypospolitej znaleźć można też na fasadach ratu-
szy, katedr i kościołów, mostów, w twierdzach i pałacach, a na-
wet na zabytkowych armatach. 
W 4-milionowej obecnie Saksonii zachowało się mnóstwo 
zabytków, ciekawych miejsc oraz obiektów, jest także wiele 

atrakcji turystycznych wartych bliższego poznania. Przetrwały one, (lub 
zostały odbudowane), wiele wojen i innych kataklizmów, jak tragiczny dla 
Drezna nalot alianckiego lotnictwa w nocy z 13 na 14 lutego 1944 r. 
Był to odwet za bombardowania angielskich i innych zachodnioeuro-
pejskich miast, zwłaszcza Coventry i Rotterdamu. Zginęło blisko 25 
tys. ludzi, stolica Saksonii nad Łabą spłonęła, zamieniając się w znacz-
nym stopniu w kupę gruzów. Została jednak pieczołowicie odbudowa-
na i obecnie Drezno obok Lipska, Miśni, Budziszyna oraz wielu innych 
saksońskich miast i miasteczek przyciąga miliony turystów, w tym, 
oczywiście, polskich. Poniżej wybrane atrakcje, dla których warto po-
jechać do Saksonii.

CENTRA KULTURY
Saksonia jest krajem o niepowtarzalnym bogactwie kultury i sztuki, 
wielowiekowych tradycjach, krajobrazowym uroku, wspaniałej historii 
i fascynującej współczesności. Turystom zapewnia niezwykłe przeżycia 
artystyczne i kulturalne. Czy to w drezdeńskiej Operze Sempera, na 
koncertach orkiestry Gewandhaus w Lipsku, w Operze w Chemnitz, 
w pałacach, zamkach, na słynnych festiwalach, w muzeach i na wysta-
wach. Co roku w Saksonii odbywa się ponad 40 festiwali muzycznych. 

SAKSONIA  
TURYSTYCZNE ATRAKCJE

Kościół Marii Panny w Dreźnie, fot. Sylvio Dittrich

Drezno – panorama miasta

Cezary Rudziński
Autor korzystał z informacji i materiałów Sachsen Tourismus
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Drodzy Czytelnicy
Zima nieodłącznie kojarzy się nam z  Bożym Narodzeniem. Śnieg, choinka, 

Wigilia, prezenty, pierniki, pyszne tradycyjne potrawy i spotkania z najbliższymi. 

Do Gwiazdki i niezwykłej świątecznej atmosfery tęsknimy cały rok.

Nasze miasta już teraz przygotowują się do świąt i stroją się w piękne świetlne 

girlandy i iluminacje, tworząc ce prawdziwie baśniowy nastrój. W Warszawie 

najpiękniej udekorowany i najobficiej oświetlony jest Trakt Królewski – 

Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie i ulica Belwederska.

Kto chce jeszcze lepiej poczuć przedświąteczną atmosferę, powinien udać się 

do położonej tuż za naszą zachodnią granicą Saksonii. Już pod koniec listopada 

zaczynają się tu tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe organizowane nie 

tylko w największych miastach, jak Drezno czy Lipsk, ale także w wielu innych, 

nawet najmniejszych miasteczkach. Najstarszy – „Dresdner Striezelmarkt”, 

który odbywa się w Dreźnie od 1434 roku, rozpocznie się już 29 listopada 

i potrwa aż do Wigilii.  W saksońskim miasteczku Pulsnitz można zaopatrzyć się 

w słynne pierniki Pulsnitzer Pfefferkuchen, wypiekane tam od XVI wieku, a na 

jarmarku w Dreźnie – w  bożonarodzeniowe strucle Dresdner Christstollen.

Wesołych świąt!

Bożena Miller
redaktor wydania

NASZE  MIASTA  SA  PEŁNE  UROKU.  
JUZ  OD PONAD 1000 LAT  ZAB IEGAMY O  TO.

KAMIEN IEC  |  L I PSK  |  M ISN IA  |  P IRNA  |  PLAUEN  |  RADEBEUL  |  TORGAU  |  Z Y TAWA  |  ZW ICKAU

A N N A B E R G - B U C H H O L Z  |  B U D Z I S Z Y N  |  C H E M N I T Z  |  D R E Z N O  |  F R E I B E R G  |  G Ö R L I T Z  |  G R I M M A

Prawdziwe piekno przychodzi z wiekiem! 
Najlepsze dowody na to ma Saksonia. 
Na przykład Drezno i Lipsk, chlubiace 
sie historyczna architektura i wyjatko-
wa w swoim rodzaju oferta kulturalna.  
Kto nie lubi zgiełku, ten moze odkryc sre-
dniowieczna atmosfere i owa specyficzna

dla Saksonii przytulnosc w idyllicznych 
miastach, jak Görlitz czy Budziszyn. 
Wiecej informacji na: www.sachsen- 
tourismus.de/pl lub w Spółce Promocji  
Saksonii Tourismus Marketing Gesell-
schaft Sachsen mbH, Bautzner Str. 45-47, 
01099 Dresden, info@sachsen-tour.de.
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Egipcjanie przedstawiali miasto jako koło przecięte dwoma skrzyżowanymi liniami.  
W ten lakoniczny sposób oddawali fakt, że miejskie place są tam, gdzie krzyżują się drogi, 

a tam się spotyka, by wymieniać towary i poglądy. Krótko mówiąc  
– miejskie place są sceną dziejów  i kluczowym symbolem ludzkiej cywilizacji.

Place 
– sceny dziejów i miejsca spotkań

n a  s t o k u

Paweł Wroński
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Maroko / Dżamaa al-Fina w Marrakeszu
Atmosferę tego miejsca buduje czerwień mu-
rów, okolicznych budowli, wznoszonych przez 
stulecia z tabii – materiału, bazującego na łatwo 
dostępnej w tym rejonie i klimacie czerwonej 
glinie. A że jesteśmy w północnej Afryce, plac 
nabiera życia o zmierzchu, kiedy rozpoczyna 
się słynny targ, otwierane są restauracje pod 
gołym niebem, pojawiają się uliczni artyści 
i muzykanci gnawa, uzdrawiacze o wątpliwych 
mocach, dentyści i zaklinacze węży, a nad 
straganami zaczyna się unosić pobudzająca 
zmysły woń kifu – wszechobecnej odmiany 
marihuany. Aż trudno uwierzyć, że budzący za-

chwyt przybyszów centralny plac Marrakeszu 
był w przeszłości świadkiem dramatycznych 
wydarzeń. Tu zwycięzcy z wielkich dynastii 
berberyjskich (Almohadów, Marynidów, Sa-
adytów, Alawitów), które walczyły o miasto od 
XII wieku, ogłaszali, że czynią je stolicą swych 
rozległych imperiów. Aż wreszcie, w XIX stu-
leciu – zajęła plac armia francuska, która za-
mieniła Maroko w kolonię. Tu również do XIX 
wieku handlowano niewolnikami i dokonywano 
egzekucji. Najprawdopodobniej pamiątką tych 
wydarzeń jest nazwa placu, którą można prze-
tłumaczyć jako „miejsce umarłych”.
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Przy Bramie Pile, na placu u stóp słynnych murów 
obronnych Dubrownika zawsze jest gwarno i tłocz-
no. Wznosi się tam Studnia Onofria, z której 16 kra-
nów ozdobionych wykutymi w kamieniu maszkaro-
nami cieknie woda. Przez stulecia dla mieszkańców 
nadmorskiego miasta było to kluczowe ujęcie słod-

kiej wody, ciągniętej niemal 20 km z niewielkiej rzeki 
Dubrovacki. Dla turystów to przede wszystkim miej-
sce owiane legendą. Wystarczy ponoć pomyśleć ja-
kieś życzenie i – żeby się spełniło – skosztować w tej 
intencji wody ze wszystkich kranów. Legenda tchnie 
nadzieją, a pogodną atmosferę tego miejsca podkre-

śla piaskowa barwa kamieni, z których wzniesiono 
dubrownickie mury oraz zamykające plac zabudo-
wania klasztorne, kościoły i kamienice. W tym pięk-
nym miejscu zanika pamięć okrutnych wojen, jakie 
przetoczyły się przez Bałkany w latach 90. XX wieku, 
podsycane narodowościowymi i religijnymi animo-

zjami. Rozpadła się po nich Jugosławia i liczne kraje, 
w tym Chorwacja, uzyskały niepodległość. Można 
przyjąć, że w intencji wolności pito niejednokrotnie 
wodę ze Studni Onofria. Ale czy marzył ktoś o tym, 
by nabrzmiałe przez lata konflikty utopić w morzu 
krwi? W to trudno uwierzyć.

Chorwacja / przy Bramie Pile w Dubrowniku
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Izrael / Ściana Płaczu w Jerozolimie
Dla wyznawców religii mojżeszowej to miej-
sce święte. Jego hebrajska nazwa jest bar-
dzo skromna, gdyż oznacza „mur zachodni”. 
Ale to jedyny zachowany fragmentem biblijnej 
świątyni jerozolimskiej, a więc symbol nad 
symbolami. Natomiast dla tysięcy turystów 
przyjeżdżających każdego roku do Jerozo-

limy to przede wszystkim scena ciekawego 
spektaklu – rytuału modlitewnego. Przybysze 
oglądają z bliska zwoje rozwijanej z piety-
zmem tory, wypatrują szczegółów rytualnego 
stroju, w jakim mężczyźni z Narodu Wybrane-
go przystępują do modlitwy i wsłuchują w jej 
intonację w języku hebrajskim. Pod Ścianą 

Płaczu następuje oryginalne spotkanie ludzi 
zatopionych w gorącej modlitwie i... gapiów. 
Nic nadzwyczajnego w wielokulturowej Jero-
zolimie, której ciasnymi ulicami wiedzie po-
śród straganów Droga Krzyżowa. Dla chrze-
ścijan każdy kamień ma na niej znaczenie, 
dla innych to jedynie okazja do oryginalnych 

zakupów i kosztowania egzotycznych sma-
kołyków. Aż trudno uwierzyć, że o to właśnie 
miasto przedstawiciele trzech tak blisko spo-
krewnionych ze sobą religii – izraelici, chrze-
ścijanie i muzułmanie, toczą od wieków krwa-
we wojny, „w imię Boga jedynego”, tyle że 
różnie rozumianego.
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V Festiwal Przygody WANOGA 
Wejherowo 

Program festiwalu obejmuje 
pokazy filmów, slajdów, foto-

grafii z podróży po świecie. 
Impreza jest inspiracją do 
pogłębiania wiedzy krajo-

znawczej, a także rozbudzenia 
zainteresowania walorami 

turystycznymi świata. 
www.wanoga.pl 

Festiwal Ars Cameralis 
Katowice 

Literatura, muzyka, sztuka, film, 
teatr, warsztaty i spotkania.  

W ramach ⅩⅩⅥ edycji Festiwalu 
Ars Cameralis, w ciągu trzech 

listopadowych tygodni czekają 
na Was 44 kameralne wydarze-
nia, w trakcie których będziecie 

mogli spotkać 114 artystów.
www.arscameralisfestiwal.pl

01-05

06-08 03-28

Festiwal Pálinki i Kiełbasy 
Budapeszt, Węgry 

Festiwal odbywa się na 
zamkowym wzgórzu w Bu-

dapeszcie. Uczestnicy mają 
okazję spróbować ponad 300 
rodzajów palinki – tradycyjnej 

węgierskiej wódki. Kieli-
szeczek podkreśli wyborny 

smak regionalnych wyrobów 
wędliniarskich. 

www.visitbudapest.travel 

Iceland Airwaves 
Reykjavík, Islandia 

Najważniejsze święto muzyczne 
Islandii. Festiwal bije rekordy 

liczby występujących artystów, 
nie tylko islandzkich. W tym 
roku, pierwszy raz w historii, 

Airwaves odbędzie się nie tylko 
w Reykjaviku, ale też w Akurey-

ri, na północy Islandii.
www.icelandairwaves.is

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

Wystawa „Być nowocze-
snym: MoMA w Paryżu”
Paryż, Francja
Na wystawie zostaną poka-
zane prace takich artystów: 
jak Cézanne, Calder, Picasso, 
Duchamp, Beckmann, Klimt, 
Kirchner, Kusama, Magritte, 
Hopper, Pollock, Brancusi, 
Signac czy Warhol...
www.fondationlouisvuitton.fr

13-22 11-18

13-2202-04 11.11

Warszawski Festiwal Filmowy  
Warszawa 
Uczta filmożerców: w menu 
ponad 100 pysznych propozy-
cji filmowych. Jedna z naj-
większych imprez tego typu 
w Europie. 
www.wff.pl 

Festiwal CAMERIMAGE 
Bydgoszcz
Jest największym i najbar-
dziej znanym festiwalem 
poświęconym sztuce autorów 
zdjęć filmowych. Skupiając 
środowisko filmowców oraz 
pomagając debiutantom, po-
zwala odkrywać nowe obszary 
artystyczne.
www.camerimage.pl 

Festiwal Eurochocolate 
Perugia
Tegoroczny festiwal po-
święcony czekoladzie nosi 
tytuł „Tutta un’altra Musica” 
i z pewnością muzycznych 
atrakcji nie zabraknie. 
W centrum Perugii, na Piazza 
IV Novemre, stanie wielki for-
tepian z klawiaturą wykonaną 
z białej i czarnej czekolady.
www.eurochocolate.com

Parada św. Marcina 
Poznań 
Prezydent Poznania prze-
kazuje św. Marcinowi klucz 
do bram miasta, co staje się 
sygnałem do rozpoczęcia 
radosnego świętowania. 
Korowód ze świętym Marci-
nem przemierza ulice miasta 
w otoczeniu szczudlarzy, 
muzyków, machin i platform.
www.poznan.pl

07-15 19 04

Międzynarodowa Fiesta 
Balonowa 

Albuquerque, USA 
Lazurowe niebo pełne tęczo-
wych balonów: dziesiątków, 

a może i setek tęczowych ba-
lonów! Nowy Meksyk – kraina 

Navajo i bajecznych pejzaży 
– zaprasza! 

www.balloonfiesta.com 

Guru Nanak Jayanti 
Amritsar, Indie 

Jedno z najważniejszych 
i najbardziej spektakularnych 

uroczystości w Indiach – 
obchody urodzin założyciela 
sikhizmu i pierwszego sikhij-
skiego guru. Warto wówczas 

być w pobliżu Złotej Świątyni, 
oj warto. 

www.indiaonlinepages.com

27-28 16-18

Warsaw Oil Festival 
Warszawa 
Podczas targów zwiedzający 
będą mieli okazję, aby poznać 
bogactwo świata olejów oraz 
możliwość degustacji i od-
krycia, jak wiele odmian oleju 
istnieje i w jak różny sposób 
może być wykorzystywany! 
www.warsawoilfestival.pl 

Explorers Festival 
Łódź 
Światowe gwiazdy alpinizmu, 
sportów ekstremalnych i przy-
gody. Nic dodać, nic ująć. 
Adrenalina zakipi w żyłach, 
gdy posłuchacie o wyczynach 
na, a nawet spoza krawędzi. 
Zobaczcie świat z innej per-
spektywy. 
www.explorersfestival.pl 

Dzień Kolumba
USA  

Hucznie obchodzona rocznica 
„odkrycia Ameryki” przez 

Krzysztof Kolumba. Okazja 
do parad, fiesty i wesołej 

zabawy z iście amerykańskim 
rozmachem. 

www.timeanddate.com/holi-
days/us/columbus-day 
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Dzień Kuchni Polskiej
Płock i inne miejscowości  

na Mazowszu
Od 2011 r. Dzień Kuchni 

Polskiej obchodzony jest 
w lokalach Płocka. Celem jest 
wspólne świętowanie urodzin 

Rzeczypospolitej z rodziną, 
znajomymi oraz miłośnikami 
polskiej kuchni przy stołach 
zastawionych tradycyjnymi 

potrawami.

Łemkowyna Ultra Trail 
Beskid Niski 

Biegi górskie w Dzikiej Krainie 
Łemków! Do wyboru 5 tras: 

150 km, 80 km, 70 km, 48 km, 
30 km – wszystkie poprowa-

dzone legendarnym Głównym 
Szlakiem Beskidzkim.  

www.ultralemkowyna.pl 

World Traveler Market 
Londyn, Anglia  

Doroczna impreza, gromadząca 
przedstawicieli największych 

organizacji i firm turystycznych 
z całego świata. Targi WTM 

wyróżnia fakt, iż jest to impreza 
typowo branżowa, zamknięta  

dla publiczności.
www.london.wtm.com

PAŹDZIERNIK LISTOPAD
 k a l e n d a r i u m

Halloween  
Irlandia Północna 
Tę noc warto spędzić na 
Zielonej Wyspie, bo imprez tu 
co niemiara: Metro Monster 
Mash w Belfaście, Pumpkins 
& Potions w County Armagh, 
Hallowtides Festival w New-
castle i wiele, wiele innych. 
www.discovernorthernireland. com 31 

Tydzień Piratów 
Kajmany
Jak piraci, to tylko z Karaibów! 
Statki pod czarną bande-
rą, jednoocy, jednonodzy 
i czarnobrodzi korsarze, bitwy, 
pojedynki, pieśni i zabawy. 
Widzowie obejrzą serię parad 
i pokazów sztucznych ogni, 
tańców ulicznych i wielu 
innych atrakcji, Ahoj! 
www.piratesweekfestival.com 

03-19

12 k a l e n d a r i u m k a l e n d a r i u m

11.11.17 
05.03.18

13

13-15
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Christkindlesmarkt
Niemcy 

Jarmark świąteczny organi-
zowany od XV w. w blisko 

tysiącu niemieckich miastach 
i miasteczkach. Świąteczne, 

rozświetlone stoiska rokrocz-
nie przyciągają rzesze ludzi. 
Radość i smak świąt w oto-

czeniu zabytków. 
www.christkindlesmarkt.de 01-24

15. Krakowski 
Festiwal Górski 

Kraków
Festiwal gości wielu wybit-

nych podróżników i fotogra-
fów. Przybędą znani ludzie 

gór: alpiniści i himalaiści. 
Odbędą się pokazy filmowe 

i multimedialne, prelekcje 
i dyskusje, zawody i warsz-

taty. 
www.kfg.pl 

Rhythm & Vine Festival 
Gisborne, Nowa Zelandia
Nazwa festiwalu mówi wszyst-
ko. Mnóstwo dobrej muzyki 
w nowozelandzkiej winnicy 
Waiohika Estate. Idealna 
impreza na początek lata... na 
półkuli południowej. 
www.rhythmandvines.co.nz 

24-26

07-1001-03

Święta w Betlejem   
Betlejem, Izrael 
Obchody Bożego Narodzenia 
u samego źródła z pewnością 
będą niezwykłym przeżyciem. 
Misterium o północy przy 
Grocie Narodzenia przyciąga 
chrześcijan z całego świata. 
Wesołych Świąt! 
www.sacred-destinations.com/ 
israel/bethlehem-christmas 

Art Basel  
Miami, USA 
Festiwal sztuk różnych z ga-
lerii z całego świata. Obrazy, 
rzeźby, instalacje, fotografie, 
filmy i uhonorowane dzieła 
najwyższej jakości.  Ambitne 
dzieła sztuki na dużą skalę,  
filmy i występy stają się czę-
ścią miejskiego krajobrazu.
www.artbasel.com/miami-
-beach 

02-03 29-31 

Bieg Mikołajów  
Toruń, Polska  

Jak Mikołajki, to prezenty i... 
udział w biegu charytatyw-

nym, żeby komuś pomóc 
i sprawić autentyczną radość. 

Komuś i sobie, pokonując 
dystans półmaratonu albo 10 
km. A i dzieci będą mogły się 

pościgać. 
www.biegmikolajow.pl 

30.12.17 
01.01.18

Sylwester Hogmanay 
Edynburg, Szkocja  
Kto lubi obchodzić hucznie 
ulicznego sylwestra, powinien 
wybrać się do Szkocji. Tam od-
bywa się jedna z największych 
tego typu imprez na świecie. 
Zabawa łączy tradycje szkockie 
i celtyckie z atmosferą radosnej 
fiesty. 
www.edinburgh.gov.uk

Konkurs Szopek 
Krakowskich 

Kraków
Do ubiegłorocznego konkursu 
zgłoszono łącznie 162 szopki, 

w tym 120 szopek dziecięcych 
i młodzieżowych. Czyja szopka 

w tym roku okaże się najpięk-
niejsza? Wszystkie szopki 

tradycyjnie są prezentowane  
na wystawie pokonkursowej.

www.mhk.pl 

17. Festiwal Slajdów 
Podróżniczych TERRA 

Warszawa
Opowieści z południa Indii 

i Ameryki Łacińskiej, podróże 
po Afryce Środkowej, rowero-
wa ekspedycja przez zimową 

Grenlandię, zjawiskowe zdjęcia 
z gór Polski, rowerem przez 

afgański i tadżycki Pamir.
www.terra.waw.pl 

GRUDZIEŃ
 k a l e n d a r i u m

Nowy Rok w Nowym Jorku 
Nowy Jork, USA
Nowojorczycy i turyści tłumnie 
ściągną na Time Square już 
w sylwestrowe popołudnie, by 
wspólnie odliczać ostatnie se-
kundy do nadejścia Nowego 
Roku 2018. Huczna zabawa 
na ulicach potrwa do białego 
rana. Happy New Year! 
www.newyearseve.nyc 
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Już niedługo na ulicach i placach stolicy pojawiają się świetl-
ne girlandy i instalacje, podkreślające nastrój świąt Bożego 
Narodzenia oraz zwiastującej Nowy Rok sylwestrowej nocy. 
Wygaszane w lutym, powracają przed kolejnymi świętami.
Najobficiej oświetlone są główne fragmenty Traktu Kró-
lewskiego, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i ulica 
Belwederska. Spektakularna, rzęsista iluminacja tworzy ba-
śniowy klimat, skłaniając do rodzinnych wieczornych spa-
cerów i uprzyjemniając przedświąteczne zakupy. Instalacje 
świetlne akcentują też węzłowe miejsca – place Grzybowski 
i Powstańców Warszawy, ulice Emilii Plater, Świętokrzyską, 
Agrykolę oraz plac Na Rozdrożu mijany każdego dnia przez 
tysiące mieszkańców i gości stolicy,
Z iluminacjami lewobrzeżnej Warszawy konkuruje od pew-
nego czasu Saska Kępa. Oświetlenie ulic Francuskiej i Pa-
ryskiej jest skromniejsze niż Traktu Królewskiego, niemniej 
jednak podkreśla świąteczną atmosferę na osi legendarnej 
praskiej dzielnicy. Efekt wzmacnia po tej stronie Wisły ele-

wacja Stadionu Narodowego migocąca biało-czerwonymi 
światłami nie tylko w święta. Ledowe lampki błyszczą także 
w handlowym centrum starej Pragi, w jakie przekształcił się 
plac Wileński. Inne kompleksy handlowe stolicy nie pozo-
stają w tyle.
Na placu Zamkowym wyrasta w święta potężna choinka, 
a pod Pałacem Kultury i Nauki lśni inspirowana motywem 
świątecznego drzewka na wskroś nowoczesna artystycz-
na instalacja. Bożonarodzeniowe iluminacje głównych ulic 
i placów dały impuls tworzeniu świetlnych labiryntów w pa-
łacowym parku w Wilanowie czy związanych z zabytkowymi 
pawilonami kompozycji w Łazienkach. Ba, świetlne kom-
pozycje stały się tak popularne, że dodają uroku wybra-
nym miejscom również w innych porach roku. Znakomitym 
przykładem jest chiński zaułek w Łazienkach Królewskich 
oświetlony latem czerwonymi lampionami. Kulminacyjnym 
punktem świetlnego zimowego programu jest huczna zaba-
wa sylwestrowa na błoniach Stadionu Narodowego – wystę-
pują polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki pop, a imprezę 
kończy wielki pokaz sztucznych ogni. 

Paweł Wroński

z bloga...

WarszaWa
W ŚWiątecznych 

iluminacJach
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Saksonia, jeden z 16 krajów związkowych Niemieckiej Republiki Federalnej, jest naszym sąsiadem 

na zachodzie. W ciągu ponad tysiąca lat mieliśmy z nią nie tylko dobre stosunki, ale także dwóch 

elektorów na tronie polskim było Saksończykami: August II, zwany Mocnym, gdyż rękoma łamał 

podkowy oraz zginał żelazo, i jego syn August III. Mało kto już pamięta, że mieliśmy także króla 

saskiego Fryderyka Augusta I na tronie utworzonego przez Napoleona Księstwa Warszawskiego.

Saksończycy mieli życzliwy stosunek do Polaków. W II połowie 
XVIII w. ich stołeczne Drezno i handlowy Lipsk stały się ośrod-
kami działalności konfederatów barskich, a później terenem 
przygotowań do insurekcji kościuszkowskiej. A po upadku 
insurekcji oraz powstań 1830 i 1863 r. Saksonia życzliwie 
i z honorami przyjmowała polskich uchodźców. Wśród wybit-
nych Polaków, którzy skorzystali gościny Saksonii, wymienić 
można m.in.: Hugona Kołłątaja, Kazimierza Pułaskiego, Jana 
Henryka Dąbrowskiego i Tadeusza Kościuszkę. Dodać trzeba 
też poetów i pisarzy: Juliusza Słowackiego, Adama Mickie-
wicza, który w Dreźnie napisał III część „Dziadów”, Ignacego 
Domeykę oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego, który w sak-

sońskiej stolicy mieszkał i tworzył 20 lat, pisząc swoje najważ-
niejsze powieści, a w jego domu od lat funkcjonuje  muzeum. 
Pamiątek po naszej wspólnej historii, zwłaszcza z okresu 
unii polsko-saskiej, zachowało się tam sporo. M.in. ponad 70 
pocztowych słupów dystansowych z XVIII w. z herbami Polski 
i Saksonii. Stoją nadal na rynkach, w parkach, przy dawnych 
szlakach komunikacyjnych.
Herb I Rzeczypospolitej znaleźć można też na fasadach ratu-
szy, katedr i kościołów, mostów, w twierdzach i pałacach, a na-
wet na zabytkowych armatach. 
W 4-milionowej obecnie Saksonii zachowało się mnóstwo za-
bytków, ciekawych miejsc oraz obiektów, jest także wiele atrak-

cji turystycznych wartych bliższego poznania. Przetrwały one (lub zostały 
odbudowane) wiele wojen i innych kataklizmów, jak tragiczny dla Drezna 
nalot alianckiego lotnictwa w nocy z 13 na 14 lutego 1944 r. 
Był to odwet za bombardowania angielskich i innych zachodnioeuro-
pejskich miast, zwłaszcza Coventry i Rotterdamu. Zginęło blisko 25 
tys. ludzi, stolica Saksonii nad Łabą spłonęła, zamieniając się w znacz-
nym stopniu w kupę gruzów. Została jednak pieczołowicie odbudowa-
na i obecnie Drezno obok Lipska, Miśni, Budziszyna oraz wielu innych 
saksońskich miast i miasteczek przyciąga miliony turystów, w tym, 
oczywiście, polskich. Poniżej wybrane atrakcje, dla których warto po-
jechać do Saksonii.

CENTRA KULTURY
Saksonia jest krajem o niepowtarzalnym bogactwie kultury i sztuki, 
wielowiekowych tradycjach, krajobrazowym uroku, wspaniałej historii 
i fascynującej współczesności. Turystom zapewnia niezwykłe przeżycia 
artystyczne i kulturalne. Czy to w drezdeńskiej Operze Sempera, na 
koncertach orkiestry Gewandhaus w Lipsku, w Operze w Chemnitz, 
w pałacach, zamkach, na słynnych festiwalach, w muzeach i na wysta-
wach. Co roku w Saksonii odbywa się ponad 40 festiwali muzycznych. 

SAKSONIA  
TURYSTYCZNE ATRAKCJE

Kościół Marii Panny w Dreźnie, fot. Sylvio Dittrich

Drezno – panorama miasta

Cezary Rudziński
Autor korzystał z informacji i materiałów Sachsen Tourismus
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Są one związane z tak słynnymi kompozytorami, jak Mendels-
sohn-Bartholdy, Schumann, Bach, Mozart i Wagner. Ponad 
500 muzeów jest świadectwem wielkiego, ponad 1000-let-
niego dziedzictwa kulturowego Saksonii. 
W Dreźnie jest 13 muzeów, w tym Historyczny Skarbiec Zielo-
ne Sklepienie, Galeria Obrazów Dawnych i Nowych Mistrzów 
oraz Albertinum, a Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie należą 
do najsłynniejszych muzeów na świecie. 
Do kulturowego bogactwa kraju należą historyczne manufak-
tury. Światową sławą cieszy się rudawskie snycerstwo „Erzge-
birgische Holz-kunst”. Od 1677 r. do dziś region Vogtlandu 
jest ojczyzną unikatowej na skalę europejską tradycyjnej bu-
dowy instrumentów muzycznych – smyczkowych i dętych bla-
szanych. Renomę mają koronki z Plauen i zegarki z Glashütte. 
Miśnia od 1710 r. produkuje słynną porcelanę, a „Skrzyżowa-
ne Miecze” tamtejszej manufaktury są najstarszym na świecie, 
bez przerwy używanym znakiem towarowym. 

MIASTA, MIASTECZKA, ZAMKI I PAŁACE
Romantyczne saksońskie miasteczka mogą się poszczycić 
ponad 1000-letnimi rynkami, historycznymi budowlami i bo-
gactwem kulturalnego życia. Za kolebkę Saksonii uważana 
jest Miśnia. Wznoszący się w niej majestatycznie nad Łabą 
zamek Albrechta był w 1710 r. pierwszym miejscem produkcji 
porcelany miśnieńskiej. Inną wizytówką tego miasta jest wino. 
W tarasowo uprawianych winnicach wzdłuż Saksońskiej Drogi 
Wina między Miśnią, Radebeul i Pirną dojrzewają od ponad 
850 lat te wyborne wina. Unikatem w świecie jest Wystawa 
Mineralogiczna „Terra mineralia” we Freibergu. Wielka część 
ponad 80 000 skarbów ziemi wystawiana jest w zamku Freu-
denstein w sercu rudawskiego górniczego miasta Freiberg. 
Ale również w takich miastach, jak Torgau, Grimma, Plauen, 
Zwickau, Kamieniec, Budziszyn, Görlitz i Żytawa, historyczne 
rarytasy architektury, kultury i sztuki  dostarczają niezapomnia-
nych wrażeń. 
A do historii kulturowego dziedzictwa kraju należy ok. 1000 
pałaców, zamków, ogrodów i dworów. Niczym sznur pereł roz-

ciągają się one między Górnymi Łużycami, Krainą Zamków 
i Wrzosowisk i górami Rudaw – jedne potężne i wspaniałe, 
inne barokowe i filigranowe. Często stanowią one tło widowisk 
teatralnych i muzycznych, festynów zamkowych, zapasów ry-
cerskich, wystaw oraz bajecznych wesel. Ponad 50 wyszuka-
nych klejnotów uatrakcyjnia Saksońską Krainę Pałaców i Zam-
ków. W niektórych można nawet przenocować. 200-letni Park 
Księcia Pücklera w Bad Muskau wraz z zamkiem należy do 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

PIĘKNE ZABYTKI NA KAŻDYM KROKU
Każde saksońskie miasto ma własny, specyficzny charakter. 
Przykładowo w rudawskim mieście Annaberg-Buchholz od 
razu wiadomo, że jest się w mieście górniczym. Do jego za-
łożenia przyczyniło się odkrycie znaczących pokładów srebra 
w 1496 r. Jednak słynne jest ono także z rękodzielnictwa: 
koronkarstwa i snycerstwa oraz szmuklerstwa. 1000-letni Bu-
dziszyn stanowi stolicę ojczyzny Serbołużyczan. Tamtejsze 17 
wież, baszt i zachowane niemal w całości mury miejskie budzą 
niepowtarzalną, średniowieczną atmosferę, którą podkreślają 
jeszcze tak często fotografowane „Stare wodociągi” na budzi-
szyńskiej starówce.
Chemnitz uważane jest za miasto modernizmu. Willa Esche-
go, stacja Europejskiego Szlaku im. Henry van de Velde, pre-
zentuje się jako odrestaurowana i zachwycająca synteza sztuk, 
związanych z życiem i dziełem tego słynnego artysty. Chem-
nickie Muzeum Gunzenhausera posiada jeden z największych 
w Niemczech zbiorów prywatnych sztuki z XX stulecia. Miasto 
to może się poszczycić także największym zbiorem – 220 dzieł 
malarza Otto Dixa. Do tamtejszych atrakcji należy również Mu-
zeum Przemysłu ze zbiorami z okresu industrializacji, Dom Kul-
tury Tietza czy skamieniały las liczący 290 mln lat. Saksońska 
stolica Drezno słynie jako miasto baroku, kultury i muzyki. Jej 
architektoniczne perły wokół placu Teatralnego: Zwinger, Opera 
Sempera czy  Taras Brühla albo skarby Państwowych Zbiorów 
Sztuki, nadają jej szczególnego splendoru. Nie bez podstaw na-
zywana jest „Florencją nad Łabą”. 

SREBRO, KORONKI I REFORMACJA
Saksońskim miastem srebra jest Freiberg. Szczyci się słynną katedrą 
oraz wspaniałymi patrycjuszowskimi kamienicami, okalającymi Ober-
markt – Górny Rynek, jeden z najpiękniejszych w Niemczech. Obo-
wiązkowo należy zwiedzić katedrę św. Marii z jej słynną Złotą Bramą. 
Świątynia mieści cenne skarby sztuki, jak tulipanowa ambona oraz 
największe organy Silbermanna, mające nieskazitelny dźwięk. Zwie-
dzający mogą również przeżyć przygodę górniczą, np. w najstarszej 
kopalni świata, tzw. Reiche Zeche.
Miastem o starych tradycjach kupieckich, ale jednocześnie z nowo-
czesnym śródmieściem jest Görlitz. Wśród stylowych placów i kom-
pleksowych zabudowań w stylu grynderskim, pieczołowicie odrestau-
rowanych budowli secesyjnych oraz historycznej atmosfery starówki 
znajduje się 3,5 tys. chronionych zabytków z niemal wszystkich epok. 
Niecałe 20 km od Lipska leży mały raj: miasto Grimma. Tam, gdzie 
rzekę Mulde okalają łagodne pagórki i powstały urocze błonia, chęt-
nie osiedlali się nowi mieszkańcy. W mieście tym urodził się Albrecht 
Śmiały, założyciel saksońskiej dynastii królewskiej. W Grimma prowa-
dził swoją drukarnię słynny wydawca klasycznej literatury, m.in. dzieł 
Lessinga, Goethego i Schillera, Georg Joachim Göschen. W klaszto-
rze w pobliskim Nimbschen przebywała Katarzyna von Bora, później-
sza małżonka reformatora Marcina Lutra. 
Lipsk z kolei dosłownie uwodzi swoją ofertą kulturalną. Sięga ona od 
Bacha poprzez koncerty orkiestry aż do najwszechstronniejszej w ca-
łych Niemczech sceny kabaretowej. Na promenadzie pubów „Dral-
lewatsch” na gości czeka wielki wybór knajp, restauracji i nocnych 
barów. 
Radebeul inspirował nie tylko Karola Maya. Zachwycony nim był rów-
nież hrabia Wackerbarth, który wybudował tu wspaniały pałac. Wyso-
ko położone winnice wiją się jako strome, wymurowane z kamienia 
tarasy blisko domów winiarzy z ich typowym żółtym oznakowaniem. 
Pośrodku króluje była elektorska winnica Hoflößnitz. Winiarze zapra-
szają do swoich rustykalnych piwnic lub przytulnych lokali na delekto-
wanie się lampką szlachetnego trunku, który dojrzewa tam od stuleci. 
Architektoniczną perełkę można odkryć też w byłej wsi Altkötzschen-

Drezno – budynek Opery Miśnia

Bad Muskau
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broda. Oryginalne knajpy i sklepy, galerie i warsztaty otwierają 
swoje podwoje w pieczołowicie odrestaurowanych zagrodach 
chłopskich pośród drzew. 
Kto przyjedzie do miasta Pirna, ten odkryje średniowieczny 
klejnot lśniący u brzegów Łaby między Dreznem a Parkiem 
Narodowym Szwajcaria Saksońska. Romantycy, turyści intere-
sujący się historią kultury, marzyciele i smakosze będą w pełni 
zadowoleni, spacerując po historycznej starówce. Pirna jest 
bogatym miastem zbudowanym ze słynnego piaskowca znad 
Łaby. 
Natomiast miasto Plauen dosłownie haftuje swój turystyczny 
szlak. Zdobyło ono światowy rozgłos dzięki przepięknym ko-
ronkom „Plauener Spitze”. W warsztatach Muzeum Koronkar-
skiego haftuje się jeszcze na tradycyjnych maszynach. Mówiąc 
o mieście Torgau, jest się pewnym, że chodzi o jedno z najpięk-
niejszych renesansowych miast w całych Niemczech. Niegdyś 
działał w nim Marcin Luter, była elektorska metropolia i poli-
tyczne centrum reformacji. Godny zwiedzenia jest odrestauro-
wany wczesnorenesansowy zamek Hartenfels. Pod wiodącym 
do niego mostem żyją dzikie niedźwiedzie. 
Najbardziej na południowy wschód Niemiec wysunięte jest 
miasto Żytawa. Stanowi ono symbiozę idylli małego miasta, 
żywej historii i licznych krajobrazów. U jego bram rozciągają 
się Góry Żytawskie z ich charakterystyczną górą Oybin, Wyżyna 
Górnołużycka, Grzbiet Jesztiedzki i Góry Izerskie. Przepiękne 
jest również zachowane historyczne centrum Żytawy, szczycące 
się nieskończoną liczbą cennych zabytków. Jednym z nich jest 
kościół Świętego Krzyża, w którym znajduje się Duża Żytawska 
Zasłona Wielkopostna o imponujących rozmiarach: 6,8 metrów 
x 8,2 metra, stanowiąca wyjątkowy skarb sztuki. 

BOŻE NARODZENIE W SAKSONII
Wielowiekowe bożonarodzeniowe tradycje, nastrojowa atmos-
fera w miastach – nie bez powodu Saksonię uważa się za Bo-
żonarodzeniową Krainę. Tu od 1434 r. odbywa się najstarszy 
jarmark bożonarodzeniowy Niemiec „Dresdner Striezelmarkt”, 
a na lipskim jarmarku jest największy kalendarz adwentowy 
świata. Z Saksonii pochodzi też słynna na całym świecie drez-
deńska strucla „Dresdner Christstollen”. W miejscowości Her-

rnhut narodziły się gwiazdy adwentowe, a z Pulsnitz pochodzą 
słynne pierniczki. Imprezy, jak śpiewanie kolęd w kościołach 
i na placach, ostatnia szychta w kopalni przed Wigilią, tzw. Met-
tenschicht, świąteczne pochody górników, różnego rodzaju jar-
marki bożonarodzeniowe, jaśnieją w „saksońskim kalendarzu 
adwentowym” jak lampki na choince. 
Ze świątecznych obrzędów, a także z tradycji sztuki snycer-
stwa i wyrobu zabawek znany jest region Rudaw. Do dziś 
zachowało się 1600 warsztatów rzemieślniczych, w wielu  
z nich można przyjrzeć się pracy mistrzów tego rękodzieła oraz 
pracy koronkarek.  
Na jarmarki bożonarodzeniowe, poza Dreznem, Lipskiem 
i Chemnitz, zapraszają również inne miasta i miasteczka. Gör-
litz na „Christkindelmarkt” na placu Obermarkt położonym 
między wspaniałymi domami handlowymi w stylu renesansu 
i baroku. Jarmark bożonarodzeniowy dla całej rodziny w dziel-
nicy Altkötzschenbroda miasteczka Radebeul obiecuje bajki, 
pomysły świątecznych podarunków i radość dla podniebienia. 
A w  Königstein wprowadzi gości do najpotężniejszej twierdzy 
w Saksonii. Jarmarki odbywają się w pięknie oświetlonych 
centrach miast, wśród małych krętych uliczek Miśni, na roman-
tycznych ulicach między stylowymi kamienicami Pirny i w przy-
tulnych sklepikach w wiosce zabawek Seiffen.

DLA TURYSTÓW AKTYWNYCH  
Saksonia proponuje swoim gościom także różnorodne formy 
turystyki aktywnej. Zachwycony będzie każdy, kto wybierze 
się na wycieczkę górską w Vogtlandzie, Rudawach, Górach 
Żytawskich czy Górach Połabskich albo podziwiać będzie kra-
jobraz nadrzeczny Łaby, Szprewy, Nysy i Muldy. Podobnie ja-
dąc rowerem czy po prostu spacerując, uprawiając rafting lub 
wspinaczkę. W licznych miejscach kraj ten jest prawdziwym 
rajem. Doskonałość krajobrazu, jak np. skalne eldorado Szwaj-
caria Saksońska, idzie w parze z kulturowym bogactwem i ku-
linarną rozkoszą. Inną propozycją jest rafting na zamkowym 
szlaku.  Na długości 100 km rzeka Mulda płynie doliną pała-
ców i zamków oraz odsłania fascynujące historie. Do dyspozy-

cji rowerzystów i wędrowców są parki krajobrazowe Dübener Heide 
i Dahlener Heide, las w miejscowości wypoczynkowej Wermsdorf 
oraz błonia Muldy. Oczy turystów przyciągają stare pałace i zamki 
w miejscowościach: Gnandstein, Mildenstein i Kriebstein, bazylika 
w Wechselburg i Rochsburg, zamek w Rochlitz i zamek w Colditz, 
klasztory w Nimbschen i Buch. Zabytki te wyłaniają się z zakola rzeki 
lub urozmaicają równinną krainę. Kto chce poczuć działanie adrena-
liny i uderzenie własnego pulsu, wybierze właśnie region górski, po-
dobnie jak miłośnik przyrody, chcący posłuchać tam ptasiego chóru 
na jodłowych szczytach. Rudawy i górzysta część Vogtlandu stają się 
coraz bardziej popularne wśród kolarzy górskich. Wędrowcy poznają 
swoje możliwości na oznaczonym znakiem jakości 289-kilometro-
wym szlaku wędrownym na grani „Kammweg Rudawy-Vogt land”. 
Wędrówka po Parku Narodowym Szwajcaria Saksońska jest jak wy-
cieczka po olbrzymim, trójwymiarowym obrazie. Krajobraz tworzony 
przez piaskowe Góry Połabskie wygląda jak malowany. Najpopular-
niejszy Szlak Malarzy jest cudem  natury i celem zafascynowanych 
wycieczkowiczów. Krajobrazy te od wieków inspirowały malarzy, jak 
np. Caspara Davida Friedricha, do malowania dzieł światowej sławy. 
Dziś malarze amatorzy podczas wędrówek sięgają po ołówek, pędzel 
i papier i próbują odtworzyć ich urodę na kartce papieru. Wycieczki 
na różnych ścieżkach o łącznej długości niemal 1,2 tys. km kończą 
się prawie zawsze przy jednym z 1,1 tys. wolno stojących szczytów 
wspinaczkowych. Ponad 15 tys. tras wspinaczkowych prowadzi ku 
nim do góry – prawdziwy raj dla alpinistów tam, gdzie narodził się „free-
-climbing”. Równolegle do tych imponujących punktów widokowych 
prowadzi przeważnie na równinie trasa rowerowa wzdłuż Łaby. 
Wycieczkowiczów na trasie między stawami i lasami Górnych Łużyc 
można spokojnie nazwać odkrywcami. Natrafiają tam na rzadkie zwie-
rzęta, magiczne miejscowości, stare legendy, nowe jeziora. Krajobraz 
pomiędzy nowymi jeziorami, powstałymi na północy w miejscu byłych 
kopalni odkrywkowych, i zalesioną wyżyną na południu urozmaicają 
dwie rzeki – Szprewa i Nysa – oraz historyczne miasta. Kto chciałby 
odkryć na nowo starą kulturę, dowie się od Serbołużyczan dużo więcej 
niż tylko o sztuce kraszenia jaj wielkanocnych.
Szukając światowego dziedzictwa UNESCO w Saksonii, nie można 
ominąć parku księcia Pücklera w Bad Muskau. Przylegający do nie-
go krajobraz wrzosowisk i stawów oferuje oryginalny spektakl natury. 

Zamek Hartenfels w Torgau Goerlitz – kościół św. PiotraFo
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Lipsk – jarmark bożonarodzeniowy, fot. dirk_brzoska
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Saksońska Szwajcaria

Dziadek do orzechów
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Pod ochroną rezerwatu biosferycznego wylęgają się ptaki wę-
drowne,  żyją wydry, bociany białe oraz orły bieliki, rosną bardzo 
rzadkie gatunki roślin. Na szlaku rowerowym „Żabia ścieżka” 
(Froschradweg), przewidziane jest spotkanie z kumakiem. Gło-
śne rechotanie żab dociera z pobliskich lasów wydmowych, pod-
mokłych łąk i bagien. Na trasie rowerowej wzdłuż Odry i Nysy, 
między Żytawą i Görlitz, można podziwiać wiele obiektów kultu-
ry, historii i architektury. 

SMAKOŁYKI ORAZ DOBRE WINA
Ale i o rozkoszy dla podniebienia nie zapomniano, bo na sma-
koszy czekają potrawy regionalne, jak „Deichlmauke”, śląskie 
niebo w gębie „Schlesisches Himmelreich”, karp czy łużycka 
zupa. A ciekawych krajobrazowo miejsc w Saksonii jest oczy-
wiście więcej. Że wspomnimy chociażby o jeziorach wokół Lip-
ska. Saksonia słynie z dobrej kuchni, ponieważ jej mieszkańcy 
od zarania byli smakoszami. Wszędzie tam można delektować 
się typowymi regionalnymi potrawami i napojami. Na każdym 
kroku miejscowe specjały zaspokajają zmysły zapachu i smaku 
zarówno miejscowych, jak i gości. Wzdłuż Saksońskiej Drogi 
Wina od miasta Pirn do wioseczki winiarskiej Diesbar-Seußlitz 
można w rustykalnych winiarniach i eleganckich restauracjach 
skosztować szlachetnego trunku z różnych odmian winorośli. 
Rarytasem innego rodzaju jest saksońskie piwo. Saksończycy 
zajmują drugie miejsce po Bawarczykach pod względem kon-
sumpcji piwa. Piwo PremiumBier pochodzi z browaru Export-
bierbrauerei w Radebergu. Piwem jęczmiennym można się 
delektować zarówno w drezdeńskich lokalach, np. Radeber-
ger Bierausschank, jak i przy długich stołach restauracji z im-
prezami „Radeberger Biertheater”. Zwiedzanie browarów na 
wzór Radebergu dostępne jest dla turystów również w mieście 
Torgau. Wieloletnią tradycją piwowarstwa mogą się poszczycić 
zarówno browary w Dreźnie,  np. „Feldschlösschen Brauerei” 
czy „Waldschlösschen Brauerei”, jak i w Wernesgrün, Einsie-
del, Görlitz i Eibau. W tym ostatnim odbywa się każdego roku 
w czerwcu festyn cechu piwowarstwa Pochód Piwny w Eibau. 
Popularne są również miejscowe ciasta, np. „Dresdner Christ-

stollen”, którego wypiek odbywa się w drugi weekend Adwentu 
na tradycyjnym drezdeńskim jarmarku bożonarodzeniowym. 
Wydarzeniem jest wtajemniczanie gości w wielką sztukę piecze-
nia tej strucli. Również inne słodycze smakują zarówno przyby-
szom, jak i samym drezdeńczykom,  szczególnie ciasta o nazwie 
„Dresdner Eierschecke” i „Dresdner Marzipan”. 
Nieopodal saksońskiej stolicy, w mieście Pulsnitz, piecze się 
w okresie bożonarodzeniowym od stuleci pierniczki „Pulsnit-
zer Lebkuchen” z aromatem kardamonu i cynamonu. W Mu-
zeum Pierników w „Alten Pfefferküchlerei” w Weißenbergu 
albo w pulsnickich piekarniach pokazowych można się zapo-
znać ze sztuką ich pieczenia oraz oczywiście skosztować. 

www.saksonia.pl
www.facebook.com/saksonianaweekend

Saksońska Droga Wina, okolice Radebeul  
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Twierdza Königstein

Park Rododendronów w Kromlau
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Hrvatskih žrtava 185, 21218 Seget Donji, OIB: 15293296133
tel. 00 385 21 555 940, fax. 00 385 21 797 891

web: www.hotelmedena.com, e-mail: info@hotelmedena.com

Hotel Medena (Hotel Miodowy) – jeden z najbardziej znanych hoteli w okolicy – ma długą tradycję w świadczeniu 
usług hotelowych  turystom  z całego świata. Jego infrastruktura spełnia wszystkie warunki do organizacji kon-
gresów, konferencji, sympozjów, zgrupowań sportowych, bankietów, team building i tym podobnych imprez. Hotel 
położony jest 4 km od miasta Trogir, 30 km od Splitu, 7 km od lotniska w Splicie.

Główny kompleks Hotelu Medena składa się z dwóch 8-piętrowych 
budynków „A” i „B” (8 wind), które uzupełniają pawilony „C” i „D” , 
znajdujące się w  odległości 200 m od głównego budynku. Plaża 
żwirowa, kamienista, betonowa. Na terenie hotelu jest bezpłatne 
wi-fi, parking dla gości. Zwierzęta domowe nie są przyjmowane

Do DySpozycJi gości:
c Klimatyzowana restauracja,
c Infrastruktura sportowa, 
c	Basen odkryty.

HALE KoNFERENcyJNE:

c	Sala konferencyjna – 450 m2, do 350 osób

c	Błękitny i cichy salon – mają po 140 m2, każdy salon może po-

mieścić do 100 osób

c	Biały salon – 60 m², do 50 osób

c	Wyposażenie konferencyjne: projektor LCD, flipchart, ekran  

+ projektor, telewizor, odtwarzacz DVD, system dźwiękowy  

(samodzielny i bezprzewodowy)
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Innym fascynującym miejscem jest La Piedra Le-
trada. Badacze sądzą, że to stanowisko archeolo-
giczne było świątynią o olbrzymim znaczeniu dla 
rdzennych plemion Indian. Olbrzymi głaz został 
pokryty setkami petroglifów używanych przez In-
dian Taino. La Piedra Letrada znajduje się na wy-
sokości ponad 1635 metrów, około 18 km polną 
drogą od Constanzy.

Raj dla backpackerów
Republika Dominikańska słynie z przepięknych 
plaż. Północ kraju jest obmywana przez Ocean 
Atlantycki, podczas gdy wybrzeże południowe 
znajduje się już nad Morzem Karaibskim. Boca 
Chica, popularny nadmorski kurort, znajduje się 
niedaleko stolicy – Santo Domingo. Lokalne re-
stauracje specjalizują się w pysznych daniach 
z ryb i owoców morza. Do innych chętnie odwie-
dzanych miejsc zalicza się Juan Dolio na południu 
i La Romana-Bayahibe na wybrzeżu południowo-
-wschodnim. Jednakże zdecydowana większość 
turystów decyduje się odwiedzić kurort nazywany 
Punta Cana-Bávaro we wschodniej części wyspy. 
Przylądek Samaná jest magicznym miejscem peł-
nym dziewiczych plaż, malowniczych zatoczek 
i  jaskiń z malowidłami Indian. Od grudnia do 
marca w zatokach można obserwować humbaki. 

w y p r a w a 2726 w y p r a w a

Obecnie Republika Dominikańska jest popularnym 
miejscem wypoczynku. Można tu znaleźć piękne 
plaże, zachwycające parki narodowe, wysokie 
góry, rwące wodospady, postkolonialne zabytki 
i najrozmaitsze rozrywki. 

Najwyższy szczyt Karaibów 
Łagodny klimat Republiki Dominikańskiej sprzyja 
podróżnikom przez cały rok. Średnia temperatura 
od listopada do kwietnia wynosi około 28°C, a od 
maja do września osiąga nawet 35°C. Niejedne-
go może zaskoczyć fakt, że w tym tropikalnym 
kraju zimą temperatura może sięgnąć zera. Aby 
doświadczyć tak chłodnej karaibskiej zimy, trzeba 
odwiedzić Constanzę położoną w paśmie górskim 
Kordyliery Środkowej, w tak zwanej Dominikań-
skiej Szwajcarii.

Można tu znaleźć najwyższy szczyt Karaibów, Pico 
Duarte (3087 m n.p.m.), jak również najwyższy 
wodospad, Aguas Blancas (83 metry). Emocjonu-
jące przejście przez trzy wiszące mosty prowadzi 
do wodospadu Salto de Jimenoa, znad którego 
rozpościera się widok na potężną rzekę Yaque del 
Norte.

Na wysokości około 2300 metrów w La Nevera, 
w Parku Narodowym Valle Nuevo, znajduje się 
Pomnik Piramid. Monument w kształcie pirami-
dy został stworzony przez hiszpańskich artystów, 
Constanzę i San Jose de Ocoa, jako wyraz ich 
uznania dla ukończenia budowy drogi San Jose 
de Ocoa-Constanza w 1958 roku. Przy pomniku 
znajduje się kemping, w którym o świcie tempe-
ratura spada poniżej zera.

Republika Dominikańska jest położona na Hispanioli, odkrytej przez Krzysztofa Kolumba  

w 1492 roku. Słynny żeglarz był tak oczarowany pięknem wyspy, że nazwał  

ją „najpiękniejszym miejscem, jakie kiedykolwiek ujrzały ludzkie oczy”.

Republika Dominikany
Śladami Krzysztofa Kolumba
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Samaná obfituje w interesujące miejsca, takie jak 
rajska wyspa Cayo Levantado, Park Narodowy Los 
Haitises, wodospad El Limón czy skała La Boca del 
Diablo, gdzie gejzer wody i powietrza wybucha 
na wysokość kilkunastu metrów, wydając diabel-
ski dźwięk przypominający ciężki oddech.

Region Barahona 
Pedernales położony w południowo-zachodniej 
części wyspy jest szczególnie atrakcyjny dla nieza-
leżnych backpackerów, Można tu zobaczyć naj-
większe słone jezioro na Karaibach – Lago Enriqu-
illo, bądź wypocząć na niemal pustej plaży Bahía 
de las Águilas, na którą dostać można się tylko za 
pomocą łódki z Cabo Rojo. Ta ponad 7-kilome-
trowa plaża o białym piasku i krystalicznie czystej 
wodzie jest położna w Parku Narodowym Jara-
gua, toteż nie ma tutaj żadnych hoteli ani restau-
racji. Plaża należy do Rezerwatu Biosfery Jaragua-
-Bahoruco-Enriquillo, który został dodany do listy 
Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO 
w 2002 roku. 
Barahona jest również jedynym na świecie miej-
scem wydobycia larimaru – błękitnego kamienia 
półszlachetnego, używanego do wyrobu domi-
nikańskiej biżuterii. Lokalni przewodnicy oferują 
wycieczki po kopalniach tego rzadkiego surowca, 

a w pobliskich warsztatach rzemieślniczych moż-
na wybrać kawałek larimaru i obejrzeć od począt-
ku do końca proces jego cięcia i polerowania.

Narodowy Urząd Turystyczny 
Republiki Dominikanskiej

Štepánská 611/14, CZ-110 00 Praha 1, Czechy
Tel. +420 222 231 078

Faks +420 222 231 096
poland@godominicanrepublic.com

Więcej informacji dostępne na stronie 
www.GoDominicanRepublic.pl
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Biuro Podróży VAGARI gwarantuje klientom udany wypoczynek i wysoką jakość usług oraz 
komunikację w języku polskim. Nasza siedziba znajduje się w Splicie, co umożliwia szybkie 
i profesjonalne działanie na obszarze całej Chorwacji. Chronimy interesy naszych partnerów, 
uczestniczymy w przygotowaniu programów i służymy pomocą w nieprzewidzianych sytuacjach.



Od Wysokiego Kaukazu na północnym wschodzie po Turcję, Armenię i Azerbejdżan na południu, na 
zachodzie zaś do czarnomorskiego wybrzeża, na którym znajdowała się opiewana przez Homera 
Kolchida, do której Argonauci z Jazonem żeglowali po złote runo, rozciąga się Gruzja. Jeden z naj-
piękniejszych krajów nie tylko Zakaukazia. Gruzini w swoim języku nazywają się Kartlami, a swoje 
państwo Sakartwelo – Krajem Kartlów. Kto je chociaż trochę pozna, jest nim oraz gościnnością 
jego mieszkańców oczarowany. I jak tylko może, wraca do niego, zawsze odkrywając coś nowego. 

Stołeczne, 1,3-milionowe Tbilisi położne głównie na zboczach 
opadających do rzeki Mtkwari, zwanej też z rosyjska Kurą, 
pięknie przeobraziło się w ostatnich latach. Dzięki pomocy 
UNESCO tutejsza starówka przechodzi gruntowną rewalo-
ryzację, chociaż ze względu na skalę zaniedbań i zniszczeń  
musi ona potrwać jeszcze wiele lat. Już jednak obecnie za-
równo ona, jak i całe miasto, tworzą przepiękne panoramy, 
porównywalne z najpiękniejszymi miastami świata. 

PRZEPIĘKNE PANORAMY TBILISI
Z lewego brzegu rzeki, zwłaszcza z parku Europejskiego lub 
okolic wznoszącego się na szczycie skarpy Pałacu Prezydenc-
kiego, rozciąga się widok na najstarszą, prawobrzeżną część 
starówki zajmującą zbocza górskiej grzędy z górującą nad nim 
średniowieczną twierdzą Narikała i pobliskim ponad 20-me-
trowym, stalowym pomnikiem Kartlis Deda – Matki Gruzji. 
Lub kilometr-dwa w górę nurtu rzeki na Świętą Górę Mtacmin-

da ze sławną restauracją oraz Parkiem Kultury i Wypoczynku 
na jej szczycie oraz stojące na jej zboczach oraz u podnóża 
także nowsze części miasta. Inne, chociaż również fascynują-
ce, są widoki z obu tych wysokich wzgórz.
Na Mtacmindę znowu można wjechać nie tylko samochoda-
mi, lecz także górską kolejką szynową. Starą linową zlikwido-
wano, ale zbudowano nową na wspomnianą „grzędę”, ze stacją 
górną między twierdzą a pomnikiem. Znacznie ułatwia to dosta-
wanie się na te punkty widokowe atrakcyjne w dzień i w nocy. 
Ze starówką i jej zabytkowymi świątyniami u stóp, wstęgą rzeki 
oraz z lewym brzegiem za nią. I jego dominantami – nową, ale 
zbudowaną w tradycyjnym gruzińskim stylu na początku XXI w., 
największą w kraju katedrą – soborem Cminda Sameba  (Świę-
tej Trójcy), katedrą ormiańską Eczmiadzyn i średniowieczną 
gruzińską świątynią Matki Bożej Metechskiej.

ŚWIĄTYNIE: OD CZCICIELI OGNIA 
– PO MONOTEISTYCZNE
Najcenniejsze tutejsze zabytki stanowią budowle sakralne 
i to różnych religii oraz wyznań. Głównie są to świątynie gru-
zińskie i ormiańskie, ale również meczet szyicki, nazywany tu 
perskim, i Wielka Synagoga. A nawet nieczynna, ale zachowa-
na, pogańska świątynia czcicieli ognia – Ateszgach – z czasów 
powstawania Tbilisi przed ponad 15 wiekami! Nie brak jednak 
w stolicy także ciekawych budowli świeckich. No i parków, 
niezliczonych restauracji, piwniczek, winiarni – na każdym 
kroku sklepów z winem, kawiarni itp. Nudzić się więc nie spo-
sób. Jakie takie poznanie tego, co w mieście jest najciekaw-
sze, wymaga jednak czasu, nie sposób dokonać tego w ciągu 
tygodnia. W całej zaś Gruzji, mimo iż posiada zaledwie nie-
spełna 70 tys. km2 powierzchni, są takich miejsc setki. Po-
czynając od leżącej 20 km na północ, w widłach rzek  Mtkwari 
i Aragwi, dawnej stolicy Królestwa Iberii, Mcchety (Lista Dzie-
dzictwa UNESCO). Z najstarszymi zabytkami gruzińskiego 
chrześcijaństwa, które przyniosła tu z Kapadocji  w I połowie 
IV w. apostołka św. Nino.

SKARBY MCCHETY
Przede wszystkim tamtejsza katedra Sweti Cchoweli wznie-
siona, według przekazów, nad tuniką Jezusa, w której pro-
wadzony był na Golgotę. I żeński monaster Samtawro ze 
świątynką zbudowaną w IV w. w królewskich ogrodach na 
miejscu, w którym modliła się św. Nino. W tym roku „odkry-
łem” w Mcchecie – bo nie ma jej na planie miasta ani w prze-
wodnikach i folderach – niedawno odnowioną świątynkę św. 
Szczepana z IV-V w. z ciekawymi freskami. Na szczycie góry 
na przeciwległym, lewym brzegu Aragwi bieleje, widoczny 
z daleka, klasztor i świątynia Dżwari. A z niej roztacza się 
przepiękny widok na Mcchetę. Zabytków i miejsc, poza 
fantastycznymi widokami, wartych w Gruzji zobaczenia jest 
naprawdę mnóstwo. U podnóża średniowiecznego miasta 
Dmanisi nad rzeką Pinozauri odkopano w 2002 r. szczątki 
ludzi pierwotnych – Homo Erectus sprzed 1760 tys. lat (!) 
nazwanych „Pierwszymi Europejczykami”. 

SŁAWNE KLASZTORY I TWIERDZE
Wśród sławnych klasztorów szczególne miejsce zajmuje zało-
żony w jaskiniach i częściowo wykuty skałach Dawid Garedża 
z VI w., tuż przy granicy z Azerbejdżanem. Słynne są w nim fre-
ski z XII w. m.in. z jedynym znanym portretem królowej Tamary 
jeszcze w stroju panieńskim. 
Kolejne to: klasztor Bodbijski zbudowany w miejscu pochów-
ku św. Nino. Monaster Gelati ufundowany w 1106 r. przez 
wielkiego króla Dawida Budowniczego, który kazał się pocho-
wać w jego bramie, aby każdy przechodził przez jego grób. 
A także klasztor i skalne miasto Wardżia w Mescheti. To tylko 
przykłady, gdyż na wymienianie innych klasztorów i średnio-
wiecznych świątyń zabrakłoby miejsca. A są wśród nich tak 
piękne i malowniczo położone na szczytach gór, jak Cminda 
Sameba (Św. Trójcy) na wysokości 2170 m, nad miastecz-
kiem Stepancminda (daw. Kazbegi), przy słynnej Gruzińskiej 
Drodze Wojennej. Warto też zobaczyć rodzinne miasto Stalina 
– Gori, a także Telawi, główne miasto Kachetii. I położony nie-

GRUZJA  
– PIĘKNY I GOŚCINNY KRAJ KARTLÓW

Panorama Tbilisi

Ślub z widokiem na Kazbek

Cezary Rudziński
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daleko niego monaster Aławerdi. No i Kutaisi, stolicę 
Imereti i drugie pod względem wielkości miasto Gru-
zji, do którego latają samoloty czarterowe i tanich linii 
z Polski. W nim warto zobaczyć przynajmniej katedrę 
Bagrati (Lista UNESCO), Wielką Synagogę i dawną 
dzielnicę żydowską oraz, oczywiście, centrum.  Z Ku-
taisi niedaleko jest do najsłynniejszego gruzińskiego 
uzdrowiska Bordżomi, a także na wybrzeże czarno-
morskie z jego perłą, stolicą Adżarii – Batumi. Warto 
też zajrzeć do kilku kolejnych parków narodowych.

UROKI GRUZIŃSKIEJ KUCHNI
Jest więc w Gruzji co wybierać zgodnie z indywidual-
nymi zainteresowaniami. Starczy tego nie na jedną, 
nawet długą podróż. Dodać do tego trzeba zwyczaje 
biesiadne Kartlów z kierującym ucztą i toastami ta-
madą. Pyszna kuchnia gruzińska to osobny, ogromny 
temat. Różnorodna i obfita. Obiady i kolacje składają 
się z wielu przystawek zimnych i gorących z warzyw 
i jarzyn oraz mięs i serów. Bakłażanów, faszerowanej 
papryki i papryczek, maleńkich gołąbków z siekane-
go mięsa zawijanego w liście winogron, duszonych 
warzyw i wielu innych smakowitości.
Z dań gorących szczególnie popularne są piero-
gi chinkali o kształcie sakiewek, wielkości piąstki 
dziecka, nadziewane mięsem z kolendrą, wewnątrz 
zawierające rosołek. Trzeba nauczyć się je jeść –  
najprościej jest brać je ręką, ewentualnie widelcem, 

od góry, nadgryźć i najpierw wyssać ten smaczny roso-
łek, a dopiero później zjadać resztę. Są też nadziewane 
grzybami, serem, ziemniakami. Mają jedną wadę: porcje 
są ogromne, standard to 10 sztuk. Starcza dla 2-3 osób. 
A tylko w niektórych restauracjach można zamówić pół 
porcji. Z innych dań trudno pominąć mięsne potrawy 
z kurczaków, no i szaszłyki z wieprzowiny, baraniny lub 
wołowiny.  
Do tego wielkie, cienkie chlebki, które rwie się palcami,  
pieczone na ścianach specjalnych pieców. Bardzo popu-
larne są też, dostępne na każdym kroku, placki chaczapu-
ri. Najlepsze okrągłe z serem ale, ale również w kształcie 
łódek z jajkiem na wierzchu. No i mnóstwo słodyczy. To 
tylko przykłady, gdyż każdy region ma swoje specjały. 
Do tego wyborne wina, niezłe piwo, a dla amatorów moc-
niejszych trunków koniaki, a przede wszystkim czacza 
– wysokoprocentowy alkohol pędzony z winogronowych 
wytłoków. Jest w czym wybierać.

PRZYJACIELE POLACY
Tutejsza gościnność jest szeroko znana. Przy czym życz-
liwość gospodarzy do Polaków jest wyjątkowa. Nie tylko 
za nasz stosunek do Gruzji w 2008 roku podczas najazdu 
rosyjskiego w trakcie konfliktu o Osetię Południową. 
Długo pamiętać będę scenę w muzeum – pałacyku księ-
cia-poety Aleksandra Czawczawadze w Cinandali. Pod-
czas zwiedzania go przez polską grupę dziennikarską ktoś 
nieostrożnie dotknął oddzielonego linką fortepianu, na 
co ostro zareagowała przewodniczka. W tym momencie 
wszedł dyrektor i gdy dowiedział się, o co chodzi, powie-
dział: proszę pani, przecież to są Polacy, oni poparli nasze 
powstanie w 1832 roku! Oni mogą tu wszystko! I jeden 
z kolegów, ku osłupieniu przewodniczki, zagrał na histo-
rycznym instrumencie. O innych przykładach gościnności 
oraz życzliwości, z jakimi spotykałem się i spotykam w Gru-
zji, mógłbym pisać długo.
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Prawosławny klasztor Cminda Sameba

Chinkali – gruzińskie pierogi z mięsem

Batumi Skalne miasto w Wardży
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sygnalizacja zapięcia pasów wreszcie gaśnie. podekscyto-
wana sięgam po plecak – jedyny bagaż, jaki ze sobą za-
brałam. Wreszcie po 20 godzinach podróży jestem w Dża-
karcie! Farchan, serdeczny przyjaciel, którego poznałam 
w trakcie wędrówki po europie, już na mnie czeka. od 
razu beszta mnie, że na stolicę kraju przeznaczyłam nie-
spełna dwa dni. Bo przecież można tu tak wiele zobaczyć! 
Wiem, że niebawem się o tym przekonam. chwilę zajmu-
je mi przyzwyczajenie się do lewostronnego ruchu. 
Duży Durian, bo tak brzmi potoczna nazwa Dżakarty, po-
trafi zaskoczyć. Wytchnienie znajduję na zielonym placu 
niepodległości – Medan Merdeka, pośrodku którego mie-
ści się Monas, czyli pomnik narodowy w postaci wieży 
z tarasem widokowym. stąd już niedaleko do Muzeum 

narodowego, gdzie przed wejściem wita gości posąg 
słonia. To świetne miejsce, by poznać bliżej indonezyjską 
kulturę i historię. Klimatyzacja i ciekawe eksponaty spra-
wiają, że mam ochotę zostać tu dłużej, ale nogi odma-
wiają mi posłuszeństwa. Z kolejnymi atrakcjami będziemy 
musieli poczekać do jutra. i wtedy Farchan wspomina 
o pasar Baru, starej ulicy handlowej z czasów kolonial-
nych, niegdyś bardzo modnej wśród elity miasta. Jestem 
wykończona, ale nigdy na tyle, żeby odpuścić sobie zaku-
py! łapiemy taksówkę i po ok. 15 minutach jesteśmy na 
miejscu. Tkaniny, ubrania, kosmetyki, buty, szale… Kręci 
mi się w głowie od tej różnorodności. Bo na pasar Baru 
można znaleźć wszystko i to w przystępnej cenie. istny raj 
dla zakupoholików!

W kulturalnym sercu wyspy
po solidnej dawce zwiedzania stolicy – Farchan nie od-
puścił mi następnego dnia – pora na Yogyakartę leżącą 
u podnóża wulkanu Merapi. szkoda czasu na odpoczy-
nek. Moim celem jest Kraton – pałac sułtański i Taman 
sari, czyli Wodny pałac. Ten ostatni służył poprzedniemu 
sułtanowi, jego 35 żonom i ponad setce dzieci za miejsce 
letniego wypoczynku. Tłoczna aleja Malioboro wypełnio-
na jest licznymi straganami, sklepikami, budkami z jedze-
niem i rikszarzami. Mój przewodnik, Marti, na wieść, że 
jestem z polski, dumnie informuje mnie, że prezydent lech 
Wałęsa spotkał się tutaj z sułtanem. – Znam też waszych 
piłkarzy! Dudek, Boniek – wylicza podekscytowany. – Dobra 
polska piłka – uśmiecha się. pałac jest urokliwy. To tutaj suł-
tani, będący jeszcze poligamistami, zabierali swoje rodziny. 
Marti wskazuje na trzy baseny: w jednym kąpały się dzieci, 
w drugim żony, w trzecim sułtan. oczywiście nie sam. przed 
kąpielą wybierał żonę, z którą chciał spędzić noc. Z tego też 
powodu obok basenu wybudowano sypialnię. 

z wizytą u sułtana
Do Kratonu docieram tuż przed zamknięciem. Gdy bileter 
dowiaduje się, że jestem z polski, dostaję zniżkę, a prze-
wodniczka na starcie opowiada o spotkaniu sułtana 
z Wałęsą. Uśmiecham się na myśl, ile razy to jeszcze tutaj 
usłyszę…

Pędzące po ulicach tuk tuki, wszechobecny zapach goździkowych papierosów i… Lech Wałęsa. Ponoć 
to tu ludzie żyją najdłużej, język indonezyjski występuje w swojej najczystszej formie, a wschód słońca 
nad wulkanem Bromo pozostaje w pamięci na całe życie.

Prambanan – hinduistyczny zespół świątynny położony  
w Indonezji na wyspie Jawa, 18 km od miasta Yogyakarta

 – wyspa kontrastów
AGNIESZKA ZAWISTOWSKA

Typowy widok ulicy w Yogyakarcie

 Kraton – pałac sułtański zbudowany w latach 1755-1795 w Yogyakarcie, 
podczas panowania sułtana  Hamengkubuwono I
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Teren pałacu – przestronny i wypełniony zielenią – potra-
fi zachwycić. Zbudowany w 1790 r. w każdym szczegó-
le nawiązuje do tradycyjnych jawajskich wierzeń. Front 
pałacu skierowany jest w stronę góry Merapi, natomiast 
jego tyły osłania ocean indyjski, który według wierzeń 
był siedzibą Kanjeng ratu loro Kidul, królowej Mórz 
południowych i żony sułtana.  Zwiedzanie zaczynam od 
pagelaran – pawilonu, w którym niegdyś obradowali suł-
tańscy ministrowie i wojskowi, a który dziś stanowi miej-
sce ważnych wydarzeń artystycznych. Większe wrażenie 
jednak robi Bangsal Kencono, czyli pawilon złotego tronu. 
przeplatające się motywy hinduistyczne i arabskie są do-
skonałym przykładem sztuki jawajskiej odzwierciedlającej 
religijną i kulturalną różnorodność regionu. 
ciekawe pomieszczenia znajdują się także na południo-
wej i wschodniej stronie dziedzińca. Jedno z nich służy 
do przygotowania herbaty dla sułtana. a skoro o herbacie 
mowa, widzę pałacową świtę, która siedzi na stopniach 

jednego z pawilonów, popijając gorący napar i paląc pa-
pierosy. czy nie powinni chronić swojego władcy? – Tu 
nie ma prawdziwych wojskowych strażników – uśmiecha 
się przewodniczka, widząc moje zdziwienie. Tłumaczy, że 
wedle wierzeń Kraton jest chroniony niewidzialnymi siła-
mi, więc dodatkowe zabezpieczenie nie jest potrzebne. 
po wizycie w Kratonie wybieram się na spacer kolorowy-
mi ulicami Yogy, planując kolejne etapy podróży. Zacznę 
od zwiedzania świątyń Borobudur i prambanan.

dziewięć stopni do nirwany
Borobudur to jedno z najpiękniejszych miejsc w środko-
wej Jawie. największa buddyjska świątynia-monument 
została zbudowana z ponad 2 milionów kamieni bez uży-
cia zaprawy murarskiej. Budowa trwała 100 lat i zakoń-
czyła się ok. 850 r. n.e. Monument w kształcie piramidy 
nie posiada żadnej przestrzeni wewnętrznej. składa się 
z dziewięciu poziomów, tzw. tarasów. pierwsze pięć sym-
bolizuje pokusy ziemskie, kolejne trzy – świat ducha, a na 
samej górze znajduje się kilkumetrowa stupa – symbol 
nirwany.  Świątynię najlepiej odwiedzać w godzinach po-
rannych, kiedy nie ma jeszcze wielu turystów, a światło 
pięknie eksponuje najdrobniejsze jej fragmenty. i naj-
ważniejsze – zwiedzamy zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Wedle wierzeń, wybierając kierunek przeciwny, 
skierujemy się ku złu. na każdym poziomie, także w stu-
pach, znajdują się posągi Buddy. W sumie jest ich ponad 
500. niesamowite wrażenie robią także reliefy przedsta-
wiające historię jego życia. 

W hołdzie bogowi zniszczenia
po wizycie w Borobudur kierowca zabiera mnie do pram-
banan – kompleksu hinduistycznych świątyń znajdujące-
go się kilkanaście kilometrów na wschód od Yogyakarty. 
Wysokie na 45 metrów wąskie budowle oddają cześć 
trzem bogom – stworzenia (Brahma), zniszczenia (sziwa) 
i opieki (Wisznu). Wszystkie skierowane są na wschód. 
ciekawostką jest, że najmniej świątyń na Jawie powstało 
dla Brahmy, boga stworzenia. – To dlatego, że on już 
wykonał swoje zadanie, więc ludzie nie widzą powodu, 
żeby oddawać mu cześć – tłumaczy Kukuh, który opro-
wadza mnie po terenie. najwięcej świątyń postawiono 
dla sziwy. ludzie wierzą, że dzięki temu powstrzymają 
jego gniew i zapobiegną kolejnym katastrofom. Wnętrze 
głównej świątyni składa się z czterech pokojów. W jed-
nym znajduje się posąg sziwy, w pozostałych trzech: po-
sąg żony, nauczyciela i syna. 

Kretek, kretek
następnego dnia z Yogyakarty wylatuję do syrabayi, 
stolicy wschodniej Jawy. Duże głośne miasto potrafi za-
skoczyć. przekonuję się o tym, odwiedzając muzeum 
i zarazem fabrykę papierosów House of sampoerna na 
Jembatan Merah. To tutaj robi się słynne indonezyjskie 
papierosy kretek (nazwane tak od dźwięku, który wydają 
w trakcie palenia). 
Założycielem fabryki był chińczyk – liem seeng Tee, który 
pracował w małej fabryce papierosów i razem z żoną pro-
wadził stragan z żywnością i tytoniem. pewnego dnia po-

jawiła się szansa odkupienia dużej ilości różnorodnego ty-
toniu od handlarza, który właśnie zbankrutował. problem 
w tym, że seeng nie posiadał żądanej kwoty. Z pomocą 
przyszła żona, która przez lata gromadziła oszczędności 
w bambusowym palu straganu. nie tylko stać ich było na 
wykupienie tytoniu, ale także na zakup przypraw – goź-
dzików, wanilii, czekolady, które stanowiły potem bardzo 
ważny składnik ich papierosów. 
Hala fabryki robi wrażenie – setki kobiet ręcznie zwija-
ją papierosy w niesamowitym tempie. Dlaczego tylko 
kobiety? Właściciel uważał, że są bardziej skrupulatne, 
dokładniejsze i zręczniejsze od mężczyzn. i faktycznie, 
przyglądam się grupce kobiet w pokoju za szybą, które 
z niebywałą szybkością zwijają papierosy i ręcznie – bez 

Borobudur – buddyjska świątynia 
w pobliżu miasta Magelang na Jawie

Borobudur – jeden z 500 posągów Buddy

3736 w y p r a w a w y p r a w a

 F
o

t.
: ©

 s
a

ik
o

3p
,  

– 
fo

to
lia

.p
l

 F
o

t.
: ©

 s
a

ik
o

3p
,  

– 
fo

to
lia

.p
l



liczenia – pakują je do pudełek. okazuje się, że bardzo 
rzadko się mylą – odpowiednią ilość mają wyćwiczoną 
w palcach. 

skutery, przyprawy i meczet
Mieszanina niekoniecznie sympatycznych zapachów, stra-
gany z nieustraszonymi naganiaczami, oferty podwiezie-
nia rikszą za bezcen – tak pokrótce można scharakteryzo-
wać chinatown. Zmierzam do dzielnicy arabskiej Qubah, 
gdzie znajduje się słynny meczet sunan ampel. Budow-
la z zewnątrz wygląda imponująco. Zewsząd zmierzają 
do niej grupy pielgrzymów. niestety nie mogę wejść do 
środka – nie mam tradycyjnego stroju. Mogę go kupić na 
jednym z kolorowych straganów, jednak cena skutecz-
nie mnie od tego odwodzi. no i zaczyna się zmierzchać. 
słyszałam, że wieczorami w tych rejonach nie jest zbyt 
bezpiecznie, dlatego decyduję się na rikszę. chłopak wie-
zie mnie przez centrum najsłynniejszego bazaru – pasar 
pabean. ciekawe jest, że bazar otwiera się o piątej po 
południu, a zamyka nad ranem. To tutaj mieszkańcy przy-

chodzą po świeże ryby, owoce morza, warzywa i przypra-
wy. Feeria barw i zapachów odurza. 

nocą na bromo
Budiego, kierowcę, który zawiezie mnie na Bromo, po-
znaję podczas kolacji. otoczona mapami i notatkami 
kombinowałam, jak się dostać na wulkan. Kelnerzy po-
stanowili mi pomóc, słysząc, że ograniczają mnie czas 
i pieniądze. po kilku chwilach poznaję niskiego faceta 
z wąsem. okazuje się, że Budi jest wujkiem jednego z kel-
nerów i całkiem nieźle mówi po angielsku. Dobijamy tar-
gu. Duże znaczenie ma fakt, że jestem z polski i – co już 
dla nikogo nie powinno być niespodzianką – lech Wałęsa 
odwiedził Jawę...! Budi przyjeżdża po mnie o 2300. Do 
wioski cemora lawang leżącej na północnym wschodzie 
krateru Bromo docieramy po niespełna pięciu godzinach. 
Jest zimno, a ciemności rozświetla jedynie księżyc. prze-
bieram się w cieplejsze ciuchy. na szczyt docieramy na 
kilkanaście minut przed wschodem słońca. i faktycznie 
jest tu tłoczno, ale udaje mi się znaleźć dobre miejsce. po 
paru minutach na niebie pojawia się czerwona poświa-
ta, a zaraz za nią powoli wyłania się kula słońca. Masz 
szczęście – uśmiecha się Budi – dziś nie ma dużej mgły. 
pokazuje dymiące wulkany – najwyższy na Jawie semeru 
i mniejszy, znajdujący się wewnątrz olbrzymiego (średni-
ca 10 km) krateru. To właśnie z niego, wraz z dwoma in-
nymi wulkanami – Kursi i Batok – wyrasta Bromo. Wśród 
mieszkańców okolicy od lat krążą różne legendy na jego 
temat. Mnie najbardziej spodobała się ta, że krater został 
wykopany przez kochającego się w księżniczce ogra jedy-
nie za pomocą połówki łupiny kokosa.

Bromo – czynny wulkan we wschodniej części Jawy w Indonezji
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Dawid Czupryński, gwiazda serialu „Na Wspólnej”, 
opowiada o swojej podróży

Producenci serialu zaproponowali wybranym 
aktorom, żeby przesyłali jakieś ciekawe zdjęcia 

i inne materiały z miejsc, w których spędzają 
wakacje. Miały być one publikowane na por-

talach społecznościowych i stronie serialu, 
aby widz nie tracił kontaktu z bohaterami; taki 

rodzaj promocji. Koniec końców okazało się, że 
w wakacje będzie emisja premierowych odcin-

ków, więc nasz pomysł, mój i Michała, wspólne-
go wyjazdu dobrze komponował się z jednym 
z wątków serialu, dotyczącym Wietnamczyka, 
od którego kupowaliśmy pierścionki i srebro, 

które następnie sprzedawaliśmy z zyskiem; 
w serialu zarobiliśmy na tym sporo pieniędzy. 

Chcieliśmy więc uzupełnić asortyment, ale nie-
stety Wietnamczyk zmył się i tu właśnie narodził 

się pomysł podróży poszukiwawczej. 

Jak zaplanowaliście swoją podróż?
Dawid Czupryński w Ustaliliśmy budżet, w tym środki 
na szczepienia, bilet powrotny i to właściwie tyle. Z TVN 
dostaliśmy też dwie kamery (gopro i handycam) w celu 
dokumentacji eskapady. Pojechaliśmy jako Bruno i Nor-
bert. Opracowaliśmy najdogodniejszą trasę – zależało nam 
na powrocie w jednym kawałku i nie w żadnym sarkofagu 
(śmiech). Początkowo chcieliśmy jechać przez Rosję, bo 
tak byłoby szybciej – Rosja, Mongolia i jesteśmy w Chinach 
– ale ze względu na gorący okres, wydarzenia na Ukrainie, 
oni się nie zgodzili, więc wybraliśmy ostatecznie trasę 
przez Bałkany do Bułgarii i Turcji, następnie przez Gruzję 
i Azerbejdżan. Stamtąd chcieliśmy się promować do Ka-
zachstanu, ale okazało się to niemożliwe, więc przedosta-
liśmy się z Baku do kazachskiego Aktau. Przejechaliśmy 
przez cały Kazachstan, żeby dotrzeć do Chin, do Pekinu. 
Tak to wyglądało w wielkim skrócie.

Ile trwała wasza podróż?
D.C. w Zajęło to nam 5 tygodni, troszeczkę gonił nas 
czas, ponieważ długo czekaliśmy na decyzję TVN, a pod 
koniec sierpnia mieliśmy już zaplanowane zdjęcia. Tak że 
musieliśmy wrócić dzień wcześniej, żeby zdążyć na plan 
serialu. Czas podróży z pewnością byłby dłuższy, gdyby-

śmy wcześniej dostali zielone światełko. Przez 5 tygodni 
parliśmy cały czas do przodu, szybko, szybko, „Azja Eks-
pres” – gonił nas czas. Oczywiście dużo po drodze zwie-
dzaliśmy. Zrobiliśmy 12 tysięcy kilometrów stopem i przy-
wieźliśmy ze sobą mnóstwo materiału.

Jakie masz rady dla osób, które chciałyby się udać waszy-
mi śladami?
D.C. w Przede wszystkim trzeba optymistycznie myśleć, 
wierzyć w drugiego człowieka, w jego dobroć. Ważne są 
dobre relacje między sobą, garść szczęścia i jak najmniej-
szy plecak, jak najmniej wypchany. Im mniej kilogramów 
na plecach, tym jest lżej – zbędne buty, fatałaszki nie 
sprawdzają się. Wystarczą podstawowe rzeczy: szybko-
schnący ręcznik, a jeżeli chcemy pójść w góry, niezbędne 
są buty trekkingowe, parę skarpetek, trochę bielizny, kil-
ka podkoszulków, para krótkich spodenek, para długich 
spodni, kurtka przeciwdeszczowa, no i przede wszystkim 
marker, żeby notować miejsca, do których chcemy po-
jechać. Duże znaczenie ma strategia łapania stopa. Te-
raz w XXI w. mamy dostęp do smartfonów z mnóstwem 
użytecznych aplikacji, np. mapą, na której zaznaczono 
miejsca, gdzie najlepiej łapać stopa. Rzecz jasna na auto-
stradzie nikt nas nie zabierze, to graniczy z cudem. Dobre 

miejsca to stacje benzynowe, zatoczki postojowe, punk-
ty poboru opłat, a także skrzyżowania dróg i wylotówki. 
Miejsce łapania stopa jest istotne, ale i szczęście trzeba 
mieć. Po pierwszej podróży stopem, w kolejną zabrałem 
swoją dziewczynę, bo była ciekawa takiej podróży. Miałem 
plan wrócić do Gruzji, bo jest przepiękna: i morze, i góry, 
a przy tym niezbyt drogo. Chcieliśmy jechać przez Tur-
cję, ale wybuchł tam pucz, sytuacja była niepewna, więc 
spontanicznie polecieliśmy do Grecji i stamtąd stopem 
udaliśmy się w Meteory – masyw górski w okolicy miasta 
Kalampaka. Pojechaliśmy na Półwysep Chalcydycki (Chal-
chidiki), dalej wzdłuż wybrzeża, żeby móc się wykąpać 
w morzu i… umyć się pod plażowym prysznicem. Z Ka-
lampaki ruszyliśmy do Macedonii, byliśmy m.in. w Skopje. 
Po atrakcjach macedońskich przyszedł czas na Albanię. To 
przepiękny kraj, zakochałem się w nim. Polecam południe 
Albanii nad Morzem Jońskim. Saranda jest dość zatłoczo-
na, to taki Sopot, ale na południe od miasta rozciągają 
się dziewicze plaże, z których jedna została zaliczona do 
najpiękniejszych plaż na świecie. Czysty piasek, turkuso-
we morze, a w pobliżu brzegu znajdują się trzy niewielkie 
wysepki, na dwie z nich można dojść, a na trzecią można 
już tylko przepłynąć. Prawdziwy raj!
Kolejny etap podróży wiódł do Czarnogóry, następnie do 
Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji – skąd wróciliśmy 
do Polski. Od opuszczenia pokładu samolotu w Grecji je-
chaliśmy tylko i wyłącznie autostopem, spaliśmy przede 
wszystkim w namiocie, tylko od czasu do czasu trafiali-
śmy do jakiegoś hostelu lub hotelu. Trasę zaplanowałem 
tak, aby wiodła jak najczęściej w pobliżu wody: morza lub 
jeziora. Ambitnie spisałem sobie najpiękniejsze moim zda-
niem miejsca w poszczególnych krajach i liczyłem, że uda 
się nam je wszystkie zobaczyć, ale tam, gdzie docierali-

5 TyGODNI
AUTOSTOPU
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śmy, było tak pięknie, że często zatrzymywaliśmy się na 
dłużej, dwa-trzy dni, nie spieszyliśmy się, więc pierwotny 
plan nie w pełni zrealizowaliśmy.

Co jest najfajniejsze, a co najmniej fajne w podróżowaniu 
autostopem?
D.C. w Najmniej przyjemny był brak dostępu do bieżącej 
wody, bywało, że przez kilka dni nie mieliśmy sposobności 
umyć się, co przy temperaturze powietrza 40 stopni C jest 
dosyć niemiłe, szczególnie dla człowieka który przywykł do 
czystości. Nie lubię, jak się wszystko na mnie lepi, a wyciera-
nie się wilgotnymi chusteczkami nie wystarcza. Wiele nocy 
spędzonych w namiocie również daje się we znaki, brakuje 
wygodnego łóżka. I po trzecie, brakowało własnego kąta, 
zacisznego azylu, w którym można było się schronić przed 
ludźmi. To są trzy podstawowe rzeczy, które doceniłem do-
piero podczas podróży, na co dzień wydają się oczywiste.
Trzy największe pozytywy to po pierwsze, cudowni ludzie, 
których spotykaliśmy: o wielkim sercu, życzliwi. Często 
byliśmy zapraszani do prywatnych domów, proponowa-
li nam, w końcu całkowicie obcym przybyszom, gościnę 
i nocleg. Po drugie, nieograniczona swoboda: jedziesz, 
gdzie chcesz, robisz co chcesz, i poznajesz piękne zakąt-
ki, ciekawe obyczaje, kulturę. Po trzecie, odpoczywasz od 
codziennych spraw i kłopotów. Nie martwisz się o to, czy 
jutro będzie praca czy jej nie będzie; można się od tego 
odciąć, a skupić się tylko na tym, czy uda się złapać stopa.

Opowiedz o swoich wrażeniach kulinarnych, co jedliście, 
jakie lokalne potrawy wam smakowały?
D.C. w Do gustu przypadły mi tureckie słodycze, np. 

baklava, w Gruzji smakowały mi najbardziej pierogi chin-
kali z baraniną wypełnione rosołem. Pyszna jest również 
czurczchela – nawleczone na nitkę orzechy laskowe zato-
pione w gęstym soku z winogron. Oczywiście wyborne 
są gruzińskie wina, ale również lokalny, niezwykle mocny 
bimber czacza, gdy jest gorąco, szybko uderza do głowy! 
Z Kazachstanu zapamiętałem kobyle mleko i potrawy z ba-
raniny (koniny nie próbowałem), a przede wszystkim pełne 
słońca, soczyste owoce. 

Powiedz coś więcej o Kazachstanie, dla Polaków to prze-
cież egzotyczny i mało znany kraj, położony gdzieś da-
leko w Azji.
D.C. w To niekończący się step. Jedziesz i widzisz tylko 
suchą równinę, którą przemierzają wielbłądy i tabuny 
koni, tudzież pasterze ze stadami baranów. Tamtejsze au-
tostrady wyglądają jak zwykłe lokalne drogi z jednym lub 
dwoma pasami ruchu. Zjazdy z autostrady wiodą w głąb 
stepu, to prawdziwe wertepy, które ciągną się przez kil-
kadziesiąt kilometrów i prowadzą do kolejnej asfaltowej 
drogi. Porażające są tam odległości: miasta oddalone są 
od siebie nawet o 500 km. Nocowaliśmy w wielu dzikich 
miejscach, pod rozgwieżdżonym niebem. Gdzieś po 
drodze widzieliśmy Bajkonur, byliśmy nad zanikającym 
Jeziorem Aralskim – poznaliśmy tam wspaniałych ludzi, 
którzy kilkukrotnie udzielali nam gościny. Poznaliśmy ich 
rodziny, a bywało i tak, że chcieli nas wyswatać! Chociaż 
to muzułmanie, to na suto zastawionych stołach nie bra-
kowało również trunków, ale trzeba przyznać, że mło-
dzież nie piła alkoholu, starsi ojcowie rodzin byli bardziej 
skłonni…

Zachwyciło mnie przepięknie położone u stóp pasma gór-
skiego Tienszanu miasto Ałmaty. Weszliśmy na jeden ze 
szczytów, który miał około 3200 m n.p.m., z którego widać 
było wysokie ośnieżone góry. Pomyślałem wówczas, że je-
stem wyżej niż najwyższy szczyt w Polsce. W porównaniu 
z naszym Zakopanem – Ałmaty jest wielką aglomeracją, 
w końcu to największe miasto Kazachstanu. Znajduje się tam 
na przykład najwyżej położone lodowisko na świecie.
Kazachstan to kraj wielu kontrastów, z jednej strony nowo-
czesna zabudowa miast, a z drugiej tradycyjne jurty, domy 
koczowników. Zdarzyło nam się nocować w takiej jurcie, wi-
dzieliśmy je często w pobliżu dróg. Zatrzymywaliśmy się przy 
nich, by napić się orzeźwiającego kumysu i coś przekąsić.

Czy turyści mogą się czuć bezpiecznie w Kazachstanie? 
Jak to oceniasz?
D.C. w Jak już wspomniałem, Kazachowie są nastawieni 
bardzo przyjaźnie. Podczas całej podróży przez ten kraj 
nie spadł nam włos z głowy, ani przez chwilę nie czuliśmy 
zagrożenia, raczej czuliśmy się niczym atrakcja turystycz-
na, wszyscy chcieli nas zobaczyć, przywitać się. Byliśmy 
takimi maskotkami: robili sobie z nami zdjęcia, pytali, skąd 
jesteśmy. Dla nas Kazachstan był egzotyczny, a my byli-
śmy egzotyczni dla mieszkających tam ludzi. Okazuje się 
jednak, że Kazachowie dobrze znają Polaków, spotkaliśmy 
wiele osób, które wiedziały, gdzie jest położony nasz kraj, 
i znały jego historię! Z rozmów z kierowcami, którzy nas 
podwozili, wynikało, że wielu z nich pracowało u Polaków, 
w polskich firmach. O naszych rodakach wypowiadali się 
bardzo ciepło, Polska ma z pewnością pozytywny wizeru-
nek w Kazachstanie.

Kazachowie nie wiedzą, czym jest autostop, a mimo to 
średnio czekaliśmy na podwózkę najwyżej 20-30 minut. 
Pewnego razu trafiliśmy do wielkiej kopalni odkrywkowej: 
rozległy krater wyryty w ziemi, na dnie którego błysz-
czało małe jezioro – niesamowity widok. Czasami nasze 
plany korygowała rzeczywistość: pierwotnie chcieliśmy 
przedostać się z Aktau nad Morzem Kaspijskim do Chin 
jak najkrótszą drogą, ale okazało się, że… nie ma tam 
żadnych dróg. Musieliśmy pojechać daleko na północ, aż 
pod Uralsk, i dopiero stamtąd mogliśmy jechać dalej na 
wschód, w stronę Ałmaty, dzięki temu zresztą obejrzeli-
śmy cały kraj, zobaczyliśmy zmieniające się krajobrazy 
i spotkaliśmy wielu miłych ludzi. Tu jeździ się inaczej niż 
w Europie, zdarza się, że przez autostradę przechodzi sta-
do krów, więc jest czas, żeby przyjrzeć się okolicy.

Ile was kosztowała ta podróż?
D.C. w Około tysiąca złotych wydaliśmy na szczepie-
nia, nie wszystkie były potrzebne, ale zrobiliśmy je pro-
filaktycznie (lepiej dmuchać na zimne). Lotniczy bilet 
powrotny był drogi, około 2 tysięcy zł, bo późno rezer-
wowaliśmy, gdybyśmy zrobili to wcześniej, kosztowałby 
o połowę mniej. Kolejny wydatek to wizy, nieco ponad 
tysiąc złotych. Myślę, że te konieczne wydatki nie prze-
kroczyły 4-4,5 tysiąca złotych. W czasie podróży stopem, 
mieszkając pod namiotem lub u spotkanych ludzi, nie wy-
daliśmy zbyt wiele...

Które kraje wywarły na tobie największe wrażenie? Gdzie 
chciałbyś powrócić?
D.C. w Gruzja, Kazachstan najchętniej. Wielkie wrażenie 
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Ałmaty – stolica Kazachstanu



zrobił na mnie piękny grobowiec sufickiego świętego Cho-
dży Ahmada Jasawiego, wzniesiony w XIV w. w Turkiesta-
nie (chodzi o miasto w południowym Kazachstanie). To naj-
ważniejszy cel pielgrzymek, taka kazachska Mekka. Chętnie 
wróciłbym także do Chin i Albanii. Gorzej wspominam 
Azerbejdżan, ale może to tylko moje indywidualne wraże-
nia. Baku, mówiąc kolokwialnie, dało nam trochę w kość. 
Próbowaliśmy przepłynąć przez Morze Kaspijskie promem, 
ale okazało się, że pośrednicy, z którymi to załatwialiśmy, 
byli po prostu zwykłymi bucami, chcieli nas wyrolować fi-
nansowo. Chociaż i z tego kraju mamy miłe wspomnienia, 
na przykład z granicy gruzińsko-azerskiej zabrał nas i jesz-
cze dwójkę przygodnie spotkanych rodaków, kierowca, któ-
ry zaprosił nas do siebie, pozwolił nam rozbić namiot na po-
dwórku, zaoferował śniadanie. Generalna zasada jest taka, 
że im ubożsi ludzie, tym mają więcej serca. Bogate Baku, 
choć robi wielkie wrażenie, okazało się bardziej bezduszne.

Jakie masz wakacyjne plany? Ponownie autostop, czy 
może coś innego?
D.C. w Myślę, że póki mi się to nadal podoba, pojechał-
bym jeszcze gdzieś stopem. Od kilku lat marzą mi się Azja 
Południowa i Ameryka Południowa. W pierwszej kolejno-
ści Indie, Nepal, Wietnam i Tajlandia.

Co jest wyjątkowego w podróżowaniu autostopem? Dla-
czego warto poznawać świat w ten sposób?
D.C. w Cenne jest to, że jeździmy z lokalsami, którzy nie-
jako „od kuchni” pokazują nam swój kraj, tłumaczą oby-
czaje, zabierają czasami w mniej znane miejsca, których 
nie opisuje żaden przewodnik, bo trudno tam dotrzeć i nie 

mieści się w kanonie sztampowych atrakcji turystycznych. 
Wyjeżdżając na standardową wycieczkę z biurem podró-
ży, tak naprawdę nie poznamy ani kultury, ani obyczajów 
panujących w kraju czy regionie.

Zdarzyły wam się jakieś zabawne sytuacje, coś, co was 
rozśmieszyło?
D.C. w O tak, na przykład, gdy jechaliśmy przez Chiny, 
w punkcie poboru opłat na autostradzie zaatakował nas rój 
pszczół. Jechaliśmy zdezelowanym tirem bez klimatyzacji, 
który wiózł owoce. Zresztą w kolejce stało więcej wyłado-
wanych owocami ciężarówek, które przyciągnęły chmurę 
owadów. Zaczęliśmy się oganiać, wszyscy jak jeden mąż 
zapaliliśmy papierosy, by dymem odstraszyć pszczoły. Je-
den z kierowców wybiegł, machając rękami i wskoczył do 
pobliskiego jeziorka, jak w zwariowanej komedii. Otwo-
rzyłem drzwi, żeby wygonić owady i nie zauważyłem, że 
wypadł mi jeden z butów, które wcześniej zdjąłem, bo było 
gorąco. Zorientowałem się, że go nie mam, dopiero po  
50 km. Pal sześć but, ale miałem w nim specjalną przeciw-
potną wkładkę, która chroniła przed odparzeniami. Chcia-
łem zawrócić i go szukać, kierowca kręcił głową, że to nie-
możliwe, bo jedziemy przecież autostradą, a w pobliżu nie 
ma żadnego zjazdu. Kolega wkurzył się, a ja mu mówię, 
że wracam, niech jedzie dalej sam. Wysiedliśmy, atmosfera 
była napięta, ale szybko złapałem samochód, którym do-
jechaliśmy z powrotem do punktu poboru opłat. Szczelnie 
otuliłem się ubraniami, założyłem kaptur i pędem pobie-
głem przez rój pszczół, by poszukać zguby, i… znalazłem! 
Cała sytuacja z perspektywy czasu wydaje się groteskowa, 
choć wówczas nie było nam do śmiechu.

Czy mieliście kłopot z różnicami kulturowymi? Jakieś nie-
porozumienia, sytuacje dwuznaczne?
D.C. w Było takie zdarzenie w Baku. Przyczepił się do nas 
człowiek, który za wszelką cenę starał się nas naciągnąć. 
Zabrał nas w piękne, ale dziwne miejsce, na sam koniuszek 
półwyspu, na którym położone jest miasto, i zapropono-
wał nam nocleg w opuszczonym domku, który wyglądał 
jak squat. Facet ciągle nas na coś namawiał, a my odmawia-
liśmy. W końcu odczepił się, a my zostaliśmy na noc w tym 
domeczku. Rankiem znowu się pojawił, tym razem ze swo-
im kolegą i jakimś dzieckiem, dziwacznie to wyglądało, ale 
odwiózł nas do Baku i rozstaliśmy się w pokoju.
W Kazachstanie pewnego razu przesadziłem z baraniną 
i kumysem i nieźle się strułem. Byłem przekonany, że doko-
nam żywota i pochowają mnie w kazachskiej ziemi. Wymio-
towałem, zwijałem się z bólu – oszczędzę niemiłych szcze-
gółów. Zwykle posiłek popijaliśmy mocnym alkoholem, na 
zdrowie, a tym razem zapomniałem to zrobić, może dlatego 
dopadła mnie niedyspozycja. Mimo że byłem schorowany, 
ruszyliśmy dalej. Kierowca zaproponował, że zabierze nas 
do szpitala, ale w końcu dotarliśmy gdzieś w szczery step, 
z dala od cywilizacji. Wyglądało na to, że kierowca pogubił 
się w tym stepie, błądził, nie wiedział, gdzie jechać. Po kilku 
godzinach dotarliśmy do jakiegoś osiedla i tu nasz szofer 
stwierdził, że nie możemy dalej jechać, i poszedł spać. Ja 
byłem w malignie, nie wiedziałem, co się dzieje i też za-
snąłem. Obudziłem się rano całkiem zdrowy, na szczęście, 
bo poprzedniego dnia wyglądało to naprawdę źle. Kierow-
ca robił pokątne interesy, wymieniał akumulatory na ja-
kieś flaszki. Taka absurdalna sytuacja: ja schodzący, blady, 
błądzę gdzieś po bezdrożach, zamiast jechać do szpitala 

i podłączyć się pod kroplówkę. Całe szczęście, że ta przy-
kra przygoda dobrze się skończyła. W końcu pojechaliśmy 
pod granicę kazachsko-chińską. Kolega poprosił wcześniej 
szofera, który znał chiński, o taki rodzaj listu-przewodnika, 
który moglibyśmy pokazywać. Miało być w nim napisa-
ne, że jesteśmy turystami z Polski, nie mamy pieniędzy na 
transport i chcemy dojechać do Pekinu. W Chinach dziwiło 
nas, że niemal za każdym razem, gdy ludzie nas zabierali, to 
częstowali nas jedzeniem, a nawet zostawiali prowiant i pie-
niądze. Dopiero gdy dotarliśmy do Xi’an, gdzie znajduje się 
słynna Terakotowa Armia, w hostelu młodzi ludzie mówiący 
po angielsku przetłumaczyli list. Co się okazało, kierowca 
napisał, że jesteśmy z Portugalii i nie mamy środków na ży-
cie, a jedziemy do Pekinu. Sprawa się wyjaśniła…
Podczas innej podróży, w Bułgarii, też mieliśmy kuriozalną 
akcję. Zabraliśmy się z Turkiem, który jechał do Stambułu. 
Pierwsze faux pas nastąpiło, gdy kolega nie zdjął butów 
w szoferce wysłanej dywanami, kierowcę bardzo to zde-
nerwowało. Warto zapamiętać, że w tureckich tirach trzeba 
zdejmować obuwie! Po drodze zatrzymaliśmy się w turec-
kim zajeździe, ale jeszcze na terenie Bułgarii, gdzie sprzeda-
wano „lewe” paliwo. Żadnych znaków informujących o sta-
cji benzynowej, sprzedaż odbywała się gdzieś na tyłach 
ponurej szopy, za którą stał stary samochód z pompą na da-
chu. Zaczęliśmy tą nielegalną operację filmować z ukrycia, 
ale nie zauważyliśmy, że obiekt był monitorowany. Kierow-
ca szybko nas stamtąd zabrał, ale przy najbliższej okazji wy-
sadził i powiedział, że spotkamy się w umówionym miejscu 
i tyle go widzieliśmy. Pewnie przez te buty (śmiech).

Rozmawiała Dorota Olendzka
Opracowanie materiału Robert Szewczyk
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Baku – stolica i największe miasto AzerbejdżanuGruzja – Monaster Dżwari



Atrakcje dla aktywnych
Niewątpliwą atrakcją są zlokalizowane na terenie gminy 
dwa obiekty geotermalne, gdzie można odprężyć się po 
sportowych zmaganiach. Gmina posiada także szeroko 
rozbudowaną sieć szlaków rowerowych i pieszych łączą-
cych się z trasą okalającą Tatry, tzw. Szlakiem wokół Tatr. 
Kolarze i inni sportowcy znajdą tu raj na ziemi. Zimą trasy 
te są wykorzystywane jako trasy do narciarstwa biego-
wego, na których trenują amatorzy i zawodnicy przygo-
towujący się do licznych zawodów rangi mistrzowskiej  
i amatorskiej w tym także corocznego Biegu Podhalań-
skiego. Z uwagi na położenie stanowi doskonałe miejsce 
do różnorakich treningów sportowych i wyczynowych.

Kontakt z przyrodą
Tereny, na których położona jest gmina Szaflary, pozwa-

lają na uprawianie różnych form turystyki poznawczej. 
Kontakt z przyrodą jest celem poszukiwań wielu osób 
mieszkających w większych miastach i niedoświadczają-

cych tego na co dzień. Teren ten obfituje w rozmaite sta-
nowiska i okazałości geologiczne i przylega bezpośrednio 
do Skałki Rogoźnickiej wpisanej na Listę UNESCO. Od 
strony wschodniej wart odwiedzenia jest ścisły rezerwat 
przyrody Bór na Czerwonem przez który zimą biegną pro-
fesjonalnie przygotowane narciarskie trasy biegowe. Moż-
na też wybrać się na położoną w gminie górę Ranisberg, 
której nazwa, według miejscowej legendy, wywodzi się od 
nazwiska generała szwedzkiego, który miał jakoby upro-
wadzić jedną z córek sołtysa maruszyńskiego. Na wierz-
chołku góry znajduje się krzyż upamiętniający 500-lecie 
Bitwy pod Grunwaldem, wzniesiony w 1910 roku przez 
mieszkańców Szaflar. 

Imprezy góralskie
Zimą organizowana jest Parada Gazdowska z widowi-
skowymi wyścigami kumoterek, przyciągająca rzesze 
widzów i miłośników koni.

Regionalna kuchnia
Bogactwo smaków regionalnej kuchni, której można za-
kosztować w licznie usytuowanych tutaj karczmach, spra-
wia, że każdy smakosz znajdzie coś dla siebie. Mnogość 
gospodarstw agroturystycznych umożliwia odpoczynek 
w warunkach wiejskich, tak różnych od wielkomiejskiego 
zgiełku. Bardziej wymagającym gościom można polecić 
liczne pensjonaty, wyposażone niejednokrotnie w restau-
racje na wysokim poziomie, gabinety SPA czy siłownie.

Niesamowite możliwości, niespotykane widoki i bogac-
two kultury regionalnej to wszystko tylko w gminie Sza-
flary w Sercu Podhala.

Gmina Szaflary położona jest w samym sercu Podhala, pomiędzy Tatrami, Gorcami, 
torfowiskami orawsko-nowotarskimi oraz Pieninami, nieopodal trzech parków 
narodowych: Gorczańskiego, Tatrzańskiego i Pienińskiego. Oferuje także bogactwo 
walorów przyrodniczych w postaci urozmaiconych terenów rekreacyjnych.

Szaflary
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Baseny termalne

Wyciąg narciarski w Bańskiej Wyżnej (fot. Natalia Staszel)Parada Gazdowska (fot. Barbara Wolański) Baseny termalne

Widok na Tatry z Bańskiej Wyżnej (fot. Natalia Romasz)

Więcej na naszych 
stronach intenetowych

www.sercepodhala.pl
www.gckpit.szaflary.pl



m i e j s c e

Ogród Sztuki JanosikArt czy otwarte w tym roku Muzeum 
Magicznego Realizmu – w którym znajdziemy ponad 300 ob-
razów, rzeźb i grafik czołowych polskich twórców surrealizmu, 
a wkrótce także samego Salvadora Dali.

Większość wiślańskich obiektów jesienią obniża swoje ceny. 
Warto z tego skorzystać . Nie czekaj, zaplanuj swój pobyt w Wi-
śle i już teraz poszukaj noclegów oraz atrakcji na www.wisla.pl 

zapraszamy do Wisły!

w y p r a w a

Wielkie święto skoków
Kibiców zapraszamy przede wszystkim na wielkie święto sko-
ków. Nawet jeśli naturalnego śniegu o  tej porze jeszcze nie 
będzie, organizatorzy zadbali o  to, aby na skoczni na pewno 
go nie zabrakło! Dla tych, dla których nie starczy biletów, po 
raz kolejny w centrum miasta przygotowana zostanie specjalna 
strefa kibica, gdzie wspólnie będzie można na telebimie śledzić 
poczynania Kamila Stocha, Macieja Kota czy wiślanina Piotra 
Żyły. Towarzyszyć temu będą koncerty, konkursy i wspólna za-
bawa nakręcana przez profesjonalnych animatorów i spikerów.

Atrakcje nie tylko dla aktywnych
A  co po skokach? Atrakcji Wisła oferuje co niemiara! Szlaki 
turystyczne prowadzące górskimi szczytami nabierają o  tej 
porze roku szczególnego kolorytu. Na prawie 170 km oznako-
wanych tras każdy turysta znajdzie fragmenty dostosowane do 
swoich kondycyjnych możliwości. Wisła to także liczne ścieżki 
rowerowe, zarówno płaskie, asfaltowe odcinki, jak i trasy MTB 

z licznymi podjazdami i zjazdami wśród okolicznych, górskich 
grzbietów. Dla uczczenia Roku Rzeki Wisły szczególnie poleca-
my trasy i ścieżki wzdłuż królowej polskich rzek, przede wszyst-
kim w jej początkowym odcinku, wokół Jeziora Czerniańskiego 
oraz w dolinach Białej i Czarnej Wisełki – potokach źródlisko-
wych Wisły.

Wiślańskie muzea i galerie
Po fizycznej aktywności na świeżym powietrzu lub w przypad-
ku niepogody zdecydowanie warto odwiedzić lokalne muzea 
czy galerie. W Muzeum Beskidzkim można się zapoznać z mate-
rialną i duchową kulturą dawnych wiślan, a w Galerii Sportowe 
Trofea Adama Małysza na żywo zobaczyć olimpijskie medale 
czy kryształowe kule, wywalczone przez najwybitniejszego 
polskiego skoczka. Koniecznie trzeba odwiedzić Rezydencję 
Prezydenta RP – Zamek w Wiśle, unikalne Muzeum Spadochro-
niarstwa i Muzeum Aptekarstwa, Muzeum Narciarstwa, monu-
mentalny wiadukt kolejowy w dzielnicy Łabajowa, rzeźbiarski  

Wisła to miasto, które nie bez przyczyny nazywane jest „Perłą Beskidów”. Warto wybrać to miejsce na 
wypoczynek podczas listopadowego czy grudniowego weekendu, szczególnie że w dniach 17-19 listo-
pada w Wiśle odbędzie się inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich i znów będzie głośno 
o tym mieście. Oznacza to, iż najlepsi skoczkowie świata w sezonie olimpijskim swoje starty, po raz 
pierwszy w historii, rozpoczną właśnie w Polsce.

Wisła – Perła Beskidów

n a  s t o k u

Muzeum Beskidzkie Wiadukt kolejowy w Wiśle-Łabajowie

Rezydencja Prezydenta RP – Zamek w Wiśle

Ogród Sztuki JanosikArt Muzeum Magicznego Realizmu – Ochorowiczówka
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Gdzie warto pojechać w polskie góry na narty? To zależy, 
czego się szuka. Jeśli priorytetem jest dla nas wyłącznie jaz-
da na nartach – najlepiej wybrać się do którejś z większych 
stacji, które osiągnęły w naszym kraju już naprawdę dobry 
poziom. Co prawda wielkością nigdy nie dorównają one ich 
alpejskim odpowiednikom, ale coraz lepsza infrastruktura 
powoduje, że można się tu naprawdę porządnie wyjeździć. 
Krynica, Szczyrk, Czarna Góra, czy też w końcu kultowy 
Kasprowy Wierch – oto miejsca dla wszystkich szukających 
wrażeń na trasach. 
Zupełnie inne miejsca będą się podobać rodzinom z dzieć-
mi – dla nich stoki muszą być łagodne, infrastruktura 
przyjazna maluchom, a na dodatek dobrze by było, żeby 
w okolicy znalazł się jakiś aquapark lub inne atrakcje dla 
dzieci. Tutaj śmiało można polecić Zieleniec, Białkę Ta-
trzańską czy Tylicz lub Wierchomlę. Wszędzie tam znajdzie 
się coś ciekawego dla małych i dużych narciarzy. Są też 

w końcu tacy, dla których wyjazd na narty to tylko pretekst, 
by uciec z miasta w ciszę i spokój rozległych lasów, dolin 
i łagodnych krajobrazów. Dla takich dobre będą Bieszcza-
dy czy Beskid Niski, gdzie można zapomnieć o miejskim 
gwarze i cieszyć się otaczającą nas dziką przyrodą.
Pora więc spakować walizki, naostrzyć krawędzie nart, za-
brać ze sobą ciepłą czapkę i rękawiczki i wyruszyć w pol-
skie góry. Oto „siedem wspaniałych” – miejsc, gdzie warto 
pojechać na narty w polskie góry.

Szczyrk
W tym roku w polskich górach na ustach wszystkich jest 
Szczyrk. Od wiosny trwają prace przy budowie kolei lino-
wych i modernizacji tras zjazdowych, a ogrom inwestycji 
prowadzonych na tak niewielkim w sumie terenie potrafi 
zadziwić. W tym roku słowacka spółka TMR zainwestuje 
w Polsce 57 milionów euro, z czego przeszło 35 milionów 

zostanie przeznaczonych na modernizację dawnego GAT-
-u w Szczyrku. 
Góry otaczające Szczyrk są w większości pokryte lasami 
świerkowymi (lub ich pozostałościami ocalonymi z maso-
wych wyrębów spowodowanych złą kondycją drzewosta-
nów), jednak duża ilość polan i hal pozwoliła na budowę 
licznych wyciągów i tras narciarskich. Najważniejsze tereny 
narciarskie to północne stoki Skrzycznego, gdzie funkcjo-
nuje Centralny Ośrodek Sportu, dysponujący dwoma nowo-
czesnymi wyciągami krzesełkowymi docierającymi na sam 
szczyt i najlepszymi w regionie (a także jednymi z najlep-
szych w całej Polsce) trasami zjazdowymi. 
Długością tras przewyższa go jednak sąsiedni Szczyrkowski 
Ośrodek Narciarski (dawniej GAT, a jeszcze dawniej GON), 
który niedawno zakupili Słowacy, stopniowo modernizo-
wany (od sezonu 2017-18 będzie tu nowa gondola, dwie 
6-osobowe kanapy, poszerzono trzy trasy, zbudowano jed-
ną nową, znaczną część ośrodka wyposażono w nowocze-
sny system naśnieżania). Trzeci ważny teren narciarski to 
Beskid Sport Arena – pierwszy naprawdę nowoczesny teren 
zjazdowy w Szczyrku z 6-osobową kanapą, dwoma orczy-
kami i najwydajniejszym systemem naśnieżania w Szczyrku. 
Oprócz tego funkcjonuje kilka mniejszych terenów, położo-
nych głównie bliżej dna doliny i przeznaczonych głównie dla 
początkujących, a także w rejonie Salmopola.
Ważną nowością, która ułatwi życie narciarzom od sezonu 
2017-18, jest wspólny karnet, który obejmuje trzy najważ-
niejsze tereny zjazdowe w Szczyrku – Szczyrkowski Ośro-
dek Narciarski, Skrzyczne i Beskid Sport Arenę (wcześniej 
przez trzy sezony wspólny karnet obejmował dwa pierwsze 
tereny). W sumie na jednym karnecie narciarze mają tu do 
dyspozycji ponad 40 km tras zjazdowych i coraz nowocze-
śniejszą infrastrukturę, obejmującą gondolę, pięć nowocze-
snych krzeseł (dwa 4-osobowe i trzy 6-osobowe), a także 
ponad 10 orczyków.

Krynica
Krynica jest nie tylko uzdrowiskiem, ale także prawdziwą 
mekką narciarzy, głównie dzięki nowoczesnej stacji narciar-

Mówi się, że Polska to kraj wybitnie nizin-
ny, a większość naszych pasm górskich nie 

grzeszy wysokością. To prawda, co wcale nie 
oznacza, że nie można tu spędzić zimowego 

urlopu lub choćby przedłużonego weekendu. 
Wręcz przeciwnie – polskie góry mają w so-
bie coś, co przyciąga, co jest wyjątkowe i co 
najtrudniej nam dostrzec, a co chwalą sobie 
zagraniczni turyści – rzadko spotykany urok 
i gościnność mieszkańców, co razem tworzy 
świetne połączenie. Także jako cel wypadów 

narciarskich jest coraz częściej cenione na 
równi z zagranicznymi stacjami narciarskimi.
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Na narty do… 

Polski!
Paweł Klimek
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skiej na Jaworzynie Krynickiej. Nowoczesny sześciooso-
bowy wagonik lekko i cicho wywozi na szczyt Jaworzyny. 
Widok ze szczytu, przy dobrej pogodzie, może oszołomić 
– setki wznoszących się dookoła szczytów, zwieńczonych ko-
roną Tatr robi wrażenie na każdym. Na dół można zjechać na 
kilka sposobów – każdy znajdzie tu coś dla siebie, od począt-
kujących narciarzy po zaawansowanych wyjadaczy. 10 km 
dobrze utrzymanych tras zjazdowych daje szerokie możliwo-
ści. Co ważne, wszystkie wyciągi są tu nowoczesne – ośrodek 
powstał bowiem „od zera” w latach 90. ubiegłego wieku. 
W tej chwili narciarze mają tu do dyspozycji siedem wycią-
gów – w tym gondolę i dwie 4-osobowe kanapy. Jak na pol-
skie warunki – absolutnie jedno z najlepszych miejsc na nar-
ty! Innym terenem narciarskim, bardzo popularnym, ale już 
nie tak ciekawym i zróżnicowanym, są Słotwiny. To dobry te-
ren dla początkujących, lub dla wszystkich, których zmęczy 
już Jaworzyna – niedawno postawiona kolejka krzesełkowa, 
nieco „odmłodziła” tą część Krynicy. Krynica ma też bardzo 
dobrą ofertę dodatkowych atrakcji – kawiarnie, kluby i re-
stauracje, „Rajskie Ślizgawki” na szczycie Góry Parkowej 
czy lodowisko. W sumie – warto pojechać w góry do Krynicy

Zakopane
O mieście pod Tatrami mówi się, że jest „zimową stolicą 
Polski” i jest w tym wiele prawdy. Kiedy śnieg przykryje 
domy i ulice, miasto wydaje się dużo piękniejsze niż latem 
czy wiosną. A przecież zimą nie ubywa mu nic z atrakcji kul-
turalno-towarzyskich. Zakopane ma wiele obliczy, czasami 
kontrowersyjnych – krytykowane czasami za tłok i snobizm, 
jednak nie da się ukryć, że ma też specyficzny urok, klimat 
i charakter, których brak czasami nowocześniejszym i bar-
dziej zadbanym kurortom w górach. Nie dość, że ma dobrą 
ofertę kulturalną, to jeszcze dużą liczbę knajp, restauracji 
i barów, gdzie można miło spędzić wieczór samemu lub 
w towarzystwie. Mimo że sława Zakopanego jako ośrodka 
narciarskiego nieco przyblakła, warto pojechać w góry na 
kilka dni na narty, znakomicie się bawiąc. Spośród terenów 
narciarskich na pierwszym miejscu trzeba oczywiście wy-

mienić Kasprowy Wierch, który swoimi warunkami przypo-
mina trochę Alpy. Wjazd na górę, niedawno zmodernizowa-
ny, jest bardzo przyzwoity, a trasy – cóż, jest ich niewiele 
i przeznaczone są tylko dla dobrze jeżdżących narciarzy, ale 
i tak piękniejszych nie znajdziecie w całej Polsce. Oprócz 
Kasprowego w Zakopanem także kilka mniejszych, przyjaź-
niejszych słabiej jeżdżącym terenów. Należy do nich Szy-
moszkowa z dwoma kolejkami krzesełkowymi i położona 
niedaleko od niej Harenda, gdzie znajdą dla siebie trasy 
i początkujący, i zaawansowani.

Białka Tatrzańska
Białka od kilku lat to bez wątpienia numer jeden wśród pol-
skich stacji narciarskich. Mimo bliskości takich niegdysiej-
szych potęg, jak Bukowina Tatrzańska czy samo Zakopane, 
ta sympatyczna miejscowość wybiła się ponad przecięt-
ność, stawiając w ciągu kilku lat najnowocześniejszą in-
frastrukturę w kraju. Białka podbiła serca narciarzy z całej 
Polski świetnym przygotowaniem tras, nowoczesną infra-
strukturą, wielką dynamiką i bardzo przemyślaną koncepcją 
rozwoju. W ciągu ostatnich lat praktycznie co roku stawiano 
tu kolejną kanapę, i prawie zawsze należały one do najno-
wocześniejszych naówczas w kraju. W sumie jest ich tutaj 
już w całej miejscowości 9! Do tego najnowocześniejsze 
w Polsce naśnieżanie, które powoduje, że Białka zaczyna 
sezon jako jedna z pierwszych stacji w kraju, a kończy – jako 
jedna z ostatnich. 
Gdy chcieć porównać ją z ośrodkami narciarskimi w Euro-
pie, można by użyć obrazowego ujęcia, porównując stacje 
do samochodów: alpejskie potęgi to prawdziwe tiry, z kolei 
zwykłe polskie stacje to co najwyżej podrasowane osobów-
ki z początku lat 90. Białka na tym tle prezentuje się niczym 
nowoczesny samochód dostawczy, przy czym – kontynu-
ując naszą samochodową metaforę – „dopuszczalna ła-
downość” jest tu znacznie większa niż w porównywalnych 
konstrukcjach alpejskich. Inaczej mówiąc – zazwyczaj jest 
tu tłoczno i trzeba czekać w kolejkach do wyciągów. Nigdy 
nie brakuje za to miejsc w regionalnych karczmach i barach, 
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Stacja Narciarska Polana Szymoszkowa w Zakopanem
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Ośrodek narciarski Czorsztyn-ski jest położony na stokach 
góry Wdżar – nazywanej przez miejscowych wygasłym wul-
kanem – w  małopolskiej miejscowości Kluszkowce. Najwięk-
szym atutem kompleksu jest to, iż położony jest z  dala od 
zgiełku miasta, a ze szczytu roztaczają się piękne widoki na 
Jezioro Czorsztyńskie, Tatry, Pieniny i Gorce. 

Czorsztyn-ski składa się z 8 wyciągów (w tym dwie koleje li-
nowe) oraz 9 różnorodnych tras (od tras dla początkujących 
po trasy czerwone), serwisu i wypożyczalni sprzętu narciar-
skiego oraz szkółki z licencją SITN PZN. Ofertę uzupełniają 3 
regionalne karczmy, hotel *** „Pod Wulkanem” wraz ze SPA, 
bezpłatny parking. 

Ośrodek współpracuje z siecią innych wyciągów pod wspólną 
kartą Tatry-ski, dzięki czemu można na jednym karnecie ko-
rzystać z 7 różnych kompleksów. 

Czorsztyn-ski Sp. z o.o. 
Kamieniarska 30a, 34-440 Kluszkowce

www.czorsztyn-ski.com.pl
bok@czorsztynski.com
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a wszystko to za wielce rozsądną cenę. Do tego postawio-
no jeden z najpiękniejszych kompleksów termalnych w kraju 
i komfortowy hotel tuż przy stoku, który uzupełnia niesamo-
wicie bogatą ofertę pensjonatów i kwater prywatnych.

Zieleniec
Tym, czym jest Białka na Podhalu, tym jest Zieleniec w Su-
detach. Pod względem ilości nowoczesnych kolei jeszcze 
jej ustępuje, ale przebija ją prawdziwie górską, narciarską 
atmosferą. Nie ma bowiem chyba w Polsce drugiego ta-
kiego miejsca, w którym wszystko kręciłoby się wokół nart, 
jak właśnie tutaj. A jednocześnie trudno znaleźć ośrodek 
położony tak ustronnie, zagubiony wręcz w górach. Kiedy 
w zimowy poranek staniemy na którejś z okolicznych górek, 
zobaczymy przed sobą tylko góry, wielki bezkres grzbietów 
i dolin, bez śladu ludzkich osiedli. 

Od kilku lat funkcjonuje tutaj bardzo lubiana przez narciarzy 
wyprzęgana 6-osobowa kanapa z osłonami, a także pierw-
szy u nas telemix – sześcioosobowe kanapy wzbogacone 
o gondole. Do dyspozycji narciarzy jest tu na jednym kar-
necie ponad 20 wyciągów i prawie tyleż kilometrów tras 
narciarskich. Jednak Zieleniec to przede wszystkim niespo-
tykana gdzie indziej górska atmosfera – w sezonie zimowym 
wszystko kręci się tu wokół nart. A do tego – z okolicznych 
tras i pensjonatów widać praktycznie tylko góry, żadnych 
równin czy świateł dużych miast. I dla tej atmosfery zdecy-
dowanie warto pojechać w góry do Zieleńca.

Czarna Góra
Po sąsiedzku z Zieleńcem – po drugiej stronie Kotliny Kłodz-
kiej leży Czarna Góra. Ją z kolei najłatwiej porównać do 
krynickiej Jaworzyny. U stóp Śnieżnika, małymi kroczkami 
zbudowano ośrodek, który jest w stanie zaspokoić narciar-
skie aspiracje nie tylko początkujących narciarzy, ale także 
starych wyjadaczy. Trzy koleje linowe i kilka dodatkowych 
orczyków obsługuje tu trasy wszystkich stopni trudności, 
nie tylko dobrze wytyczonych, wyprofilowanych i zazwyczaj 
dobrze przygotowanych, ale jeszcze na dodatek wspaniale 

wkomponowanych w górskie otoczenie. 
Przy dobrej pogodzie widoki z wieży widokowej na szczycie 
Czarnej Góry sięgają od czeskiego Pradziada po wierzcho-
łek Snieżki. Co roku poprawia się tu infrastrukturę, stawia-
jąc nie tylko na nowoczesne koleje, ale także naśnieżanie, 
które powoli staje się podstawą funkcjonowania większości 
ośrodków w kraju. Narciarze cenią sobie Czarną Górę za 
wyjątkowo udane połączenie znakomitych tras i górskiego 
krajobrazu, a wszystko to w całkiem pokaźnej ilości prawie 
10 km zjazdów, w tym naprawdę szybkie i dynamiczne trasy 
czerwone i jedna czarna.

Bieszczady
Na koniec naszego zimowego rajdu po polskich górach 
udajemy się w Bieszczady. Nie jest to typowy region nar-
ciarski – kilka mikrostacji z pojedynczymi orczykami i tylko 
jeden większy ośrodek – w Ustrzykach Dolnych, w którym 
znajdziemy krzesełko na piękną Lawortę i kilka kilometrów 
tras zjazdowych. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, 
że to mało, ale warto pamiętać, że Bieszczady oferują coś, 
czego na próżno szukać w innych regionach – dziką przy-
rodę i namiastkę prawdziwej przygody. Owszem, przygoto-
wanych stoków jest tu niewiele, ale kto powiedział, że za 
każdym razem ferie trzeba spędzać tak samo? 

Bo jeśli narciarstwo dla kogoś to jedna z form aktywnego 
spędzania czasu, w Bieszczadach znajdzie tyle alternatyw-
nych rozwiązań, że szybko okaże się, że w miejsce spodzie-
wanej nudy zagrozić może brak czasu! Można wybrać się na 
biegówkach w jedną z opuszczonych dolin, w których przed 
wojną tętniło życie, a dziś jedynymi świadkami przeszłości 
są samotne kapliczki i przydrożne krzyże. Można spróbo-
wać swoich sił w powożeniu psim zaprzęgiem albo wziąć 
udział w romantycznym kuligu. No i do tego jeszcze – są 
w końcu połoniny! Zimą nie mniej urokliwe i fascynujące niż 
wiosną czy słynącą z urody bieszczadzką jesienią. Warto 
pojechać w góry i zdobyć najwyższą Tarnicę na piechotę 
lub w rakietach śnieżnych. Byle wyżej i dalej od szarości 
codziennego życia…

Stacja narciarska Zieleniec Schronisko „Dom Śląski” w Karkonoszach
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też regionalną kuchnię, przygotowywaną od pokoleń przez 
rodziny zamieszkujące te ziemie – dominuje w niej jagnięcina 
oraz sery owcze. Region słynie też z wina i oczywiście z Ve-
neziano, które znane jest także jako Aperol Spritz.

4. WELLNESS
Po dniu pełnym zmagań w  kompleksie hotelowym w  Maso 
Corto na gości czeka duży basen z torami do pływania, wanna 
z hydromasażem, łaźnia parowa oraz sauna. Warto też za-
pisać się na masaż lub wybrany zabieg kosmetyczny. Relaks 
naładuje nas nową energią na kolejny, aktywny dzień.

5. APARTAMENTY TOP RESIDENZ KURZ 
W  recepcji przywita nas uśmiechnięta Polka i  wręczy klucz 
do przestronnego apartamentu – do wyboru są apartamenty 
jedno- i dwupokojowe, w których komfortowo zamieszka na-
wet 5 osób. Każdy z nich wyposażony jest w aneks kuchenny. 

Kompleks apartamentów zlokalizowany jest obok samej sta-
cji kolejki. Na miejscu znajdziemy też wypożyczalnię sprzętu 
narciarskiego Ski Factory oraz polską szkółkę narciarską, a po 
dniu spędzonym na stoku zrelaksujemy się w  basenie lub  
w  saunie. Przez cały sezon Top Residenz Kurz proponuje 
atrakcyjną ofertę dla rodzin.

Kontakt
Top*** Residence Kurz

Maso Corto, 115, I-39020 Val Senales, Włochy
Telefon: +39 0473 662502

www.masocorto.it
info@masocorto.it

w y p r a w a 5756 n a  s t o k u

1. NA NARTY DO MASO CORTO
Jeśli szukacie miejsca, w  którym macie gwarancję śniegu 
(dzięki lodowcowi sezon trwa tu prawie cały rok), wybór 
tras o różnym stopniu trudności, a także włoską atmosferę, 
austriacką organizację i  polską obsługę, to musicie wybrać 
się do Maso Corto. Ta mała miejscowość „na krańcu świata” 
znajduje się na wysokości 2011 m n.p.m. – stąd w  kilka mi-
nut (dosłownie w 6!) wjedziecie kolejką linową na wysokość 
3212 m n.p.m., gdzie przez cały rok znajduje się zimowy raj. 
Maso Corto to ponad 40 km tras zjazdowych, trasy dla nar-
ciarzy biegowych, a także idealne warunki do uprawiania ski 
tourów.

2. WAKACJE WŚRÓD CELEBRYTÓW
MASO CORTO od lat znane jest z letnich imprez „Polskie Dni 
Maso Corto”, na których spotkać można było znanych ak-

torów, muzyków czy sportowców. To także miejsce, które 
w  ciągu roku na swoje wakacje wybierają znane i  lubiane 
osoby – ostatnio w dolinie Val Senales gościła dziennikarka 
Beata Sadowska z partnerem i synami. Ich pobyt był bardzo 
aktywny i  przepełniony rodzinnymi chwilami. Jesienne dni 
wypełniały górskie wędrówki, śnieżne zabawy na lodowcu 
i obowiązkowo degustacja pysznej, regionalnej kuchni, która 
wszystkim bardzo smakowała. 

3. KUCHNIA POŁUDNIOWEGO TYROLU
Włoskie i  austro-węgierskie wpływy ukształtowały bogatą 
i  niezwykle różnorodną kuchnię regionu. Typowe dla Tyrolu 
Południowego dania zawierają austriackie klasyki, jak szny-
cel czy kaiserchmarrn (krojony omlet na słodko), a także uko-
chane przez młodszych i  starszych włoskie hity, jak maka-
rony i  pizza. W  schroniskach i  górskich chatach znajdziemy 

Położone w dolinie Val Senales w Tyrolu Południowym MASO CORTO w Polsce jest marką samą w 
sobie. Znana i od lat popularna wśród polskich turystów miejscowość przyciąga nie tylko wiecznie 
panującą na lodowcu zimą, ale także pięknymi trasami do wędrówek, lokalną kuchnią i uroczymi 
miasteczkami. Kurort charakteryzuje kameralność i urok, którego nie da się zapomnieć. 

powodów, aby wybrać 
się do MASO CORTO
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Gliwice 
- zabytki, zieleń i muzyka
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Gliwice położone w zachodniej 

części Metropolii Silesia, 

są w niej drugim obok Katowic 

kluczowym miastem.  

Bogatą historią sięgają 1276 roku, 

kiedy to książę Władysław Opolski 

nadał prawa miejskie osadzie nad 

rzeką Kłodnicą, natomiast  

współcześnie są dynamicznym 

ośrodkiem kulturalnym 

i akademickim, siedzibą 

Politechniki Śląskiej.

Każdego, kto nie zna Śląska, i myśli o nim w nieco już 
anachronicznych kategoriach wielkiej strefy przemy-
słowej, najeżonej kopalnianymi szybami i  kominami 
hut, zaskoczy gliwicka starówka. Barwne kamienice, 
nierzadko średniowieczne z  pięknymi krużgankami 
otaczają rynek, pośrodku którego wznosi się ratusz 
i tryska woda z fontanny z Neptunem.

Zamek z XV wieku i dźwięczne organy
Stare miasto obiegały kiedyś mury obronne, a częścią 
systemu fortyfikacyjnego był wzniesiony w XV wieku 
zamek. U schyłku XVI wieku miasto wykupiło go z rąk 
prywatnych, zamieniając w arsenał, a potem również 
w więzienie. Dziś mieści się tam muzeum historyczne, 
zawiadujące licznymi zabytkowymi obiektami Mu-
zeum w  Gliwicach. Ponad dachy kamienic wyrastają 
wieże licznych świątyń, wśród których wyróżnia się ka-
tedra św. Apostołów Piotra i Pawła. Jej budowę ukoń-
czono w 1900 roku. Jest najwybitniejszym przykładem 
sakralnej architektury neogotyckiej na całym Śląsku. 
Ponadto szczyci się wyjątkowym prospektem organo-
wym („najlepszymi na Górnym Śląsku organami”), wy-

konanym przez firmę Rieger-Mocker. Z tej racji w świą-
tyni odbywają się liczne recitale i  koncerty. Trzeba 
jednak pamiętać, że z mozaiki narodowościowej i re-
ligijnej, jaka się przez stulecia ukształtowała, w Gliwi-
cach pięły się ku niebu świątynie różnych wyznań. Do 
naszych czasów przetrwały przede wszystkim kościoły 
katolickie i  ewangelickie, jest jednak także świątynia 
ormiańska i zachował się żydowski cmentarz (kirkut).

Śląska wieża z modrzewia
W XIX wieku Gliwice zaczęły się rozwijać jako ośrodek 
przemysłowy. Postindustrialnych zabytków nie bra-
kuje i  miasto jest przystankiem na Szlaku Zabytków 
Techniki, łączącym najciekawsze obiekty związane 
z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskie-
go. Od 2008 roku szlak legitymuje się Złotym Certy-
fikatem POT, a  od 2010 stanowi część Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route 
of Industrial Heritage – ERIH). Poszukując śladów in-
dustrialnej przeszłości, odwiedzimy więc w Gliwicach 
Muzeum Techniki Sanitarnej (ul. Edisona 16) i należący 
do Muzeum w  Gliwicach Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego (ul. Bojkowska 37). Najważniejsze jednak 
miejsce w tej grupie zabytków zajmuje maszt Radio-
stacji Gliwickiej (ul. Tarnogórska 129). Jest rekordową, 
bo najwyższą drewnianą konstrukcją na świecie. Na-
zywany „gliwicką wieżą Eiffla” liczy 118 m wysokości 
i jest w całości wykonany z drewna modrzewiowego, 
łączonego mosiężnymi śrubami. Podobne obiekty na 
świecie już dawno rozebrano lub zastąpiono stalowy-
mi. Gliwicka radiostacja, wzniesiona w 1935 roku jako 
kompleks dwóch obiektów: Gleiwitzer Sender i  Glei 
witzer Rundfunk, nadal jest czymś więcej niż tylko 
atrakcją turystyczną i dobrym punktem widokowym. 
Ba, do 1956 roku wieża służyła jako maszt antenowy 
Radia Katowice. W okresie zimnej wojny wykorzysty-

Zamek Piastowski w Gliwicach

Fontanna z Neptunem w Gliwicach

Radiostacja gliwicka – 
najwyższa drewniana 
konstrukcja na świecie
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wano radiostację do zagłuszania zachodnich nadaw-
ców, zwłaszcza Radia Wolna Europa, później zaś do 
różnorodnych prób radiofonicznych. Pozostały do na-
szych czasów maszt służy teraz nowoczesnej łączności 
radiotelefonicznej i działający na polskim rynku ope-
ratorzy montują na nim swoje anteny.

Lew czuwający i oaza zieleni
Zabytki miejskiej przeszłości z  epoką przemysłową 
łączy – w sensie dosłownym i symbolicznym – żeliw-
ny lew, odlany około 1825 roku w  miejscowej hucie. 
Rzeźba autorstwa Theodora Erdmanna Kalidego strze-
że wejścia na teren willi przy ulicy Dolnych Wałów, 
wzniesionej w  latach 1882-1885 przez miejscowego 
fabrykanta Oskara Caro. Jako ciekawostkę należy od-
notować fakt, że przez pewien czas, w II połowie XIX 
wieku, rzeźba służyła jako element pomnika poświę-
conego pruskim żołnierzom poległym w  wojnach 

napoleońskich i  w  wojnie prusko-austriackiej. Prze-
niesiono ją wówczas na teren któregoś z  gliwickich 
cmentarzy wojskowych. „Lwa czuwającego”, jak go 
nazywają gliwiczanie, ustawiono przed wejściem do 
willi w 1934 roku. Strzeże jej oryginalnych wnętrz oraz 
ekspozycji etnograficznej, prezentującej kulturę ludo-
wą regionu gliwickiego. Willę otacza ogród, nasuwając 
ostatnią refleksję – Gliwice mają najrozleglejsze w ślą-
skiej aglomeracji miejskie tereny zielone, przy czym 
w parku Chopina w samym centrum miasta znajduje 
się efektowna palmiarnia. Przed budynkiem kwitną 
latem oleandry i  rośnie rzadka gunnera. W  budynku 
zaś, na powierzchni ok. 2000 m2 znajduje się ponad 
5600 egzotycznych roślin sadzonych pieczołowicie od 
początku ubiegłego stulecia.

To oczywiście nie wszystkie atrakcje Gliwic, a jedynie 
skromny rzut oka na miasto, w którym listę turystycz-
nych hitów tworzy ponad 50 ciekawych miejsc i obiek-
tów.

Informacje dla turystów w oficjalnym portalu miasta: 
https://gliwice.eu/dla-turystow
Zamek Piastowski – Muzeum w Gliwicach: 
www.muzeum.gliwice.pl
Szlak Zabytków Techniki: 
https://www.zabytkitechniki.pl/
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Tradycje piwowarskie i kupieckie
W średniowieczu Świdnica była jednym z największych i najzamoż-
niejszych miast na Dolnym Śląsku. Słynęła ze znakomitego piwa, a tzw. 
piwnice świdnickie, w których można było skosztować tego trunku, po-
wstały w wielu europejskich miastach. Jedna z nich do dziś funkcjonuje 
we Wrocławiu, choć serwuje już trunki z innych browarów. W Świdnicy 
odbywały się też liczne jarmarki, dzięki którym miasto  szybko się bo-
gaciło. O kupieckich tradycjach Świdnicy przypomina Muzeum Daw-
nego Kupiectwa mieszczące się w dawnym ratuszu na Rynku. Wśród 
eksponatów są m.in. kasy sklepowe, wagi, mechaniczne kalkulatory.

„Czerwony Baron” 
i twórca bramy brandenburskiej
W późniejszych wiekach swoje rodzinne domy mieli tu słynny as lot-
nictwa z czasów I wojny światowej Manfred von Richthofen zwany 
„Czerwonym Baronem” oraz twórca bramy brandenburskiej Carl Go-
thard Langhans.

Nastrojowa starówka
Choć piwa nie warzy się tu już od wieków, przypominają 
o tym stojące w rynku stare kamienice z szerokimi por-
talami, które ułatwiały transport beczek. Teraz są w nich 
nastrojowe puby, w których można miło spędzić wieczór. 
Historia łagodnie obeszła się z miastem, dzięki czemu 
tutejsza starówka zachowała się w doskonałym stanie, 
a wielu porównuje ją do toruńskiej i krakowskiej. Każdy 
z budynków ma swoją historią. W jednej z kamienic, jak 
mówi legenda, mieszkał na przykład bazyliszek do złu-
dzenia przypominający tego z Warszawy. Jeśli chcemy 
lepiej poznać okolicę, warto wejść na ratuszową wieżę, 
skąd przy dobrej pogodzie możemy zobaczyć nawet Wro-
cław. Co ciekawe, wybudowano ją zaledwie kilka lat temu 
w miejscu starej, która runęła w 1967 roku. Przypomina 
nieco tę zabytkową, ale jest od niej szersza, a na szczyt 
można wjechać windą.

Największa drewniana 
świątynia w Europie
Wizytówką miasta  jest XVII-wieczny Kościół Pokoju wpisa-
ny na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To najwięk-
sza drewniana świątynia w Europie, która może pomieścić 
około 7,5 tys. osób. Powstała na mocy pokoju westfalskiego 
zawartego po wojnie trzydziestoletniej, kiedy miejscowi 
protestanci uzyskali prawo wzniesienia trzech kościołów 
na Dolnym Śląsku. Musiały one jednak powstać poza mu-
rami miast i być zbudowane z nietrwałych materiałów, ta-
kich jak drewno, glina i piasek. Wnętrze kościoła po prostu 
zachwyca swym barokowym wystrojem wyczarowanym z 
drewna. Wzrok zwiedzających przyciągają zwłaszcza orga-
ny, ołtarz główny i ambona. Koniecznie trzeba też zobaczyć 
katedrę św. Stanisława i św. Wacława z najwyższą na Śląsku 
wieżą o wysokości 101,5 metrów. Jest ona piąta co do wiel-
kości w Polsce i zalicza się ją do „Dziesięciu pereł Dolnego 
Śląska”. Ogromne wrażenie robi zwłaszcza barokowy ołtarz 
główny. Innym cennym zabytkiem jest poliptyk z 1492 r. ze 
sceną Zaśnięcia Matki Bożej, wykonany prawdopodobnie 
przez ucznia Wita Stwosza.

Świdnica to prawdziwa perełka Dolnego Śląska. Leży na szlaku turystycznym pomiędzy Wrocławiem  
a zamkiem Książ i może pochwalić się niezwykłymi zabytkami. Do najcenniejszych należy słynny Ko-
ściół Pokoju oraz miejscowa katedra.  

n a  s t o k u

Skarby Świdnicy
Mirosław Mikulski

Świdnica – Muzeum Dawnego Kupiectwa

Świdnica – Lokalny Browar

Kościół Pokoju w Świdnicy
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Posiadanie miasta tak bogatego i prężnego jak 
Gdańsk, z portem morskim i hanzeatyckimi kontak-
tami, co ułatwiało wymianę towarową ze światem, 
było przez stulecia celem ostatnich polskich królów. 
Trwałe powiązanie Gdańska z Koroną dokonało się 
za panowania ostatnich Jagiellonów. Cały żeglowny 
szlak wiślany, którym spławiano towary na bałtyckie 
wybrzeże, znalazł się wówczas w granicach Rzeczy-
pospolitej i potrzeba było już tylko gdańskiego portu, 
by zapewnić dalszy rozwój handlu i krajowej gosp-
odarki. Miasto stało się wprawdzie zależne od Korony 
po pokoju toruńskim 1466 roku, ale to sekularyzacja 
państwa zakonnego i hołd lenny złożony w 1525 roku 
zakończyły toczone przez ponad 200 lat krwawe i ko-
sztowne wojny z Krzyżakami. Nadwiślański kraj mógł 
wreszcie szeroko otworzyć „okno na świat”, jakim 
dosłownie i w przenośni jest Gdańsk. 

Duma Rzeczypospolitej
Nawet przy znikomej świadomości historycznej 
odczuwamy ten fakt, ilekroć zawitamy na Wyspę 
Spichrzów, by podziwiać dawne portowe urządzenia 

i współczesne instalacje. Ożywione wyobraźnią 
żurawie znowu przeładowują towary i słychać 
wielojęzyczny, portowy gwar. Wizualizacja jest tym 
łatwiejsza, że do Gdańska ściągają turyści z całego 
świata i rzeczywiście, m.in. właśnie na Wyspie Spi-
chrzów, słyszy się rozmowy w różnych językach. Ni-
estety, zabory, a po przerwie trwającej zaledwie dwie 
dekady, zawierucha II wojny światowej i okres ko-
munizmu, zamknęły owe „okno”, wydawałoby się 
nieodwracalnie. A jednak, za sprawą XX-wiecznych 
wydarzeń, Gdańsk jest dziś perłą w koronie polskich 
metropolii. Ba, jest wygodnym miejscem do życia, 
gospodarzem wielu imprez międzynarodowej rangi, 
przyjazną dla inwestorów strefą gospodarczą – krót-
ko mówiąc – dumą współczesnej Rzeczypospolitej. 
Pamięć o kluczowych wydarzeniach XX wieku i ich 
konsekwencjach prezentują dwie nowe, na wskroś 
nowoczesne instytucje: Muzeum II Wojny Światowej 
oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Muzeum II Wojny Światowej
Nic chyba lepiej nie oddaje znaczenia i misji tej 

instytucji niż słowa zamieszczone w portalu muze-
um: „(...) opowieść o tragicznym doświadczeniu II 
wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofi-
arach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych lud-
ziach. Ma przypominać lekcję historii, której nie 
wolno nam zapomnieć.”. Ekspozycję zlokalizow-
ano 14 m pod ziemią, na powierzchni 5 tys. m2, 
co czyni ją jedną z największych wystaw prezen-
towanych przez muzea historyczne na świecie. 
Całość zaaranżowano tak, by kolejne sale tworzyły 
18 sekcji tematycznych w 3 blokach narracyjnych: 
„Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz „Długi 
cień wojny”. Ekspozycja przedstawia wojnę i jej 
doświadczenie oczami Polaków i z polskiej perspek-
tywy, wpisując je jednak w szeroki kontekst – eu-
ropejski i światowy. Kolekcja 2 tysięcy eksponatów 
jest oczywiście imponująca sama w sobie, ale istot-
niejsze jest to, że zrozumienie ich znaczenia ułatwia 
240 multimedialnych stanowisk, na których można 
przeglądać archiwalne fotografie, filmy oraz inter-
aktywne mapy prezentujące militarne potyczki czy 
zmiany granic państwowych, jakie się dokonywały 
w czasie wojny i po jej zakończeniu, wsłuchiwać 

Gdańsk   
 okno na świat Rzeczypospolitej

Lata, w których żyjemy, obfitują w znaczące dla Gdańska i całego kraju rocznice. 
W bieżącym roku obchodzimy 550-lecie pierwszego wolnego flisu na żeglownym szlaku, 
jaki od X stulecia stanowiła rzeka Wisła. A już za 7 lat będziemy uroczyście celebrować 
500-lecie hołdu pruskiego. Oba te wydarzenia wiążą się wprost z dziejami Gdańska 
i znaczeniem nadbałtyckiej metropolii dla historii i kondycji Rzeczpospolitej.

Paweł Wroński
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w relacje świadków. Bardzo przekonująco zo-
brazowano życie codzienne w czasie II wojny 
światowej, a z myślą o najmłodszych przygotow-
ano wystawę „Podróż w czasie”.
*  Muzeum II Wojny Światowej 
 (plac Władysława Bartoszewskiego 1): 
 http://www.muzeum1939.pl/

Europejskie Centrum Solidarności
Otwarte uroczyście w 2014 roku ECS jest 
nowoczesną instytucją kultury, utrwalającą 
pamięć o bezprecedensowym sukcesie obywatel-
skim – zwycięstwie Solidarności, i kulminacyjnych 
wydarzeniach w dziejach ruchu, które przeszły 
do światowej historii pod nazwą Sierpień 80. Jej 
misją jest jednak nie tylko zachowanie ale również 
propagowanie wspomnień i dorobku Solidarności, 
a także rozpowszechnianie uniwersalnych wartości, 
takich jak: solidarność obywatelska, wspólne do-
bro, współpraca czy integracja. Owszem, ECS 
jest również muzeum – upamiętnia rewolucję 
Solidarności i upadek komunizmu w Europie, posiada 
bogate archiwum, bibliotekę i mediatekę. Ponadto 
inicjuje i realizuje projekty edukacyjne i obywatel-
skie, konferencje i wykłady, kolekcjonuje opowieści, 
tworzy filmy, wydaje książki i gromadzi archiwalia. 
W zbiorach posiada już tysiące pamiątek – od ul-
otek po stoczniową suwnicę, ale nie ustaje w tych 
działaniach, zapraszając do współpracy wszystkich, 
którzy posiadają pamiątki solidarnościowe i chciel-
iby je udostępnić publiczności oraz naukowcom. 
Sercem ekspozycji jest wystawa stała, dedykowana 
historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które 

doprowadziły do przemian demokratycznych w całej 
Europie Środkowo-Wschodniej. Przede wszystkim 
jednak, placówka odgrywa rolę ośrodka eduka-
cyjnego i badawczo-naukowego, przedstawiając 
się gościom jako „przestrzeń publiczna, miejsce 
spotkań wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni 
za rozwój demokracji, międzyludzkiej solidarności 
i obywatelskości”.

*  Europejskie Centrum Solidarności
 (pl. Solidarności 1): http://www.ecs.gda.pl/
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Królowa polskich rzek doczekała się swojego święta i to jakiego! Rok 2017 został oficjalnie 
ogłoszony przez Sejm RP – Rokiem rzeki Wisły. Warto pamiętać, że najdłuższa polska rzeka 
swój bieg rozpoczyna w województwie śląskim. 

Tu, gdzie Wisła 
ma swój początek

n a  s t o k u

Narodziny Wisły na Baraniej Górze
Wisła swoje źródła ma u stóp Baraniej Góry w Beski-
dzie Śląskim. Najpiękniejsze fragmenty Beskidów 
chronią parki krajobrazowe i tak jest też w tym przy-
padku. W Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego na 
zachodnim stoku szczytu znajdują się źródła Czarnej 
i Białej Wisełki – potoków, które łączą się w Jeziorze 
Czerniańskim. Stamtąd wypływają jednym nurtem 
jako Wisełka. Ta po połączeniu z potokiem Malinka 
tworzy królową polskich rzek. Na Białej Wisełce moż-
na podziwiać najwyższe i najpiękniejsze wodospady 
w całych Beskidach. Kaskady Rodła to zespół 25 na-
turalnych wodospadów i progów rzecznych, docho-
dzących do 5 m wysokości. Dorodne, wiekowe świerki 
i jodły, porastając zbocza jarów wokół wodospadów, 
tworzą niezwykle malowniczy widok. Do wodospa-
dów można dotrzeć, kierując się wygodną asfaltową 

drogą wzdłuż niebieskiego szlaku, który dalej zmie-
nia się w szlak górski prowadzący na Baranią Górę. 
To tylko jedna z kilku tras turystycznych, dzięki któ-
rym można dotrzeć na liczący 1220 m n.p.m. szczyt. 
Jedną z opcji jest ścieżka przyrodnicza Nadleśnictwa 
Wisła. Kilka lat temu rozpoczęto tutaj program odno-
wy głuszca, dziś ten rzadki ptak wrócił do beskidzkich 
lasów. Cały obszar źródliskowy został objęty rezerwa-
tem przyrody „Wisła”, mającym m.in. na celu ochronę 
występującego w naturalnych warunkach bytowania 
pstrąga potokowego oraz rzadkich roślin. Barania Góra 
jest doskonałym punktem widokowym, ze stalową 
wieżą na szczycie, z której można podziwiać górską 
panoramę zarówno Polski, jak i Czech oraz Słowacji. 
Na piechurów znużonych drogą – na polanie Przysłop 
na wys. 900 m n.p.m. – czeka upragniony odpoczynek 
w schronisku PTTK.

6968 www.slaskie.travel p o d r ó ż e   z   p o m y s ł e m

Dolina Czarnej Wisełki        fot. Tomasz Gębuś

Wszystko w jednym miejscu

wejdź i zwiedzaj



Wisła leży... nad Wisłą,  
czyli nadwiślane miejscowości w Śląskim
Nad brzegami liczącej 1047 km rzeki, przecinającej Polskę 
od Beskidów po Morze Bałtyckie, leży kilkadziesiąt miej-
scowości – od maleńkich siół i wiosek przez miasteczka po 
metropolie. Ale tylko jedna nosi dumną nazwę najważniej-
szej polskiej rzeki. Wisła to popularne centrum turystycz-
ne i doskonałe miejsce do rekreacji. Tutaj przybywają tu-
ryści spragnieni górskich wycieczek (mają do dyspozycji 

100 kilometrów szlaków – nie tylko na Baranią Górę!), 
narciarze (zimą działa tu ok. 20 wyciągów narciarskich), 
no i fani skoków narciarskich. W Wiśle jest wiele miejsc 
związanych z najsłynniejszym obywatelem miasteczka 
– Adamem Małyszem, mistrzem świata i medalistą olim-
pijskim w skokach narciarskich. Skocznia narciarska jego 
imienia w Wiśle Malince, Galeria Sportowe Trofea Adama 
Małysza czy Muzeum Narciarstwa przyciągają tysiące od-
wiedzających.

Będąc w Beskidach, warto odwiedzić też pobliski Ustroń. To jedyna 
gmina w Beskidzie Śląskim o statusie uzdrowiska. Liczne sanatoria 
i ośrodki SPA są oblegane przez kuracjuszy, którzy mogą odpocząć 
i wrócić do zdrowia w cieniu szczytów Czantorii i Równicy. Rodzinny 
Park Rozrywki z torem saneczkowym i parkiem linowym oraz Leśny 
Park Niespodzianek, gdzie można podglądać muflony, daniele i inne 
zwierzęta żyjące w lesie – dopełniają bogatą ofertę turystyczną dla ca-
łej rodziny. 
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Wisła Czarne     
fot. www.slaskie.travel Tomasz Gębuś

Ustroń, Równica – widok na Wielką Czantorię        fot. Tomasz Gębuś



Nad „Śląskim Morzem”
Zwiedzając region według „wiślanego klucza”, nie można 
pominąć znanego uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój wraz 
z Jeziorem Goczałkowickim. Główny deptak miejscowo-
ści z zabytkową pijalnią wód z początku XX w. i sztuczny 
akwen wodociągowy na Wiśle o powierzchni 3200 ha – to 
miejsca, z których słyną Goczałkowice. Zbiornik zbudowa-
ny w 1956 roku dostarcza wodę pitną dla znacznej części 
mieszkańców regionu i jest jednym z największych tego 
typu jezior w Polsce. Ze względu na funkcje gospodarcze 
obowiązuje tutaj zakaz kąpieli i uprawiania sportów wod-
nych, z wyjątkiem wędkarstwa (w jeziorze nie brakuje do-
rodnych ryb – sandaczy, karpi, leszczy czy szczupaków), 
a tereny wokół zbiornika są dogodnym miejscem lęgo-
wym dla wielu gatunków ptaków. Dzięki remontowi ko-
rony zalewu Jezioro Goczałkowickie stało się wygodnym 
miejscem do rekreacji, powstała tutaj część spacerowa 

umożliwiająca także aktywny wypoczynek na rolkach albo 
rowerach oraz popularny punkt widokowy.

Wyprawa do „Żabiego Kraju”
Jedną z przyrodniczych perełek regionu jest tzw. Żabi 
Kraj. W zakątku Śląska Cieszyńskiego na granicy z Gór-
nym Śląskiem, w Dolinie Górnej Wisły, na terenie sied-
miu gmin (Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, Ze-
brzydowice, Goczałkowice-Zdrój oraz Pawłowice) liczne 
bagna i podmokłe łąki stały się idealnym środowiskiem do 
życia dla licznych gatunków ptaków i płazów. Ostoja Gór-
nej Wisły wchodzi w skład Obszaru Natura 2000 chronią-
cego siedliska naturalne, dzikiej fauny i flory o znaczeniu 
europejskim. Można tu spotkać ślepowrona, gęsi gęgawy, 
łyski, perkozy, czaple siwe i białe. W okresie wędrówek kon-
centracje ptaków wodno-błotnych przekraczają nawet 20 
tysięcy osobników. Starorzecze Wisły z licznymi stawami 

hodowlanymi to także idealne miejsce na wyprawy rowe-
rowe czy uprawianie nordic walking. Tutaj można skosz-
tować regionalnych przysmaków, w tym słynnego karpia 
z okolicznych hodowli.
Nieformalną stolicą tej krainy jest miasteczko Strumień. 
To jedno z najmniejszych miast województwa śląskiego, 
otoczone lasami, polami i akwenami wodnymi jest nie 
tylko miejscem sprzyjającym wypoczynkowi i rekreacji, 
ale również zaskakującym swoim bogactwem historycz-
nym i kulturowym. Jego nazwa wiąże się z położeniem 
nad rzeczką wpadającą do królowej polskich rzek, w Stru-
mieniu kierującą swój bieg do Zbiornika Goczałkowickie-
go. Najstarszy w województwie rokokowy ratusz z XVII 
w. czy fontanna solankowa w parku miejskim, a także nie-
skażona przyroda, wśród której „przycupnęły” zabytkowe 
kościółki, kaplice, dawne dworki i stare chałupy – to nie-
wątpliwe atuty Strumienia i okolicznych wiosek.
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Stawy Żabinieckie     fot. T. Gębuś

Strumień – fontanna solankowa      fot. T. Gębuś

Goczałkowice-Zdrój     fot. T. Gębuś

Jezioro Goczałkowickie        fot. Tomasz Gębuś



Wisła żegna się z regionem
Najważniejsza z polskich rzek kończy swój bieg w woje-
wództwie śląskim w symbolicznym miejscu, dzięki swo-
jemu lewemu dopływowi – Przemszy. Rzeka ta powsta-
ła z połączenia dopływów źródłowych – Czarnej i Białej 
Przemszy, płynących przez teren województwa mało-
polskiego i śląskiego, m.in. przez główne miasta Zagłę-
bia Dąbrowskiego. Miejsce, w którym rzeki się łączą, jest 

niezwykle ciekawe historycznie i kulturowo. Na ich styku 
w latach 1846-1915 zbiegały się granice trzech europej-
skich imperiów: Prus, Austrii i Rosji. Tzw. Trójkąt Trzech 
Cesarzy był wielką atrakcją turystyczną. Rubieże trzech 
państw do zakończenia I wojny światowej odwiedzało 
kilka tysięcy osób tygodniowo. Wejście na wieżę wido-
kową (nieistniejąca Wieża Bismarcka), rejsy stateczkami 
parowymi i barkami wzdłuż Przemszy, restauracje,  pro-

menady oraz ścieżki do spacerów, a także inne oferowane atrakcje przyciągały liczne 
wycieczki. Po II wojnie światowej o Trójkącie Trzech Cesarzy zapomniano. Miejsco-
wości graniczne to obecnie części miast: Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno. Obecnie 
władze Mysłowic oraz miejskie muzeum przygotowują program rewitalizacji Trójkąta. 
Powstać ma tu m.in. platforma widokowa oraz centrum historyczne. 23 km od tego 
miejsca Przemsza wpada do Wisły, która opuszcza gościnne ziemie województwa ślą-
skiego. U ujścia Przemszy rozpoczyna się żeglowna część Drogi Wodnej Górnej Wisły. 
Rzeka podąża dalej ku Krakowowi, Warszawie i w końcu Bałtykowi. 
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Artykuł pod patronatem  
Śląskiej Organizacji  Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel

www.slaskie.travel

Trójkąt Trzech Cesarzy     fot. arch. UM Sosnowiec
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5 października podczas uroczystej VIII Lubelskiej 
Gali Turystyki wręczono nagrody i wyróżnienia 
w konkursie „Najlepszy Produkt Turystyczny Woje-
wództwa Lubelskiego 2017”. Celem konkursu było 
wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich 
i przyjaznych dla turystów produktów turystycz-
nych. 
Do konkursu zgłoszono 25 propozycji w pięciu ka-
tegoriach: wydarzenie cykliczne, pakiet usług tury-
stycznych – impreza turystyczna, obiekt, szlak, ob-
szar. Zgłoszenia zostały poddane 
ocenie Kapituły, złożonej z  eksper-
tów z zakresu promocji i turystyki, 
oraz internautów.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie 
otrzymają rekomendację Lubelskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej do etapu ogólnopolskiego 
konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRY-
FIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który prze-
prowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięz-
cy etapu regionalnego otrzymają również nagrody 
rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyj-
nymi prowadzonymi przez LROT. Patronat honoro-
wy nad konkursem objęli: marszałek województwa 

lubelskiego Sławomir Sosnowski, 
prezydent Lublina Krzysztof Żuk 
oraz prezes Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej Marek Olszewski.

I miejsce – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Kategoria: Obiekt

Centrum Spotkania Kultur jest nową, największą we 
wschodniej Polsce instytucją kultury dedykowaną idei 
dialogu międzykulturowego, wyrażanego poprzez 
sztukę i aktywności kulturalne. Działalność CSK to nie 
tylko wielkie wydarzenia artystyczne, ale też kultura 
w szerokim jej rozumieniu. Nowoczesna przestrzeń 
wykreowana została jak palimpsest, bazując na pozo-
stałościach nieukończonego „Teatru w Budowie”. Bu-
dynek jest jak wielka scenografia z zielonymi dachami 
i tarasami widokowymi, salą operową, baletową, kino-
wą, kameralną i multimedialną fasadą.

II miejsce – Zamojska Twierdza Atrakcji 
w Zamościu, Urząd Miasta Zamość

Kategoria: Obiekt
Twierdza Zamość to unikatowy w skali świata przy-
kład realizacji renesansowej koncepcji Miasta Idealne-
go. Miasto, które wielokrotnie oparło się najeźdźcom, 
dziś stanowi nie lada atrakcję turystyczną. Bastiony, 
kurtyny, raweliny i inne urządzenia forteczne zostały 
zaanektowane dla turystyki. Tam, gdzie kiedyś trzy-
mano amunicję i stacjonowało wojsko, dziś mamy 
wystawy, projekcje, trasy turystyczne czy makiety. Zaś 
tam, gdzie odbywały się walki, dziś są koncerty czy 
happeningi. Oddzielną grupę wydarzeń stanowią re-

Ten malowniczy region zauroczy każdego unikalnymi obiektami, wspaniałymi wydarzeniami, a przede 
wszystkim różnorodnością krain idealnych do aktywnego wypoczynku i smakowania życia.
Przyjedź i sam się przekonaj!
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Lubelskie 
inspiruje do przyjazdu nowymi produktami turystycznymi!

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zamojska Twierdza Atrakcji 

Zamojska Twierdza Atrakcji 
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konstrukcje historyczne, które kilka razy do roku od-
bywają się w Zamościu. A wszystkim tym zawiadują 
przewodnicy w strojach historycznych, którzy zapra-
szają miłośników dawnych dziejów w podróż po histo-
rii Twierdzy Zamość.

III miejsce – Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, 
Muzeum Zespół synagogalny we Włodawie

Kategoria: Wydarzenie cykliczne
Festiwal Trzech Kultur we Włodawie – od 17 lat jest 
jedną z najważniejszych imprez kulturalnych nie tylko 
na Lubelszczyźnie, ale i w całej Polsce. Prezentowane 
w ciągu czterech dni spektakle teatralne, koncerty, 
recitale, wystawy, warsztaty czy filmy ogląda co roku 
kilkanaście tysięcy osób. Projekty i wydarzenia festi-

walowe są na tyle różnorodne, że imprezę odwiedzają 
całe kilkupokoleniowe rodziny. Ten międzynarodowy, 
kompleksowy projekt wyróżnia się unikalnym w Pol-
sce charakterem i tematyką.

Nagroda Internautów oraz Wyróżnienie 
– Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrze-

szynie, Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
Festiwal Stolica Języka Polskiego – jedyne w swoim ro-
dzaju, unikatowe na mapie Polski wydarzenie skiero-
wane do odbiorcy, który w poszukiwaniu kulturalnych 
wydarzeń na najwyższym poziomie chętnie zagląda, 
podczas wakacyjnych podróży, do malowniczego 
i kameralnego Szczebrzeszyna. Tutaj uczestnicy fe-
stiwalu spędzają czas w towarzystwie wybitnych pi-

sarzy, muzyków, aktorów i poetów. W programie znaj-
dziemy spotkania autorskie, projekcje filmów, sztuki 
teatralne, przedstawienia i warsztaty dla dzieci i doro-
słych, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Wyróżnienie – Rowerem po Roztoczu, 
Urząd Gminy Susiec

Kategoria: Obszar
„Rowerem po Roztoczu” jest wspólną inicjatywą dzie-
więciu gmin Roztocza, która zaowocowała wytycze-
niem najbardziej atrakcyjnych tras rowerowych wokół 
poszczególnych gmin w postaci pętli. Ideą powstania 
tras była potrzeba stworzenia oferty aktywnego wypo-
czynku dla osób odpoczywających w jednej miejsco-
wości i pokazania im wielu, często trudno dostępnych, 
atrakcji.

Wyróżnienie – Ogólnopolski Festiwal 
Fantastyki FALKON, Lubelskie Stowarzyszenie Fan-

tastyki ,,Cytadela Syriusza’’
Kategoria: Wydarzenie cykliczne

FALKON to święto fantastyki w Lublinie. Festiwal 
jest jedną z największych i najważniejszych 

w kraju  imprezą kulturalną o profilu związanym 
z szeroko pojętą fantastyką. W bogatej ofercie pro-

gramowej znajduje się około 500 wydarzeń. Wśród 
zaproszonych gości są twórcy polskiej literatury fan-

tastycznej, twórcy zagraniczni, redaktorzy, publicyści, 

Festiwal Trzech Kultur

Festiwal Trzech Kultur Festiwal Trzech Kultur

Festiwal Stolica Języka Polskiego

Festiwal Stolica Języka Polskiego
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graficy, tłumacze, wydawcy i krytycy. W ramach imprezy mają miejsce 
spotkania autorskie, prelekcje i dyskusje, stoiska tematyczne związane 
z literaturą i innymi nośnikami kultury, warsztaty oraz prezentacje no-
wości wydawniczych.

Wyróżnienie – LAND ART FESTIWAL, Fundacja Latająca Ryba
Kategoria: Wydarzenie cykliczne

Ideą Festiwalu LandArt jest promocja najciekawszych miejsc Lubelszczy-
zny poprzez działania artystyczne w naturze. Podczas festiwalu powstają 
plenerowe galerie sztuki w miejscach o unikatowych wartościach przy-
rodniczych naturalnych i kulturowych Polski Wschodniej. Działania te 
wpisują się w światowy trend ekologicznych działań wizualnych w struk-
turze środowiska naturalnego. Dzięki różnorodnej ofercie programowej 
idea festiwalu dociera do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców 
zarówno pod względem wiekowym jak i zawodowym.

Wyróżnienie – Wioska Gotów w Masłomęczu, 
Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów

Kategoria: Obiekt
W Wiosce Gotów można zobaczyć domy wybudowane na wzór 
tych, w których mieszkali Goci w II-IV wieku na naszych terenach. 
W domach znajduje się wyposażone codziennego użytku – meble, 
naczynia, warsztaty rzemieślnicze. Znajdziemy tu również ogród  
z ziołami i roślinami barwierskimi, wykorzystywanymi przez Gotów, 
oraz pole z lnem, owsem i pszenicą. Na terenie Wioski mieszkają 
zwierzęta hodowane przez Gotów – kozy i owce. Wykwalifikowani 
przewodnicy oprowadzają turystów, opowiadając historię Gotów.

www.lublintravel.pl, www.lubelskietravel.pl

LandART fot. Robert Pranaga

Wioska Gotów Masłomęcz

Ogólnopolski Festiwal Fantastyki FALKON
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Mimo że prezentuje najnowsze dzieje rozwoju takiej właśnie śmier-
cionośnej techniki, niemieckie Muzeum Broni pancernej w Munster 
w Dolnej saksonii potrafi wciągnąć na długie godziny. Ba, nawet 
osoby deklarujące pacyfistyczny światopogląd ulegną fascynacji 
niecodzienną atmosferą i autentyzmem tego miejsca. Zgromadzone 
eksponaty utrzymują na chodzie technicy z miejscowej szkoły oficer-
skiej (panzertruppenschule), istniejącej tutaj od 1956 roku. ponadto 
Munster otoczone jest poligonami (Truppenübungsplatz Munster), 
więc na okolicznych drogach łatwo natknąć się na kolumny zmierza-
jących na zgrupowanie współczesnych czołgów czy samobieżnych 
dział. Krajobraz potęguje wrażenie, gdyż Munster leży na wrzosowi-
skach falującej po horyzont, rozległej pustaci lineburskiej. W tym re-
jonie szkolono wojsko od czasów pruskich, czyli od końca XiX wieku.

100 eksponatów
Zaczątkiem muzealnej kolekcji były maszyny przeznaczone do szko-
lenia kadetów – przyszłych oficerów pancernych oddziałów Bunde-

swehry sformowanej w 1955 roku, a więc nowej, powojennej armii 
niemieckiej. Do chwili obecnej zgromadzono około 100 eksponatów 
– wyremontowanych maszyn – oryginalnych bądź precyzyjnych re-
plik wyposażenia armii niemieckich, poczynając od 1917 roku.

sturmpanzerwagen i leopardy
W zbiorach znajduje się jedyna na świecie wierna kopia czołgu a7V, 
jakim w 1918 roku, a więc u schyłku i wojny światowej, niemcy 
pragnęli przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. sturmpan-
zerwagen, jak nazywano maszynę potocznie, ważył około 30 ton, 
poruszał się z prędkością do 15 km/h, a jego załogę stanowiło 18 
osób. Z przodu osłaniała go stalowa tarcza grubości 30 cm, z tyłu 
cieńsza, bo zaledwie 10-centymetrowa. oglądając kolejne sektory 
kolekcji, poznajemy coraz nowsze i doskonalsze rozwiązania służące 
zwiększeniu skuteczności działań – szybkości i celności prowadzone-
go ognia, przy jednoczesnym zwiększaniu ich odporności na pociski 
przeciwnika, zwrotności i wszechstronności.

Pantery i tygrysy
Znajdziemy tutaj  panzerkampfwagen iV (potocznie panzer iV) – naj-
popularniejszy bodaj czołg używany w armii niemieckiej podczas ii 
wojny światowej (wyprodukowano 8,5 tysiąca maszyn tego rodzaju) 
oraz jego sukcesora zwanego panther (panterą). szczególne emocje 
wzbudza model panzer iV ausf G, który dominował w wyposaże-
niu Deutsches afrikakorps, toczącego boje pod rozkazami generała 
rommla na pustyniach afryki.
W muzealnej kolekcji nie brakuje oczywiście osławionych tygrysów, 
z którymi zetknęli się żołnierze wszystkich walczących z hitlerowskimi 
niemcami armii. na polu walki tygrysy wzbudzały rzeczywistą grozę 
i respekt. niezależnie bowiem od śmiercionośnego przeznaczenia, były 
w owym czasie tworem techniki najdoskonalszym.  W muzeum wy-
eksponowany jest też panzerkampfwagen Tiger ausf. B, zwany krót-
ko Tiger B, potocznie zaś Königstiger. Ta ostatnia nazwa pochodzi od 
niemieckojęzycznego określenia  tygrysa bengalskiego. nieświado-
mi niuansów językowych amerykanie tłumaczą ją jako royal Tiger, 
a nawet King Tiger. nie bez powodu, bo było się czego obawiać. 
Ważący niemal 70 ton tygrys rozwijał na drodze prędkość do 42 
km/h (w terenie 15-20 km/h) i był uzbrojony w skuteczne, obrotowe 
działo – armatę 8.8 cm KwK 36 miotającą 10-kilogramowe pociski 
z prędkością 773 m/s, skonstruowane w zakładach Kruppa. Maszyna, 
wyposażona w silnik na ropę Maybach Hl230 mogła po zatankowa-
niu pokonać dystans 170 km. Historia tej broni rozpoczęła się pod ko-
niec lat 30. XX wieku (rozwiązania techniczne powierzono zakładom 
Henschel, a dwa lata później także porsche). Wprawdzie pokazowy 
model był gotowy na 20 kwietnia 1942 roku, czyli na 53. urodziny 
adolfa Hitlera, ale na polu walki tygrysów użyto w większej liczbie 
dopiero do odpierania lądujących w 1944 roku w normandii wojsk 
alianckich oraz do wzmocnienia jednostek na froncie wschodnim, 
gdzie przewagę zdobywała już wtedy armia czerwona. legendarny 
czołg był bowiem tak drogi, że wyprodukowano zaledwie... 1350 
sztuk. ciekawym eksponatem jest sturmtiger – miotacz min zbudo-
wany na podwoziu czołgu panzerkampfwagen Vi Tiger, uzbrojony  
w specjalny moździerz rakietowy o średnicy 38 cm, pojazd ten był uży-
wany m.in. do tłumienia powstania Warszawskiego. 

niemieckie muzeum broni Pancernej w munster 
(Deutsches panzermuseum Munster): http://daspanzermuseum.de/

Czy oglądaliście kiedyś „Białego tygrysa”? Wstrzymujący bicie serca film z 2012 roku „Белый тигр”, które-
go fabuła osnuta jest wokół pełnego determinacji pojedynku dowódcy radzieckiego czołgu z nierzeczywi-
stym, monstrualnym czołgiem niemieckim. W wojennej scenerii, w tajemniczej atmosferze, zapożyczonej 
jakby z „Moby Dicka”, pada przejmujące pytanie o szanse człowieka w starciu z nieludzką technologią.

m i e j s c a  c i e k a w e

Czołgi w Munster 
- Niemieckie Muzeum Broni Pancernej

Paweł Wroński

Replika czołgu A7V

Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf. E

Panzer IV Ausf G

Panther Ausf. A

Sturmtiger Königstiger. Ausf. B
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Z początkiem grudnia na Dworcu Autobusowym Warszawa 
Zachodnia dostępne będą całodobowe biletoma-
ty Dworzec Online oferujące szereg możliwości 
sprzedażowo-informacyjnych.
Dwa pierwsze urządzenia, w których możliwy 
jest zakup wszystkich biletów z oferty portalu 
Dworzec Online, usytuowane będą w urządze-
niach dostępnych całodobowo w ciągu kaso-
wym w głównej hali dworca oraz w poczekalni 
nocnej.
Biletomaty  umożliwiają wyszukanie i zakup 
biletów na wszystkie połączenia oferowane 
w systemie. Samoobsługowe urządzenia wy-
posażone w terminal do bezgotówkowych 
płatności kartą (stykowych i zbliżeniowych)  
umożliwiają szybki zakup całej gamy biletów. 
Dostępna jest cała oferta biletów promocyjnych 
przewoźników oraz kursów łączonych umożli-
wiająca wyszukanie i zakup w jednej transakcji 
biletów na podróż z przesiadką w ramach kur-
sów realizowanych przez różnych przewoźni-
ków.
Biletomaty oferują też szereg informacji uży-
tecznych dla pasażerów Dworca Autobusowego 
Warszawa Zachodnia.
Biletomaty prezentują też szeregu informacji uży-
tecznych dla pasażerów Dworca Autobusowego 
Warszawa Zachodnia. Korzystając z funkcji rozkładu 
jazdy pasażer może w prosty sposób sprawdzić do-
stępną ofertę połączeń.

Biletomaty spełniają również inne funkcje:
• prezentują plan dworca autobusowego, poka-
zując dostępne na nim funkcje i usługi 
• dają dostęp do regulaminu dworca oraz re-
gulaminów sprzedaży przewoźników 

• pokazują cały rozkład jazdy dworca auto-
busowego 
• w wyszukiwarce połączeń możliwe jest 
sprawdzenie cen biletów na wszystkie po-
łączenia dostępne w sprzedaży
• przedstawiają tablice najbliższych od-
jazdów z Dworca Warszawa Zachodnia
Nowe urządzenia sprawiają, że sprzedaż 
biletów a Dworcu Zachodnim dostępna 
będzie całodobowo zarówno na kursy 
rozpoczynające bieg z tego dworca, jak 
i na kursy przelotowe, które współpracują 
z Dworcem Autobusowym Warszawa Za-
chodnia i systemem Dworzec Online.
Duże zainteresowanie przewoźników 
i dworców biletomatami pozwala sądzić, 
że Dworzec Warszawa Zachodnia będzie 

pierwszym, ale niejedynym miejscem, gdzie 
takie urządzenia na stałe będą ułatwiać pa-

sażerom zakup biletów i zdobywanie informacji 
o kursach autobusowych.

www.dworzeconline.pl 
Polub nas: 

www.facebook.com/dworzeconline 

Więcej przewoźników
Oferta przewozowa dostępna na portalu sprzedaży biletów 
www.dworzeconline.pl od końca wakacji została rozsze-
rzona o 63 nowe kursy dziennie, docierające do ponad 90 
atrakcyjnych miejscowości w Polsce, na Ukrainie, Słowacji, 
Węgrzech, w Rumunii, Czechach, Austrii, Włoszech, Szwaj-
carii, Grecji, Wielkiej Brytanii. Siatka połączeń została rozsze-
rzona dzięki włączeniu szerokiej oferty przewozowej reno-
mowanych przewoźników, oferujących połączenia krajowe 
i międzynarodowe, jak: Agat, Arriva, Biacomex, Inter, Leo 
Express, Mobilis, ModlinBus, Olsztyński Bus, OKbus, PKS Po-
lonus, PKS Nova, PKS Radom, Uni-Bus, Żak Express, a także 
8 nowych przewoźników zagranicznych: Group Travel,  Me-
nok, TZOW Mustang Trans, Wezun, Kas-Trans, Mega Trans, 
Kantol, Lat Lines.

Nowe miejscowości
Dzięki nowym połączeniom pojawiło wiele atrakcyjnych 
miejscowości, do których można dojechać, kupując bilety 
na www.dworzeconline.pl. Są to m.in.: Villach, Udine, We-
necja, Padwa, Ferrara, Bolonia, Florencja, Rzym, Lecce, Sira-
cusa, Turyn, Southampton, Genewa, Ateny, Ostrawa, Brno, 
Wiedeń, Budapeszt, Sofia, Stara Lubowna, Poprad, Preszów, 
Koszyce, Miszkolc, Lwów, Kijów, Charków, Kowel, Kałusz, 
Łuck, Równe, Iwano-Frankowsk, Tarnopol, Żytomierz, Mińsk, 
Grodno, Tallin, Wilno.Dzięki rozszerzeniu współpracy z prze-
woźnikami krajowymi istotnie poszerzyła się również oferta 
połączeń krajowych sezonowych i całorocznych dająca nowe 
możliwości dojazdu do takich miejscowości, jak np.: Katowi-
ce, Gliwice, Kraków, Łódź, Toruń, Międzyzdroje, Ustrzyki Gór-
ne, Czaplinek, Niechorze, Rewal, Trzęsacz, Pobierowo - Cie-
szymy się z rozwijania współpracy z nowymi przewoźnikami 
oraz z wprowadzenia do oferty sprzedażowej www.dworze-
conline.pl nowych połączeń wielu uznanych przewoźników, 
a zwłaszcza podmiotów zarządzających ofertą wielu marek, 
takich jak Agat, Mobilis, Transkinetik i Arriva, bo to znacząco 
zwiększyło, rozszerzyło geograficznie i uatrakcyjniło ofertę 
przewozową dostępną na portalu Dworzec Online, i to nie 
tylko połączeń realizowanych z Warszawy, ale z wielu innych 
miast w Polsce. To zdecydowany krok w umocnieniu pozycji 
rynkowej naszego systemu dystrybucji biletów – mówi An-
drzej Padziński, dyrektor operacyjny odpowiedzialny za 
Dworzec Online.

Unikatowe funkcjonalności
Portal Dworzec Online oferuje kupującym bilety autokarowe 
unikatowe funkcjonalności. Pasażerowie mają dostęp do 
oferty ponad 150 przewoźników krajowych i międzynarodo-
wych realizujących ponad 2100 kursów dziennie i dociera-
jących do ponad 2600 miejscowości w kraju i za granicą. 
W systemie można dokonać zakupu biletów z opcją wysyłki 
SMS-em lub e-mailem. Dla użytkowników portalu dostęp-
ne są też tak użyteczne opcje, jak geolokalizacja pojazdów 
na trasie przejazdu, możliwość wyboru miejsca w procesie 
zakupowym czy bezpłatna opcja zmiany daty wyjazdu, o ile 
przewoźnicy udostępnią te funkcje w systemie. Użytkownik 
może też samodzielnie wygenerować fakturę za kupowane 
bilety lub też dokonać ich zwrotu. Portal umożliwia zakup 
produktów dodatkowych, takich jak dodatkowe bilety baga-
żowe, gadżety czy produkty ubezpieczeniowe, o ile udostęp-
niają je przewoźnicy.
Dzięki ostatnio zakończonym pracom rozwojowym system 
Dworzec Online oferuje szeroka gamę możliwości także prze-
woźnikom i podmiotom dworcowym.
Funkcjonalność systemu pozwala na pełne zarządzanie 
ofertą przewozową udostępnianą do sprzedaży we wszyst-
kich kanałach dystrybucji: sprzedaż kasowa, sieć sprzedaży 
agencyjnej, sprzedaż internetowa, sprzedaż w autokarach, 
sprzedaż na zewnętrznych platformach sprzedażowych. 
Taka integracja kanałów dystrybucji umożliwia prowadzenie 
automatycznej sprzedaży we wszystkich kanałach do ostat-
niego wolnego miejsca. System Dworzec Online umożliwia 
przewoźnikom stosowanie zaawansowanych mechanizmów 
promocyjnej sprzedaży biletów, wdrożenia programu lojal-
nościowego dla pasażerów, oferowania produktów dodat-
kowych, udostępniania opcji wyboru miejsca, prezentowania 
geolokalizacji pojazdów, zarządzania biletem oraz możliwo-
ści dokonywania rezerwacji z opóźnionym wykupem w kasie 
u agenta czy przez internet.

Dworzec Online daje też wiele  innych użytecznych funkcji 
informacyjnych i zarządczych, takich jak: podglądy i graficz-
ne prezentacje sprzedaży, przedsprzedaży, wielorakie raporty 
i zestawienia sprzedaży oraz możliwość integracji danych 
z systemem informacji pasażerskiej, generowanie diagra-
mów czy opcje wysyłki komunikatów do pasażerów danego 
kursu. 

Zakończony właśnie, kolejny krok w rozwoju platformy Dworzec Online stwarza zupełnie nowe 
możliwości w sprzedaży biletów także na dworcach autobusowych.

PKS Polonus S.A. dzięki swojemu systemowi i portalowi do wielokanałowej sprzedaży biletów 
autokarowych wprowadza udogodnienia, znacząco rozszerza swoją ofertę przewozową oraz podejmuje   

współpracę z uznanymi przewoźnikami krajowymi i międzynarodowymi.
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Biletomaty. Dworzec Online i całodobowa sprzedaż 
biletów na Dworcu Zachodnim w Warszawie 

Wirtualny dworzec realnie atrakcyjny  
dla pasażerów i przewoźników!
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Aplikacja Kierowcy
Jednym z ostatnio wdrażanych innowacyjnych rozwiązań 
dla przewoźników współpracujących z  Dworcem Online jest 
wykorzystywana już u 5 przewoźników Aplikacja Kierowcy.
Brak konieczności zamykania sprzedaży przed odjazdem każ-
dego kursu to możliwość kontynuowania sprzedaży biletów 
w internecie, punktach agencyjnych i kasowych leżących 
na trasie kursu oraz korelowanie jej ze sprzedażą dokony-
waną przez kierowców na każdym przystanku. Oznacza to 
też wreszcie koniec nierozumianego przez pasażerów i ludzi 
spoza branży braku możliwości zakupu biletu na dworcach, 
mimo że do odjazdu autokaru pozostawało wiele godzin.
Aplikacja instalowana na telefonach lub tabletach z syste-
mem Android, działa zarówno w trybie online, jak i offline 
i umożliwia prowadzenie sprzedaży i kontrolę biletów przez 
kierowców z zastosowaniem bezprzewodowych drukarek 
biletów i terminali płatniczych. 
Nowa aplikacja zabezpiecza proces sprzedaży biletów przed 
próbami fałszerstw, ma również funkcję konduktora do auto-
matycznej kontroli biletów i odznaczania obecności pasażera 
w autobusie, np. poprzez skanowanie kodu QR drukowane-
go na biletach internetowych i kasowych lub odznaczanie 
przez kierowcę.
Ważnym argumentem dla przewoźników, przemawiającym  
za współpracą z Dworcem Online, jest możliwość udo-
stępniania ich oferty przewozowej do innym dworcom 
korzystającym z systemu oraz zewnętrznym platformom 
sprzedaży biletów. W chwili obecnej możliwa jest już 
współpraca z takimi systemami,  jak E-podróżnik, Busfor 
i Infobus, a w krótkim czasie zakończone zostaną integracje 
z 3 kolejnymi platformami sprzedaży biletów. Przewoźnicy 
zyskują dzięki temu więcej możliwości sprzedaży biletów,  
łatwiejsze też będą ich rozliczenia ze wszystkimi kanałami 
sprzedaży.

***
PKS Polonus S.A. to spółka Skarbu Państwa świadcząca 
usługi transportu osób w regularnej komunikacji lokalnej, 
dalekobieżnej i międzynarodowej oraz podmiot zarządzają-
cy Dworcem Autobusowym Warszawa Zachodnia. Dworzec 
Online to system wywodzący się z obsługi dworca autobu-
sowego  i własnej działalności przewozowej. Rozwijany od 
ponad 5 lat system to z jednej strony portal sprzedaży bile-
tów, poprzez który dystrybuowane jest  co miesiąc ponad 
200 000 biletów w komunikacji krajowej i międzynarodowej 
o wartości ponad 7 mln zł, z drugiej strony to system prze-
wozowo-dworcowy, z którego korzysta już 14 partnerów 
oferujących krajową i międzynarodową ofertę przewozową. 
W siatce połączeń systemu znajduje się ponad 150 przewoź-
ników realizujących ponad 2100 kursów dziennie docierają-
cych do ponad 2600 miejscowości w kraju i za granicą.
www.dworzeconline.pl 
Polub nas: www.facebook.com/dworzeconline 
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Niezapomniany wypoczynek inspirowany pięknym górskim krajobrazem w położonej na wysokości ok. 1000m n.p.m. Willi Skorusynie 
z przepięknym widokiem na panoramę Tatr, Beskidu Żywieckiego, Wyspowego i Gorców.

Gliczarów Górny to jedna z najwyżej położonych miejscowość w Polsce, dzięki czemu 
z każdego miejsca rozciąga się przepiękny widok na Tatry, pasmo Pienin oraz Beskidy 
z  Babią Górą. Bliskość pól, lasów i  górskich szlaków tworzą wspaniałe warunki do 
odpoczynku, wyciszenia i nabrania pozytywnej energii. Nie musisz planować dalekich 
podróży, by w pełni zregenerować siły, jeśli więc cenisz sobie spokój, kontakt z naturą 
i malownicze widoki – Gliczarów-Górny to miejsce dla Ciebie.

WypoczyNek Na WySokim poziomie
Jest takie miejsce, w  którym czas płynie wolniej, a  codzienne problemy odchodzą na 
drugi plan. To Willa Skorusyna w  samym centrum Podhala. Położona wśród lasów, 
łąk i  szlaków turystycznych przyciąga swoim urokiem tych, którzy chcą odpocząć 
i  zregenerować siły w  prawdziwym górskim klimacie. Jeśli również Ty pragniesz 
wyciszyć się, nabrać dystansu do otaczającego świata albo spędzić kilka miłych dni 
z rodziną przyjedź do nas. Relaks w saunie, poranna kawa w ogrodzie, a może kolacja 
z widokiem na górskie szczyty – w Skorusynie każdy znajdzie coś dla siebie.

Na naszych Gości czekają przytulne pokoje z łazienkami oraz apartamenty z aneksem 
kuchennym. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizory. Na terenie Willi skorzystać 
można z  sauny oraz jadalni i  przytulnej sali kominkowej z  dostępem do internetu. 
Z pokoi podziwiać można panoramę Tatr, Pienin lub Beskidów.

oBfiTe i urozmaicoNe poSiłki
W  trakcie pobytu oferujemy smaczne i  obfite posiłki serwowane w  formie bufetu. 
Gwarantujemy doskonały smak prawdziwych góralskich potraw oraz dań kuchni 
polskiej. Jeśli nigdy nie jadłeś kwaśnicy, oscypka albo korbaczy przyjedź do nas 
i rozsmakuj się w podhalańskich specjałach. Gotujemy pysznie, domowo i z sercem.

Sala zaBaW dla NajmłodSzych
Nie musisz pakować walizki z  zabawkami dla Twojego dziecka. Dla naszych 
najmłodszych Gości przygotowaliśmy salę zabaw wyposażoną w  malowanki, gry 
planszowe, bajki, pluszaki, które urozmaicą dzieciom pobyt i  pozwolą nawiązać 
znajomości z  rówieśnikami. A  jeśli znudzą im się zabawy w  domu zaszaleć mogą na 
placu zabaw w ogrodzie.

Wieczory przy komiNku
Nie tylko dzieci znajdą tu atrakcje i  niespodzianki. Dorośli mogą spędzić nastrojowe 
wieczory przy kominku z  lampką wina lub kubkiem gorącej herbaty. Organizujemy 
również biesiady z  kapelą góralską, wieczorne gawędy, ogniska z  poczęstunkiem, 
a zimą kuligi z pochodniami w śnieżnej scenerii, a to wszystko po to, aby przybliżyć 
naszym Gościom folklor i  kulturę Podhala. Pobyt w  naszej Willi zapewni Wam 
niezapomniane wrażenia oraz wiele miłych wspomnień.

WITAMY W „WILLI SKORUSYNA”

Willa Skorusyna, Gliczarów Górny 126a, 34-425 Biały dunajec, info@skorusyna.pl, www.skorusyna.pl,  Willa Skorusyna

ChłAPOWO w okolicach władysławowa. 120 PLN za 2 osoby/doba poza sezonem za dwupoziomowy apartament, ogrzewanie centralne + 
kominek dla stworzenia atmosfery wraz z zapasem drzewa, aneks kuchenny w pełni wyposażony „jest możliwość skorzystania, z cateringu  lub 
zamówienia dań z okolicznych czynnych cały rok restauracji i barów. zWIeRzAKI u nas mile widziane. NOWOCzeSNe wnętrza stworzone 
dla wymagających, LOKALIzACJA 200 m od naturalnej atrakcji chłapowa wąwozu chłapowskiego – 15 minutowy spacer na 
dziką plażę. CISzA I SPOKÓJ, doskonale powietrze. PObYT W CzeRWONYCh żAGLACh to gwarancja dobrego wypoczynku od 
zgiełku i pędu miasta. ZAPRASZAMY

 665 847 409  biuro@czerwonezagle.pl         www.czerwonezagle.pl         Czerwone Żagle Apartamenty

1. CiSZA i SPOKój
Jesienno-zimowy wyjazd nad morze – w przeciwień-
stwie do letniego – sprzyja wyciszeniu, relaksowi, kon-
templacji.

2. BrAK TłuMóW nA PLAŻy
To chyba najważniejszy argument. Podczas kiedy latem 
plażowanie najczęściej odbywa się w towarzystwie kil-
kuset innych osób, jesienią i zimą plaża się wyludnia. 
Nawet jeżeli wybieramy się na spacer w popularnych 
godzinach, ludzi jest znacznie mniej – można śmiało iść 
przed siebie i dać zahipnotyzować się falom:)
Spacer brzegiem morza z Chłapowa do Władysławowa 
ok. 30 min. lub do Jastrzębiej Góry /1 h/
Niezbędny: odpowiedni ubiór, aparat fotograficzny

3. PrZePięKny KrAjOBrAZ
Myślę, że latem nie mamy szansy zobaczyć nawet 
ułamka tego piękna. zimą, kiedy plaża jest niemal pu-
sta, brzeg morza i nasze klify zasnute śniegiem, a kolo-

ry niespotykanie harmonijne, polskie morze jest bardzo 
malownicze i kojące.

4. ŚWieTne WArunKi dO AKTyWnOŚCi 
      fiZyCZnej i ZAdBAniA O WyGLąd
zdecydowanie lepsze  niż latem – ze względu na mniej-
szą ilość ludzi. Jesienno-zimowe spacery brzegiem mo-
rza hartują, dotleniają i wzmacniają mięśnie

5.WięKSZA iLOŚć jOdu
bałtyk zalicza się do mórz o największym nasyceniu 
jodem, a jesienią i zimą (listopad-marzec), szczególnie 
podczas silniejszych wiatrów, jest jego najwięcej. Jod 
pełni w naszym organizmie ważną rolę przede wszyst-
kim regulując pracę tarczycy. To ważny argument 
szczególnie dla osób z niedoczynnością, ale nie tylko, 
bo odpowiednia praca tarczycy ma wpływ na cały nasz 
organizm: od kondycji psychicznej i poziomu energii, 
przez utrzymanie właściwej wagi, po szereg funkcji za-
chodzących na poziomie komórkowym.

DLACzeGO WARTO PRzYJeChAć 
JeSIeNIą I zIMą NAD POLSKIe MORze



Uruchomienie przez TT-Line bezpo-
średniego połączenia promowego ze 
Świnoujścia na Bornholm latem 2017 
r. ponownie ożywiło zainteresowanie 
tą położoną zaledwie 90 kilometrów 
od polskiego wybrzeża wyspą. Roz-
kład rejsów, jaki zaproponowaliśmy 
pasażerom, został „przetestowany”, 
otrzymaliśmy wiele pozytywnych ko-
mentarzy od pasażerów, dla których 
wcześniejszy brak komunikacji ze 
Świnoujścia do Rønne okazał się bar-
dzo kłopotliwy. Otrzymaliśmy także 
konkretne zapytania o rejsy w kolej-
nym roku, stąd też zdecydowaliśmy 
o kontynuacji rejsów na Bornholm 
w 2018 r. – mówi Aneta Wencel, Dy-
rektor Zarządzający TT-Line. 
Wyspa Bornholm uchodzi za wyjątko-
wo atrakcyjny cel wakacyjnego wypo-
czynku, jest idealna zarówno na fami-
lijny relaks, jak i dla osób szukających 
aktywnego wypoczynku. Decyzja TT-
-Line jest odpowiedzią na aktualne 
zapotrzebowanie rynku i z pewno-
ścią przyczyni się do rozwoju turystyki 

morskiej, nie tylko wśród miłośników 
Skandynawii.  

Świnoujście, prom „Nils Dacke”
Sobota godz. 1700 
W sezonie 2018 turystów z Polski bę-
dzie woził na Bornholm 180-metrowy 
prom „Nils Dacke”. To jednostka typu 
ro-pax, która na co dzień obsługuje  
linię Świnoujście – Trelleborg. „Nils 
Dacke”, może wziąć na pokład 360 
pasażerów i 370 samochodów oso-
bowych. Z uwagi na tak dużą pojem-
ność pokładu TT-Line wprowadziło 
ofertę na przewóz samochodów bez 
limitu ich długości, czyli samochód 
z przyczepką, kajakiem, rowerami – 
w jednej, doskonałej cenie.
Pierwszy rejs w kolejnym sezonie za-
planowano na 16 czerwca, kolejne – 
aż do 8 września – w każdą sobotę. 
Cena za przewóz  już od 175 PLN 
Opłata za przejazd osoby dorosłej 
rozpoczyna się od 175 PLN w jedną 
stronę.  W przypadku podróży z ro-
werem opłata za przewóz wyno-

si  190 PLN w jedną stronę. Pasażer 
zmotoryzowany musi zapłacić od 
490 PLN, niezależnie od długości sa-
mochodu (!) co jest bardzo ważne 
w przypadku dłuższych pojazdów czy
kamperów, natomiast przy rezerwacji 
biletu w obie strony cena będzie o 80 
PLN niższa (900 PLN) i jest gwaran-
towany rabat na kabiny w wysokości 
25%. Jest i oferta specjalna – rodzin-
na, dotycząca przewozu samochodu 
osobowego lub kampera wraz z pię-
cioma pasażerami: cena od 1750 PLN 
w obie strony. Dodatkowo można 
uzyskać 25% zniżki na miejsca w ka-
binie. 
Klienci, którzy wykupili wakacyjny dom 
Novasol, mogą liczyć na  25% rabat,  co 
przy pięcioosobowej załodze podró-
żującej jednym samochodem stanowi 
dużą oszczędność. Rabat partnerski 
Novasol, nie dotyczy ofert na przejazd  
w obie strony, gdyż te są już w cenach 
specjalnych. 

www.ttline.com 

TT-LINE PONOWNIE PRZYBLIŻY BORNHOLM
 POLSKIM TURYSTOM w 2018 r.

Po reaktywacji przez TT-Line bezpośredniego połączenia promowego ze Świnoujścia do Rønne w 2017 r., 
TT-Line ponownie uruchomi linię sezonową na wyspę Bornholm w lecie 2018 r.  

Rejsy w soboty: 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09
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