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Szanowni Państwo,
     
Miło mi jest przywitać i gościć Was w Mazowieckim 
Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin. Skoro czytacie te 
słowa, oznacza to, że sięgnęliście po nowy magazyn 
lotniskowy „Świat – podróże i kultura”, przygotowany 
specjalnie z myślą o Was – naszych Drogich Podróżnych. 
Mam nadzieję, że propozycje pisma i jego tematyka, 
związana z podróżami oraz miejscami, do których 
można dotrzeć z naszego lotniska, będą odpowiedzią 
na Państwa oczekiwania. W tym wydaniu więcej uwagi 
poświęciliśmy włoskiemu Rimini, bo przecież wakacje 
tuż-tuż. Nasze lotnisko, zawsze z radością, wita również  
pasażerów przylatujących do Polski, którą polecam 
szczególnie naszym Gościom Zagranicznym. Nasz kraj 
jest interesującym i nieustannie odkrywanym miejscem 
na turystycznej mapie świata. Z pewnością jest wart 
poznania pod względem przyrodniczo-kulturowym. 
Proponuję rozpocząć od Warszawy i Mazowsza, a potem 
wracać, wracać, wracać.
Życzę Państwu udanych, wspaniałych i bezpiecznych 
podróży z naszego i do naszego Portu.

 
Pozdrawiam serdecznie

Leszek Chorzewski
p.o. Prezesa Zarządu

MPL Warszawa/Modlin

Dear Sir or Madam,
     
I am pleased to welcome and host you at the 
Mazovian Warsaw-Modlin Airport. If you are reading 
these words, it means that you have reached for the 
new airport magazine „World – travel and culture”, 
prepared especially for you – our Dear travellers. I hope 
the suggestions of the magazine and its subject-matter 
related to travels and destinations you can reach from 
our airport will correspond to your expectations. In this 
issue, we have dedicated more attention to the Italian 
city of Rimini since the holidays are just around the 
corner. Our airport always takes pleasure in welcoming 
passengers arriving in Poland, which I particularly 
recommend to our foreign guests. Our country is an 
exciting and continuously explored destination on the 
global tourism map. It is certainly worth exploring 
in terms of nature and culture. I suggest you begin 
with Warsaw and the Mazovia region, and the return, 
return, return.
I wish you successful, splendid and safe trips from and 
to our airport.

Best regards,
Leszek Chorzewski
acting Chairman of the Board
Warsaw/Modlin International Airport

NASZA OFERTA OUR OFFER
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OLSZTYN
Olsztyn to największe miasto i stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Mia-

sto zamieszkuje ponad 170 tys. osób, a jego historia liczy sobie ponad 650 lat. 

Najbardziej znane zabytki Olsztyna to zamek, Bazylika Katedralna Świętego Jakuba  

i Wysoka Brama. 

Największym atutem miasta jest jego położenie wśród lasów i jezior. W granicach 

Olsztyna znajduje się kilkanaście jezior oraz jeden z największych parków w Euro-

pie – Las Miejski. Aby akcentować te atuty, wizja rozwojowa Olsztyna nawiązuje 

do koncepcji miasta ogrodu. Architektura obronna Warmii XIV w., secesja XIX i XX 

w., a także spektakle, koncerty, wystawy – to wszystko sprawia, że spragnieni ka-

meralności i spokoju turyści odnajdują w Olsztynie możliwość ucieczki od zgiełku 

codzienności. Spacerując uliczkami starówki, mogą podziwiać pozostałości murów 

obronnych, sylwetkę zamku czy kopułę katedry. Stojąc przed tablicą astronomiczną 

spod ręki Mikołaja Kopernika, mają szansę poczuć powiew historii, której współcze-

sne oblicze mogą poznać w olsztyńskim Planetarium.

Więcej informacji: www.visit.olsztyn.eu

Więcej informacji o atrakcjach Warmii i Mazur: www.mazurytravel.com.pl

OLSZTYN
Olsztyn is the largest city and the capital of region of Warmia and Mazury. In the 

city of 650 years history live over 170 thousands people. Most famous monuments 

of Olsztyn are castle, Cathedral of Saint Jacob and Upper Gate. 

The biggest advantage of the city is its location among the forests and the lakes. 

11 lakes and City Forest – one of the biggest European park are located within the 

borders of Olsztyn. To accent those advantages, the vision of Olsztyn development 

extracts to the conception of city garden. The defensive architecture of the XIV-

-century’s Warmia, XIX- and XX-century secession and performances, concerts and 

exhibitions – all of that cause tourists, who want cameral atmosphere and tranqu-

illity, to seek in Olsztyn the possibility of the escape from the daily routine’s noise. 

Strolling through the streets of the Old City they may admire the rests of city 

walls, castle’s construction or cathedral’s copula. Facing the astronomical plaque 

of Nicolaus Copernicus they have a chance to feel the blow of the history and later 

discover its present „face” at Olsztyn’s planetarium.

More information: www.visit.olsztyn.eu 

Information about attractions of Warmia and Mazury: 

www.mazurytravel.com.pl 

s p a c e r e m  p o  W a r m I I  I  m a Z U r a c H  /  W a l k  a r o U n d  W a r m I a  a n d  m a Z U r Y

Podróże 
Po Warmii i mazurach

Warmia i Mazury to jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów regionów Polski. Wspaniała 
przyroda, cudowne jeziora i interesujące zabytki sprawiają, że warto ten region zwiedzić dokładniej. 
Na przykład podróżując rowerem Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo, przebiegającym przez 
Warmię i Mazury. Wodniacy z kolei mogą eksplorować region, płynąc Kanałem Elbląskim, uznanym kilka 
lat temu za jeden z siedmiu cudów Polski w plebiscycie „Rzeczpospolitej”. Będąc w regionie, koniecznie 
trzeba odwiedzić Olsztyn, stolicę województwa warmińsko-mazurskiego. Wyjątkowe położenie miasta, 
niezwykłe zabytki i bogata oferta kulturalna gwarantują udany wypoczynek.

Warmia and Mazury is one of the most visited regions by tourists. Wonderful nature, great lakes 
and interesting monuments make this area worthy of a thorough visit. For example, you should try 
traveling by bicycle on the Green Velo East of Poland Cycling Trail, running through Warmia and Mazury. 
Additionally, you can explore the region by sailing the Elbląg Canal, recognised a few years ago as one of 
the seven wonders of Poland in the „Rzeczpospolita” magazine plebiscite. Being in the region, you must 
visit Olsztyn, the capital of the Warmian-Masurian Voivodeship. The unique location of the city, unusual 
monuments and rich cultural offer guarantee a good rest.

Travels in Warmia and mazury

fot. Marcin Kierul
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KANAŁ  ELBLĄSKI
Kanał łączy Ostródę oraz Iławę z Elblągiem, tj. Mazury Zachodnie z Morzem Bałtyc-
kim. Wybudowano go w celu usprawnienia handlu poprzez skrócenie drogi trans-
portu. W połowie XIX w. inżynier Georg Steenke wybudował pochylnie pokonujące 
różnicę wysokości 100 m. Jego pomysł był wyjątkowy na całym świecie, a wzorem 
był kanał Morrisa w New Jersey. Na początku kanał służył do transportu płodów 
rolnych, drewna i towarów przemysłowych. W roku 1912 rozpoczęto użytkowanie 
kanału w celach pasażerskich. 15 lat później regularne rejsy na odcinku Ostróda – 
Elbląg rozpoczął statek „Konrad”. Obecnie kanał jest użytkowany tylko turystycznie.
Jak kanał funkcjonuje? Dlaczego jest wyjątkowy? Wybudowano 5 pochylni na-
pędzanych siłą wody, aby pokonać różnicę wysokości ok. 100 m na odcinku 10 
km. Statki lub pojazdy wodne transportuje się na specjalnych wagonikach-platfor-
mach, które poruszają się na szynach na stoku porośniętym trawą. Ten najbardziej 
interesujący odcinek kanału znajduje się między Buczyńcem a Elblągiem. Inne od-
cinki kanału są zbudowane bez pochylni, za to z wykorzystaniem śluz. 

Informacje o rejsach: www.zegluga.com.pl 
Więcej informacji o atrakcjach Warmii i Mazur 

www.mazurytravel.com.pl 

THE ELBLĄG CANAL
The Elbląg Canal connects Ostróda and Iława with Elbląg, i.e. West Masuria with 
the Baltic Sea. It was built to facilitate the trade  by shortening the transport route 
way. The engineer Georg Steenke built the inclined  planes in the middle of the 
19th century overcoming the height difference of 100 m. His idea was exceptional 
in the whole world.  He modelled his work on the design of the Morris Canal in 
New Jersey. At the beginning the canal was used for transporting crops, wood and 
other goods. From 1912 the ships started transportation of passengers.  15 years 
later the ship „Konrad”  introduced regular cruises. At present  the canal is only 
used  as a tourist attraction.
How does the canal work? Why is it so exceptional?  There are 5 inclined planes 
driven by water, which were built in order to overcome the height difference of 
100 m on the section of 10 km. Ships or vessels are transported on special plat-
forms which move on rails running through the slope overgrown with grass. This 
is the most interesting section of the canal, located between Buczyniec and Elbląg. 
Other sec-tions of the canal were built without the inclined planes, but with the 
usage of locks. 

More information: www.zegluga.com.pl
Information about attractions of Warmia and Mazury: 

www.mazurytravel.com.pl 

fot. Żegluga Ostródzko-Elbląska
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GREEN VELO NA WARMII I MAZURACH
Rowerowa trasa turystyczna o nazwie Green Velo przebiega przez pięć województw Polski  
z tzw. ściany wschodniej – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, święto-
krzyskie. Liczy ona łącznie około 2000 kilometrów. W części poprowadzona jest istniejącymi 
drogami, w części wydzielonymi drogami dla rowerów. Pozwala obejrzeć ciekawe krajobra-
zowo i bogate w zabytki obszary wspomnianych regionów.
Na Warmii i Mazurach trasa ma 397 km długości, z czego około połowy poprowadzone jest 
wydzielonymi drogami dla rowerów, których większość jest w środkowej i wschodniej części 
trasy. Po Green Velo można przejechać od Elbląga, przez Frombork, Braniewo, Pieniężno, 
Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Korsze, Węgorzewo po Gołdap i wschodnią 
granicę regionu, by kontynuować podróż po Suwalszczyźnie. Szlak jest dobrze oznakowany me-
talowymi tabliczkami w kolorze pomarańczowym, na których umieszczono logo szlaku. Są także 
informacje o odległościach między miejscowościami i atrakcjach czekających na szlaku i w jego 
okolicy oraz oznakowanie szlaków bocznych wiodących do ciekawych miejsc czy węzłów komu-
nikacyjnych. Na szlaku znajdują się  tzw. miejsca obsługi rowerzystów (zadaszone, z parkingiem 
dla rowerów, dające schronienie na wypadek załamania pogody czy okazję do wypoczynku).

Więcej informacji: www.greenvelo.pl 
Więcej informacji o atrakcjach Warmii i Mazur www.mazurytravel.com.pl 

GREEN VELO IN WARMIA AND MAZURY
The bicycle route Green Velo leads through five voivodeships of east Poland: Warmia and 
Mazury (Warmińsko-Mazurskie), Podlasie (Podlaskie), Lubus (Lubuskie), Subcarpathia (Pod-
karpackie) and Holy Cross (Świętokrzyskie). Its total length amounts to 2000 km. The route 
runs partly along existing roads, partly along bicycle paths. It gives a possibility to see 
interesting landscapes and enjoy sights of the regions mentioned above. 
In the voivodship of Warmia and Mazury the route length amounts to 397 km, half of 
which runs along special bicycle paths. The majority of them is to be found in the middle 
and eastern part of the route. You can  take the Green Velo route  from Elbląg, through 
Frombork, Braniewo, Pieniężno, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Korsze, 
Węgorzewo till  you get to Goldap and the east of the region. Then, you can continue your 
trip in the Suwałki-region. The route is well marked with orange plates on which there is 
a logo of the route. There are pieces of information about distances between places and 
sights on the route and in the vicini-ty. Moreover, there is information about side routes 
which lead to interesting places and communication junctions. On the route tourists will 
find roofed places  with parking  space  for bicycles which give them an opportunity to find 
shelter from rain or to rest.

More information: www.greenvelo.pl 
Information about attractions of Warmia and Mazury: www.mazurytravel.com.pl 

fot. M. Achtel
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Kanamara matsuri 
Festiwal Żelaznego 
Fallusa
miejsce:  Kawasaki, Japonia
Święto ku czci płodności, trwałości 
małżeństwa i zdrowego potomstwa. 

Kanamara matsuri 
iron Phallus Festival
Place: Kawasaki, Japan
a feast in honour of fertility, durabili-
ty of marriage and healthy offspring. 1

orlen warsaw Marahton 
Miejsce:  warszawa, Polska 
najważniejsze w Polsce wydarzenie 
biegowe, organizowane w warszawie.

orlen warsaw Marahton
Place:  warsaw, Poland
the most important running event in 
Poland, organised in warsaw.

www.orlenmarathon.pl
22

PriMa aPrilis „Dzień głuPca”  
Miejsce:  Polska i europa 
w tym dniu można bezkarnie zrobić 
komuś psikus lub nieszkodliwie go 
oszukać. 

aPril Fool’s Day
Place:  Poland and europe
on this day, you can prank someone 
harmlessly.

http://hoaxes.org/aprilfool/ 1

aFriKaBurn
Miejsce:  tankwa Karoo, 
 Południowa afryka 
w półpustynnej scenerii powstaną me-
galityczne dzieła sztuki zwane san clan. 

aFriKaBurn
Place:  tankwa Karoo, south africa
in semi-desert scenery, megalithic 
works of art called san clan will be 
created.

www.afrikaburn.com 23-29
rybnicKi Festiwal 
PoDróŻniKów Karawana 
Miejsce:  rybnik, Polska
warsztaty fotograficzne i prezentacje 
z najdalszych zakątków globu.

rybniK Festival 
oF caravan travellers
Place: rybnik, Poland
Photo workshops and presentations 
from the farthest corners of the globe.

www.dkchwalowice.pl 7-8

XXv ParaDa 
Parowozów 2018
Miejsce:  wolsztyn, Polska
tysiące miłośników parowozów  
z całego świata. uruchomione zosta-
ną pociągi specjalne.

25th steaM engine ParaDe 2018
Place:  wolsztyn, Poland
thousands of steam locomotives 
from around the world, special trains 
will be launched.

www.parowozowniawolsztyn.pl 28

FrEE timE FEstiWal 
Miejsce:  gdańsk, Polska
bank pomysłów, jak twórczo i przy-
jemnie spędzać czas wolny.

Free tiMe Festival
Place: gdańsk, Poland
a bank of ideas how to creatively 
and pleasantly spend free time.

http://freetimefestiwal.amberexpo.pl 7-8

K w i e c i e ń  /  a P r i l
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balony naD KrosneM
Miejsce: Krosno, Polska
coroczne zawody balonowe. niebo 
nad miastem wypełni mozaika różno-
barwnych balonów. 

balloons above Krosno
Place: Krosno, Poland
annual Mountain balloon compe-
tition. the sky over the city will be 
filled with a mosaic of multicoloured 
balloons.
www.rckp.krosno.pl 29 iv-2 v

k a l e n d a r I U m  /  T I m e T a b l e

Karnawał Kultur
Miejsce:  berlin, niemcy
Przedstawiciele 80 nacji zaprezentują 
swoją kulturę na ulicach berlina.

carnival oF cultures
Place: berlin, germany
representatives of 80 nations will 
present their culture on the streets 
of berlin.
www.karneval-berlin.de 18-21
girotonno 
Festiwal tuńczyKa
Miejsce:  carloforte, sardynia,
wydarzenia kulturalne, sztuka two-
rzenia potraw, jedzenia, wina, muzy-
ki i rozrywki. 

girotonno tuna Festival
venue:  carloforte, sardinia,
cultural events, the art of creating dishes, 
food, wines, music and entertainment.
www.girotonno.it 24-27

PiKniK naD oDrą i targi  
turystyczne MarKet tour
Miejsce:  szczecin, Polska
targi turystyczne, festyn dla całej ro-
dziny, food trucki, wielkie gotowanie.

Picnic on the oDer 
anD tourisM traDe Fair  
– MarKet tour
venue:  szczecin, Poland
tourism fair, festival for the entire fa-
mily, food trucks, great cooking.
www.pikniknadodra.pl 12-13

MięDzynaroDowy Festiwal 
FilMowy w cannes 
Miejsce:  cannes, Francja
o złotą Palmę walczą najlepsze filmy 
minionego roku.

international FilM 
Festival in cannes
Place: cannes, France
the best films of the past year are 
competing for the golden Palm.
www.festival-cannes.com 7-19

noc Muzeów
Miejsce:  cała Polska
Muzea i galerie w naj-
większych miastach 
czekają na zwiedzają-
cych całą noc.

long night oF MuseuMs
Place: in all of Poland, museums and galleries in major cities are 
waiting for visitors all night.
https://historia.org.pl/tag/noc-muzeow-2018/

19

Festiwal tuliPanów
Miejsce:  ottawa, Kanada
w ottawie zakwitnie 300 tys. tulipa-
nów. Przez 11 dni odbywać się będą 
tulipanowe bale, parady i targi.

canaDian tuliP Festival
Place: ottawa, canada
300,000 tulips will bloom in ottawa. 
tulip balls, parades and fairs will 
take place for 11 days.
www.tulipfestival.ca 11-21

Puchar PolsKi 
w Downhillu
Miejsce:  wisła, Polska
otwarcie sezonu downhil-
lowego w wiśle najlepszej 
w Polsce trasie zjazdowej.

Polish Downhill cuP
Place: wisła, Poland
opening of the downhill season in wisła - the best downhill route 
in Poland.
www.downhillcup.eu 5-6

Festiwal haJnowsKie  
Dni MuzyKi cerKiewneJ
Miejsce:  Powiat hajnówka, Polska
wystąpi ponad tysiąc śpiewaków z różnych 
krajów reprezentujących muzykę chrześcijańską 
różnych tradycji.

the international Festival „haJnówKa’s  
orthoDoX church Music Days
Place: hajnówka county, Poland
over a thousand singers from different countries will perform, re-
presenting christian music of various traditions.
www.festiwal.cerkiew.pl 

9-21

M a J  /  M a y
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MięDzynaroDowy 
Dzień DziecKa
Miejsce: Polska i inne byłe pań-
stwa socjalistyczne. radosne święto 
wszystkich dzieci.

international 
chilDren’s Day
Place: Poland and other former so-
cialist states. Joyful celebration for 
all children. 1 

FEstiWal 
Kultury ŻyDowsKieJ 
Miejsce:  Kraków, Polska
Przez 10 dni filmy, spektakle, mu-
zyka na żywo, wystawy oraz liczne 
warsztaty przybliżą tradycję i kulturę 
żydowską.

Jewish culture Festival
Place: Kraków, Poland
For 10 days, films, performances, live music, exhibitions and nume-
rous workshops will present Jewish tradition and culture.
www.jewishfestival.pl 

22 vi-1 vii 

Światowy Festiwal 
MuzyKi saKralneJ  
Miejsce:  Fez, Maroko
Międzykulturowy dialog artystów – 
od hiszpańskich cyganów po sufich 
z sahary. 

worlD sacreD 
Music Festival
Place: Fez, Morocco
intercultural dialogue of artists - from 
spanish romani to sahara’s sufi.
www.fesfestival.com 22-30

inti rayaMi
Miejsce:  cuzco, Peru
barwne inscenizacje w Święto słoń-
ca. najważniejsze wydarzenie w ka-
lendarzu inków obchodzone w dzień 
przesilenia zimowego.  

inti rayaMi
Place: cuzco, Peru
colourful scenes in the Festival of the 
sun. the most important event in the 
inca calendar celebrated on the win-
ter solstice.
www.discover-peru.org/inti-raymi 24

inDustriaDa
Miejsce:  Śląsk, 25 miast, Polska
ok. 44 obiektów na Śląskim szlaku 
zabytków techniki otwiera swoje 
podwoje. 

inDustriaDa
Place: silesia, 25 cities, Poland
approx. 44 objects on the industrial 
Monuments route in silesia are open 
for visitors.
www.industriada.pl 9

FEstiWal 
FilMów aniMowanych 
Miejsce:  annecy, Francja 
Festiwal jest jednym z najważniej-
szych wydarzeń światowej animacji. 

annecy international 
aniMateD FilM Festival
Place: annecy, France
the festival is one of the most impor-
tant global events in animation.
www.annecy.org 11-16

22. PiKniK nauKowy 
PolsKiego raDia 
i centruM nauKi KoPerniK
Miejsce:  warszawa, Polska
największa w europie plenerowa im-
preza popularyzująca naukę.

22nD Picnic oF the Polish raDio  
anD the coPernicus science centre
Place: warszawa, Poland
the biggest european open-air event popularising science
www.pikniknaukowy.pl 9

wianKi naD wisłą
Miejsce:  warszawa, Polska
Jest to sposób na uczczenie nocy 
Świętojańskiej. Publiczność może 
słuchać koncertów odbywających się 
na scenie.

vistula wreath Day
Place: warszawa, Poland
it is a way to celebrate the Midsum-
mer night. the audience will be able 
to listen to concerts on the stage.
www.estrada.com.pl 23

k a l e n d a r I U m  /  T I m e T a b l e

c z e r w i e c  /  J u n e
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Jak zWiedzać 
dolną saksonię 
bezcenne WskazóWki

dolna saksonia To kraJ rozległy. na Południu oPiera się o góry harzu,  
na Północy obmyWaJą go Wody morza Północnego. W mozaice kraJobrazóW  

są słynne Przybrzeżne Płycizny – WaTTy, TaJemnicze WrzosoWiska PusTaci 
lüneburskieJ i głębokie doliny, nad kTórymi króluJe brocken, znany  

z sabaTóW czaroWnic. zabyTkóW zliczyć nie sPosób, a WszysTko nanizane  
na koryTo szeroko rozleWaJąceJ się łaby, króloWeJ niemieckich rzek.

     PaWeł Wroński      
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Świadomi tak wielu atrakcji gospodarze landu rekomendują 
9 +1 miejsc historycznych – Brunszwik, Celle, Getyngę, Go-
slar, Hameln, Hanower, Hildesheim, Lüneburg, Wolfenbüttel 
oraz pomnik współczesnej motoryzacji Autostadt w Wol-
fsburgu, których nie sposób pominąć podczas wycieczek 
i urlopów.

WSKazóWKa 1. 
ODKRYJ UROKI BRUNSZWIKU, zwiedź Herzog Anton Ulrich-
-Museum, jedną z najstarszych i największych ekspozycji 
sztuki w Niemczech!
Miasto nosi w herbie rodowego lwa księcia Henryka z We-
lfów, pod którego panowaniem rozwinęło się w XII w. tak, 
że weszło do związku hanzeatyckiego, stając się na długie 
stulecia jednym z centrów handlowych Europy. Sukcesy 
gospodarcze pociągnęły za sobą rozwój sztuki i nauki, któ-
ry trwa do dziś. W 2007 r. społeczność międzynarodowa 
nadała Brunszwikowi tytuł „miasta nauki”. Upodobał też je 
sobie amerykański artysta James Rizzi i wystawił w 1999 r. 
zaskakująco barwny, zwariowany dom – Happy-Rizzi-House.

Rynek w Brunszwiku / Market square in Braunschweig

Herzog Anton Ulrich-Museum w Brunszwiku



WSKazóWKa 2. 
POZNAJ CELLE – średniowieczne miasto z fantastycznie de-
korowanymi drewnianymi domami i 300-letnią stadniną 
ogierów!
Przed słynnym drewnianym Hoppener Hause można stać 
godzinami, podziwiając elewacje budynku z 1532 r. udeko-
rowane ornamentami i figuralnymi rzeźbami. To najstarszy 
dom spośród niemal 500 o typowej dla krajów niemieckich 
szachulcowej konstrukcji. W Celle odnajdą się także miło-
śnicy nowej architektury. Wiele domów w stylu Bauhaus 
zaprojektował Otto Haesler. Nowatorskie Muzeum Sztuki, 
pierwsze na świecie czynne non stop, zachwyca grą świa-
teł i dźwięków płynących ze szklanej fasady. W sierpniu na 
ulicach Celle odbywa się parada ogierów z miejscowej stad-
niny, założonej w 1735 r. przez Jerzego II – szalonego króla 
Anglii, elektora Hanoweru i pasjonata hippiki.

20 21
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WSKazóWKa 3. 
ODWIEDź GETYNGę, ciesz się energetyczną atmosferą uni-
wersyteckiego miasta, zażyj uciech nocnego życia i oddaj się  
bez reszty shoppingowi!
Kluczowe miejsce w mieście zajmują gmachy 
uniwersytetu, założonego w 1737 roku 
przez Jerzego II Hanowerskiego, 
w którym studiowało, prowadzi-
ło badania bądź wykłady – jak 
dotąd – ponad 40 noblistów. 
Spacer ulicami jest przechadz-
ką przez intelektualną historię 
Europy, bo wmurowano przy 
nich tablice upamiętniające 
300 zasłużonych dla nauki po-
staci, związanych z miastem 
i uczelnią. Natomiast przed sta-
rym ratuszem stoi secesyjna figurka 
gęsiarki, bodaj najczęściej całowana 
dziewczyna na świecie – przez doktorantów 
z Getyngi – na szczęście. 

WSKazóWKa 4. 
NIE OMIJAJ GOSLAR – miasta cesarzy i królów, którzy tu 
polowali i osobiście doglądali wydobycia rud w kopalniach 
Rammelsbergu!
W wieńcu miasteczek usytuowanych u stóp Gór Harzu, 
Goslar przypadła najważniejsza rola, bo w okolicy wydo-
bywano zasobne w kruszce rudy cynku, przynoszące ob-
fite dochody skarbowi cesarstwa. Dlatego cesarz Henryk 
III wzniósł tutaj rezydencję – Kaiserpfalz. Świadectwem 
znaczenia i bogactwa miasteczka są wieże 47 kościołów 
i kaplic oraz mury fundowanych tu klasztorów. Dziś Goslar 
i nieczynne kopalnie wpisane są na listę UNESCO. Na rynku 
wygrywają górniczą melodię kuranty, a kręte uliczki bie-
gną pośród szachulcowych domów, pokrytych dla ochro-
ny przed deszczem płytkami łupków. Przez tysiąc lat na 

Goslar – Kaiserpfalz

Uniwersytet Jerzego Augusta w Getyndze / University of Göttingen Gęsiareczka z Getyngi
Goose girl from Göttingen

Celle – budynki w stylu Bauchaus

hoW To discover 
loWer saxony

invaluable TiPs
loWer saxony is a vasT counTry.  

in The souTh, iT resTs on The harz mounTains; 
in The norTh, iT is Washed by The WaTers  

of The norThern sea. in The mosaic  
of landscaPes, There are famous coasTal 

shalloTs - WaTTs, unique landscaPes  
of The lüneburg heaTh and deeP valleys, 

WiTh brocken above, knoWn for iTs  
sabbaThs. monumenTs are counTless,  

and all is Placed in The bed  
of The Wide-sPreading elbe, The queens  

of The german rivers.

     PaWeł Wroński      

Conscious of so many attractions, the locals recommend 9 
+1 historical places - Braunschweig, Celle, Göttingen, Go-
slar, Hameln, Hanover, Hildesheim, Lüneburg, Wolfenbüttel 
as well as the ‘Autostadt’ monument of modern motoriza-
tion in Wolfsburg, which cannot be overlooked during trips 
and vacations.

TiP 1.
DISCOVER THE BEAUTY OF BRAUNSCHWEIG, visit the He-
rzog Anton Ulrich-Museum, one of the oldest and largest 
art exhibitions in Germany! 
Discover the beauty of Braunschweig, visit the Herzog An-
ton Ulrich-Museum, one of the oldest and largest art exhibi-

tions in Germany! The city bears the coat of arms with a lion of 
Prince Welf Henry of Hanover, under whose rule it developed 
in the 13th century, so that it entered the Hanseatic League, 
becoming one of Europe’s shopping centres for centuries. Eco-

nomic successes led to the development of art and scien-
ce, which continues to this day. In 2007, the in-

ternational community granted Braunschweig 
the title of „city of science”. Also, the Ameri-

can artist James Rizzi liked it, and he built 
a surprisingly colourful, crazy house in 
1999 - Happy-Rizzi-House.

TiP 2.
VISIT CELLE - a medieval city with fan-
tastically decorated wooden houses and 

stud stallions with 300 years of tradition! 
In front of the famous wooden Hoppener 

Hause, you can stand for hours admiring the 
elevation of the building from 1532, decorated 

with ornaments and figural sculptures. This is the 
oldest from almost 500 houses with a half-timbered 
construction typical of German countries. Celle is 
also the perfect place for aficionados of modern ar-

chitecture. Many of the Bauhaus-style houses were designed 

Celle – panorama Starego Miasta / Celle – Old Town panorama



by Otto Haesler. The innovative Museum of art, the world’s 
first to be open non-stop, delights with the play of lights and 
sounds flowing from the glass façade. In August, on the stre-
ets of Celle, there is a parade of stallions from the local stud, 
founded in 1735 by George II - the mad king of England, 
elector of Hanover and passionate of horses.

TiP 3.
VISIT GöTTINGEN, enjoy the energetic atmosphere of the 
university city, enjoy the nightlife and do some shopping!  
The university founded in 1737, occupies a key place in the 
city. It was founded by George II of Great Britain and so far, 
over 40 Nobel Prize winners studied here, conducted rese-
arch and gave lectures. A walk through the streets is a stroll 
through the intellectual history of Europe, because there are 
plaques commemorating 300 figures associated with the city 
and the university. In front of the old town hall stands an Art 
Nouveau figurine of a goose girl, probably the most-kissed 
girl in the world - by doctoral students from Göttingen.

TiP 4.
DO NOT FORGET ABOUT GOSLAR - city of emperors and 
kings who hunted here and personally looked after the ore 
mines of Rammelsberg!
In the chain of small towns situated at the foot of the Harz mo-
untains, Goslar played the most important role, because of the 
zinc-ore extracted in the area, bringing substantial profits to 

Rammelsbergu wydobyto 30 mln ton rudy. Jak to czyniono, 
pokazuje kopalniane muzeum, można też skosztować „gór-
niczej” strawy.

WSKazóWKa 5. 
POZNAJ HAMELN – miasto szczurów i szczurołapa! Być 
może się wzdrygniesz, ale zobaczysz, że szare stworzenie 
nie jest wcale takie straszne.
Nie ma obawy – szczury nie biegają po Hameln, są jedynie 
wyryte w bruku, by wskazywać dojście do interesujących 
obiektów. Wszystko za sprawą szczurołapa, który z zemsty 
za niewypłacone honorarium uprowadził z miasta dzie-
ci, uwodząc je – podobnie jak szczury – dźwiękami fletu. 
O XIII-wiecznej legendzie opowiada inskrypcja na fasadzie 
renesansowej kamienicy Pied Piper Haus (Domu Szczuro-
łapa). 

WSKazóWKa 6. 
ODWIEDź HANOWER – zaskoczy cię nie tylko gigantycznymi 
terenami targowymi, ale i sztuką na najwyższym poziomie!
Stolica Dolnej Saksonii dziś z największych na świecie  te-
renów targowych (466 tys. m2 powierzchni), muzeów i... 
zieleni. Imponujące, świetnie zachowane barokowe ogrody 
w Herrenhausen są wizytówką dolnosaksońskiej stolicy oraz 
tłem różnorodnych renomowanych festiwali, koncertów, 
przedstawień i iluminacji.

WSKazóWKa 7. 
WSTĄP DO HILDESHEIM, by poznać godne cesarstwa skarby 
sztuki sakralnej i powąchać jedynej w swoim rodzaju róży!
Katedra w Hildesheim i kościół św. Michała powstały w cza-
sach romańskich. Przez wieki ich wnętrza zapełniły się bez-

cennymi skarbami. Skarbiec Katedralny mieści największą 
ich kolekcję w Niemczech. Niepowtarzalnymi zabytkami śre-
dniowiecza są także Drzwi Bernwarda z biblijnymi scenami 
z 1015 r. i Kolumna Chrystusa z 1020. Po murach katedry 
pną się pędy tysiącletniego różanego krzewu – prawdziwej 
osobliwości i symbolu miasta.

Hanower – barokowe ogrody w Herrenhausen 
Hanover – Baroque gardens in Herrenhausen

Pied Piper – szczurołap z Hameln / Pied Piper – Hameln rat-catcher

Katedra w Hildesheim / Hildesheim Cathedral
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the treasury of the empire. That is why Emperor Henry III erec-
ted a residence here - Kaiserpfalz - and he often stayed here, 
as well as his successors. The towers of 47 churches and cha-
pels as well as the walls of the monasteries founded here are 
testimony to the importance and wealth of the town. Today, 
Goslar and the closed mines are on the UNESCO list. You can 
hear the chimes on the market, and the winding streets run 
among half-timbered houses covered with slate tiles to protect 
against rain. For over a thousand years, 30 million tons of ore 
were excavated in Rammelsberg. A mine museum shows how 
it was done, and you can taste the „miner’s” food.

TiP 5.
DISCOVER HAMELIN - the city of rats and the rat-catcher!
Perhaps you will flinch, but you will see that the grey creatu-
re is not so scary after all. 
There is no fear - rats do not run around Hamelin, they are 
only engraved in the pavement to indicate access routes to 
interesting objects. All thanks to the rat-catcher, who for 
revenge for the unpaid fee, 
kidnapped children from 
the city, seducing them - 
like rats - with the sounds 
of the flute. The 13th-cen-
tury legend is told in the 
inscription on the facade 
of the Renaissance Pied Pi-
per’s House (the house of 
the Rat-Catcher). 

Szlak Szczurołapa w Hameln
The Rat-Catcher route in Hameln



WSKazóWKa 8. 
NIE OMIJAJ LüNEBURGA, średniowiecznego miasta wciąż 
pulsującego  życiem! 
Satelita Hamburga jest bramą rozległych wrzosowisk – Pu-
staci Lüneburskiej. Nad dachami góruje wieża jednej z naj-
wspanialszych niemieckich katedr. Place tętnią targowym 
gwarem, a kręte uliczki prowadzą do romantycznych zauł-
ków i przyjemnych knajpek.

WSKazóWKa 9. 
W WOLFENBüTTEL wypij Jägermeistera!
Receptura legendarnego likieru z 56 ziół datuje się na rok 
1934. W Wolfenbüttel produkuje się i rozlewa ten rozgrze-
wający, zdrowy trunek. Stąd też wędruje do 80 innych kra-
jów.

Lüneburg Autostadt w Wolfsburgu

Fabryka Jägermeister w Wolfenbüttel
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WSKazóWKa 9.+1. 
Poznaj tajniki motoryzacji w WOLFSBURGU!
Aby uniknąć przesytu pamiątkami przeszłości, zajrzyjmy 
do Wolfsburga, siedziby koncernu Volkswagena. To miasto 
z desek kreślarskich, zbudowane pod koniec lat 30. XX w. 
Gospodarujący w nim koncern stworzył Autostadt – wyjąt-
kowy park tematyczny, w którym rozrywka, sztuka i mo-
toryzacja tworzą fascynujący świat sztuki i techniki. Jego 
motto brzmi: „Człowiek, samochód i to, co go porusza!”. 
Skojarzenie z charakterem kluczowej atrakcji budzi także 
główna handlowa promenada, nazwana – nomen omen – 
Porschestraße.
Więcej informacji: www.9staedte.de

Lüneburg 

Celle
Autostadt Wolfsburg

Brunszwik
Wolfenbüttel

Goslar

Getynga

Hameln

Hanower

Hildesheim

25MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE MAGAZYN LOTNISKA I AIRPORT MAGAZINE24

TiP 6.
VISIT HANOVER and it will surprise you not only with giant 
exhibition grounds, but also with art at the highest level! 
The capital of Lower Saxony, once a Hanseatic city, in the 
years 1714-1837, it was an electorate and later the Kingdom 
of Hanover in a personal union with the United Kingdom. 
Today, it is famous for the largest fairgrounds in the world 
(466,000 m2), museums and greenery. The impressive, well-
-preserved baroque gardens in Herrenhausen are the show-
case of the Lower Saxony capital and home of various renow-
ned festivals, concerts, performances and illuminations.

TiP 7.
COME TO HILDESHEIM and get to know the treasures of 
sacred art and sniff a unique rose! 
Hildesheim cathedral and the church of St. Michael was fo-
unded in Roman times. For centuries, their interiors were 
filled with priceless treasures. The Cathedral treasury ho-
uses the largest collection in Germany. Unique monuments 
of the Middle Ages also include the Bernward Doors with 
biblical scenes from 1015 and the column of Christ from 
1020. The walls of the cathedral are climbed by a thousand-
-year-old rose bush - a real peculiarity and symbol of the city

TiP 8.
YOU MUST SEE LüNEBURG, a medieval city still pulsating 
with life! 
The Hamburg satellite is the gateway to the extensive Lüne-

Wskazówka ‘+’: Zwiedzanie Dolnej Saksonii, choćby  
w weekendy, umożliwiają codzienne rejsy lotnicze do 
Hanoweru – LOT uruchamia je 4 czerwca 2018!

Bonus tip: visiting Lower Saxony, even at weekends,  
is possible thanks to the daily air cruises to Hanover - 
LOT launches this service on 4 June 2018!

burg Heath. A tower of one of the most magnificent Ger-
man cathedrals is distinct above the roofs. Squares are full 
of market bustle, and winding streets lead to romantic al-
leys and nice pubs.

TiP 9.
IN WOLFENBüTTEL, taste the Jägermeister!
The recipe of the legendary liqueur of 56 herbs dates back to 
1934. At Wolfenbüttel, this warming, healthy drink is produ-
ced and poured. It travels to 80 other countries from here.

TiP 9 +1.
Discover the ins and outs of motoring in WOLFSBURG! 
To escape from the countless remains of the past, take 
a look at Wolfsburg, the headquarters of the Volkswagen 
concern. This city is nearly made of drawing boards, built in 
the late 1930s. The concern created the Autostadt - a uni-
que theme park in which entertainment, art and motoring 
create a fascinating world of art and technology. Its motto 
is: „People, cars and what moves them!”. The main com-
mercial promenade, called Porschestraße, reflects the cha-
racter of the key attraction.
More information: www.9staedte.de
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rePublika dominikany
karaibski raJ dla akTyWnych

chciałbyś Poznać PraWdziWe oblicze dominikany? 
Jeśli Tak – odWiedź Północne Wybrzeże. czekaJą Tam Piękne, 

ciągnące się Przez Ponad 100 kilomeTróW Plaże, cudoWne Wrażenia 
i dzika, fascynuJąca Przyroda. rafy koraloWe Wraz z ich barWnymi 

mieszkańcami, Wraki sTaTkóW i TaJemnicze Jaskinie PrzyciągaJą uWagę 
PłeTWonurkóW. PrzedsTaWiamy naJbardzieJ znane kurorTy sPorToWe 

Tego karaibskiego kraJu… raJu.
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Jedną z takich słynnych lokalizacji są The Islands of Seven 
Brothers (Wyspy Siedmiu Braci) położone w Montecristi, 
na południowo-zachodnim wybrzeżu Dominikany. Wy-
sepki znajdują się około 10 kilometrów od wyspy głównej, 
a wody je otaczające są pełne barwnego, podwodnego 
życia. Rafa koralowa ma tutaj tylko 3 metry głębokości, co 
czyni ją dogodnym miejscem obserwacji, szczególnie dla 
początkujących nurków. Wyspy Siedmiu Braci są położone 
po stronie zawietrznej, więc można tu nurkować nawet 
wtedy, na głównej wyspie  wieje  mocny wiatr, tworząc 
tam wysokie fale. Na Wyspach Siedmiu Braci można upra-
wiać prawie wszystkie wodne sporty, od snorkelingu po-
przez nurkowania nocne aż do nurkowania głębinowego. 
Region Montecristi obfituje także w piękne, malowniczo 
usytuowane dziewicze plaże. Klimat stwarza doskonałe 
warunki do życia dla przeróżnych gatunków ptaków, które 
pozwalają się obserwować.
Cayo Arena i Three Rocks, niedaleko Sosua, to inne po-
pularne miejsca do nurkowania. Trzy koralowe wieże, wy-
rastające z głębokości 9 metrów pod powierzchnią wody, 
otoczone są piaszczystym dnem, stanowiącym naturalną 
ochronę dla koralowców.

PoDRóż W Głąb HiSToRii
Gdybyście mieli ochotę odwiedzić miejsca związane z epo-
ką kolonialną czy wiktoriańską, warto pojechać do Puerta 
Plata. Z całą pewnością nie można pominąć wizyty w for-
tecy San Felipe (1577), która w przeszłości pełniła funkcję 
więzienia. To tutaj więziony był Juan Pablo Duarte – do-
minikański  „Ojciec Narodu”, dzięki działaniom którego 

Republika Dominikany jest od 1844 roku niepodległym 
i demokratycznym krajem.
Zaraz obok fortecy znajduje się La Puntilla Amphitheatre, 
w którym regularnie odbywają się koncerty zagranicznych 
i lokalnych artystów. 
W The Amber Museum możemy poznać proces pozyski-
wania i produkcji bursztynu, a w Brugal Factory – tajniki 
produkcji rumu premium class. 
Spacerując po mieście, z wielu miejsc można dostrzec 
Wzgórze Isabel de Torres. Na szczycie ustawiono rzeźbę 
przedstawiającą Jezusa Chrystusa, który spogląda na wy-
brzeże. Znajduje się tam także bajeczny ogród botaniczny 
z wieloma  okazami egzotycznych roślin. Na szczyt można 
dotrzeć pieszo lub… za pomocą kolejki linowej – Telefe-
rico.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Republiki Do-
minikany, zapraszamy na stronę:
www.GoDominicanRepublic.pl.

Narodowy Urząd Turystyczny Republiki Dominikańskiej
Štepánská 611/14, CZ-110 00 Praha 1, Czechy

Tel. +420 222 231 078, faks +420 222 231 096

Dominikana jest dla wielu osób synonimem bajecznych 
plaż i wakacji all-inclusive. Niespodzianka może jednak 
stać się jeszcze większa, kiedy tam dotrzecie…   
Nadmorski kurort Puerto Plata jest miastem zarządzającym 
całą prowincją. Tutaj także znajduje się międzynarodowe 
lotnisko. Nazwa Puerto Plata oznacza „srebrny port”. Zo-
stała ona nadana miastu przez Krzysztofa Kolumba, które-
go zauroczyły i natchnęły srebrne odbicia gór w oceanie. 

PoTENCjał SPoRToWy
Od północy kraj ogranicza pasmo wysokich gór oraz kil-
kanaście parków narodowych. Lubisz spacerować, jeździć 
na rowerze lub konno? A może szukasz mocniejszych wra-
żeń? Skieruj się w stronę gór Cordillera Septentrional. Mo-
żesz uprawiać rafting, wspinaczkę, paragliding lub jazdę 
na toboganach w sercu rezerwatu przyrody Damajagua. 
Rzeka wyrzeźbiła tutaj malowniczy kanion z 27 wodospa-
dami, z których można skakać lub zjeżdżać wprost do kry-
stalicznie czystej laguny.
Po wschodniej stronie położone jest miasteczko Cabrera 
z pobliską Dudu Lagoon. Według starej legendy, miasto 
zostało nazwane na pamiątkę wodza Indian – Dudu. Inna 
teoria sugeruje, iż nazwa „dudu” pochodzi z języka hisz-
pańskiego i jest skróconą wersją słowa: „dudaba”, które 
miałoby oznaczać „zastanawianie się nad głębokością la-
guny”. Na pewno jednak wiadono, że jezioro powstało po 
zapadnięciu się jaskini i dzisiaj jego turkusowa woda przy-
ciąga miłośników pływania, nurkowania i mocnych wra-
żeń w parkach linowych. Jaskinia jest znana wśród fanów 
speleologii i nurkowania jaskiniowego.

METRoPoLia KiTEboaRDiNGu
Mekką amatorów sportów wodnych i relaksującego sty-
lu życia jest miasteczko surferów Cabarete. Położone jest 
około pół godziny jazdy na wschód od Puerto Plata. Co 
roku, w lutym, odbywają się tutaj międzynarodowe zawo-
dy – Master of the Ocean (Mistrz Oceanu) – w kiteboardin-
gu i windsurfingu.

MiEjSCa Do NuRKoWaNia
Dominikanę obmywają wody Oceanu Atlantyckiego od 
północy i Morza Karaibskiego od południa. Na północy 
mamy więc idealne warunki do uprawiania sportów wod-
nych: nurkowania i pływania w sprzęcie ABC (snorkeling). 
W całym kraju znajduje się wiele miejsc, w których począt-
kujący, średnio zaawansowani i doświadczeni nurkowie 
mogą się delektować podwodnymi widokami i rozwijać 
swoje umiejętności.
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For many people, the Dominican Republic means fabulous 
beaches and all-inclusive holidays. However, you may be re-
ally surprised when you get there. The seaside resort of Pu-
erto Plata is the city that manages the entire province. It has 
an international airport too. The name Puerto Plata means 
„silver port”. It was given to the city by Christopher Colum-
bus, captivated and inspired by the silver reflections of the 
mountains in the ocean.

SPoRTS PoTENTiaL
From the north, the country is closed off by a range of high 
mountains and a dozen of national parks. Do you like hiking, 
cycling or horse riding? Or maybe you are looking for a more 
intense experience? Head towards the Cordiller Septentri-
onal mountains. You can go rafting, climbing, paragliding or 
tobogganing in the heart of the Damajagua nature reserve. 
Here, the river carved a picturesque canyon with 27 water-
falls, from which you can jump or slide straight into the crys-
talclear lagoon. On the eastern side, you will find the town 
of Cabrera with the nearby Dudu Lagoon. According to the 
old legend, the city was named in remembrance of the In-

dian leader – Dudu. Another theory suggests that the name 
„dudu” comes from Spanish and is a shortened version of 
the word: „dudaba”, which means „reflecting on the depth 
of the lagoon”. However, we know for sure that the lake was 
created after the collapse of a cave, and today, its turquoise 
water attracts lovers of swimming, diving and strong emo-
tions of rope parks. The cave is well known among fans of 
speleology and cave diving.

KiTEboaRDiNG METRoPoLiS
The town of Cabarete is a paradise for water sports and  
a relaxing lifestyle. It is located about half an hour’s drive east 
of Puerto Plata. Every year, in February, international compe-
titions – Master of the Ocean – in kiteboarding and windsurf-
ing take place here.

DiviNG SiTES
The Dominican Republic is surrounded by the waters of the 
Atlantic Ocean from the north and the Caribbean Sea from 
the south. In the north, we have ideal conditions for water 
sports: diving and swimming in ABC equipment (snorkelling). 

a d v e n t u R e

caribbean Paradise for acTive PeoPle

dominican rePublic
Would you like To discover The real face of The dominican rePublic?

if so – visiT The norTh coasT. There are beauTiful beaches sTreTching for over  
100 kilomeTres, Wonderful imPressions and Wild, fascinaTing naTure. coral reefs  

aTTracT divers WiTh Their colourful inhabiTanTs, shiPWrecks and mysTerious caves.  
We PresenT The besT knoWn sPorTs resorTs in This caribbean Paradise counTry.

Throughout the country, there are many places where novice, 
intermediate and experienced divers can enjoy underwater 
views and develop their skills. One of such famous locations 
is „The Islands of Seven Brothers” located in Montecristi, on 
the south-west coast of the Dominican Republic. The islets 
are located about 10 kilometres from the main island, and 
the surrounding waters are full of colourful, underwater life. 
The coral reef is only 3 metres deep here, which makes it a 
convenient spot for observation, especially for novice divers.
The Islands of the Seven Brothers are located on the leeward, 
so you can dive here even when a strong wind blows on the 
main island, creating high waves there. On the Islands of 
the Seven Brothers, you can practice almost all water sports, 
from snorkelling, through night diving, to deep diving. The 
Montecristi region also abounds in beautiful, picturesquely 
situated unspoiled beaches. The climate creates the perfect 
living conditions for various species of birds that you can 
observe. Cayo Arena and Three Rocks, near Sosua, are other 
popular diving spots. Three coral towers, rising from a depth 
of 9 metres below the surface of the water, are surrounded 
by a sandy bottom, which is a natural protection for corals.

a jouRNEy iNTo THE DEPTHS oF HiSToRy
If you would like to visit places connected with the colonial or 
Victorian epoch, it is worth going to Puerta Plata. Certainly, 
you cannot miss a visit to the fortress of San Felipe (1577), 

which, in the past, served as a prison. Here, Juan Pablo Du-
arte was imprisoned – the Dominican „Father of the Nation”, 
thanks to whom the Dominican Republic has been an inde-
pendent and democratic country since 1844.
Right next to the fortress is La Puntilla Amphitheatre, where 
regular concerts of foreign and local artists are held.
The Amber Museum shows the process of obtaining and pro-
ducing amber, and at the Brugal Factory, we learn the secrets 
of producing premium class rum.
While walking around the city, from many places, you will 
see the Isabel de Torres hill. On the top, there is a sculpture 
depicting Jesus Christ looking at the coast. There is also  
a fabulous botanical garden with many exotic plant speci-
mens. You can reach the top on foot or using a cable car – Tel-
eferico. If you need more information about the Dominican 
Republic, please visit: www.GoDominicanRepublic.pl.

Narodowy Urząd Turystyczny Republiki Dominikańskiej
Štepánská 611/14, CZ-110 00 Praha 1, Czechy

Tel. +420 222 231 078, Faks +420 222 231 096
poland@godominicanrepublic.com
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seks i miłość 
W PomPeJach

„nieWolnica oferuJe usługi za dWie moneTy.  
WyrafinoWane uPodobania”. 

brzmi Jak anons WsPółczesneJ ProsTyTuTki? 
ma dWa Tysiące laT i PoWsTał W cieniu złoWrogo 

dymiącego Wulkanu.

    anna kłossoWska      
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Lupanar, czyli burdel, to miejsce, które w Pompejach naj-
chętniej i najliczniej odwiedzają dziś turyści. To jeden z 25 
domów publicznych, jakie działały na pełnych obrotach 
w 10-tysięcznym mieście pod Wezuwiuszem, nim pochło-
nęły je popioły erupcji z 79 r. Czy to była kara Niebios za 
„Sodomę i Gomorę” rozpasanej seksualnie społeczności? 
Gdy ziemia zaczęła się trząść, na długo przed wybuchem 
mieszkańcy składali ofiary przebłagalne swoim bogom. 
Wierzyli, że to pomoże, tak jak motyw fallusa zdobiący bi-
żuterię, ściany, a nawet chodniki miał zapewnić 
płodność ziemi, a więc prosperity, i chronić 
od wszelkiego zła.

iNNa KaMaSuTRa
Pompejański Lupanar przy Vicolo 
del Lupanare (Zaułku Burdelu) jest 
piętrowym budynkiem niewielkich 
wymiarów. Na parterze, w klitkach, 
na kamiennych łożach rozkoszy zaży-
wali mniej zasobni w gotówkę i tytuły, 
na piętrze – w większych, pełnych światła 
pokojach – reprezentanci najwyższych klas spo-
łecznych. Ścianę przy wejściu zdobi seria fresków instruk-
tażowych – pompejańska „Kamasutra”, mniej wyszukana 
artystycznie za to pokazująca, „jak to robiono w Pompe-
jach”. Preferowano pozycje z dominującą kobietą i „od 
tyłu”. Panowie też świadczyli usługi – obu płciom, panie 
również. I było to naturalne. Terminy lesbijka i homoseksu-
alizm ukuto znacznie później. „W społeczeństwie, którego 
nie dręczyły wątpliwości grzechu, pruderia czy złośliwości 
współczesnej literatury, miłość była naturalnym przeja-
wem aktywności człowieka, obsceniczność, jak ją rozumie-
my dziś, nie istniała – wyjaśnia włoski archeolog Antonio 
Varrone w książce „Erotyka pompejańska”.

WyzNaNia Na śCiaNiE
„Uważaj, Twoja żona daje innemu – teraz już wiesz”, „Tu 
Romula zabawia się ze Stafilo”, „Kto nie widział Wenus 
namalowanej przez Apella, niech spojrzy na moją dziew-
czynę – jest tak wspaniała jak tamta”, „Jestem Twoja za 
jedną monetę”, „Kochankowie są niczym pszczoły – spę-
dzają swoje życie w miodzie”. Mury Pompejów pełne są 
graffiti dawnych mieszkańców, a wszystko „kręci się” 
wokół miłości i erotyki. Figury bogów są przecież nagie, 

jak młodziutki, piękny Apollo ocalały w ruinach 
własnej świątyni z pięknie wymodelowaną 

klatką piersiową i członkiem. W pach-
nącym mirtem ogrodzie Casa della Ve-
nere in Conchiglia tytułowa Wenus 
rodzi się w muszli, a szal zdmuchuje 
jej z gołych ramion wiatr. Jest bar-
dziej niewinna niż ta w wersji Bot-
ticellego. 

Półnadzy byli sami pompejanie ucztujący 
podczas wystawnych cenae, kolacji, gdzie 

popijano z kielichów i jedzono z naczyń zdobio-
nych scenami dziś określanymi za nieobyczajne. Nama-
lowany na ścianie jednego ze sklepów osioł gwałcący 
lwa nie jest perwersją, ale transpozycją tematu świata na 
opak, w którym cierpliwość może pokonać siłę. Orgiami 
kończyły się doroczne Bachanalia, ale wówczas nikt ich 
tak nie nazywał. Po prostu dobrze się bawiono. Zbyt do-
brze – senat rzymski zakazał ich nie za rozpasanie, ale 
za wymordowanie 7 tysięcy uczestników jednej z takich 
„imprez”. Zasłonę wstydu nasunęły wieki nam bliższe. 
Dlatego jeszcze niedawno słynnej Villa dei Misteri nie 
mogły zwiedzać kobiety, a panów ekscytowały w środku 
„taaakie fallusy”. 

Lupanar, or a brothel, is the place most often visited by tourist 
in Pompei. It is one of the 25 public houses that operated at full 
speed in a city of 10,000 inhabitants at the foot of the Vesuvius, 
before it was swallowed up by ashes in 79. Was it the punishment 
of Heavens for „Sodom and Gomorrah” of the sexually unbridled 
community?
When the earth began to shake, long before the eruption, the 
inhabitants offered sacrifices to their gods. They believed that it 
would help, just like the phallus motif decorating jewellery, walls, 
and even pavements was to ensure fertility of the earth, and thus 
prosperity, and protect from all evil.

aNoTHER KaMaSuTRa
Pompeian Lupanar at Vicolo del Lupanare (brothel alley) is a 
small, two-storey building. The ground floor with cubicles and 
stone beds was a place where less affluent citizens found pleas-
ure, and the upper floor – with larger rooms, full of light - was 
reserved for
the highest social classes. The wall at the entrance is decorated 
with a series of instructional frescoes - Pompeian „Kamasutra”, 
less artistically elaborate, though precisely showing „how it 
was done in Pompei”. Positions with the dominant woman and 
„from behind” were preferred. Gentlemen provided services 
as well, and for both sexes, just like the ladies. And it was all 
natural. The terms „lesbian” and „homosexual” were conceived 
much later. „In a society that was not troubled by the doubts 
of sin, prudery or malice of contemporary literature, love was 
a natural manifestation of human activity, and obscenity, as we 

understand it today, did not exist - explains Italian archaeologist 
Antonio Varrone in his book „Pompeian Erotica”.

CoNFESSioNS oN THE WaLL
„Be informed, your wife lies with another man - now you know”, 
„Here Romula is having fun with Stafilo”, „Those who have not 
seen Venus painted by Apella should look at my girlfriend - she is 
equally great”, „I will be all yours for just one coin„; „Lovers are 
like bees - they spend their lives in honey”. Pompei’s walls are 
full of former inhabitants’ graffiti, and everything is about love 
and eroticism here. Figures of the gods are, after all, naked, like 
the young, beautiful Apollo with a beautifully modelled chest and 
penis, who survived in the ruins of his own temple. In the fragrant 
myrtle garden of Casa della Venere in Conchiglia, Venus is born in 
a shell, and the wind blows off the scarf from her bare shoulders.
She is more innocent than in the Botticcelli version. Pompeiians 
themselves were half-naked during their lavish cenae, feasts 
where they sipped from the goblets and eaten from dishes deco-
rated with scenes today described as indecent. The donkey raping 
a lion, painted on the wall of one of the stores, is not a perversion, 
but a transposition of a theme of the reversed world, in which 
patience overcomes strength. Annual Bacchanalia ended up with 
orgies, but nobody called them that back then. They simply had 
a good time. Apparently, too good – the Roman Senate forbade 
them not for indecency, but for killing 7,000 participants in one 
of such „events”. Later centuries drew a veil over those times. This 
is why, until recently, the famous Villa dei Misteri was not allowed 
for women, and the men were excited by – phalluses this big”.

I n  T e r m s  W I T H  H I s T o r Y
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sex and love in PomPei
„a slave offers services for TWo coins. soPhisTicaTed TasTes”.

sounds like The adverTisemenT of a modern ProsTiTuTe, doesn’T iT? iT is TWo Thousand 
years old and Was WriTTen in The shadoW of an ominously smoking volcano.

   anna kłossoWska      
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goTyk, koPernik i Piernik 

goThic, coPernicus 
and gingerbread 

only in This ciTy can you make a Wonderful 
Journey inTo The PasT, admire The goThic,  

go on a cruise on The visTula, be an aPPrenTice 
aT The 16Th-cenTury gingerbread masTer, hear 
WaTer, surrender To The magic of lighTs, reach  

The sTars and ParTy Till The morning.    

   alina Woźniak     

WHaT To SEE?
The settlement on Vistula was founded by the Teutonic Knights in 
the 13th century, developed as a Hanseatic port at the crossroads of 
important trade routes, and guarded by defensive walls and... angels. 
One of them appears in the coat of arms of Toruń and - just 
like the legendary rafter with a violin - is the theme 
of many memorabilia. The city’s greatest tre-
asure is the well-preserved old town, inscri-
bed on the UNESCO Heritage List. The-
re are magnificent tenement houses, 
towers, gates, churches, castle ruins, 
town hall (what a view there is from 
its tower!), and climatic café gardens 
with a unique atmosphere. The Gothic 
panorama is also amazing at night - 
thanks to its illumination. Their greatest 
intensity takes place during the Bella Skyway 
International Light Festival (21-26 August). The 
Cosmopolis fountain gives light-music shows, refer-
ring to the work of Nicolaus Copernicus “On the Revolutions of the 
Heavenly Spheres”. The name of the famous astronomer is seen many 
times in Torun, he was born and brought up here. This is reminded 
by the House of Nicolaus Copernicus (museum) and the monument 
of the scientist, as well as the most advanced planetarium in Poland.

SoMETHiNG FoR DESSERT?
Gingerbread, obviously. We will get to know their delicious story in 
the Museum of Toruń’s Gingerbread, The Living Museum of Ginger-
bread and at the exhibition “World of Toruń’s gingerbread”. Each of 
them has a slightly different character, but they all delight with the 
design and you can bake the aromatic gingerbread on your own.

ouR aDvaNTaGES
Museums, historic centre, huge fortress, ethnographic park, extensi-
ve hotel and gastronomic base, rich nightlife, and numerous cultural 
events, concerts, sports events - one weekend is simply not enough to 
enjoy all the attractions of Toruń.

Tylko W Tym mieście można odbyć cudoWną Podróż W Przeszłość, zachWycić  
się goTykiem, PoPłynąć W reJs Po Wiśle, TerminoWać u xvi-Wiecznego  

misTrza Piernikarskiego, usłyszeć Wodę,  Poddać się magii śWiaTeł,  
sięgnąć gWiazd i imPrezoWać do rana.     

   alina Woźniak     
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Co zWiEDzać?
Nadwiślański gród założony przez Krzyżaków w XIII w., 
rozwijał się jako port hanzeatycki na skrzyżowaniu waż-
nych szlaków handlowych, strzeżony przez mury obronne 
i… anioły. Jeden z nich widnieje w herbie Torunia i – po-
dobnie jak legendarny flisak ze skrzypkami – stanowi 
motyw wielu pamiątek. Największym skarbem miasta 
jest znakomicie zachowana starówka, wpisana na Listę 
Dziedzictwa UNESCO.  Zachwycają okazałe kamienice, 
baszty, bramy, kościoły, ruiny zamku, ratusz (cóż za wi-
dok z jego wieży!), a pośród nich klimatyczne ogródki 
kawiarniane z niepowtarzalną atmosferą. Gotycka pa-
norama zadziwia także nocą – dzięki iluminacjom. Ich 
największe natężenie następuje podczas  Międzynaro-

dowego Festiwalu Światła Bella Skyway (21-26 sierpnia). 
Świetlano-muzyczne pokazy prezentuje też fontanna 
Cosmopolis,  nawiązując do dzieła Mikołaja Kopernika 
„O obrotach sfer niebieskich”. Nazwisko słynnego astro-
noma przewija się w Toruniu wielokrotnie, wszak tu się 
urodził i wychował. Przypomina o tym Dom Mikołaja 
Kopernika (muzeum) i pomnik uczonego, a także najbar-
dziej zaawansowane planetarium w Polsce. 

Coś Na DESER? 
Oczywiście pierniki. Ich smakowitą historię poznamy 
w Muzeum Toruńskiego Piernika, w Żywym Muzeum 
Piernika i na wystawie „Świat toruńskiego piernika”. 
Każde z nich ma nieco inny charakter, ale wszystkie po-

rywają scenografią i wszędzie tam można samo-
dzielnie upiec aromatyczne pierniczki.  

NaSzE aTuTy
Muzea, zabytkowe centrum, ogromna twierdza, 
park etnograficzny, rozbudowana baza hotelowa 
i gastronomiczna, bogate życie nocne, a do tego 
liczne imprezy kulturalne, koncerty, wydarzenia 
sportowe – weekend to za mało, aby nacieszyć się 
wszystkimi atrakcjami Torunia.  

Więcej na: / more on:

facebook.com/MiastoTorun

http://www.visittorun.com
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DOSKONAŁE PIWA RZEMIEŚLNICZE

HISTORIA 
OPOWIEDZIANA 

NA NOWO. 

BROWAR ŚWIDNICA
PL  +48 695 98 68 67      

www.browarswidnica.pl
 Browar Świdnica 
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śWidnica nieznana 

śWidnica unknoWn
śWidnica is a real gem of loWer silesia. iT lies near 

WrocłaW, boasTs a seven-hundred-year hisTory 
and unusual monumenTs. The mosT Precious ones 
are The church of Peace and The local caThedral.

   mirosłaW mikulski     

MEDiEvaL bEER TRaDiTioN
In the Middle Ages, the city was famous for its excellent beer, which was known 

almost all over Europe - it was transported, among others, to Budapest, Prague, Pisa 
and Heidelberg. Many Polish cities had the so-called „Świdnica cellars” where one could 
taste this delicacy. In 1380, there was even a beer war in Wrocław when, at the order 
of the city council, several barrels of beer were requisitioned, as the prince of Legnica, 
Rupert, wanted to give it to his brother, prince Henry. Henry was a high church hierarch, 
and in revenge, a church curse was imposed on Wrocław. The case was serious and the 
Czech king, Wacław, joined in, together with the Pope, who settled the dispute after two 
years. Although beer has not been brewed here for centuries, it is reminded by the old 
tenement houses standing in Świdnica, with wide portals that facilitated the transport 
of barrels. Now, they house atmospheric pubs where one can spend a pleasant evening. 
History was gentle to the city, so the old town has been preserved in excellent condition, 
and many compare it to Toruń and Kraków.

THE LaRGEST WooDEN TEMPLE iN EuRoPE
The city’s showpiece is the 18th-century Church of Peace inscribed on the Unesco 
World Heritage List. It is the largest wooden temple in Europe, 44-metre long, 
over 30-metre wide and can accommodate about 7.5 thousand people. It was es-
tablished under the Peace of Westphalia, ending the Thirty Years’ War, when local 
Protestants obtained the right to erect three churches in Lower Silesia. owever, 
they had to be built outside the city walls within one year, from perishable ma-
terials such as wood, clay and sand. The interior of the church impresses with 
its wooden baroque decor. Visitors are especially attracted by the organ, the 
altar, ambo and lodge of the Hochberg family, the benefactors of the church 
from 1698.

oNE oF THE TEN PEaRLS oF LoWER SiLESia
You must also see the St. Stanislaus and St. Wenceslaus Cathedral, 
built in the 14th century by the order of Bolko II The Small. 
It has the tallest high tower in Silesia (103 m) and the 
fifth largest in Poland. It makes a great impres-
sion on everyone who sees it. No wonder it was 
named one of the ten pearls of Lower Si-
lesia, especially the Baroque altar. Another 
valuable monument is the Marian altar 
from 1492, patterned on the altar from 
the St. Mary’s church in Kraków, which was 
probably made by a student of Veit Stoss.

śWidnica To PraWdziWa Perełka dolnego śląska. leży niedaleko WrocłaWia, 
może się PochWalić siedemseTleTnią hisTorią oraz niezWykłymi zabyTkami.  

do naJcennieJszych należy kościół PokoJu oraz mieJscoWa kaTedra. 

    mirosłaW mikulski      
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śREDNioWiECzNE TRaDyCjE PiWNE
W średniowieczu miasto słynęło ze znakomitego piwa, 
które było znane niemal w całej Europie – wożono je 
m.in. do Budapesztu, Pragi, Pizy i Heidelbergu. W wie-
lu miastach Polski istniały wtedy „Piwnice Świdnickie”, 
w których można było skosztować tego trunku. W 1380 
roku doszło nawet do wojny piwnej we Wrocławiu, kie-
dy z rozkazu rady miejskiej zarekwirowano kilka beczek 
piwa świdnickiego, które książę legnicki Rupert chciał po-
darować swojemu bratu księciu Henrykowi. Henryk był 
wysokim hierarchą kościelnym i w odwecie na Wrocław 
została nałożyła klątwa kościelna. Sprawa była poważna 
i włączył się do niej król czeski Wacław, a nawet papież, 
który po dwóch latach zażegnał spór. Choć piwa nie wa-
rzy się tu już od wieków, przypominają o tym stojące w 
świdnickim rynku stare kamienice z szerokimi portalami, 

które ułatwiały transport beczek. Teraz są w nich nastro-
jowe puby, w których można miło spędzić wieczór. Histo-
ria łagodnie obeszła się z miastem, dzięki czemu tutejsza 
starówka zachowała się w doskonałym stanie, a wielu 
porównuje ją do toruńskiej i krakowskiej. 

NajWięKSza 
DREWNiaNa śWiąTyNia W EuRoPiE
Wizytówką miasta jest XVII-wieczny Kościół Pokoju wpi-
sany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To naj-
większa drewniana świątynia w Europie, ma 44 metry 
długości, ponad 30 szerokości i 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 

murami miast i być zbudowa-
ne w ciągu roku z nietrwałych 
materiałów, takich jak drewno, 
glina i piasek. Wnętrze kościoła 
zachwyca swym barokowym wy-
strojem wyczarowanym z drew-
na. Wzrok zwiedzających przy-
ciągają zwłaszcza organy, ołtarz 
główny, ambona oraz loża rodzi-
ny Hochbergów, dobroczyńców 
kościoła z 1698 roku. 

jEDNa z DziESięCiu 
PEREł DoLNEGo 
śLąSKa
Koniecznie trzeba też zobaczyć 
katedrę św. Stanisława i św. 
Wacława, która powstała w XIV 
w. na polecenie księcia Bolka II 
Świdnickiego. Ma ona najwyższą 
na Śląsku wieżę o wysokości 103 
metrów i jest  piąta co do wiel-
kości w Polsce. Na każdym, kto 
ją zobaczył, robi niesamowite 
wrażenie, nic więc dziwnego, że 
została zaliczona do dziesięciu 
pereł Dolnego Śląska. Zachwyca 
zwłaszcza barokowy ołtarz głów-
ny. Innym cennym zabytkiem jest 
ołtarz maryjny z 1492 r., wzoro-
wany na ołtarzu z kościoła Ma-
riackiego w Krakowie, który zo-
stał wykonany prawdopodobnie 
przez ucznia Wita Stwosza.
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The church  
of Peace in śWidnica
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Evangelical services have been held in the church 
continuously since 1657. We care not only about 
the spiritual sphere, but also about the senses.  
If you want to learn about the largest wooden 
Protestant temple inscribed on the UNESCO 
World Heritage List, listen to organ music in the 
Baroque interior, view the exhibition „Treasures of  
the Church of Peace”, stay in the historic 
apartments and try regional delicacies - you are 
welcome.

The Peace Square consists of 300-year-old buildings 
and aged trees, the only such a rich Lutheran enclave 
in Poland.The royal couple, Carl XVI Gustaf and Queen 
Silvia, visited here. Also, Chancellor Helmut Kohl and 
Prime Minister Tadeusz Mazowiecki, Angela Merkel 
and Prime Minister Ewa Kopacz visited us, and Dalai 
Lama with representatives of Christian churches, 
Judaism and Islam signed the Call for Peace.

We are also waiting for you!

4

7
8

Kościół Pokoju w Świdnicy
Zapraszamy do Kościoła Pokoju w Świdnicy!

Sacrum i profanum tworzą tutaj harmonijną całość.

www.kosciolpokoju.pl

Ewangelickie nabożeństwa odbywają się w kościele nieprzerwanie od 1657 roku. Dba-
my nie tylko o sferę duchową, ale także o zmysły. Jeśli chcesz poznać największą drew-
nianą protestancką świątynię wpisaną na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, po-
słuchać muzyki organowej w barokowym wnętrzu, obejrzeć wystawę „Skarby Kościoła 
Pokoju”, przenocować w zabytkowych apartamentach i spróbować regionalnych przy-
smaków – serdecznie zapraszamy. 

Plac Pokoju to 300-letnie budynki i wiekowe drzewa, jedyna w Polsce tak bogata luterańska 
enklawa. Gościła tu szwedzka para królewska Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia, modlili się 
kanclerz Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki, odwiedziły nas kanclerz Angela Mer-
kel i premier Ewa Kopacz, a Dalajlama XIV wraz z przedstawicielami kościołów chrześcijań-
skich, judaizmu i islamu podpisali Apel o Pokój. 

Czekamy także na Ciebie!

Barokowy
Zakątek

Zabytkowy 
cmentarz 

Dzwonnica

Grający
karylion

Centrum
UNESCO

Plebania

Kościół 
Pokoju

Baroc
Cafe

Lawendowy
ogród
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Jelenia góra 
– kulTuralnie i akTyWnie

Jelenia góra
 culTurally and acTively

 
noThing can be greaTer Than The locaTion  

of Jelenia góra: a beauTifully builT ciTy  
WiTh many imPressive buildings in The valley, 

surrounded by hills from all sides, WiTh  
a magnificenT vieW of The karkonosze mounTains

That’s how John Quincy Adams wrote - the sixth president of the 
USA. 218 years passed, and these words are still true.  The city 
delights with mountain landscapes and historical buildings. It is 
the perfect place for a vacation, with no room for monotony. There 
are many attractions here: the beautiful old town historic temples, 
picturesque, townhouses with arcades, magnificent town hall, 
complex of old fortifications, many viewpoints, the 
excellent Karkonosze Museum with rich col-
lections and ultra-modern arrangement, 
Natural History Museum with several 
thousand exhibits and a virtual pre-
sentation of Baroque frescoes of the 
Lower Silesia.

THiNGS To SEE
Jelenia Góra is a great base for trips 
to the mountains. It is surrounded by hi-
king and cycling routes, and there are many 
unusual places around, e.g. in Jagniątków - Art 
Nouveau villa of Gerhart Hauptmann with the Nobel Prize win-
ner’s museum, in Sobieszów - the medieval castle Chojnik, and in 
the Cieplice SPA - Schaffgotsch palace, historic spa architecture, 
healing waters and Cieplice Thermal Baths loved by families with 
children. When we add a well-developed accommodation base, 
recreational infrastructure, numerous cultural events and festivals, 
we simply must go on vacation to the city that has a deer in its 
coat of arms.

nic nie może być PięknieJszego nad Położenie sameJ JelenieJ góry:  
Pięknie zbudoWane miasTo z Wieloma okazałymi budynkami W dolinie,  

oToczone Wzgórzami ze WszysTkich sTron, z WsPaniałym Widokiem na karkonosze.
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Tak pisał  John Quincy Adams – szósty prezydent 
USA. Minęło 218 lat, a słowa te są wciąż aktualne. 
Miasto zachwyca górskimi pejzażami i historyczną 
zabudową, jest wymarzonym miejscem na urlop, w 
którym nie ma miejsca na monotonię. Atrakcji jest tu 
co niemiara: piękna starówka, zabytkowe świątynie, 

malownicze kamienice z podcieniami, okazały ratusz, 
zespół starych fortyfikacji, wiele punktów widoko-
wych, znakomite Muzeum Karkonoskie z bogatymi 
zbiorami i ultranowoczesną aranżacją, Muzeum Przy-
rodnicze z kilkoma tysiącami eksponatów i wirtualną 
prezentacją fresków barokowych Dolnego Śląska.

Co zWiEDzać?
Jelenia Góra stanowi świetną bazę wypado-
wą  w góry, otoczona jest  szlakami pieszymi 
i rowerowymi, a wokół znajduje się wiele nie-
zwykłych miejsc, np. w Jagniątkowie – sece-
syjna willa Gerharta Hauptmanna z muzeum 
noblisty, w Sobieszowie – średniowieczny za-
mek Chojnik, a w uzdrowisku Cieplice – pa-
łac Schaffgotschów, zabytkowa architektura 
zdrojowa, lecznicze wody oraz uwielbiane 
przez rodziny z dziećmi – Termy Cieplickie.  
Jeśli do tego dodamy dobrze rozwiniętą bazę 
noclegową, infrastrukturę rekreacyjną,  liczne 
imprezy kulturalne i festiwale, to nie pozostaje 
nic innego, jak wybrać się na urlop do miasta  
z jeleniem w herbie.
 
 Karkonoska Informacja Turystyczna

Tourist Information Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 6/7, 58-500 Jelenia Góra,

tel. +48 519 509 343

e-mail: it-jeleniagora@dot.org.pl

Pałac Schaffgotschów / Schaffgotsch Palace

Termy w Cieplicach / Cieplice Thermal BathsZamek Chojnik / Chojnik CastleParada Rowerów / Bicycle Parade Art&Glass Festival
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lidzbark Warminski
 – Perła  Warmii

W lidzbarku WszysTkiego JesT Pod dosTaTkiem: Pięknych WidokóW, PresTiżoWych 
zabyTkóW, aTrakcJi sPorToWych, szlakóW TurysTycznych i relaksuJąceJ aTmosfery. 

zamek biskuPóW Warmińskich od kWieTnia 2018 JesT Pomnikiem hisTorii.  

    alina Woźniak      
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WaWEL PółNoCy
Nad miastem wznosi się okazały gotycki zamek – histo-
ryczna siedziba biskupów warmińskich. Budowę zainicjo-
wał Jan z Miśni, który w 1350 r., zaraz po przyjęciu sakry 

biskupiej, przeniósł stolicę diecezji z pobliskiej Ornety. Od 
końca XVI w. zamek przeistaczał się z budowli obronnej 
w dworską; ogromne komnaty podzielono na mniejsze, 
ozdobiono je malowidłami, wyposażono w dzieła sztuki. 

Rezydowali tu wybitni biskupi, będący jednocześnie uczo-
nymi i artystami. Najsłynniejszym z nich był poeta i satyryk 
Ignacy Krasicki. Mieszkał tam też i pracował Mikołaj Ko-
pernik, pełniący wówczas funkcję medyka. 
Mimo skomplikowanej historii, upływającego czasu, gra-
bieży i dewastacji  – zamek  przetrwał w bardzo dobrym 
stanie, jest jednym z najlepiej zachowanych i najpiękniej-
szych obiektów tego typu w Europie. Zachwyca masywną 
bryłą, wysoką wieżą, narożnymi wieżyczkami, mistrzo-
stwem gotyckich sklepień i polichromii, pięknem arka-
dowych krużganków. Na zwiedzających czekają piwnice, 
zbrojownia, komnaty, przepiękna kaplica, wystawy, galerie 
malarstwa. Na terenie historycznego przedzamcza mieści 
się elegancki hotel, którego nazwa nawiązuje do najsłyn-
niejszego gospodarza zamkowych dóbr: Krasickiego. 

SiELSKo i iMPREzoWo
Lidzbark Warmiński leży w otoczeniu malowniczych 
wzgórz i urokliwych równin przeciętych wstęgami Łyny 
i Symsarny, w pobliżu jezior, lasów, parków krajobrazo-
wych  i rezerwatów przyrody.  Miasto ma wiele pamiątek 
historycznych i zabytkowych świątyń, fragmenty murów 
miejskich, słynną Wysoką Bramę i secesyjne kamieniczki. 
Podczas zwiedzania można wziąć udział w grze miejskiej 
Pogoń za Kopernikiem, a później wypocząć na plaży (są tu 
boiska do siatkówki, wieża do skoków, najdłuższa w re-
gionie zjeżdżalnia wodna na świeżym powietrzu) i stąd 
przejść się promenadą wzdłuż jeziora lub wypożyczyć ka-
jak. Idealnym miejscem na aktywny wypoczynek jest  nie-
dawno otwarty Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny 
ze ścieżkami, urządzeniami do ćwiczeń i wiatami pośród 
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urokliwego krajobrazu przełomu rzeki. Warto wspiąć się 
na Górę Krzyżową, wyruszyć na któryś z wielu szlaków 
pieszych  lub rowerowych,  odwiedzić Termy Warmińskie. 
Urlop tutaj jest spotkaniem z historią i naturą, a także uko-
jeniem dla duszy i ciała – wszak miasto należy do między-
narodowego stowarzyszenia Cittaslow. Sielska atmosfera 
łączy się w magiczny sposób z bogatą ofertą aktywnego 
wypoczynku i imprez. W pierwszy weekend czerwca odbę-
dzie się VIII Ogólnopolski Festiwal Serów Farmerskich i Tra-
dycyjnych „Czas na Ser”. To ważne spotkanie dla lokalnych 
wytwórców, zaś dla mieszkańców i turystów – możliwość 
degustacji regionalnych produktów, zakupów serów, kon-
fitur, miodów, napitków. A wszystko na placu Zamkowym, 
przy dźwiękach muzyki na żywo. Wyjątkowym wydarze-
niem są obchody rocznicy bitwy pod Heilsbergiem. Była to 
największa bitwa Napoleona na terenach dzisiejszej Polski 
(1807 r.). Jej rekonstrukcja odbędzie się w tym roku 16 

czerwca. Huk armat, stroje z epoki, scenografia  XIX-wiecz-
nej osady ze stanowiskami bojowymi, jarmark historyczny 
– trzeba poddać się tej atmosferze!  W lipcu warto przy-
być na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Regionalnej (11 
VII), Festiwal Kultury Myśliwskiej (22 VII) i Festiwal Kultury 
Warmińskiej (28-29 VII).  Sierpień skrzy od akcentów regio-
nalnych i dowcipu za sprawą Dni Lidzbarka Warmińskiego 
(10-12 VIII) oraz słynnych Lidzbarskich Wieczorów Humoru 
i Satyry (15-18 VIII). Przez całe lato w mieście rozbrzmiewa 
muzyka jazzowa.    

Odkryj Lidzbark Warmiński: 

www.lidzbarkw.eu 

i bądź na bieżąco: 

www.facebook.com/umlidzbarkwarminski
Discover Lidzbark Warmiński: 

www.lidzbarkw.eu 

and stay updated

www.facebook.com/umlidzbarkwarminski

lidzbark Warmiński Pearl of Warmia
in lidzbark everyThing is in abundance: beauTiful vieWs, PresTigious

monumenTs, sPorTs aTTracTions, TourisT Trails and a relaxing aTmosPhere.
since aPril 2018 The casTle of The bishoPs of Warmia is a hisTorical monumenT  

- iTs high Time you become convinced of ThaT.

   alina Woźniak     

WaWEL oF THE NoRTH
Towering above the city is the magnificent Gothic castle - the 
historic seat of the bishops of Warmia. The construction of 
the building was initiated by Jan of Miśnia, who immediate-
ly, upon anointment as bishop in 1350, moved the capital of 
the diocese from the nearby town of Orneta. From the end 
of the XVI century, the castle was transformed from a defen-
sive building to a manor; with huge chambers divided into 
smaller ones, decorated with paintings and equipped with 
works of art. Prominent bishops, who were also scholars and 
artists resided here. The most famous of them was the poet 
and satirist Ignacy Krasicki. Nicolaus Copernicus also lived and 
worked here, serving then as a physician. In spite of the com-
plicated history, the passing of time, looting and devastation 
- the castle survived in pristine condition. It is one of the best 
preserved and most beautiful objects of its kind in Europe. It 
fascinates you with its bulky mass, high towers, corner turrets, 
mastery of Gothic vaults and polychromes, as well as the be-
auty of arcade cloisters. Visitors are welcome to explore it ba-
sements, armoury, chambers, a beautiful chapel, exhibitions, 
paintings gallery. An elegant hotel is located on the premises 
of the historic outer bailey, the name of which alludes to the 
most famous host of the castle estates: Krasicki.

iDyLLiC aND FuN-LoviNG
Lidzbark Warmiński lies in the surrounding of picturesque 
mountains and enchanting plains cut by ribbons of the Łyna 
and Symsarna rivers, in the neighbourhood of lakes, forests, 
landscape parks and nature reserves. The city has numerous 
historical memorabilia and monumental temples, fragments of 
the city walls, the famous High Gate and Art Nouveau townho-
uses. During the tour you may participate in the town’s game  
- pursuit of Copernicus, and afterwards take a deserved rest 
on the beach (where you will find a volleyball court, jumping 
tower, the longest outdoor water slide in the region); and from 
here proceed to the promenade along the lake or rent a kayak. 
An ideal place for active leisure is the recently opened forest 
spa park - Symsarna Valley with tracks, workout equipment 
and sheds in between. The charming landscape of the river 
gorge It is worthwhile to climb Góra Krzyżowa; head towards 

one of the many hiking and cycling routes, visit the Warmiń-
ski Thermal Springs. A vacation here is a meeting with history 
and nature, as well as a relief for the body and soul - after 
all, the city belongs to the international Cittaslow association. 
The idyllic atmosphere combines magically with the rich offer 
of active leisure and events. The VIII edition of the National 
Farmers and Traditional Cheese Festival „time for cheese” will 
be held in the first weekend of June. It is an important event 
for the local producers, whereas for residents and tourists - a 
great occasion to relish regional products, buy cheeses, prese-
rves, honey, liquors. And all this will take place at the Castle 
Square to the sound of live music. A unique event is the cele-
brations of the annual anniversary of the battle of Heilsberg. It 
was the greatest Napoleonic battle fought on the territory of 
today’s Poland (1807). This year’s reconstruction of the battle 
will take place on 16. June. The thud of cannons, costumes 
from the era, scenography of the XIX century settlement with 
battle stations, historical farmer’s market - you have to sur-
render to this atmosphere. In July, it is worth attending the 
International Festival of Regional Music (11.VII) the Festival of 
Hunting Culture (22.VII) and the Festival of Warmian Culture 
(28-29.VII). August will glitter with regional accents and jokes 
thanks to Lidzbark Warmiński Day (10-12.VIII), and the famous 
Lidzbark Nights of Humour and Satire (15-18.VIII). Jazz music 
will resound in the city 
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600 LaT HiSToRii
Historia serockiego grodu sięga XI wieku. Z tego okresu 
pochodzi grodzisko, zwane Ogrodziskiem lub Barbarką. 
Położone nieco na uboczu, wytrwałych wędrowców na-
gradza przepięknym widokiem na Bug i Narew.

Prawa miejskie Serock otrzymał w 1417 r. Do dzisiaj sieć 
ulic i rynek odzwierciedlają układ średniowiecznego 
grodu. O znaczeniu Serocka w tamtych czasach przy-
pomina potężny, wysmukły kościół Zwiastowania NMP. 
Późnogotycka budowla powstała ok. 1525 r. i służyła 
mieszkańcom nie tylko jako dom modlitwy, ale również 
jako miejsce schronienia podczas wojen. 

Raj DLa WoDNiaKóW
Serock to jednak to przede wszystkim wypoczynek, 
o czym świadczą świetnie urządzone plaża i kąpie-
lisko. Można tutaj pograć w siatkówkę lub kosza, 
poćwiczyć na siłowni pod gołym niebem lub prze-
spacerować się drewnianymi trawersami. To miejsce 
idealne do uprawiania sportów wodnych i wędkar-
stwa. Stąd do Warszawy w  wakacyjne weekendy 
odpłynąć można tramwajem wodnym, który cumuje 
przy molo.

z MyśLą o PRzySzłośCi
Bliskość stolicy i atrakcyjne położenie nad Jeziorem 
Zegrzyńskim decydują o kierunku rozwoju miasta oraz 
jego turystyczno-rekreacyjnym charakterze.  Z myślą 
o przyszłych inwestorach Miasto i Gmina Serock uchwa-
liła na całym terenie miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego. Duża różnorodność gruntów prze-
znaczonych do sprzedaży sprawia, że każdy kupujący 
odnajdzie działki spełniające jego indywidualne wyma-
gania. 

Zapraszamy do Serocka!

www.serock.pl
www.historia.serock.pl

600 yEaRS oF HiSToRy
The history of the Serocki stronghold dates back to the 
11th century. From this period comes the fortified set-
tlement, called Ogrodzisko or Barbarka. Located some-
what aside, it rewards persistent hikers with a beautiful 
view of the Bug and Narew.

Serock received city rights in 1417. To this day, the ne-
twork of streets and the market reflects the layout of 
the medieval town. The importance of Serock in those 
times is resembled by the great, slender church of the 
Annunciation of the Blessed Virgin Mary. The late-Go-
thic building was erected around 1525 and served the 
residents not only as a house of prayer, but also as a 
place of refuge during wars.

PaRaDiSE FoR WaTER aFiCioNaDoS
Yet, Serock is, above all, a place for rest, as evidenced by 
the well-designed beach and swimming pool. Here, you 
can play volleyball or basketball, work out at the gym 

under the open sky or take a walk along wooden tra-
verses. It is an ideal place for water sports and fishing. 
From here, on holiday weekends, you can sail to War-
saw with a water tram that moors at the pier.

WiTH a viEW To THE FuTuRE
The proximity of the capital and attractive location at 
Zegrze Reservoir determine the direction of the city’s 
development and its tourist and recreational nature.

The City and Commune of Serock has adopted local 
spatial development plans for the entire area thinking 
about future investors. A large variety of lands for sale 
means that every buyer will find plots that will meet 
their individual requirements.

Come, visit Serock!

www.serock.pl
www.historia.serock.pl
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serock – PrzyJedź, odPoczniJ i… zamieszkaJ!

serock – come, relax and... sTay!

serock urzeka nie Tylko Pięknym goTyckim kościołem 
i Widokami na nareW i bug. JesT Także Jednym z naJbardzieJ 

znanych ośrodkóW WyPoczynkoWych na mazoWszu. 

serock caPTivaTes noT only WiTh beauTiful goThic church and vieWs of nareW and bug. 
iT is also one of The mosT Well-knoWn holiday resorTs in mazovia.
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PoWiaT śWidWiński 
na ryby, grzyby i do Wód

śWidWin counTy 
fishing, mushroom Picking and sWimming

Powiat świdwiński położony jest w sercu województwa zachodniopomorskiego.  
To ziemie z bogatą i ciekawą historią oraz wspaniałą przyrodą. Jest tu wiele zabytkowych 

budowli oraz urokliwych zakątków, a jednocześnie Powiat świdwiński jest prężnie 
rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym, infrastrukturalnym i kulturalnym.

świdwin county lies in the heart of the West Pomeranian voivodeship. 
These are lands with rich and interesting history, offering wonderful nature.  

There are many historic buildings and charming corners here, while the świdwin county  
is also a dynamically developing economic, infrastructural and cultural centre.
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NoWoCzESNE MiaSTo z boGaTą HiSToRią
W Świdwinie możemy podziwiać XIII-wieczny Zamek Jo-
annitów, w którym mieści się Świdwiński Ośrodek Kultury, 
a także skorzystać z nowoczesnego Parku Wodnego „Relax” 
z pełnowymiarowym basenem (25x16 m) oraz basenem re-
kreacyjnym z dyszami masującymi i 20-metrową sztuczną 
rzeką. Spragnieni relaksu mogą skorzystać z jacuzzi, a ci, 
którzy lubią adrenalinę, mogą zjechać do wody po 105-me-
trowej zjeżdżalni. W Parku Wodnym można również skorzy-
stać z siłowni i kręgielni. 
Niedaleko zamku joannitów znajduje się Brama Kamienna. 
Została wybudowana w XIV wieku i otwierała drogę wiodą-
cą do miasta od strony Białogardu, z którym wiąże się hi-
storia „Bitwy o krowę”, przeniesiona we współczesne czasy 
w formie turnieju miast. 
W Świdwinie bardzo silne są związki z tradycjami lotnictwa 
wojskowego – zlokalizowana jest tu 21. Baza Lotnictwa Tak-
tycznego, z którą związanych jest wielu mieszkańców Świ-
dwina. Przy Dworcu PKP zobaczyć można zamontowany na 
postumencie samolot MIG-17 – jest to Pomnik Lotników, po-
darowany miastu w 1976 roku przez świdwińskich lotników.

NajSTaRSzE uzDRoWiSKo Na PoMoRzu
Do Powiatu Świdwińskiego należy również miejscowość 
uzdrowiskowa Połczyn-Zdrój, z przepięknym Parkiem Zdro-
jowym. Z Poznania do Połczyna-Zdroju prowadzi „droga stu 
zakrętów” wiodąca przez urokliwą Szwajcarię Połczyńską 
położoną w rezerwacie krajobrazowym Dolina Pięciu Jezior.
Połczyn-Zdrój stał się w ostatnich latach stolicą kulturalną 

Powiatu Świdwińskiego. Co roku latem na deptaku ulicy 
Grunwaldzkiej powiewają kolorowe parasolki, można od-
wiedzić galerię sztuki oraz kino Goplana umiejscowione 
w nowoczesnym budynku Centrum Kultury. 
Zdrowotne właściwości kuracji borowinowych i solanko-
wych w Połczynie-Zdroju znane i doceniane są nie tylko 
w Polsce. Stąd w kompleksie uzdrowisk znajdujących się 
w Parku Zdrojowym poza kuracjuszami z Polski możemy 
spotkać również wielu gości z Niemiec. 
W okolicach Świdwina i Połczyna-Zdroju rozwija się baza 
gospodarstw agroturystycznych, które oferują też możli-
wość wypożyczenia rowerów czy kajaków. Także zielone 
okolice Sławoborza i pełne jezior okolice Brzeżna stanowią 
idealne miejsca do wypoczynku i są chętnie odwiedzane 
przez turystów. 
Z satysfakcją informujemy, że Powiat Świdwiński już szósty 
raz z rzędu znalazł się wśród 10 laureatów Ogólnopolskiego 
Rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii powiatów 
do 60 tys. mieszkańców i w roku 2018, w 20-lecie powsta-
nia powiatu, znalazł się na 3. miejscu.

a MoDERN CiTy WiTH a RiCH HiSToRy
In Świdwin, we can admire the 13th-century Joannites Ca-
stle housing the Świdwin Cultural Centre, as well as visit the 
modern „Relax” Water Park with a full-size swimming pool 
(25x16 m) and a recreational pool with massage jets and a 
20-metre artificial river. Those who like to relax can enjoy 
the jacuzzi, and those who appreciate adrenaline can try the 
105-metre water slide. In the Water Park, you can also use a 
gym and a bowling alley.
The Stone Gate is located near the Joannites Castle.
It was built in the 14th century and opened the road to the 
city from the side of Białogard, which is associated with the 
history of „Battle for the cow”, transferred to modern times 
in the form of a city tournament.
In Świdwin, connections with military aviation traditions are 
very strong - here lies the 21st Tactical Air Base, and many 
residents of Świdwin are associated with it in some way. A
MIG-17 aircraft mounted on a pedestal can be seen at the 
PKP railway station - it is the Pilots Monument, donated to 
the city in 1976 by the Świdwin pilots.

THE oLDEST HEaLTH RESoRT iN PoMERaNia
The beautiful health resort of Połczyn-Zdrój also belongs to 
the Świdwin County. You can travel from Poznań to Połczyn-

-Zdrój by the „Hundred Turns” road running through the 
beautiful „Połczyn Switzerland” located in the Dolina Pięciu 
Jezior landscape reserve. Połczyn-Zdrój has become a cultu-
ral capital of the Świdwin County in recent years.
Every year, in the summer, colourful umbrellas wander on 
the promenade of Grunwaldzka Street; you can visit the art 
gallery and the Goplana cinema located in the modern buil-
ding of the Cultural Centre.
The health-related properties of mud and brine treatment 
in Połczyn-Zdrój are known and appreciated not only in Po-
land. Hence, in the complex of health resorts located in the 
Spa Park, we can meet many guests from Germany.
The surroundings of Świdwin and Połczyn-Zdrój the farm 
base is developing of agritourism farms, which also offer 
the possibility of renting bicycles or kayaks.
Also, the green surroundings of Sławoborze and the sur-
roundings of Brzeżno, full of lakes, are ideal places to relax 
and are willingly visited by tourists.
We are pleased to announce that, for the sixth time in a 
row, Świdwin County has been among the 10 winners of 
the National Ranking of the Association of Polish Counties 
in the category of counties up to 60,000 residents, and in 
2018, on the 20th anniversary of its establishment, the co-
unty took third place.

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



FOR ACTIVE PEOPLE
The Szaflary commune offers various forms of active tourism. 
A wide network of bicycle and walking routes connecting with 
the route surrounding the Tatras, the so-called trail around the 
Tatra Mountains, offers the possibility of combining physical 
activity with admiring wonderful landscapes. Here, cyclists 
and other athletes find paradise on earth. There are properly 
marked relaxation zones along the routes, with bicycle repair 
stations and external gyms. Due to the location and large di-
screpancy in altitude, the Szaflary commune is a perfect place 
for various sports and competitive training. The area abounds 
in various geological sites and attractions, and adjoins directly 
to the Rogoźnik Rock inscribed on the UNESCO List. 

RELAXATION AND RECREATION
For those tired of the hardships of everyday life, the heart of 
Podhale offers a wealth of intimate agritourism farms and 
private accommodation, where you can relax away from the 
hustle and bustle of the city. The offer also includes luxury ho-
tels and guest houses with a varied SPA offer. A valuable sup-
plement are two geothermal objects located in the commune: 
Gorący Potok and Termy Szaflary, where an attractive offer for 
both children and adults allows for blissful laziness in thermal 
water. Throughout the commune, including the thermae, there 
are restaurants where you can taste the regional cuisine.

HIGHLANDERS AND TRADITION
At every step, you can see the local community’s attachment to 
tradition. In the summer, outdoor events are organised, such 
as Szaflarzańska Watra or commune’s Regional Groups Review, 
where you can listen to live children and youth performances. 
Highlanders are known for attaching great importance to spi-
ritual experiences, hence the multitude of chapels, shrines and 
churches. Particular attention is paid to the church in Szaflary 
with a gothic statue of Madonna from Szaflary. In memory 
of the visit of Pope John Paul II in Podhale in 1997, in honour 
of the Pope, highlanders go to the Sursum Corda pilgrimage 
every year, which runs along the Pope’s Road from Krzeptówek 
to Ludźmierz through the commune of Szaflary.
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szaflary – serce Podhala
czy To dla akTyWnych, czy dla szukaJących odPoczynku – gmina szaflary 
zasPokoi PoTrzeby każdego TurysTy. bogacTWo aTrakcJi zlokalizoWanych  

TuTaJ sPraWia, że kTo raz odWiedził szaflary, Ten Wraca PonoWnie.
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DLA AKTYWNYCH
Gmina Szaflary proponuje swoim gościom różnorodne for-
my turystyki aktywnej. Szeroko rozbudowana sieć szlaków 
rowerowych i pieszych, łączących się z trasą okalającą Tatry, 
tzw. Szlakiem wokół Tatr, oferuje możliwość połączenia ak-
tywności fizycznej z podziwianiem wspaniałych krajobra-
zów. Kolarze i inni sportowcy znajdą tutaj raj na ziemi. Przy 
trasach znajdują się odpowiednio oznaczone strefy relaksu 
wraz ze stanowiskami naprawy rowerów oraz siłowniami 
zewnętrznymi. Z uwagi na położenie oraz dużą rozbieżność 
w wysokości nad poziomem morza gmina Szaflary stanowi 
doskonałe miejsce do różnorakich treningów sportowych  
i wyczynowych. Teren ten obfituje w rozmaite stanowiska 
oraz okazałości geologiczne i przylega bezpośrednio do 
Skałki Rogoźnickiej wpisanej na Listę UNESCO. 

RELAKS I WYPOCZYNEK
Dla zmęczonych trudami dnia codziennego Serce Podha-
la oferuje bogactwo kameralnych gospodarstw agrotu-
rystycznych i kwater prywatnych, gdzie można wypocząć 
z dala od wielkomiejskiego zgiełku. W ofercie znajdują się 
również luksusowe hotele i pensjonaty z urozmaiconą ofertą 
SPA. Wartościowym dodatkiem są zlokalizowane na terenie 
gminy dwa obiekty geotermalne: Gorący Potok i Termy Szafla-
ry, gdzie liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych po-
zwolą na błogie lenistwo w termalnej wodzie. W całej gminie, 
w tym także na terenie term, znajdują się restauracje, gdzie 
można delektować się smakami regionalnej kuchni.

GóRALE I TRADYCJA
Na każdym kroku można tutaj zobaczyć przywiązanie lokal-
nej społeczności do tradycji. W okresie letnim organizowane 
są imprezy plenerowe, jak Szaflarzańska Watra czy Gminny 
Przegląd Zespołów Regionalnych, gdzie można na żywo po-
słuchać występów dzieci i młodzieży. Górale znani są z tego, 
że przywiązują ogromną wagę do przeżyć duchowych, stąd 
mnogość kapliczek, kaplic i kościołów. Szczególną uwa-
gę zwraca kościół w Szaflarach z gotycką figurką Madon-
ny z Szaflar. Na pamiątkę wizyty Jana Pawła II na Podhalu 
w 1997 roku, ku czci papieża, górale rokrocznie udają się się 
na pielgrzymkę Sursum Corda, która biegnie Drogą Papieską 
z Krzeptówek do Ludźmierza przez gminę Szaflary.

LATO W GMINIE SZAFLARY 
SUMMER IN THE SZAFLARY COMMUNE
2  VI     XXI Piesza Pielgrzymka Sursum Corda (trasa w gminie Szaflary: Bańska Wy-

żna, Bańska Niżna, Maruszyna)
   21st Sursum Corda Pilgrimage (route in the Szaflary commune: Bańska 

Wyżna, Bańska Niżna, Maruszyna)
9  VI     II etap 56. Małopolskiego Wyścigu Górskiego (Bańska Wyżna – Pitoniówka)
   II phase of the 56th Małopolska Mountain Race (Bańska Wyżna – Pitoniówka)
7  VII     Tatra Road Race (Szaflary, Bańska Niżna, Bańska Wyżna)
   Tatra Road Race (Szaflary, Bańska Niżna, Bańska Wyżna)
8  VII     Festyn Strażacki w Szaflarach (Błonia Szaflarzańskie)
   Fireman’s Festival in Szaflary (Błonia Szaflarzańskie)
29  VII    Watra Szaflarzańska (Błonia Szaflarzańskie)
   Watra Szaflarzańska [Watchfire in Szaflary] (Błonia Szaflarzańskie)
10  VIII    75. Tour de Pologne – jeden z etapów biegnie przez gminę Szaflary
   75th Tour de Pologne – one of the stages runs through the Szaflary commune
26  VIII    Dożynki Gminne (Błonia Szaflarzańskie)
   Dożynki Gminne [harvest festival] (Błonia Szaflarzańskie)
Więcej na naszym profilu na Facebooku Serce Podhala – Gmina Szaflary
Find more on our Facebook Heart of Podhale – the Szaflary commune

szaflary – hearT of Podhale
WheTher for acTive PeoPle or for Those seeking resT - The szaflary commune 
saTisfies The needs of every TourisT. The WealTh of local aTTracTions means  

ThaT once you visiTed szaflary, you come back for more.
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Miejscowość ma bogatą uzdrowiskową tradycję, którą 
zapoczątkowali hrabia Witold Skórzewski i Władysław 
Mielżyński. To oni u schyłku XIX wieku realizując rodzą-
cą się wówczas ideę miasta-ogrodu, stworzyli zalążek 
najprzyjemniejszego do życia i wypoczynku miejsca pod 
Warszawą.

PobyT DLa zDRoWia i DobREj KoNDyCji
Konstanciński Park Zdrojowy i znajdująca się w jego ser-
cu tężnia solankowa od lat przyciągają rzesze turystów 
i kuracjuszy. Klimat Konstancina-Jeziorny sprzyja profi-
laktyce wielu schorzeń, m.in. kardiologicznych i laryn-
gologicznych. Tutaj swoją siedzibę mają słynne w całej 
Polsce wysoko wyspecjalizowane zakłady rehabilitacyj-
ne dla osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, 
niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z następstwami 
uszkodzenia układu nerwowego. 

aKTyWNy WyPoCzyNEK Na łoNiE NaTuRy
Konstancin-Jeziornę otaczają rezerwaty i lasy, dzięki 
którym powietrze jest tutaj nad wyraz czyste i przesy-
cone eterycznymi olejkami. Ozdobę krajobrazu stanowi 
Wisła, której bogactwo flory i fauny raduje miłośników 
dzikiej przyrody. Romantyczne ścieżki spacerowe i tema-
tyczne szlaki są atrakcyjne przez cały rok, przyciągając 
turystów i kuracjuszy. Miasto i okolice można zwiedzać 
także rowerem, korzystając ze ścieżek i wypożyczalni, 
lub pływając kajakiem po rzece Jeziorce.

KuLTuRaLNy i SPoRToWy PuLS MiaSTa
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych jest zróżnico-
wany i bogaty. Latem mieszkańców i gości przyciągają 
koncerty Letniego Sezonu Artystycznego, Dni Konstanci-
na, Jazz Zdrój Festiwal oraz Festiwal Sportów Teatralnych 
3-2-1 IMPRO. Położona nad Wisłą wieś Gassy jest cen-
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konsTancin-Jeziorna 
To WięceJ niż uzdroWisko
WarTo Tu PrzyJechać  nie Tylko dla słynneJ Tężni solankoWeJ. skąPane  

W zieleni rezerWaTy  Przyrody, Pełne bogacTW naTury lasy, 
nadWiślańskie kraJobrazy, liczne szlaki TurysTyczne, PrzePiękne zabyTkoWe Wille  

i aTrakcJe kulTuralno-sPorToWe To dobre PoWody, 
by nie Tylko na Weekend zaWiTać W Te gościnne sTrony.
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tralnym punktem Flis Festiwalu. Jesienny sezon teatralno-
-muzyczny rozpoczyna Festiwal Otwarte Ogrody. Wszyscy, 
którzy liczą na porcję sportowych emocji, również znajdą 
je w Konstancinie-Jeziornie. Amatorzy, jak i profesjonaliści, 
mogą wziąć udział w organizowanych biegach czy rowe-
rowych wyścigach. W grudniu zapraszamy do Parku Zdro-
jowego na lodowisko i Jarmark Świąteczny.

Konstancin-Jeziorna zaprasza na wyjątkowe festiwale, 
ciekawe koncerty oraz imprezy kulturalne i sportowe dla 
dorosłych i dzieci. W tym roku jeszcze:

 9 i 10 czerwca – Dni Konstancina, 
 16 i 17 czerwca – II Festiwal 

 Filmowy Świat Maklaka i jego przyjaciół, 
 23 czerwca – Wianki nad Wisłą, 
 24 czerwca – Konstanciński 

 Festiwal Biegowy im. Nurowskiego, 
 w weekendy czerwca, lipca i sierpnia  

– Koncerty letnie, kino plenerowe, potańcówki  
 15 i 16 lipca – Jazz Zdrój Festiwal, 
 25 i 26 sierpnia – Festiwal 3 2 1 Impro, 
 2 września – Dożynki Gminne, 
 8 i 9 września – Festiwal Otwarte Ogrody, 
 22 września – V Bieg im. Hopfera, 
 23 września  – Poland Bike Marathon, 
 11 listopada – Piknik Niepodległości, 
 9 grudnia – Mikołajkowy Poland Bike XC, 
 16 grudnia – Jarmark Świąteczny. 

The town has a rich tradition as a health resort, inaugu-
rated by count Witold Skórzewski and count Władysław 
Mielżyński. At the end of the 19th century, realizing the 
idea of a town-garden emerging at that time, they created 
the very first fragment of the most pleasant place to live 
and relax near Warsaw. 

aCTivE RELax iN THE NaTuRE
Konstancin-Jeziorna is surrounded by nature reserves and 
forests which make the air exceptionally clear and full of 
essential oils. The Vistula River ornaments the landscape 
with its rich flora and fauna – the source of pleasure for 
all wild nature lovers. Romantic walking paths and theme 
trails constitute touristic attraction for visitors and patients 
throughout the year. You can also visit the town and its 
surroundings on a bike, using bicycle paths and rentals or 
canoe on the Jeziorka River. 

FoR youR HEaLTH aND FiTNESS
The Park in Konstancin together with brine graduation 
tower situated in its heart have been attracting lots of to-
urists and health resort visitors for years. The climate in 
Konstancin-Jeziorna is favourable for preventing many 
diseases, among others cardiologic and laryngological 
ones. This is where highly specialized rehabilitation centres 
are located, famous all over the country, which help their 
patients suffering from motor organs disorders, physical 
disability as well as the consequences of damages to the 
nervous system. 

CuLTuRaL aND SPoRTiNG PuLSE oF THE ToWN
The schedule of cultural and sports events is very rich and 
diversified. In the summer, citizens and visitors are attrac-
ted by the concerts within the Summer Artistic Season, 
Konstancin Days, Jazz Zdrój Festival as well as the 3-2-1 
IMPRO Theatre Sports Festival. The village of Gassy, located 
by the Vistula River, is the central point of the Flis Festival. 

Autumn theatre and music season is inaugurated by the 
Open Gardens Festival. All those starving for sporting emo-
tions will find them in Konstancin Jeziorna, too. Amateurs 
as well as professionals can take part in the organized runs 
or bicycle races. In December, come to the ice rink and 
Christmas market organized in the Park. 

Konstancin-Jeziorna invites you to unique festivals, inte-
resting concerts as well as sports and cultural events for 
children and grown-ups. This year, you can still come to:

 June 9th and 10th – Konstancin Days,
 June 16th and 17th – 2nd Film Festival the World of Ma-

klak and his Friends,
 June 23rd – “Wianki” by the Vistula river,
 June 24th – Nurowski’s Konstancin Running Festival 
 all weekends in June, July and August

 summer concerts, open air cinema, dancing events
 July 15th and 16th – Jazz Zdrój Festival,
 August 25th and 26th –3 2 1 Impro Festival,
 September 2nd – Local Harvest Festival,
 September 8th and 9th –Open Gardens Festival,
 September 22nd – 5th Hopfer’s Run,
 September 23rd – Poland Bike Marathon,
 November 11th – Independence Picnic,
 December 9th – St. Nicolas’s Poland Bike XC,

konsTancin-Jeziorna
more Than a healTh resorT

iT is WorTh visiTing noT only for iTs graduaTion ToWer. naTure reserves 
baThed in green, foresTs full of naTural richness, landscaPes by The visTula 
river, numerous TourisT Trails, amazing hisTorical villas as Well as culTural 
and sPorTs aTTracTions – These are The reasons To visiT This hosPiTable Place 

noT only during The Weekend. 
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elbląg. między TradycJą  
a noWoczesnością

elbląg   
beTWeen TradiTion and moderniTy
a rich hisTory, inTeresTing TourisT rouTes, ProximiTy 
of many aTTracTions and excellenT TransPorT links. 

This is only a ParT of The advanTages of This  
excellenT TourisT base. We inviTe you To elbląg,  

for The Weekend or for longer.

The city lies on the border of picturesque lands: Wysoczyzna El-
bląska, Żuławy Wiślane, near the Vistula Lagoon and the Baltic 
Sea. 60 km from the international Gdańsk airport and close to 
the Russian border. It can be a pleasant stop on the way to War-
saw or to Kaliningrad, where the matches of the World Cup in 
football will be played.

SaFE PoRT FoR SaiLoRS
It is one of the oldest cities in Poland. Last year, Elbląg celebrated 
its 780th anniversary. Today, it combines tradition with moderni-
ty. The Elbląg Canal, a world-class monument of hydrotechnical 
art, has its origin in the heart of the Old Town.
The only active waterway in the world with a system of slipways 
and sluices. Thanks to them, ships overcome a 100-metre dif-
ference in water levels. In the season, cruises on the slipways 
take place every day. Currently, the Canal is being enlisted on the 
UNESCO world heritage list.

CiTy buiLT oN RuiNS
The Elbląg Old Town has a unique character. For over 30 years, 
it has been regenerating after almost total destruction during 
World War II. Tenements referring to old architecture are being 
built on the site of medieval foundations. Each construction is 
preceded by archaeological works.
Today, Elbląg is one of the best archaeologically examined cities 
in Europe. It is worth visiting the Archaeological and Historical 
Museum in Elbląg. There are unique exhibits - including those 
associated with Goths and Vikings, who inhabited these areas.

ELbLąG aND iTS viEWS
The central point of the Old Town is the Cathedral of St.Nicholas, 
with the highest tower to the right of the Wisła River (97 m). It 
takes about 20 minutes to reach the viewpoint. From there, in 
good weather, you can see the Malbork Castle and the Vistula 
Lagoon Come, visit. For the weekend or longer.

bogaTa hisToria, ciekaWe szlaki TurysTyczne, bliskość Wielu aTrakcJi  
i doskonałe Połączenie komunikacyJne. To Tylko część aTuTóW TeJ doskonałeJ 

bazy TurysTyczneJ. zaPraszamy do elbląga. na Weekend lub na dłużeJ.
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 Fot.: Patryk Kosmider – Fotolia.pl
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Miasto leży na granicy malowniczych krain: Wysoczyzny 
Elbląskiej, Żuław Wiślanych, w pobliżu Zalewu Wiślanego 
i Morza Bałtyckiego. 60 km od międzynarodowego lotni-
ska w Gdańsku oraz blisko granicy z Rosją. Może stano-
wić przyjemny przystanek w drodze do Warszawy lub do 
Kaliningradu, gdzie będą rozgrywane mecze mistrzostw 
świata w piłce nożnej.

bEzPiECzNy PoRT DLa żEGLaRzy
To jedno z najstarszych miast w Polsce. W ubiegłym roku 
Elbląg obchodził 780-lecie założenia. Dzisiaj łączy tradycję 
z nowoczesnością. W sercu starówki ma swój początek Ka-
nał Elbląski, światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicz-
nej. Jedyna na świecie działająca droga wodna z systemem 
pochylni i śluz. Dzięki nim statki pokonują 100-metrową 
różnicę poziomów wody. W sezonie rejsy po pochylniach 
odbywają się codziennie. Obecnie trwa proces wpisania 
Kanału na światową listę zabytków UNESCO. 

MiaSTo z RuiN
Wyjątkowy charakter ma elbląska starówka. Od ponad 30 
lat odradza się po niemal całkowitym zniszczeniu pod-
czas II wojny światowej. Na miejscu średniowiecznych 
fundamentów budowane są kamienice nawiązujące do 
starej architektury. Każdą budowę poprzedzają prace 

archeologiczne. Dzisiaj Elbląg jest jednym z naj-
lepiej przebadanych archeologicznie miast w Eu-
ropie. Warto odwiedzić Muzeum Archeologiczno-
-Historyczne w Elblągu. Znajdują się tam unikalne 
eksponaty – w tym związane z Gotami i wikinga-
mi, którzy zamieszkiwali te tereny. 

ELbLąG Ma WiDoKi
Centralnym punktem starówki jest katedra św. Mi-
kołaja, z najwyższą wieżą po prawej stronie Wisły 
(97 m). Wejście na punkt widokowy zajmuje około 
20 minut. Stamtąd przy sprzyjającej pogodzie do-
strzec można zamek w Malborku i Zalew Wiślany. 

Zapraszamy. Na weekend lub na dłużej.

Informacja Turystyczna / Tourist information
Ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg 
Tel. +48 55 239 33 77
ielblag@umelblag.pl
www.turystyka.elblag.eu

 Fot.: bartosz Rybaczewski
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oPanuJ gnieW!
hisToria zaklęTa W murach masyWnego zamku  

krzyżackiego i W fasadach sTarych kamieniczek  
z Podcieniami, magiczna aTmosfera, PraWdziWy  

szczęk zbroi rycerskich i Piękne PeJzaże. 
gnieW czaruJe.

   alina Woźniak      
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WAKACYJNE IMPREZY / HOLIDAY EVENTS
30 czerwca / 30 June

 Konny Turniej Rycerski Króla jana iii 
 Equestrian Tournament of King john iii Sobieski

29 lipca / 29 July
 Festiwal Dziedzictwa Regionalnego  Krzyżacy kontra Kociewiacy
 Regional Heritage Festival - The Teutonic Knights vs. Kociewiacy

11 sierpnia / 11 August
 vivat vasa!!! bitwa Dwóch vasów 1626
 vivat vasa !!! The battle of two vasas - 1626

17-19 sierpnia / 17-19 August
 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel
 international Gospel Music Festival

22 września / 22 September
 bieg Gniewski
 Gniew run

7-8, 14-15, 28-29 lipca, 4-5, 25-26 sierpnia 
7-8, 14-15, 28-29 July, 4-5, 25-26 August

 Podróż w przeszłość na zamku gniewskim
 journey to the future in Gniew castle



To urokliwe miasteczko usytuowane na Pomorzu, przy ujściu 
Wierzycy do Wisły, idealnie nadaje się na weekendowy wypad 
i na dłuższy pobyt, który można  połączyć z wypoczynkiem 
pośród nieskażonej  przyrody, zwiedzaniem Kociewia  i im-
prezami plenerowymi. W Gniewie – wbrew nazwie – panuje 
spokojna i relaksująca atmosfera, przesycona magią czasów 
minionych, zabytkowej architektury i malowniczych widoków.     

o Co KRuSzyć KoPiE 
Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z początku XIII wie-
ku. W 1276 r. przejęli ją Krzyżacy, którzy wkrótce wznieśli tu 
potężną warownię. Na przestrzeni dziejów przechodziła z rąk 
do rąk, była we władaniu krzyżackim, polskim, szwedzkim, 
pruskim. Tu rozegrało się wiele bitew, a najsłynniejsza z nich 
miała miejsce w 1626 r. między armiami dwóch królów z rodu 
Wazów: Zygmunta III Wazy oraz Gustawa II Adolfa. Na jej pa-
miątkę  odbywa się w sierpniu wspaniała rekonstrukcja starcia 
sprzed prawie 400 lat: Vivat Vasa!  
Zamek gniewski – największa twierdza krzyżacka na lewym 
brzegu Wisły – imponuje masywną, ceglaną bryłą z czterema 
wieżami. A jakie ma wnętrza! Wrażenie robi przeszklony dzie-
dziniec ze studnią i kramami, zbrojownia, wystawy muzealne, 
izba tortur, kaplica, klimatyczna karczma, w której można bie-
siadować i zagrać w kręgle. Atrakcją jest także możliwość no-
cowania w zamkowym hotelu. Kto szuka adrenaliny, znajdzie 
ją podczas multimedialnego pokazu „Wakacje z duchami”, 
gdzie nagrana historia warowni, opowiedziana przez znanych 
aktorów, przeplata się z efektami specjalnymi. 
Na zewnątrz zamek tętni życiem, ćwiczą tu członkowie Chorą-
gwi Husarskiej Marszałka Województwa Pomorskiego, odby-
wają się pokazy umiejętności rycerskich, musztry, widowiska, 
warsztaty rzemiosł dawnych. Można czuć się przeniesionym 
w czasie, praktykować strzelanie z kuszy, szermierkę czy jazdę 
konną. Warto złapać chwilę oddechu i z filiżanką kawy roz-
siąść się przed Pałacem Królowej Marysieńki. Zbudował go – 
jak wieść gminna niesie – Jan III Sobieski dla swej ukochanej 
żony. Stąd roztacza się widok na mury zamkowe, a z drugiej 
strony – na rozległą Dolinę Dolnej Wisły. W dole czeka przy-
stań z gondolami. Sielsko, anielsko… 

bajKoWE KLiMaTy
U stóp wzgórza zamkowego rozciąga się urocze miasteczko, 
którego układ przestrzenny prawie nie zmienił się od średnio-
wiecza, a zespół zabytkowych kamieniczek (niektóre pamięta-
ją XV w.) jest największy i najcenniejszy w całym wojewódz-
twie. Obecnie trwają tam prace rewitalizacyjne, dzięki którym 
już niedługo Gniew będzie jeszcze piękniejszy. Stare domo-
stwa podcieniowe (tzw. leby) w pastelowych barwach, bruko-
wane uliczki, tajemnicze zakamarki, gwarny plac Grunwaldzki 
z ratuszem, kościół św. Mikołaja i Ogród Historii tworzą niesa-
mowitą scenerię. Bajkowym i jakże sympatycznym symbolem 
miasta jest mały Miś Maciuś. Legenda mówi, że gdy Gniew 
opustoszał w czasie walk ze Szwedami,  w kościele pojawiły 
się  zwierzęta wypłoszone z lasu. Modlitwom o pokój przewo-
dził ów miś. Dziś jego 75-centymetrowa figura stoi w blendzie 
starej kamienicy nieopodal kościoła. 
A po podróży w przeszłość – czas na niezmącony wypoczynek. 
Gmina jest rajem dla wielbicieli dzikiej przyrody,  wędkarzy, 
kajakarzy, rowerzystów. Nacieszą się tu widokiem malowni-
czych  meandrów, jezior, lasów i ciszą przerywaną jedynie 
świergotem ptactwa. 
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  Konny Turniej Rycerski Króla jana iii rozgrywany 
na tle gniewskiego zamku jest najważniejszym 
turniejem w Europie.

  Equestrian Tournament of King john iii Sobieski 
held against the background of the castle is the 
most important tournament in Europe.

  Dystans 10 km ze startem i metą pod gniewską 
warownią – to dopiero gratka dla miłośników 
biegania!

  10-km distance with the start and finish under 
the Gniew castle – real treat for running enthu-
siasts!

  vivat vasa! – to rekonstrukcja bitwy polsko-
-szwedzkiej rozegranej w 1626 r. imprezie towa-
rzyszy wiele atrakcji.

  vivat vasa! - a reconstruction of the Polish-Swe-
dish battle from 1626. The event is accompanied 
by many attractions.

  Koncerty, występy festiwalowe, warsztaty wokalne 
i mnóstwo radości – gospel króluje w Gniewie!

  Concerts, festival performances, vocal workshops 
and lots of joy - gospel reigns in Gniew!

discover gnieW!
hisTory charmingly buried WiThin The Walls of The massive 

TeuTonic casTle and The old facades of TenemenT houses. 
magical aTmosPhere, The True clash of knighT armours and beauTiful landscaPes. 

This is gnieW.

   alina Woźniak      

This charming town located in Pomerania, at the mouth of Wierzyca to Wisła, is ideal for 
a weekend getaway and for a longer stay that can be combined with relaxation in the un-
spoiled nature, sightseeing in Kociewie and outdoor events. In Gniew (which translates to 
„anger”) - despite the name - there is a calm and relaxing atmosphere, saturated with the 
magic of past times, historic architecture and scenic views.

a ToWN WoRTH THE SWEaT
The first mention of the settlement comes from the beginning of the 13th century. In 1276, 
it was taken over by the Teutonic Knights who soon built a huge stronghold. Over the course 
of history, it passed from hand to hand. It was owned by the Teutonic Order, the Polish, the 
Swedish and the Prussian. Many battles were held here, and the most famous of them took 
place in 1626 between the armies of two kings from the Vasa family: Sigismund III Vasa and 
Gustavus Adolphus of Sweden. In memory of it, every August, a great reconstruction of the 
battle from almost 400 years ago takes place: Vivat Vasa! The Gniew castle – the largest Teu-
tonic fortress on the left bank of Wisła – impresses with a massive brick building with four 
towers. And the interior! Visitors are impressed by a glass courtyard with a well and stalls, 
an armoury, museum exhibitions, a torture chamber, a chapel, an atmospheric inn where 
you can feast and play bowling. Another attraction is the possibility of sleeping in the castle 
hotel. Those who are looking for adrenaline can find it during the multimedia show „Holidays 
with ghosts”, where the history of the fortress, told by famous actors and recorded, is mixed 
with special effects. Outside, the castle is teeming with life, members of the Hussar banner of 
the Pomeranian Province Marshal train here, demonstrations of knight’s skills, drills, specta-
cles, crafts workshops of the past take place. You feel like you are traveling in time, practicing 
crossbow shooting, fencing or horse riding. You should take a moment and sit down in front 
of the Marysieńka Palace with a cup of coffee. They say king John III Sobieski built it for his 
beloved wife. From here, you have a view of the castle walls and, on the other side, the vast 
Lower Vistula River Valley. There is a haven with gondolas below. True paradise...

FaiRy-TaLE aTMoSPHERE
At the foot of the castle hill stretches a charming town, whose spatial layout has not changed 
almost since the Middle Ages. The complex of historic tenement houses (some of them dat-
ing back to the 15th century) is the largest and most valuable in the entire province. Revi-
talisation works are currently underway, so Gniew will be even more beautiful soon. Old 
timber-framed houses (the so-called „leby”) in pastel colours, cobbled streets, mysterious 
corners, bustling Grunwald Square with the town hall, St. Nicholas Church and the Garden 
of History create an amazing scenery. The little bear Maciuś is a fairy-tale symbol of the town. 
The legend says that when Gniew was deserted during the fights with the Swedes, animals 
from the forest appeared in the church. The little bear led the prayers for peace. Today, its 
75-cm figure stands in the blende of an old tenement house near the church. After traveling 
to the past – it is time for undisturbed rest. The commune is a paradise for lovers of wild 
nature, anglers, canoeists and cyclists. Enjoy the view of picturesque meanders, lakes, forests 
and silence interrupted only by birds’ chirping.

a  W a l k  T H r o U g H . . .



TERMY MSZCZONÓW
to kompleks basenów wykorzystujący unikatową słodką wodę 

termalną, wydobywaną z głębokości 1602,5 m. Położony 45 km 
od Warszawy stanowi doskonałe miejsce do relaksu 

i wypoczynku dla całej rodziny.

W sezonie letnim na chętnych czekają:
 Dwie niecki basenowe z wodą termalną o temp. 30-340C
 Basen rekreacyjny z wodą o temp. 28-300C  
z różnego rodzaju atrakcjami wodnymi
 Zjeżdżalnie / masaże / gejzery / leżanki / sztuczna rzeka
 Basen sportowy z wodą o temp. 26-280C
 Brodzik dla dzieci z wodą o temp. 28-300C

 z minizjeżdżalnią oraz jeżem wodnym
 Grota solna
 Sauny suche
 Jacuzzi zewnętrzne
 Plaża trawiasta z boiskami do plażowej piłki siatkowej,  
placem zabaw dla dzieci oraz siłownią zewnętrzną
 8 tras rowerowych i 3 trasy piesze
 Bezpłatna wypożyczalnia rowerów i kijków do nordic walking

 
TERMY MSZCZONÓW
ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów
www.termymszczonow.eu
tel./faks 46 857 87 81



Take an acTive resT  
in The białoWieża foresT region

    anna kłossoWska      

kayaks, bicycles, nordic Walking, quesTs 
– TourisTic Trails of The haJnóWka counTy 

abound in aTTracTions PerfecT even 
for The mosT demanding TourisT.

16 biCyCLE RouTES
Cycling enthusiasts can choose from 16 routes, from a dozen to 
over 80 km long. They will discover the architecture of the Białowie-
ża Forest region and the traces of multiculturalism of these lands, 
„mystic places” and fountains, stork nests and other birds and ani-
mals living in the forest backwoods. They will bend over the graves 
of the heroes of the national uprisings and the Home Army. They 
will take part in folk craft workshops – such as wedding baking.

7 NoRDiC WaLKiNG TRaiLS
Seven Nordic walking trails lead through exceptionally beautiful 
nature reserves, near the Orthodox church, with priceless icons 
and wooden buildings with unique ornamentation, to the waters 
where you can swim and catch „fish thiiiis big”.13

FoR KayaKERS aND WaLKERS
Kayaking on the Narew and Narewka rivers guarantees 150 km of 
endless adventure; water reservoirs allow you to rent equipment. 
Walkers will not be disappointed with routes running on asphalt 
or gravel paths: from hajnówka to Białowieża, that is to bison, 
or to Narewka or Orzeszkowo, along the guerrilla path, or from 
Białowieża to Topiło.

FoR SiNGLES, FaMiLiES aND GRouPS
All trails are precisely marked and equipped with places for rest 
with shelters and tables. Each of them offers unique natural and 
cultural attractions (local dialect, centres of folk art, such as root 
carving). The attraction of many of them are lookout towers for 
observation of Narew and the Białowieża National Park. Spa cen-
tres, paintball, hot air balloon flights and narrow-gauge railway 
complete the range of possibilities. Slogans on theme villages en-
courage singles, families and groups to relax:
„Lipiny is a place where potatoes are the case” or „Borysówka 
wooden town, adventure awaits now”. Quests is a great way to have 
fun and learn. It is Explorer Expeditions in the Białowieża Forest (also 
in the form of a downloadable application for smartphones).They 
follow, among others, the footsteps of Queen Bona, the Jewish histo-
ry of Narewka and handmade the artists from Czeremcha.
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WyPoczniJ akTyWnie W regionie 
Puszczy białoWieskieJ

kaJaki, roWery, nordic Walking, quesTy  
– szlaki TurysTyczne PoWiaTu haJnoWskiego obfiTuJą 

W aTrakcJe dla naJbardzieJ WymagaJącego TurysTy.

    anna kłossoWska      
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16 TRaS RoWERoWyCH
Amatorzy dwóch kółek mogą wybierać  spośród 16 
tras o długości od kilkunastu do ponad 80 km. Odkry-
ją na nich architekturę regionu Puszczy Białowieskiej 
i ślady wielokulturowości tych ziem, „miejsca mocy” 
i krynice, bocianie gniazda oraz inne ptactwo i zwie-
rzynę zamieszkującą puszczańskie ostępy. Pochylą się 
nad mogiłami bohaterów narodowych zrywów i AK. 
Wezmą udział w warsztatach ludowego rzemiosła – na 
przykład pieczenia weselnego korowaja. 

7 TRaS NoRDiC WaLKiNG
Siedem tras nordic walking prowadzi przez wyjąt-
kowo piękne rezerwaty, w pobliżu prawosławnych 
cerkwi z bezcennymi ikonostasami i drewniany-
mi zabudowaniami o unikalnej ornamentyce, nad 

akweny, w których można wykąpać się i złowić  
„taaką” rybę.

DLa KajaKaRzy i PiECHuRóW 
Spływy kajakowe Narwią i Narewką gwarantują 150 km 
niekończącej się przygody, stanice wodne umożliwiają 
wypożyczenie sprzętu. Piechurów nie rozczarują trasy 
biegnące asfaltowymi lub  żwirowymi duktami: z Haj-
nówki do Białowieży, czyli do żubrów, albo do Narewki 
czy Orzeszkowa szlakiem walk partyzanckich lub z Bia-
łowieży do Topiło.

DLa SiNGLi, RoDziN i GRuP
Wszystkie szlaki są precyzyjnie oznakowane i wyposa-
żone w miejsca do wypoczynku z wiatami i stołami. 
Każdy z nich oferuje wyjątkowe atrakcje przyrodnicze 

i kulturowe (miejscowy dialekt, ośrodki twór-
czości ludowej tak niebanalnej jak korzeniopla-
styka). Atrakcją wielu z nich są wieże widokowe 
przy rzekach – Narwi i Narewce oraz w Białowie-
skim Parku Narodowym. 
Ośrodki SPA, paintball, loty balonem, kolej dre-
zynowa, a także kolejka wąskotorowa dopeł-
niają paletę możliwości. Do wypoczynku singli, 
rodziny i grupy namawiają wierszowane sloga-
ny wiosek tematycznych, jak: „Lipiny to wioska 
taka, co nade wszystko kocha ziemniaka” lub 
„Borysówka Wieś Drewniana, Przygoda z nami 
niezapomniana”. Świetnie bawić się i uczyć 
w terenie można poprzez Questy – Wyprawy 
Odkrywców w Puszczy Białowieskiej (również 
w formie aplikacji do ściągnięcia na smartfony). 
Podążają one m.in.: śladem Królowej Bony, ży-
dowskiej historii Narewki czy dziełami rąk z Cze-
remchy. 



W północno-wschodniej części Polski 10 km od Białegosto-
ku i 200 km od Warszawy, w sercu Parku Krajobrazowego 
Puszczy Knyszyńskiej leży jedno z najmłodszych polskich 
uzdrowisk – Supraśl.  Niezwykle atrakcyjny zakątek ma 
za sobą ponad 500-letnią tradycję. Założyli go mnisi św. 
Bazylego. Legenda spisana przez zakonników w XVIII w. 
głosi, że bracia puścili na wody Supraśli drewniany krzyż 
z relikwiami, prosząc Bożą Opatrzność, aby zatrzymał się 
w miejscu najbardziej dogodnym. Tam mieli wybudować 
klasztor. Obecnie Supraśl liczy ok. 5 tys. mieszkańców.  
W  Uzdrowisku Supraśl czas wydaje się płynąć wolniej, 
a sosnowy las, kształtuje mikroklimat. Tu unoszą się zdro-
wotne sosnowe olejki eteryczne, a przy śpiewie ptaków od-
poczywają zaganiani współczesnością ludzie. Miejscowość 
ta ma swoje „czarne złoto” - złoża borowin posiadających 
niezwykłe właściwości lecznicze. Dlatego też Supraśl może 
się poszczycić statusem Uzdrowiska. Położenie na polanie 
leśnej otoczonej ze wszystkich stron borami sosnowymi 
daje niepowtarzalne szanse wypoczynku w komfortowych 
i klimatycznych hotelach i ośrodkach, które oferują łącznie 
800 miejsc noclegowych. Uzupełnieniem oferty są hotelo-
we baseny, SPA oraz gabinety odnowy. Dzięki swoim zabyt-
kom Supraśl został przez Ministerstwo Kultury wpisany na 
listę 42 miejsc, które trzeba w Polsce koniecznie zobaczyć. 
Są tu piękne drewniane domy, pałac, klasztor, kościoły, 
muzeum ikon. Piękno klimatu drewnianych domów do-
pełnia Teatr Wierszalin, nadrzeczne bulwary, place zabaw, 

ścieżka rowerowa Polski Wschodniej i wiele innych atrak-
cji. Wyjątkowe walory Supraśla zostały zauważone także 
przez filmowców. To właśnie tu nakręcono kilka znanych 
i lubianych filmów. Perypetie bohaterów „U Pana Boga za 
piecem” czy „Blondynki” rozgrywają się na tle pięknych su-
praskich plenerów. Dlaczego właśnie tu? Bo ciężko tego 
jedynego w swoim rodzaju miejsca na ziemi nie polubić. 

Supraśl jest świetnym miejscem do inwestycji w zdrowie, 
wypoczynek i rekreację. Kilka miesięcy temu, w północnej 
części strefy uzdrowiskowej „A” otwarty został szpital re-
habilitacyjno-uzdrowiskowy dla 300 pacjentów. Koszt in-
westycji sięgnął kilkunastu milionów złotych. Szpital prze-
prowadza w Supraślu zabiegi oparte o naturalne zasoby 
regionalne, w pierwszej kolejności borowinę z Podsokołdy 
ale też to co można pozyskać z lasów. Szpital to nie jedyna 
inwestycja w Supraślu. Gmina dysponuje dużymi, pustymi 
działkami, na których można wybudować większe obiek-
ty. Dodatkowo w centralnej części miasta KRUS przejął 
3 hektarową nieruchomość po byłej szkole powiatowej 
pod ośrodek rehabilitacyj-no-szkoleniowy dla rolników.  
Wszystkie opisane powyżej inwestycje należy traktować jak 
dobry początek rzeczy, które spotkają Supraśl w przyszło-
ści. Przy tym tempie rozwoju kolejni inwestorzy powinni 
jak najszybciej pojawić się w Uzdrowisku, by zapoznać się 
z ofertą proponowanych terenów. 

Zapraszamy do Uzdrowiska Supraśl
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dlaczego WarTo 
Polubić uzdroWisko suPraśl?

Jak oPisać suPraśl W kilku słoWach? Jako zaToPione W sercu lasu Pogranicze  
Wielu kulTur, narodoWości i religii, gdzie głóWnym Walorem, decyduJącym  

o rozWoJu TurysTyki uzdroWiskoWeJ JesT Przyroda i niePoWTarzalny klimaT.  
licznie PrzybyWaJą Tu Turyści Wabieni doskonałą bazą TurysTyczną,  

kraJobrazem kulTuroWym i niezWykle urokliWą doliną rzeki suPraśl. 
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WWW.suPrasl.Pl       WWW.facebook.com/suPraslnaszagmina/
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Why is iT WorTh To 
like The suPraśl healTh resorT?

hoW To describe suPraśl in a feW Words? as a borderland of many culTures, naTions  
and religions sunk in The hearT of a foresT, in Which The main virTue, boosTing The develoPmenT  

of sPa Tourism is naTure and unique aTmosPhere. many TourisTs arrive here, aTTracTed  
by a greaT TourisT base, culTural landscaPe and charming valley of The suPraśl river.

In the north -eastern part of Poland, 10 km from Białystok
and 200 km from Warsaw, in the heart of the Knyszyn Fo-
rest Landscape Park, there is one of the youngest Polish he-
alth resorts – Supraśl. It is a very attractive place with over 
500 years of tradition. It was established by the Basilian 
monks. The legend written down by the monks 
in the 18th century says that the brothers put a wooden 
cross with relics on the Supraśl River, asking the Divine 
Providence to stop it at the most convenient place. That’s 
where they were supposed to build a monastery. Currently, 
Supraśl has about 5 thousand inhabitants. In the Supraśl 
Health Resort, time seems to be passing slower and pine 
forest shapes the microclimate. The healthful pinewo-
od essential oils hang here and people have the opportuni-
ty to rest listening to singing birds. The town has its „black 
gold” – deposits of therapeutic mud that has 
unusual medicinal properties. Therefore, Supraśl enjoys 
the status of a health resort. Located on the forest cle-
aring, surrounded by pine forests, it gives a unique op-
portunity to rest in the comfortable and climatic hotels 
and centres that offer, in total, 800 accommodation pla-
ces. The offer is supplemented by hotel swimming po-
ols, SPA and wellness centres. Thanks to its Monuments, 
Supraśl was entered by the Ministry of Culture into a list 
of 42 places that you must see in Poland. You can find here
beautiful wooden houses, palace, monastery, chur-
ches, museum of the icons. The beauty of wooden ho-

uses is complemented with Wierszalin Theatre, riverside 
boulevards, playgrounds, cycle path of Eastern Poland and 
many other attractions. Unique virtues of Supraśl were also 
appreciated by film-makers. A few popular movies were 
shot here. Such movies as “In heaven as it is on Earth” 
or „Blonde girl” are set in Supraśl. Why here? Because it is 
hard not to like this amazing place on Earth.

Supraśl is a great place for investments in health, leisure 
and recreation. A few months ago, a rehabilitation ho-
spital for 300 patients was opened in the northern part 
of spa zone „A”. The cost of this investment amounted 
to over a dozen million zlotys. The hospital performs treat-
ments using natural regional resources, mainly therapeutic 
mud from Podsokolda, but also using what we can find in 
the forests. The hospital is not the only investment in Su-
praśl. The commune possesses large, empty plots, where 
You can build larger buildings. In addition, in the central 
part of the town, the Farmers’ Social Security Fund has 
taken over a three-hectare real estate, which was former-
ly a District School, to build a rehabilitation and training 
centre for farmers. All investments described above should 
be treated as the beginning of good things that will hap-
pen in Supraśl in the future. At such a pace of develop-
ment, other investors quickly appear in the health resort to 
check the offer of proposed lands. 

 Visit us at the Supraśl Health Resort
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Na gości szukających wytchnienia czeka kąpielisko plażowe.  
15 odkrytych basenów ze sztucznymi falami, jacuzzi i nowo oddane 
brodziki dla najmłodszych oddzielają malownicze groble. Prawdziwą 
sensacją jest piaszczysty brzeg z palmami.

Aktywnemu wypoczynkowi sprzyjają 12-metrowe wieże do 
skakania, 9 zjeżdżalni oraz rwąca rzeka i  strefa ekstremalna z  6 
nowymi zjeżdżalniami. Dla dzieci przygotowano minizjeżdżalnię 
przypominającą słonia. Jest ona głównym motywem wodnych 
zamków z fontannami i bogato wyposażonych placów zabaw. 

W hali basenów termalnych znajdują się 3 kryte baseny z wodą  
o temperaturze od 32 do 38oC oraz 4 odkryte baseny, w których  
liczne atrakcje znakomicie ubarwiają wypoczynek.

Goście mogą korzystać z gabinetów SPA, kąpielisko oferuje ponad 40 
różnych programów zabiegowych.

Za wysoką jakość usług certyfikowane walory wód Hajdúszoboszló 
uhonorowano na Węgrzech tytułem Kąpieliska  Roku 2018.

Hungarospa Hajdúszoboszló is the 3 dimensions of rest: Relaxation, 
Recreation, Convalescence. The offer is addressed to all age groups.

A beach is waiting for guests looking for a rest. 15 outdoor pools with 
artificial waves, whirlpools and newly renovated paddling pools for the 
youngest are separated by picturesque dikes. The real sensation is the 
sandy shore with palm trees. 

12-metre jumping towers, 9 water slides, a rapid river and an extreme zone 
with 6 new slides favour active rest. For children, there is a mini-school 
resembling an elephant. It is the main motif of water castles with fountains 
and richly equipped playgrounds.

In the hall of the thermal pools, there are 3 indoor pools with water at 
a temperature of 32 to 38 °C and 4 outdoor pools, where numerous 
attractions wonderfully enrich the holiday.

Guests can use the SPA rooms; the bathhouse offers more than 40 different 
treatment programs.

High quality of services and certified water qualities - Hajdúszoboszló was 
honoured in Hungary with the title of Bathing Resort of the Year 2018.

Hungarospa Hajdúszoboszló to 3 wymiary wypoczynku: Relaks, Rekreacja, Rekonwalescencja. Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych.

Hungarospa Hajdúszoboszló is the 3 dimensions of rest: Relaxation, Recreation, Convalescence. The offer is addressed to all age groups.

Hulaj dusza w Hajdúszoboszló
Heaven can wait! Hajdúszoboszló

          Więcej informacji lub rezerwacja:  Biuro Turystyczne THERMAL TOURIST,  Adres: 4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.
                    Tel./faks: +36-52/ 558-551    E-mail: thermaltourist@hungarospa.hu     Website: www.hungarospa.hu/pl
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(nie)znany Pałac W sannikach
od 37 laT W sannikach odbyWaJą się koncerTy choPinoWskie, kTórym ToWarzyszy  

recyTacJa PoezJi W Wykonaniu znanych akToróW, a Także WysTaWy malarsTWa,  
foTografii, rzeźby lub grafiki oraz bezPłaTne koncerTy PleneroWe.

    monika gadzińska      
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PałaC żyjE
XVIII-wieczny pałac w Sannikach, otoczony zabytkowym 
parkiem, jest siedzibą Europejskiego Centrum Artystycz-
nego im. Fryderyka Chopina. Jest tu miejsce zarówno na 
działalność artystyczną, jak i na konferencje naukowe czy 
biznesowe, do dyspozycji są wyposażone w wysokiej jako-
ści sprzęt multimedialny i nowoczesne nagłośnienie sale 
konferencyjna i koncertowa.

DoM PRaCy TWóRCzEj
W północnym skrzydle pałacu znajduje się Dom Pracy 
Twórczej. To komfortowe miejsce dla muzyków, uczestni-
ków szkoleń czy konferencji i wszystkich, którzy potrzebują 
ciszy i spokoju oraz odpowiedniego klimatu dla swej twór-
czości.

jEDyNy TaKi Na MazoWSzu
Neoklasycystyczny pałac w Sannikach jest na Mazowszu je-
dynym obiektem związanym z Fryderykiem Chopinem, któ-
ry jest historycznie autentyczny. Zbudowany został przez 
rodzinę Pruszaków w roku 1793, a kolejni właściciele do-
konywali jego rozbudowy. To tu latem 1828 roku mieszkał 
i komponował Fryderyk Chopin.

łaKoCiE CHoPiNa
Fryderyk Chopin bardzo lubił słodycze, choć nie wszyscy 
biografowie o tym wspominają. Kawiarnia w pałacowej 
oranżerii w dni koncertów oraz soboty i niedziele od maja 
do końca września zaprasza na Łakocie Chopina. Można tu 
zjeść domowe ciasta, wypić doskonałą kawę, ochłodzić się 
deserem lodowym.

DLa DoRoSłyCH i DLa DziECi
Blisko 11-hektarowy park sprzyja rodzinnym spa-
cerom. Parkowymi alejkami można jeździć na 
rowerach i uprawiać nordic walking, są też bo-
iska do tenisa ziemnego, badmintona i siatkówki. 
Potrzebny sprzęt można wypożyczyć bezpłatnie 
u ochrony obiektu. Plac zabaw zapewni rodzicom 
najmłodszych spokojne wysłuchanie plenerowe-
go koncertu.

zaPRoSzENiE Na MajóWKę
Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza w godz. 8-21. 
Pałac pod opieką przewodnika można zwiedzać 
1, 3, 5 i 6 V w godz. 10-18, 2 i 4 V od 8 do 15,  
a w pozostałych godzinach z audioprzewodnikiem.  
13 maja, o godzinie 1400 zapraszamy na koncert cho-
pinowski. Na fortepianie grać będzie Yuxian Ding, 
a poezję usłyszymy w wykonaniu Jana Englerta.

DziEń DziECKa  
W niedzielę, 3 maja, o godzinie 14, w pałacu 
odbędzie się koncert fortepianowy. Przy instru-
mencie zasiądzie Maria Marquez Torres, a towa-
rzyszyć jej będzie Jarosław Boberek.
Od godz. 1600 do 1800 impreza dla dzieci (wstęp 
wolny) przygotowana przez Teatr Katarynka 
z Gdańska oraz Europejskie Centrum. W progra-
mie m.in.: spektakl „Księżniczka Rosa i Siemek”, 
namiot widowiskowy, animacje, strefa malucha. 
Poza tym będą zjeżdżalnia, euro bungee, koła 
wodne, byk rodeo, bieg rodzinny, konkurencje 
sportowe i wiele innych atrakcji.

(un)knoWn 
Palace in sanniki

for 37 years, choPin concerTs have been held  
in sanniki, accomPanied by PoeTry reciTing Performed 
by famous acTors, as Well as exhibiTions of PainTings, 

PhoTograPhs, sculPTures or graPhics, 
and free oPen-air concerTs.

   monika gadzińska    

THE PaLaCE LivES
The 18th-century palace in Sanniki, surrounded by a historic park, is 
the seat of the Fryderyk Chopin European Art Centre. There is place 
for both artistic and scientific or business conferences, high-quality 
multimedia equipment and a modern sound system for conference 
and concert halls.

HouSE oF CREaTivE WoRK
In the northern wing of the palace, there is the House of Creative 
Work, with 13 beds. It is a com-fortable place for musicians, par-
ticipants of trainings and conferences, and all who need peace and 
quiet as well as the right atmosphere for their creativity.

FoR aDuLTS aND CHiLDREN
The 11-hectare park favours family walks.You can ride the park alleys 
on bikes and enjoy Nordic walking. There are also tennis, badminton 
and volleyball courts. The necessary equipment can be borrowed 
free of charge at the facility’s security staff. The playground will al-
low parents of the youngest children to peacefully enjoy an open-air 
concert.

May Day PiCNiC iNviTaTioN
The palace and park complex invites you between 8 AM and 9 PM. 
The palace can be visited with a guide on 1, 3, 5 and 6 May between 
10 AM and 6 PM, as well as on 2 and 4 May between 8 AM and 3 
PM, at other hours with an audio guide. On 13 May at 2 PM we 
invite you to a concert of Yuxian Ding, while Jan Englert will read 
poetry.

CHiLDREN’S Day
On Sunday 3 May, at 2 PM, the Chopin concert will be held in the 
palace. Maria Marquez Torres will play, accompanied by Jarosław 
Boberek  From 4 PM to 6 PM - children’s party (free entry) prepared 
by Teatr Katarynka from Gdańsk and the European centre. 
The program includes, among others: the spectacle „Princess Rosa 
and Klimek”, the amazing tent, animations, toddler zone. In addi-
tion, there will be a water slide, euro bungee, water wheels, rodeo 
bull, family run, sports competitions and many other attractions.

 
ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, 

tel./faks 24 268 11 08, 
www.ecasanniki.pl, sekretariat@ecasanniki.pl

Obiekt jest przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
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KOMPLEKSOWE 
LECZENIE I REHABILITACJA 
W 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym w Busku–Zdroju 
realizujemy zasadę kompleksowego leczenia uzdrowiskowego, która opiera się 
na zastosowaniu w jednym miejscu i czasie zabiegów balneologicznych, lecze-
nia ruchem, bogatej gamy zabiegów fizykoterapeutycznych i masaży, a także 
diety i edukacji zdrowotnej. Skojarzone działanie zabiegów oraz specyficzne 
właściwości mikroklimatu zapewniają szybki powrót do sprawności ruchowej 
leczonym u nas pacjentom i kuracjuszom.
Głównym wskazaniem do rehabilitacji w naszym Szpitalu są zespoły bólowe 
kręgosłupa i stawów obwodowych, stany po przebytych operacjach narządu 
ruchu oraz stany po urazach narządu ruchu.
W indywidualnej pracy z pacjentem stosujemy uznane metody terapeutyczne 
McKenziego, PNF, S-E-T oraz nowatorskie BMS, Tergumed System, a także wła-
sne zestawy ćwiczeń wypracowane na bazie doświadczeń zdobytych w trak-
cie ponad 80 lat funkcjonowania Szpitala. Naturalnym tworzywem leczniczym 
stosowanym u nas są słynne buskie wody siarczkowo–siarkowodorowe słone. 
Atutem naszego Szpitala jest profesjonalna kadra medyczna i logistyczna.
Posiadamy funkcjonalnie urządzone pokoje 1- i 2-osobowe oraz apartamenty. 
Budynki Szpitala stanowią jeden połączony kompleks. Infrastruktura Szpitala 
dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjnym funkcjonuje  
System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy ISO 9001 w zakre-
sie  usługi leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji pacjentów i żywienia.

Informacja i rezerwacja miejsc pełnopłatnych:
tel. +48 41 378 03 85

Recepcja: +48 41 378 24 17
e-mail: rezerwacja@szpitalwojskowy.pl

  www.szpitalwojskowy.pl

21 Wojskowy Szpital 
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

SP ZOZ w Busku-Zdroju
ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój 

woj. świętokrzyskie



IKONA WYTWORNOŚCI
Położony w zakolu rzeki Poprad, zwanym Polską Łopatą, „Wiktor” 
jest perłą zdrojowej architektury Żegiestowa. Wyróżnia się szla-
chetną sylwetką z  charakterystycznym cylindrycznym aneksem. 
Zbudowano go w 1936 roku według projektu lwowskich architektów 
Jana Bagieńskiego i Zbigniewa Wardzała. Od razu zachwycił kuracju-
szy i przykuł uwagę znawców. Uznano go za dzieło przełomowe oraz 
za jeden z najwytworniejszych budynków południowej części kraju 
i ikonę polskiego modernizmu.

WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
W  położonym w  sercu Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
ośrodku pod specjalistyczną opieką można się poddawać zabiegom 
hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, inhalacjom w  grocie 
solnej i rehabilitacji ruchowej w basenie. Wykorzystuje się w nich 
borowiny i wody mineralne ze źródeł Zofia II, Jan, Zuber, Stanisław 

„Wiktor” – numer 1 w Żegiestowie
Malowniczo położony ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy „Wiktor” zachwyca zabytkową, funkcjonalną 
architekturą. Jest to wyjątkowe miejsce, komfortowo i nowocześnie wyposażone, znakomite na pobyty  
rekreacyjne oraz dla zdrowia i urody, a także doskonała baza imprez integracyjnych i centrum konferencyjne.

Picturesquely situated, the „Wiktor” sanatorium and leisure centre impresses with its historic, functional 
architecture. It is a unique place, comfortably and modernly equipped, perfect for recreation and for health 

and beauty, as well as an excellent base for integration events and a conference centre.

ICON OF REFINEMENT
Located in the bend of the Poprad river, known as Łopata Polska, 
„Wiktor” is the pearl of the spa architecture of Żegiestów. It is dis-
tinguished by a noble silhouette with a characteristic cylindrical 
annex. It was built in 1936 according to the design of Lviv architects 
Jan Bagieński and Zbigniew Wardzała. It immediately delighted the 
patients and attracted the attention of experts. It was considered  
a breakthrough and one of the most elegant buildings in the south-
ern part of the country and an icon of Polish modernism.

WHOLE RANGE OF POSSIBILITIES
In the heart of the Poprad Landscape Park, under specialist care, you 
can undergo hydrotherapy, balneotherapy, physical therapy, inhala-
tion in a salt cave and movement rehabilitation in a swimming pool.
They use mud treatment and mineral waters from the sources Zofia 
II, Jan, Zuber, Stanisław and Józef.

 „Wiktor” - no. 1 in Żegiestów

i  Józef. Regeneracji ciała i  relaksowi 
dedykowane jest bogato wyposażone 
SPA z  basenem z  hydromasażem i  dy-
szami masującymi, kompleksem saun, 
jacuzzi, grotą solną, stołami do ćwiczeń 
kształtujących sylwetkę, fotelem oraz 
masującym łóżkiem wodnym. Ośrodek 
ma własną pijalnię wód mineralnych, 
których można skosztować również 
z czystej ciekawości i dla przyjemności. 
Dostępna w  pijalni woda lecznicza 
„Zofia” ma unikalny w skali kraju skład 
chemiczny. 
Pokoje z miejscami dla 150 osób są 
nowocześnie i komfortowo wyposa-
żone. Na terenie całego ośrodka działa 
łączność bezprzewodowa i telewizja sate-
litarna. Oprócz tarasów widokowych jest 
miejsce do grillowania i palenia ognisk. 
Są boiska do piłki nożnej i siatkówki 
oraz stół do ping-ponga. Goście ośrodka 
chwalą miłą obsługę na recepcji i stołów-
ce, zwracają uwagę na zadbaną zieleń, 
luksusowe i eleganckie wyposażenie 
oraz panującą w ośrodku czystość. Osoby 
korzystające z zabiegów doceniają miłą i 
kompetentną obsługę, a także to, że nie 
traciły czasu na czekanie na swoją kolej. 
Zwracają też uwagę na ciekawą turystycz-
nie okolicę, którą można zwiedzać po 
zabiegach. Bywalcy „Wiktora” polecają 
ośrodek zwłaszcza osobom, które cenią 
ciszę i spokój, a także lubią spacery lub 
nordic walking. 

Wykaz zabiegów oferowanych 
w Sanatorium „Wiktor” Cechini
Wiktor Cechini Medical & SPA treatments  

FIZYKOTERAPIA / PHYSICAL THERAPY:
•	 lampa	sollux	/	sollux	lamp,
•	 lampa	kwarcowa	/	quartz	lamp,
•	 lampa	BIO-V	/	BIO-V	lamp,
•	 diatermia	krótkofalowa	/	short-wave	diathermy,
•	 galwanoborowina	/	galvanic	peloid	wrap,
•	 diadynamic	/	diadynamic,
•	 terapuls	/	terapuls,
•	 ultradźwięki	/	ultrasounds,
•	 inhalacje	/	inhalations,
•	 jonoforeza	/	iontophoresis.

HYDROTERAPIA / HYDROTHERAPY:
•	 masaż	podwodny	/	underwater	massage,
•	 bicz	szkocki	/	Scottish	whip,
•	 masaż	wirowy	kończyn	górnych,	 

whirl massage of upper limbs,
•	 masaż	wirowy	kończyn	dolnych,
 whirl massage of the lower limbs,
•	 natrysk	płaszczowy	/	coat	shower,
•	 kąpiel	mineralna	/	mineral	bath,
•	 kąpiel	solankowa	/	brine	bath.

KINEZYTERAPIA / KINESITHERAPY:
•	 masaż	klasyczny	/	classic	massage,
•	 masaż	limfatyczny	/	lymphatic	massage,
•	 masaż	mechaniczny	/	mechanical	massage,
•	 gimnastyka	indywidualna	/	individual	gymnastics,
•	 gimnastyka	zbiorowa	/	group	gymnastics,
•	 uniwersalny	gabinet	usprawniania	leczniczego	„ugul”,
 „ugul” universal medicinal improvement cabinet
•	 rowerki,	atlas,	wiosła	/	bicycles,	atlas,	paddles.

PELOIDOTERAPIA / PELOIDOTHERAPY:
•	 zawijania	borowinowe	/	Mud	wrapping,
•	 kąpiel	borowinowa	/		Mud	bath.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiktor” Cechini
33-370 Żegiestów-Zdrój, Łopata Polska 24

Recepcja: +48 18 471 72 68, Rezerwacja: +48 18 471 72 51
e-mail: rezerwacja@cechini.pl, www.wiktor.cechini.pl

Regeneration of the body and relaxa-
tion	 is	provided	by	 the	 richly	 equipped	
SPA with a pool with hydromassage 
and massage jets, sauna complex, 
jacuzzi, salt cave, fitness tables for 
figure shaping exercises, armchair and 
massaging waterbed. The resort has its 
own mineral water pump room, which 
you can also try out of pure curiosity and 
for pleasure. The „Zofia” therapeutic 
water available in the pump room has 
a	 chemical	 composition	 unique	 in	 the	
country.
Rooms with accommodation for 150 
people are modern and comfortably 
furnished. Wireless internet and satellite 
TV	 are	 available	 throughout	 the	 resort.	
In addition to viewing terraces, there is 
a barbecue and bonfire area. There are 
football and volleyball courts and a ping-
pong table. Guests of the resort praise 
the friendly service at the reception and 
canteen, value the greenery, luxurious 
and elegant furnishings and the cleanli-
ness of the resort. People who use the 
treatments appreciate the friendly and 
competent service, as well as the fact that 
they did not waste time waiting for their 
turn. They also draw attention to the 
interesting tourist area, which can be vis-
ited after treatments. People recommend 
the resort especially to those who value 
peace	and	quiet,	and	also	like	walking	or	
Nordic walking.



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

The unquestionable advantage of the hotel is its lo-
cation in the centre of Gdańsk-Oliwa, which means it 
is a stone’s throw from the airport, train station, busi-
ness centres (Olivia Gate, Alchemy, Arkońska Business 
Park), shopping centres (Baltic Shopping Centre), Oli-
wa Shopping Centre, ALFA Shopping Centre, Przymo-
rza Shopping Centre), Ergo Arena Hall and Stadium 
Energa Gdańsk (PGE Arena).
Hotel***Oliwski has 52 rooms with bathrooms, air-con-
ditioning, cable tv and free Wifi.  Breakfast is served in 
the form of lavish buffets.
To create the best, comfortable conditions for our gu-
ests and to diversify their stay, the hotel is equipped 
with 2 conference rooms, an underground garage, lifts, 
a massage parlour, a lobby-bar and a computer station.
Given its location and infrastructure, Hotel Oliwski is 
an ideal place for organising training for a group of 20 
persons. We have 2 air-conditioned rooms with neces-
sary equipment for conducting training and business 
meetings.

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

www.hoteloliwski.pl
recepcja@oliwski.pl

HOTEL W SERCU TRÓJMIASTA
HOTEL IN THE HEART OF TRI-CITY
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śladami PałacóW śląskich 
magnaTóW i fabrykanTóW

Wiek xix to czas, gdy zmieniała się historia śląska, rozwijał się przemysł  
wydobywczy i metalurgiczny. Większość kopalni oraz hut przestała już 

działać, ale po wielkich przemysłowcach i arystokratach pozostały wyjątkowe 
posiadłości. zabytki te wciąż lśnią blaskiem i przyciągają uwagę.

                  Jaga kolaWa      

 The 19th century was the time when the history  
of silesia changed, the mining and metallurgical industries 

were developing. most of the mines and smelters have 
ceased to operate, but great estates remained after large 

industrialists and aristocrats. These monuments 
still shine and attract attention.
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LETNia REzyDENCja 
DoNNERSMaRCKóW W NaKLE śLąSKiM
Dobra nakielskie były własnością rodu Henckel von Don-

nersmarcków, jednego z najbogatszych rodów śląskiej 

arystokracji, a także jednego z dziesięciu najbogatszych 

w Europie. Pałac w Nakle Śląskim koło Tarnowskich Gór 

był letnią rezydencją Hugo von Donnersmarcka. Według 

różnych źródeł, zbudował ją w 1856 roku dla drugiej żony 

Laury albo dla syna Łazarza IV, który zamieszkał w pała-

cu i rozbudował go. Tajemnicze i romantyczne zamczysko 

przykuwa uwagę dzięki dobudowanej wysokiej wieży, 

górującej nad koronami drzew. Neogotycki pałac otacza 

XIX-wieczny park krajobrazowy ze starodrzewem, a pro-

wadzi do niego piękna zabytkowa brama z kordegardą. 

Wewnątrz zachowały się sklepienia kolebkowe, sufity z fa-

setami i sztukateriami oraz kominek. W latach 2010-2012 

wnętrza obiektu zostały poddane generalnemu remonto-

wi. Od 2013 r. w pałacu działa Centrum Kultury Śląskiej 

prezentujące wystawy stałe i historyczne, odbywają się tu 

również koncerty i konferencje. Przy odrobinie szczęścia 

w pałacu można spotkać potomków rodu Donnersmarc-

ków, którzy często odwiedzają stare włości!

DoNNERSMaRCK SuMMER  
RESiDENCE iN NaKło śLąSKiE
The Nakło estate was owned by the Henckel von Donner-

smarck family, one of the richest aristocratic families in 

Silesia and one of the ten richest in Europe. The palace in 

Nakło Śląskie near Tarnowskie Góry was the summer resi-

dence of Hugo von Donnersmarck. According to various 

sources, he built it in 1856 for his second wife Laura or for 

the son Łazarz IV, who lived in the palace and expanded it.

The mysterious and romantic castle attracts attention 

thanks to the added high tower, towering over the tops 

of trees. The neo-Gothic palace is surrounded by a 19th-

-century landscape park with old trees and is entered via a 

beautiful historic gate with a guardhouse. Inside, there are 

barrel vaults, ceilings with facets as well as mouldings and 

a fireplace. In the years 2010-2012, the interior has un-

dergone a major renovation. Since 2013, the Silesian Cul-

tural Centre has been operating in the palace, presenting 

permanent and historical exhibitions, as well as housing 

concerts and conferences. With a little luck, you can meet 

the descendants of the Donnersmarck family who often 

visit the old estates!

www.slaskie.travel

Wszystko w jednym miejscu

wejdź i zwiedzaj

discovering The Palaces of silesian 
magnaTes and manufacTurers

c U d a  d a W n e J  a r c H I T e k T U r Y  /  a n c I e n T  a r c H I T e c T U r a l  W o n d e r s
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c U d a  d a W n e J  a r c H I T e k T U r Y  /  a n c I e n T  a r c H I T e c T U r a l  W o n d e r s

Donnersmarckowie zadomowili się także w Brynku koło Tworo-
ga. W 1904 roku hrabia Hugo von Donnersmarck odkupił pałac 
należący do rodu Rosenthalów, po czym rozebrał go i wzniósł 
całkowicie nowy obiekt. Eklektyczny z elementami neobaroko-
wymi budynek w kształcie podkowy został wzbogacony o dwa 
boczne skrzydła. Wieżyczki z charakterystycznymi cebulastymi 
hełmami, zdobiony herb nad wejściem i attyka z figurami my-
śliwego, robotnika, rolnika i rybaka – sprawiają, że pałac nadal 
prezentuje się imponująco. Obecnie mieści się tutaj internat 

i Technikum Leśne, ale udało się zachować efektowne wnę-
trza, m.in. hol główny, jadalnię czy kaplicę pod wezwaniem 
św. Franciszka z Asyżu i św. Huberta. W sąsiedztwie pałacu 
odnajdziemy rozległy park krajobrazowy w stylu angielskim 
z ogrodem botanicznym, gdzie wiosną kwitną rzadkie okazy 
roślin. W drodze do pałacu mijamy inne zabytkowe zabudo-
wania z cegły klinkierowej: czerwoną wieżę ciśnień z zegarem, 
stajnie i wozownie. To malownicze miejsce idealnie sprawdza 
się jako plener do zdjęć.

Donnersmarcks also settled in Brynek near Tworóg. In 1904, Co-
unt Hugo von Donnersmarck bought the palace belonging to 
the Rosenthal family, then demolished it and erected a comple-
tely new building. Eclectic, with neo-baroque elements, the hor-
seshoe-shaped building has been enriched with two side wings. 
Turrets with characteristic onion-shaped helmets, ornamented 
coat of arms over the entrance and attic with figures of hunter, 
worker, farmer and fisherman – still make the palace impressive 
nowadays.

At present, there is a boarding house and a Forestry Technical 
School here, but it was possible to preserve spectacular interiors, 
including the main hall, dining room or chapel dedicated to St.
Francis of Assisi and St. Hubert. Near the palace, you will find a 
vast English-style landscape park with a botanical garden, where 
rare specimens of plants bloom in spring. On the way to the 
palace, we pass other historic buildings made of clinker brick: a 
red water tower with a clock, stables and cart houses. This pic-
turesque place is ideally suited as an outdoor setting for photos.

www.slaskie.travel
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EKLEKTyCzNo-RoMaNTyCzNy PałaC W bRyNKu ECLECTiC aND RoMaNTiC PaLaCE iN bRyNEK
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bajKoWy PałaC W PłaWNioWiCaCH 
Kolejnym obiektem ukazującym siłę i bogactwo górnośląskich 
magnackich rodów jest malowniczy zespół pałacowo-parkowy 
stanowiący niewątpliwie perełkę Pławniowic. Ich właściciel hra-
bia Franciszek II Ballestrem postanowił pod koniec XIX w. prze-
budować istniejący pałac na rezydencję rodzinną, za niebaga-
telną wówczas sumę 386 tysięcy marek. Monumentalny pałac, 
wzniesiony w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego, z licznymi 
wieżyczkami i iglicami, o specyficznej różnokolorowej fakturze 

murów przypomina zamek z bajki. Wrażenie to pogłębia oto-
czenie z pięknym parkiem z unikalnymi okazami drzew i krze-
wów, który tworzy romantyczny ogród krajobrazowy. Na tle 
wszechobecnej zieleni piękna fasada zamku z czerwonej cegły 
robi niezwykłe wrażenie i jest wdzięcznym obiektem do fotogra-
fowania, skłaniającym do zostania na dłużej w Pławniowicach, 
które słyną również jako ośrodek sportów wodnych na pobli-
skim jeziorze.

FaiRy-TaLE PaLaCE iN PłaWNioWiCE 
Another object showing the strength and wealth of Upper Si-
lesia magnate families is a picturesque palace and park com-
plex, undoubtedly a pearl of Pławniowice. Their owner, Count 
Franciszek II Ballestrem, decided to rebuild the existing palace 
into a family residence at the end of the 19th century, for a 
total of 386,000 Marks. The monumental palace, built in the 
style of Dutch neo-mannerism, with numerous turrets and 
spiers, with a specific colourful texture of the walls, resembles 

a fairy-tale castle.This impression is deepened by the surroun-
dings with a beautiful park with unique specimen of trees and 
shrubs that create a romantic landscaped garden. Against the 
background of the ubiquitous greenery, the beautiful facade 
of the red brick castle makes an unusual impression and is a 
grateful object for photography, inducing you to stay longer 
in Pławniowice, which is also known as a water sports centre 
on a nearby lake.

www.slaskie.travel
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PERła KSiężNEj DaiSy W PSzCzyNiE  
Pszczyński zamek został ochrzczony mianem Wersalu i bez 
wątpienia nie jest to porównanie na wyrost. Hochber-
gowie byli niegdyś jednym z najmożniejszych rodów na 
Śląsku. Ich dobra rozciągały się od Sudetów po Pszczynę 
i równali się z królami. Posiadłość w Pszczynie to jedna 
z najcenniejszych rezydencji w Polsce. Przy zabytkowym 
rynku, którego układ urbanistyczny pochodzi jeszcze 
z czasów średniowiecza, mieści się dawny zamek książęcy, 
który istniał już w pierwszej połowie XV w. Ostatnia prze-
budowa w stylu neobarokowym została przeprowadzona 
w latach 1870-76, gdy panem na włościach był Jan Hen-
ryk XV Hochberg von Pless, właściciel kilku kopalni węgla 
i browaru w Tychach. Tuż po modernizacji do Pszczyny 
z Anglii przyjechała żona księcia, nazywana księżną Da-

isy. Wspomnienie o urodzie pani na zamku wciąż czaruje 
odwiedzających rezydencję. Gościły tu koronowane głowy 
z całej Europy. Tutaj ważyły się losy I wojny światowej, 
bowiem w Pszczynie mieściła się kwatera główna cesarza 
Niemiec, Wilhelma II. W zamku zachowało się około 80% 
oryginalnego, historycznego wyposażenia z przełomu XIX 
i XX w. Integralną częścią kompleksu jest park, który dzięki 
pracom rewitalizacyjnym odzyskał dawny blask. Pawilon 
herbaciany na wyspie, dwór „Ludwikówka”, brama chiń-
ska, kapliczki i mosty łukowe sprawiają, że można tutaj 
oddawać się długim spacerom, jak również zadumie w cie-
niu drzew. A w niedawno wyremontowanych Stajniach 
Książęcych zwiedzać można m.in. wystawę zabytkowych 
pojazdów konnych.

PEaRL oF PRiNCESS DaiSy iN PSzCzyNa 
Pszczyna castle was called „Versailles”, and it is undoubte-
dly not an exaggeration. The Hochbergs were once one of 
the wealthiest families in Silesia. Their lands stretched from 
the Sudetes to Pszczyna, and they were equal to kings.
The estate in Pszczyna is one of the most valuable residen-
ces in Poland. At the historic market square, whose urban 
layout dates to the Middle Ages, there is the former Ducal 
Castle, built in the first half of the 15th century.
The last reconstruction in the neo-baroque style was car-
ried out in 1870-1876, when the master of the estates was 
Hans Heinrich XV von Hochberg, the owner of several coal 
mines and a brewery in Tychy. Shortly after modernisation, 
the prince’s wife, called Princess Daisy, came to Pszczyna 
from England.

The memory of the lady’s beauty still charms the visitors 
of the residence. Crowned heads from all over Europe vi-
sited the estate. Here, the fate of the First World War was 
decided - emperor of Germany, Wilhelm II, had his headqu-
arters in Pszczyna. The castle has preserved about 80% of 
the original, historic equipment from the turn of the 19th 
and 20th centuries. An integral part of the complex is the 
park, which, thanks to the revitalisation, regained its for-
mer splendour. The tea pavilion on the island, the „Ludwi-
kówka” manor house, the Chinese gate, chapels and arch 
bridges make it possible to take long walks here, as well 
as to reflect in the shade of trees. And in the recently re-
novated Princess Stables, you can visit, among others, an 
exhibition of historical horse-drawn vehicles.

www.slaskie.travel

 F
ot

.: 
T. 

G
ęb

uś

c U d a  d a W n e J  a r c H I T e k T U r Y  /  a n c I e n T  a r c H I T e c T U r a l  W o n d e r s



92 93MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE MAGAZYN LOTNISKA I AIRPORT MAGAZINE

MyśLiWSKi PałaCyK W PRoMNiCaCH 
Do rodu Hochbergów należał również pałacyk w Prom-
nicach. Ojciec Jana Henryka XV, książę pszczyński Hans  
Heinrich XI, na miejscu przejętego od rodu Promnitz dwor-
ku kazał wybudować nową rezydencję. Nadworny archi-
tekt Hochbergów, Olivier Pavelt, stworzył unikatową bu-
dowlę z cegły i drewna, łączącą angielski gotyk ze stylem 
szwajcarskim. Pałacyk z 1868 roku ciągle błyszczy dawnym 
blaskiem. Można tutaj zanocować w luksusowym hotelu, 
zjeść wystawny obiad, no i poczuć się przez chwilę jak 
znamienici goście, którzy w nim bywali. Król Prus Wilhelm 
I i cesarz Niemiec Wilhelm II przyjeżdżali do Promnic po-

lować. Księżna Daisy uwielbiała spędzać tu czas z dziećmi 
i urządzać pikniki. Wiele elementów pałacu zachowało się 
w niezmienionym stanie. Rzeźbione boazerie, witrażowe 
okna, malowidła, trofea myśliwskie i park otaczający bu-
dynek, a także pobliskie Jezioro Paprocańskie sprawiają, 
że to jeden z najbardziej urokliwych obiektów pałacowych 
w Polsce.
Zabytkowych pozostałości po wielkich magnatach w wo-
jewództwie śląskim jest więcej, można je znaleźć m.in. na 
internetowej mapie Szlaku Magnatów Przemysłowych: 
www.emagnaci.pl.

HuNTiNG LoDGE iN PRoMNiCE
The palace in Promnice also belonged to the Hochbergs.
The father of Hans Heinrich XV, prince of Pszczyna, Hans 
Heinrich XI, ordered to build a new residence in the place 
of a manor house taken from the Promnitz family.
The court architect of the Hochbergs, Olivier Pavelt, cre-
ated a unique brick and timber building that combines En-
glish Gothic with Swiss style. The palace, built in 1868, still 
shines with its former splendour.
You can spend the night in a luxurious hotel, eat a sump-
tuous dinner and, for a moment, pretend to be one of the 
eminent guests that used to come here. King of Prussia 

Wilhelm I and German Emperor Wilhelm II visited Promnice 
to hunt.
Princess Daisy loved to spend time with children and throw 
picnics. Many elements of the palace remained unchan-
ged. Carved panelling, stained-glass windows, paintings, 
hunting trophies and the park surrounding the building, 
as well as the nearby Paprocańskie Lake, make it one of the 
most charming palaces in Poland. There are more histo-
ric remnants of large magnates in the Silesian Voivodship. 
They can be found, among others, on the online map of 
the Industrial Magnates Trail: www.emagnaci.pl

www.slaskie.travel
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Artykuł pod patronatem  
Śląskiej Organizacji  Turystycznej
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
tel. 32 207 207 1, info@silesia.travel
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oPolskie 
mury z hisTorią

niezWykle inTeresuJąca hisToria oPolszczyzny  
znaJduJe odzWierciedlenie W maloWniczych  
zamkach i Pałacach, kTórych JesT Tu niemal 

dWieście, co sPraWia, że Ten region JesT Jednym  
z bardzieJ nasyconych Tego TyPu obiekTami W Polsce. 

    elżbieTa Tomczyk-miczka      
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Historyczne budowle, będące świadectwem burzliwych 
dziejów tej ziemi, inspirują turystów do podążania ich 
szlakiem. Czasy Książąt Piastowskich, władców polskich, 
czeskich, austriackich i niemieckich oraz bogatych przemy-
słowców – każda z tych epok znajduje odbicie w kanonach 
architektury i fantazjach projektantów.

DWiE WiEżE
W samym Opolu o dawnych zamkach przypominają dwie 
wieże: Wieża Piastowska, czyli XIII-wieczny donżon zalicza-
ny do najstarszych zabytków architektury obronnej w Pol-
sce, oraz druga, zwana „Zamkiem Górnym”. Prawdziwą 
ikoną szlaku zamków i pałaców Opolszczyzny jest zamek 
w Mosznej przypominający pałac Królewny Śnieżki z Di-
sneylandu. Szalenie fotogeniczna, eklektyczna bryła z XVII 
wieku, powielona na tysiącach fotografii, zawdzięcza swo-
ją sławę posiadaniu 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wie-
życzek. To fantazja budowniczego zamku Franza Huberta 
von Tiele-Wincklera. Zamek otacza park – znany z Muzycz-
nego Święta Kwitnących Azalii. Zabytkowe wnętrza oferu-
ją noclegi, a podczas zwiedzania przewodnik pokaże nam 
stylową jadalnię, kawiarnię, byłą salę balową, oranżerię, 
gabinet hrabiego i kaplicę.

śLąSKi WaWEL
Szacowne mury Zamku Piastów Śląskich w Brzegu zyskały 
miano „Śląskiego Wawelu”, a to za przyczyną urokliwych 
renesansowych krużganków. W skrzydle południowym wi-
doczne są do dziś fragmenty murów z XIV wieku. Bogato 
zdobiona brama wjazdowa prowadzi do Muzeum Piastów 
Śląskich. Muzealną funkcję pełni też pałac w Nysie, porów-
nywany z Pałacem Laterańskim w Rzymie, wzniesiony w sty-
lu baroku włoskiego. Ten dawny Pałac Biskupów Wrocław-
skich powstał z inicjatywy arcyksięcia austriackiego Karola 
Habsburga. Na dziedzińcu pałacu często organizowane są 
wystawy lub targi. Z kolei zamek w Rogowie Opolskim mie-
ści najcenniejsze zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Opolu, od starodruków po zabytkowe atlasy, w tym listy 
poety George’a Byrona. Zamek otacza zabytkowy park pe-
łen malowniczych zakątków wśród starego drzewostanu. 

zaMEK z KońSKiMi SCHoDaMi 
Dużą atrakcją dla turystów są te z historycznych budow-
li, które służą hotelarstwu i gastronomii. Starannie odre-
montowany pałac w Sulisławiu z początów XVII wieku 
mieści ośrodek medycyny ajurwedyjskiej oraz pierwszy na 
Opolszczyźnie pięciogwiazdkowy hotel. Odnowiony pałac 
w Pawłowicach często gości imprezy konferencyjne, ofe-
rując też usługi SPA i regionalną kuchnię. Celom rekreacji 
służy Pałac Jakubus w Jakubowicach, posiadający stadninę 

Zamek w Mosznej / Castle in Moszna



Historical buildings, being a testimony to the turbulent history 
of this land, inspire tourists to follow the trail. The times of 
the Piast princes, Polish, Czech, Austrian and German rulers, as 
well as rich industrialists - each of these eras is reflected in the 
canons of architecture and fantasies of designers.

TWo ToWERS
In Opole itself, the two towers remind us about past castles: 
the Piastowska tower, the 13th-century donjon, one of the ol-
dest monuments of defensive architecture in Poland, and the 
second one, called the „Upper Castle”. The real icon of the trail 
of castles and palaces of the Opole region is the castle in Mosz-
na, which looks much like Snow White’s Castle in Disneyland.
The insanely photogenic, eclectic object from the 18th century, 
reproduced in thousands of photographs, owes its fame to ha-
ving 365 rooms and 99 towers and turrets. It is the fantasy of 
the builder, Franz Hubert Tiele-Winckler. The castle is surroun-
ded by a park - known for the Blooming Azaleas Music Festival.
The historic interiors offer accommodation, and during the 
tour, the guide shows us a stylish dining room, cafe, former 
ballroom, orangery, Count’s office and chapel.

SiLESiaN WaWEL
The respectable walls of the Silesian Piast Castle in Brzeg are 
known as the „Silesian Wawel”, due to the charming Renais-
sance galleries. In the southern wing, fragments of the walls 
from the 14th century are still visible today. The richly decora-
ted entrance gate leads to the Museum of the Silesian Piasts. 
Also, the palace in Nysa functions as a museum, compared to 
the Lateran Palace in Rome, erected in the style of the Italian 
Baroque. This former seat of Wroclaw bishops was created on 
the initiative of the Archduke Charles of Austria. The courty-
ard of the palace often hosts exhibitions or fairs. In turn, the 
castle in Rogów Opolski houses the most valuable collections 
of the Provincial Public Library in Opole, from antique books 
to antique atlases, including the letters of the poet Byron. The 
castle is surrounded by a historic park full of picturesque spots 
among the old trees.

CaSTLE WiTH THE RiDER’S STaiRCaSE
A big attraction for tourists are those historical buildings that 
nowadays serve as hotels and dining places. The carefully re-

constructed palace in Sulisław from the beginning of the 18th 
century houses an Ayurvedic medicine centre and the first five-
-star hotel in the Opole region. The renovated palace in Pawło-
wice often hosts conference events, also offering SPA services 
and regional cuisine. The Jakubus Palace in Jakubowice serves 
recreational purposes, with a stud farm and ponds for fishing 
and water sports. A fabulous neo-Gothic palace in Większy-
ce houses a splendid restaurant in refined interiors. In Otmu-
chów, a 12th-century castle famous for its rider’s steps, medie-
val attractions have been preserved: trapdoor, starvation cell, 
fireplace passage and hidden rooms. You can also find here 
the „Zamek” culture centre and the „Na Zamku” restaurant.
A palace and park complex in Kamień Śląski, known as the 
birthplace of Hyacinth of Poland, is now a destination for pil-
grimages, place for organising conferences and a sanatorium.

CaSTLE WiTH THE PoT CERTiFiCaTE
The impressive Niemodlin Castle, the former seat of the Sile-
sian Piasts from the end of the 13th century, until recently he-
avily neglected, is gradually being rebuilt and made available 
for sightseeing. It will be a hotel, restaurant, winery, art gallery, 
chapel and place for events. It was awarded the POT certificate 
in the competition for the Best Tourist Product in 2017.
The precious buildings, today picturesque ruins, are waiting 
to have a moment. These include the Oppersdorff Castle in 
Głogówek, remembering the visits of King Jan Kazimierz and 
Ludwig van Beethoven, the palace in Kopice called the „Palace 
on the Water” or the palace in Turawa.

koni i stawy przeznaczone do wędkowania i sportów 
wodnych. Bajkowy neogotycki pałac w Większycach 
mieści w wysmakowanych wnętrzach pełną splendoru 
restaurację. W otmuchowskim XIII-wiecznym zamku, 
słynącym z końskich schodów, zachowano średnio-
wieczne atrakcje: zapadnię, celę głodową, przechodni 
kominek i ukryte pomieszczenia,  a gospodarzą tu Dom 
Kultury „Zamek”, hotelowy gościniec i restauracja „Na 
Zamku”. Kompleks pałacowo-parkowy w Kamieniu Ślą-
skim, znany z miejsca narodzin św. Jacka, jest dziś celem 
pielgrzymek, miejscem organizacji konferencji i obiek-
tem sanatoryjnym. 

zaMEK z CERTyFiKaTEM PoT
Okazały Zamek Książęcy Niemodlin, dawna siedziba Pia-
stów Śląskich z końca XIII wieku, do niedawna mocno za-
niedbany, jest sukcesywnie odbudowywany i udostępniony 
do zwiedzania. W planach jest hotel, restauracja, winiarnia, 
galeria sztuki, kaplica i miejsce imprez. Obiekt został nagro-
dzony certyfikatem POT w konkursie na Najlepszy Produkt 
Turystyczny w 2017 roku. Na swoje pięć minut czekają cen-
ne budowle, dziś malownicze ruiny, takie jak zamek Oppers-
dorffów w Głogówku, pamiętający wizyty króla Jana Kazi-
mierza i Ludwika van Beethovena, pałac w Kopicach zwany 
pałacem na wodzie czy pałac w Turawie.
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oPole - Walls WiTh hisTory
Th exTremely inTeresTing hisTory of The oPolskie voivodeshiP can be seen 

in The liTTle casTles and Palaces, almosT TWo hundred of Them. 
iT makes This region one of The richesT in obJecTs of This TyPe in Poland.

           elżbieTa Tomczyk-miczka      

Pałac w Sulisławiu / Palace in Sulisław

Pałac Większyce / Palace in Większyce

  Zamek w Niemodlinie / Niemodlin Castle
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PałaC i FoLWaRK W MiERzęCiNiE
Szukając ciekawego miejsca na weekendowy odpoczynek, 
a może  i na dłuższy urlop, odwiedziłem  romantyczny pałac 
i folwark w Mierzęcinie ukryty wśród lasów i jezior. Okres 
największej świetności Mierzęcina to wiek XVIII do począt-
ków XX wieku. 
Po drugiej wojnie światowej w pałacu mieścił się dom dziec-
ka, a później biura PGR. Dwadzieścia lat temu cały obiekt 
kupiła polska spółka  NOVOL. Zabytkowe wnętrza zaadap-
towano na ekskluzywny hotel. Pałac otacza kilkuhektarowy 
zabytkowy park, który w naturalny sposób przechodzi w ni-
czym niezakłócony krajobraz łąk, zagajników leśnych i pól.

oGRóD jaPońSKi i STaDNiNa
Na tyłach pałacu poniżej skarpy osiadł jeden z najpięk-
niejszych ogrodów japońskich, jakie widziałem, opasany 
strumieniem  zwanym Strugą Mierzęcką, po której orga-
nizowane są spływy kajakowe. Folwarkowi przywrócono 
jego funkcję – mieści się tam stadnina, a różnorodność 
ras hodowanych tu koni i przygotowanie ich pozwala 
bezpiecznie korzystać z przejażdżek konnych dzieciom 

i mniej wprawnym dorosłym, organizowane są tu   rów-
nież zawody hippiczne.

uPRaWa WiNoRośLi
Lubuskie kojarzy się nam z wielowiekową tradycją upraw 
winorośli. W Mierzęcinie nowy właściciel w 2004 dokonał 
pierwszych nasadzeń winorośli, obecnie na prawie siedmiu 
hektarach uprawia się dziewiętnaście szczepów i jest to jed-
na z największych winnic w regionie. Popularną atrakcją jest 
wspólne z gośćmi winobranie i wieczorne biesiadowanie. 
W Mierzęcinie winogrona wykorzystywane są nie tylko do 
produkcji wina, ale również stosowane są do różnorodnych 
zabiegów kosmetycznych w strefie SPA &WELLNESS według 
autorskiej receptury pani Anety Mulle, jednej z czołowych 
projektantek SPA w Polsce. Dodatkowym atutem Mierzęcina 
jest restauracja umieszczona w zabytkowej destylarni, gdzie 
elementy dawnej aparatury tworzą oryginalny wystrój. Szef 
kuchni w oparciu o lokalne i sezonowe produkty przyrzą-
dza pyszne dania i w mistrzowski sposób komponuje smaki 
potraw z winami z pałacowej piwnicy. W Mierzęcinie za-
chwyciła mnie jego elegancja, dbałość o szczegóły, piękno 

lubuskie 
zachWyca! 

lubuskie To TradycJe Winiarskie, WsPaniała Przyroda, Jedenaście  
ParkóW narodoWych i Ponad PięćseT Jezior. To Także urokliWe Pałace, 

kTórych JesT Tu kilkadziesiąT. można Wśród nich znaleźć  
doskonałe mieJsce na króTki i dłuższy WyPoczynek.

    mieczysłaW moTyliński      
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architektury i krajobrazu oraz wyśmie-
nita kuchnia. 

PałaC W WiECHLiCaCH
Pełen wrażeń, przenoszę się 
na południe wojewódz-
twa lubuskiego do pałacu 
w Wiechlicach. Wjeżdżając 
na przypałacowy parking, 
byłem zaskoczony liczbą 
gości, choć nie była to peł-
nia sezonu. W recepcji wita 
sprawna i miła obsługa. Idę do 
pokoju, a  tu niespodzianka – to 
chyba jedyne miejsce, gdzie są za-
instalowane telewizory w łazienkach... 
Schodzę na kolację i spotykam wspomnianą 
wcześniej panią Anetę Mulle,  która zamierza wzbo-
gacić ofertę tutejszego SPA o naturalne kosmetyki z wino-
gron i miejscowych ziół. Przy kolacji długo rozmawiamy 
o potencjale i fenomenie tego miejsca.
Nieduży pałac, tylko jedenaście apartamentów i trzydzieści 
kilka pokoi w oficynie. Duża stodoła zaadaptowana na salę 
balową lub konferencyjną. Luksusowe, a zarazem klimatycz-
ne SPA & WELLNESS to miejsce, w którym warto się zatrzy-
mać i pobyć samemu ze sobą lub niekoniecznie samemu. 
Basen w zabytkowej stajni 60 m2 z przeciwprądami  i ma-
sażami wodnymi służy nie tylko do pływania, ale także do 
realizacji zabiegów rehabilitacyjnych. W oddzielnym budyn-
ku mieści się przestrzeń dla dzieci, gdzie animatorzy potra-
fią zaciekawić nasze pociechy na dłuższy czas. Restauracja 
mieści się w czterech kameralnych salach, w których królu-

je tradycyjna kuchnia polska z całą 
różnorodnością potraw oraz bo-

gactwem smaków i aroma-
tów. Dla urozmaicenia 

menu wprowadzono po-
trawy z kuchni śródziem-
nomorskiej. Karta win to 
przede wszystkim wina 
lokalne. Po raz pierwszy 
w tym roku w Wiechli-
cach wprowadzono wina 

z własnej niewielkiej win-
nicy. Warto wspomnieć, że 

przy pałacu znajduje się lądo-
wisko dla helikopterów i beto-

nowy pas startowy dla samolotów 

sportowych. Oba pałace są różne i posiadają swój niepo-
wtarzalny charakter i klimat. W obu wyczuwa się dyskretny 
urok minionej epoki – myślę, że wrócę tam, zwłaszcza że 
komunikacja z centralnej Polski jest coraz lepsza.

KRaiNa PięCiuSET jEzioR
Lubuskie to nie tylko pałace, których jest tu kilkadziesiąt, 
to przede wszystkim przyroda. Jedenaście parków naro-
dowych, ponad pięćset jezior, osiem głównych rzek, setki 
kilometrów szlaków wodnych, malowniczych tras rowe-
rowych i pieszych – to wszystko jest jeszcze przede mną. 
Lubuskie, to wspaniali ludzie, którzy podtrzymują tradycje 
winiarskie, ponad dwadzieścia pięć winnic, w których do-
minują wina białe i z każdym rokiem są ciekawsze i lepsze, 
na pewno każdy miłośnik wina znajdzie tu coś interesują-
cego do swojej piwniczki. W okolicach Zielonej Góry znaj-
duje się osiem pasiek, które dostarczają najwyższej  jakości 
miód. Mieszkańcy lubuskiego potrafią czerpać w sposób 
zrównoważony z tego, co daje natura. Współpraca z są-
siadami zza Odry przy organizacji wspólnych festynów, 
jarmarków i imprez kulturalnych może być przykładem dla 
lokalnych społeczności z innych regionów Europy.
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asTonishing 
lubuskie!

lubuskie is a Wine-groWing TradiTion, 
Wonderful naTure, eleven naTional Parks  

and over five hundred lakes. 
iT is also charming Palaces, several dozens  

of Them. among Them, you can find a PerfecT 
Place for shorT as Well as longer resT.

   mieczysłaW moTyliński     

PaLaCE aND FaRM iN MiERzęCiN
Looking for an interesting place for a weekend rest, or perhaps 
for a longer vacation, I visited a romantic palace and farm in 
Mierzęcin hidden among forests and lakes. The period of the 
greatest splendour of Mierzęcin is from the 18th century to the 
beginning of the 20th century.
After World War II, the palace housed an orphanage, and later 
a PGR office. Twenty years ago, the entire facility was purchased 
by the Polish company NOVOL. The historic interior has been 
adapted to an exclusive hotel. The palace is surrounded by a se-
veral-hectare historic park, which passes into an undisturbed 
landscape of meadows, wood groves and fields in a natural way.

jaPaNESE GaRDEN aND STuD
At the back of the palace, below the bank, there is one of the 
most beautiful Japanese gardens I have ever seen, surrounded 
by a stream called Struga Mierzęcka, where kayaking trips are 
organised. The farm has been restored, there is a stud there, and 
the diversity of breeds of horses as well as their preparation al-
lows you to safely use horseback rides for children and less skilled 
adults; there are also equestrian competitions organised.

viTiCuLTuRE
Lubuskie is associated with the centuries-old tradition of viticul-
ture. In Mierzęcin, in 2004, the new owner created the first vine 
plantings. Currently, on almost seven hectares, nineteen strains 
are grown, and it is one of the largest vineyards in the region. 
A popular attraction is the grape harvest and evening feast with 
guests. In Mierzęcin, grapes are used not only for the production 
of wine, but also for a variety of cosmetic treatments in the SPA 
& WELLNESS zone, according to the original recipe of Mrs Aneta 
Mulle, one of the leading SPA designers in Poland.
An additional advantage of Mierzęcin is the restaurant placed in 
the historic distillery, where the elements of the old apparatus 
create an original interior. Based on local and seasonal products, 
the chef prepares delicious dishes and masterfully combines the 

Pałac Mierzęcin / Palace Mierzęcin

Pałac w Wiechlicah / Palace in Wiechlice

Pałacowa restauracja w Wiechlicah / Palace in Wiechlice
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flavours of dishes with wines from the palace’s cellar. Mierzęcin 
impressed me with its elegance, attention to detail, the beauty 
of architecture and landscape, and gourmet cuisine.

PaLaCE iN WiECHLiCE
Impressed, I move to the south of the Lubuskie Voivodeship to 
the palace in Wiechlice. When entering the car park, I was surpri-
sed by the number of guests, although it was not the full season. 
Reception has efficient and friendly service. I go to the room, and 
there is a surprise - this is probably the only place where TV sets 
are installed in bathrooms... I go to dinner and I meet the afo-
rementioned Mrs Aneta Mulle, who intends to enrich the local 
SPA offer with natural cosmetics from grapes and local herbs. 
We have a long conversation about the potential and the phe-
nomenon of this place.
A small palace, only eleven apartments and about thirty rooms in 
the outbuilding. A large barn adapted to a ballroom or conferen-
ce room. A luxurious, yet atmospheric SPA & WELLNESS is a place 
where you should stay and be with yourself, or not necessarily 
only yourself. The pool in the historic 60 m2 stable with counter 
currents and water massage is used not only for swimming, but 
also for the rehabilitation treatments. In a separate building, the-
re is a space for children, where animators can take care of your 
kids for a long time. The restaurant is located in four intimate 
rooms, in which traditional Polish cuisine reigns with a variety 
of dishes and a wealth of flavours and aromas. To diversify the 
menu, dishes from Mediterranean cuisine were introduced. The 
wine list contains primarily local wines. For the first time this year 
in Wiechlice, wines from its own small vineyard were introduced. 
It is worth mentioning that the palace has a helicopter landing 
pad and a concrete runway for sport airplanes.
Both palaces are different and have their own unique charac-

ter and atmosphere. In both, you can feel the discreet charm of 
a bygone era - I think I’ll be back there, especially that communi-
cation from central Poland is getting better.

THE LaND oF FivE HuNDRED LaKES
Lubuskie is not only several dozen palaces, but it is primarily na-
ture. Eleven national parks, over five hundred lakes, eight major 
rivers, hundreds of kilometres of waterways, scenic cycling 
and walking paths - all of this awaits me. Lubuskie is great 
people who sustain wine traditions, more than twenty-five 
vineyards in which white wines predominate and each year 
are more interesting and better. Every wine lover will sure-
ly find something interesting in their wine cellar. There are 
eight apiaries in the area of Zielona Góra, which provide the 
highest quality honey. The inhabitants of Lubuskie are able 
to draw from nature in a balanced way. Cooperation with 
neighbours from across the Odra river on the organisation of 
joint festivals, fairs and cultural events can be an example for 
local communities from other regions of Europe.
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Pałac Mierzęcin / Palace Mierzęcin

Spa w Pałacu Mierzęcin / Spa in Palace Mierzęcin
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PoDRóż Do śWiaTa MajóW
Reportaż Weroniki Mliczewskiej, antropolożki, reży-
serki, fotografki, z ponadpółrocznej wędrówki przez 
świat dzisiejszych Majów – tereny dzisiejszej Gwate-
mali, Meksyku, Hondurasu, Belize i Salwadoru. Au-
torka obserwując ich codzienne życie i wsłuchując 
się w ich historie, stara się poznać i zrozumieć róż-
nice kulturowe oraz odmienne pojmowanie czasu. 
Spotyka Majów, którzy chcą odciąć się od swych 
korzeni, a także tych, którzy pieczołowicie kultywu-
ją tradycje przodków Pod koniec podróży trafia do 
odciętych od cywilizacji wiosek, gdzie wnika w świat 
majańskiej duchowości.

,,Na początku jest koniec. 
Na szlakach duchowości Majów”

Weronika Mliczewska, Wydawnictwo: Muza SA, 2017.

HaWaNa – MiaSTo KoNTRaSTóW
Mark Kurlansky, dziennikarz „New York Timesa”, 
zapuszczał się w wąskie uliczki przez blisko trzy-
dzieści lat. Podążał śladami Hemingwaya, Greena, 
Carpentiera, czytał wielbionego przez habaneros 
Lorcę, spędzał noce w legendarnych kawiarniach. 
Bo przecież tu powstały popularne drinki: cuba libre, 
daiquiri, mojito. Jednak Hawana to nie tylko miasto 
słońca, zabawy i tańca. Nie można jej zrozumieć bez 
poznania jej burzliwej historii: kolonializmu, protek-
toratu USA, reżimu Batisty, rewolucji Fidela Castro i 
dominacji Związku Radzieckiego.  

„Hawana. Podzwrotnikowe delirium”
Mark Kurlansky

Wydawnictwo: Czarne,  2018

o RoDaKaCH za GRaNiCą 
Niebanalny i błyskotliwy zbiór obserwacji, anegdot 
i opowieści Krystyny Mazurówny, słynnej tancer-
ki i choreografki, od pięćdziesięciu lat pracującej 
i mieszkającej w Paryżu. Autorka z przymrużeniem 
oka, czasem z lekką ironią i dowcipem opisuje roda-
ków za granicą – w Paryżu, Nowym Jorku, w Bruk-
seli. Dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem 
emigrantki. Szczerze, dowcipnie i z wdziękiem pisze 
o tym, jak sobie radzimy poza granicami ojczyzny, 
o naszych wspólnych cechach i śmiesznostkach.

„Nasi za granicą”
Krystyna Mazurówna

Wydawnictwo: Zysk i S-ka, 2018

jouRNEy To THE Maya WoRLD
Reportage by Weronika Mliczewska: anthropologist, 
director, photographer, from over half a year’s journey 
through the world of today’s Maya - areas of present-
day Guatemala, Mexico, Honduras, Belize and El Salva-
dor. The author, observing their everyday life and listen-
ing to their stories, tries to get to know and understand 
cultural differences and a different perception of time. 
She meets the Maya people who want to cut themselves 
off from their roots, as well as those who carefully culti-
vate the traditions of their ancestors. At the end of the 
journey, she goes to the villages cut off from civilisation, 
where she penetrates the world of Mayan spirituality.
„In the beginning, there is end. 
On the routes of Mayan spirituality”
Weronika Mliczewska, publishing house: Muza Sa, 2017.

HavaNa - CiTy oF CoNTRaSTS
Mark Kurlansky, journalist of the New York Times, has 
been venturing into narrow streets for nearly thir-
ty years. He followed in the footsteps of Hemingway, 
Green, Carpentier, read Lorca, who was worshiped by 
habaneros, and spent nights in legendary cafes. It was 
here that the popular drinks were created: cuba libre, 
daiquiri, mojito. However, Havana is not only a city of 
sun, fun and dance. We cannot understand it without 
knowing its turbulent history: colonialism, the US pro-
tectorate, the Batista regime, Fidel Castro’s revolution 
and the domination of the Soviet Union.
„Havana: A Subtropical Delirium”
Mark Kurlansky
publishing house: Czarne, 2018

FELLoW CouNTRyMEN abRoaD
Original and brilliant collection of observations, anec-
dotes and stories by Krystyna Mazurówna, a famous 
dancer and choreographer, who has been working and 
living in Paris for fifty years. The author takes the topic 
with a pinch of salt, sometimes with a slight irony and 
wit. She describes her fellow countrymen abroad - in 
Paris, New York, in Brussels. She shares her experience as 
an immigrant with the readers. She directly, witty and 
gracefully writes about how we are doing outside our 
country, about our common features and funny things.
„Our countrymen abroad”
Krystyna Mazurówna
publishing house: Zysk i S-ka, 2018

WyNajEM aPaRTaMENTóW  NiCEa, 
LazuRoWE WybRzEżE, FRaNCja

APARTAMENT NR. 1
maks. 8 osób – 1000 EURO/tydzień
+ woda i prąd opłata dodatkowa

pobyt powyżej dwóch tygodni 10% zniżki
W przypadku rezerwacji przedpłata 30 %

  4 pokoje, ogród
  kuchnia w pełni wyposażona
  łazienka z wanną oraz WC
  cztery łóżka pojedyńcze + 2 kanapy rozkładane
  (możliwość dostawki)

APARTAMENT NR. 2
dla maks. 2 osób dorosłych – 400 EURO /tydzień

+ woda i prąd opłata dodatkowa
pobyt powyżej dwóch tygodni 10% zniżki
W przypadku rezerwacji przedpłata 30 %

  1 pokój, ogród
  kuchnia w pełni wyposażona
  łazienka z wanną oraz WC
  1 kanapa 
  (możliwość dostawki)

ATUTY
 centrum, niedaleko portu i plaży  blisko centrum handlowego  5 minut do dworca BUS, kolejki i tramwaju 

  restauracje, sklepy, apteka  łatwy wynajem, bezpośrednio! 

KONTAKT w języku polskim
Jolanta Bortner:  jtagori@free.fr   00 33 618777799

http://artcubes.wixsite.com/nice/kopia-beaumont
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kulTurinsel 
- TaJemnicza kraina Turisede

daWno, daWno Temu Tereny nad nysą łużycką,  
rzeką, kTórą dziś biegnie granica Polsko-niemiecka, 
zamieszkiWał TaJemniczy słoWiański lud Turisede.  

ich maTerialne i kulTuroWe dziedzicTWo sTało  
się insPiracJą do sTWorzenia Parku Przygody,  

i To Jakiego Parku!
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W SERCu łużyC
Wśród lesistych krajobrazów Niziny Śląsko-Łużyckiej, prze-
ciętej wstęgą rzeki, w miejscowości Zentendorf (20 km 
na północ od Zgorzelca, dogodny dojazd autostradą A4)  
powstał unikatowy park przygody, a w zasadzie znacznie 
więcej: eklektyczne połączenie tematycznego parku roz-
rywki, muzeum, skansenu, ogrodu zoologicznego i hotelu. 
To miejsce wciąga i oszałamia, nie pozwala się nudzić choć-
by przez chwilę. Goście w każdym wieku mogą wybierać 
z bogactwa propozycji: począwszy od gigantycznej huś-
tawki, ukrytych w lesie trampolin, fantazyjnych konstrukcji 
do wspinania, a skończywszy na poznawaniu kultury i le-
gend Turisede w Historum, biesiady połączonej z teatral-
nym spektaklem w Sali Koronacyjnej Krönum i moczeniu 
się w Baliach Kanibala w strefie wellness Faulenzum. To 
oczywiście tylko skromny przykład możliwości Kulturinsel.

DoMKi WśRóD DRzEW
Rzut oka na plan parku – i już wiadomo, że będą emocje! 
Na odkrywców czekają podziemne tunele, ukryte przejścia, 
wiszące między drzewami mosty i powietrzne labirynty. 
Miejsca zabaw i odpoczynku przygotowane są na każdą 
pogodę: upalne dni najmilej spędzić w Dolinie Demonów 
Wody z wieloma instalacjami do zabaw w wodzie, np. 
trampoliną, z której skakać można do morza piasku, pral-
nią pieniędzy i wieżą wodną. Na sucho wam te zabawy nie 
ujdą! Kto zgłodnieje, może zjeść pstrąga z grilla lub wy-
brać coś innego z bogatej karty dań restauracji na wyspie. 

A gdy nadejdzie noc… jest jeszcze fajniej. W koronach 
drzew zbudowano wygodne, w pełni wyposażone drew-
niane domki noclegowe – każdy jest inny, każdym opiekuje 
się jeden z turisedeńskich duchów. Domostwa połączone 
są siecią kładek i mostków, więc można się odwiedzać 
i podziwiać czar letnich nocy z balkonów. A po śniadaniu 
warto wybrać się do Zakątka Turiusa w sąsiedniej wiosce 
Bielawa Dolna, by odwiedzić Kawiarnię Widokową, zagrać 
w grę typu escape room „Tajemna Kryjówka”, odwiedzić 
Galerię Leśniej sztuki czy poobserwować bawoły z całego 
świata żyjące zgodnie w międzynarodowej wspólnocie.

iN THE HEaRT oF łużyCE
Among the forested landscapes of the Silesian-Lusatian Low-
lands crossed by a river, in Zentendorf (20 km north of Zgor-
zelec, convenient access to the A4 motorway), a unique ad-
venture park was built, but in fact it is much more: an eclectic 
combination of a theme park, museum, open-air museum, 
zoological garden and hotel. This place draws you in and 
stuns you, it is impossible to get bored even for a moment.
Guests of all ages can choose from a wealth of proposals: 
giant swings, trampolines hidden in the forest, fanciful con-
structions to climb on, learning about the culture and legends 
of Turisede in Historum, feasts combined with a theatrical 
spectacle in the Krönum hall and soaking up in the hot Canni-
bal Cauldron in the Faulenzum wellness area. This is of course 
only a modest example of the possibilities of Kulturinsel.

HouSES aMoNG TREES
A glance at the park plan - and you already know it will be ex-
citing! Discoverers will find underground tunnels, hidden pas-

sages, bridges and aerial labyrinths hanging between trees. 
Playgrounds and rest places are prepared for all weather: hot 
days are best spent in the Water Demons Valley with many in-
stallations for water games, such as a trampoline, from which 
you can jump into the sea of sand, money laundry and water 
tower. Get your feet wet!
Hungry? You can eat grilled trout or choose something dif-
ferent from the extensive menu of restaurants on the island.
And when the night comes... it gets even better.
In the canopy of trees, comfortable, fully equipped wooden 
houses have been built – each one is different, each one is 
looked after by one of the Turisedean spirits.
Houses are connected by a network of bridges, so you can 
visit and admire the charm of summer nights from the balco-
nies. And after breakfast, it is worth going to Turius’ Corner 
in the neighbouring village of Bielawa Dolna to visit the Neis-
se Café, play the escape room game „Secret Hiding Place”, 
visit the Art Gallery, or watch buffalo from all over the world 
living in harmony in the international community.

   ONCE UPON A TIME, THE AREA OVER THE NYSA ŁUŻYCKA RIVER, THE RIVER WHICH TODAY IS THE POLISH AND GERMAN 
BORDER, WAS INHABITED BY THE MYSTERIOUS SLAVIC PEOPLE OF TURISEDE. THEIR MATERIAL AND CULTURAL HERITAGE  

HAS BECOME AN INSPIRATION TO CREATE AN ADVENTURE PARK, AND HOW GREAT THAT PARK IS!

w i t h  a  c h i l d  o n  v a c a t i o n
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kulTurinsel - The mysTerious land of Turisede
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Park Przygody Kulturinsel
Kulturinsel Einsiedel 1, 02829 Neißeaue OT Zentendorf

www.kulturinsel.com
Rezerwacje grupowe, pytania, sugestie? 

Mówimy również w języku polskim!
Recepcja (obsługa również w języku polskim) 

tel. +49 35891 491 13
buchung@kulturinsel.de, marketing@kulturinsel.de

Zaplanuj swoją przygodę: www.kulturinsel.com
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Co NoWEGo 
W HaNSa PaRKu?

  Barcos del Mar –  osiem 
motocykli z wózkami 
bocznymi, wykonanych 
z tego, co wyrzuciło morze, 
którymi można indywidualnie 
sterować. Lokalizacja: naprze-
ciw Tienda del Mar. Na jazdy 
zaproszeni są kapitanowie już 
od 90 cm wzrostu. 

  Aquarena: „Emmi, Pingi  & Co 
und die versunkene Stadt” –  
pokaz dla całej rodziny z ma-

Niepowtarzalne położenie na wybrzeżu Bałtyku decy-
duje o uroku Hansa Parku. Na powierzchni 46 hektarów 
udostępniono gościom 125 różnych atrakcji oraz 37 
urządzeń, takich jak karuzele, diabelskie koła i 7 kole-
jek górskich. Odwiedzający Hansa Park mogą obejrzeć 
4 różne pokazy na żywo „Live-Show”, które wzbudzają 
zachwyt zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. Do dyspo-
zycji wszystkich grup wiekowych są także 3 place do gier 
halowych. W cenie biletu wstępu można również korzy-
stać z parku linowego o wysokości 10 m z 25 przeszko-

dami.  Nie sposób pominąć też niezapomniane imprezy, 
takie jak „Zeit der Schattenwesen„ (Czas mrocznych istot) 
i „Herbstzauber am Meer„ (Uroki jesieni na morzem).  

Od wielu lat za jakość prowadzonej działalności park 
otrzymuje wyróżnienie „OK for Kids”. Co ważne, wybie-
rając się do Hansa Parku, nie trzeba zabierać własnych 
kanapek, ponieważ zlokalizowane tu placówki gastrono-
miczne wielokrotnie zdobywały wyróżnienia za relację 
jakości do ceny. 

hansa-Park 
7 koleJek górskich nad morzem!
W zaToce króloWeJ hanzy, gdzie Plaża PokryTa JesT drobnym Piaskiem, 

a Po błękiTnym morzu suną białe żagle, znaJduJe się hansa Park,  
Jedyny W niemczech Park rozryWki Położony nad morzem.  

skotkami, wodą, dzieckiem słońca oraz 
efektami świetlnymi i laserowymi.

 Wielki architektoniczny świat tematyczny 
„Hanza w Europie” – budowanie zgodnie 
z zasadami kunsztu rzemieślniczego kopii 
Bramy Żurawia z Gdańska i budynku z Krako-
wa. Planowane ukończenie w sezonie 2018.

 Varieté pokaz – „Timeless” – najwyższej klasy po-
kazy artystyczno-cyrkowe.

 „The Son of Bigfoot” w  4 D w kinie Cinema Fantastico.
Więcej informacji o nowościach w Hansa Parku na stronie internetowej 
www.hansapark.de.

WyDaRzENia SEzoNu 2018
 „Sommerblüte w HANSA-PARK” (Letni rozkwit) –  od 1 lipca do 15 września. 
Na powierzchni 46 hektarów można podziwiać kwiaty i rośliny parkowe 
w czasie ich pełnego rozkwitu oraz kunszt najwyższej klasy ogrodników.

 „Zeit der Schattenwesen” (Czas mrocznych istot) – od 22 do 23 września i od 
29 do 30 września. Czas grozy o zmroku, gdy ze swoich kryjówek wyłaniają 
się mroczne elfy, nocne mary i zoombie...

 „Herbstzauber am Meer” (Uroki jesieni nad morzem) –  od 6 do 21 października. 
W ostatnich 16 dniach sezonu HANSA-PARK zamienia się w morze świateł – 
rozbłysną girlandy i gigantyczne, bajkowe rzeźby świetlne, zamigoczą tysiące 
elektrycznych gwiazd.  Fantastyczna parada świateł oczaruje odwiedzających, 
a z kamiennych murów „Arena del Mar” wystrzeli imponujący pokaz sztucz-
nych ogni. Ze względów bezpieczeństwa parada świateł i pokaz sztucznych 
ogni mogą odbywać się wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie. (Hansa Park 
zastrzega sobie prawo zmian)

CENy biLETóW WSTęPu W 2018 R.
  dzieci poniżej 4 lat wstęp wolny

  dzieci do 14 lat (w dniu urodzin) wstęp wolny
  odwiedzający 4-14 lat € 29,50 za osobę 
  odwiedzający powyżej 60 lat 

       (wraz z podwieczorkiem) € 29,50 za osobę
  odwiedzający 15-60 lat + € 37,50 za osobę

Godziny otwarcia 
w  2018 r.

Od 29  marca do 21  października  
– codziennie od godz. 900 do 1800 
Urządzenia techniczne są urucha-

miane od godziny 1000.
(Hansa Park zastrzega  
sobie prawo zmian)

Uwaga: 
W roku 2017 park 

rozrywki Hansa Park 
po raz siódmy z rzędu został 

uznany za najlepszy park 
rozrywki dla dzieci w Europie 

i otrzymał wyróżnienie 
Worldofparks

Award! 
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hansa-Park 
7 roller coasTers aT The seaside!

in The bay of The queen of hanseaTic league, Where The beach is covered 
by small sand, and WhiTe boaTs sail on The blue sea, hansa Park i

s The only german Park locaTed aT The seaside.

The unique location on the Baltic coast decides about the 
charm of Hansa Park. On the area of 46 hectares, guests 
are offered 125 different attractions and 37 devices, such 
as carousels, devil’s wheels and 7 rollercoasters. Visitors to 
Hansa Park can watch 4 different „Live-Shows” that deli-
ght both children and their parents. There are also 3 indo-
or gaming venues available for all age groups. The price 
of the admission ticket also includes a 10-metre-high rope 
park with 25 passes. 
Try unforgettable events, such as „Zeit der Schattenwe-
sen” (Time of Dark Beings) and „Herbstzauber am Meer” 

(Autumn charms by the sea). For many 
years, the park has been awar-

ded „OK for Kids” for the 
quality of its activities.

What is important when 
choosing Hansa Park is 
that you do not have 
to take your own san-
dwiches, because the 

catering establishments 
located here have repe-

atedly won distinctions for 
quality and price.

WHaT’S NEW iN HaNSa PaRK?
 Barcos del Mar - eight motorcycles with side carriages, 

made from what the sea flushed, which can be indivi-
dually controlled. Location: opposite to Tienda del Mar. 
Captains who are 90-cm or taller are invited for rides.

 Aquarena: „Emmi, Pingi & Co und die versunkene stadt” 
- a show for the whole family with mascots, water, child 
of the sun, and light and laser effects.

 Great architectural thematic world „Hanza in Europe” 
- the copy of the Crane Gate from Gdańsk and the bu-
ilding from Kraków built in accordance with the prin-
ciples of craftsmanship. Scheduled completion in the 
2018 season. 

 Varieté show - „Timeless” - top-class artistic and circus 
shows. 

  „The Son of Bigfoot” in 
4D in Cinema Fanta-
stico. 

For more news abo-
ut the Hansa Park, 
please visit 
www.hansapark.de.

EvENTS 
iN 2018 SEaSoN

 „Sommerblüte in Han-
sa-Park” (Summer flowering) - 
from 1 July to 15 September. On the area of 46 hec-
tares, you can admire flowers and park plants during 
their full bloom and the craftsmanship of top-class gar-
deners.

 „Zeit der Schattenwesen” (Time of Dark Beings) - from 
22 to 23 September and from 29 to 30 September. Time 
of terror at dusk, when dark elves emerge from their hi-
ding places, night ghosts and zombies...

 „Herbstzauber am Meer” (Autumn charms by the sea) - 
from 6 to 21 October. In the last 16 days of the season, 
Hansa-Park turns into a sea of lights - flared garlands 
and gigantic fairy-tale light sculptures, thousands of 
electric stars will flicker. A fantastic parade of lights will 
enchant visitors, and an impressive fireworks display 
will shoot from the stone walls of „Arena del Mar”. For 
safety reasons, the parade of lights and fireworks can 
only be carried out in dry weather (Hansa Park reserves 
the right to change the date)

PRiCELiST FoR 2018
 children under 4 years - free entrance
 children up to 14 years (on a birthday) free entrance
 visitors 4-14 years € 29.50 per person
 visitors over 60 years (including afternoon tea) € 29.50 

per person
 visitors 15-60 years+ € 37.50 per person

www.hansapark.de

od 29.03 do 21.10.2018
codziennie od godz. 0900 do 1800! Atrakcje od godz. 1000 

www.hansapark.de

JEDYNY NADMORSKI PARK ROZRYWKI W NIEMCZECH
SIERKSDORF – NADBAŁTYCKI KURORT BLISKO LUBEKI

Opening hours 
in 2018

From 29 March to 21 October - 
every day from 900 AM to 600 PM

Technical devices are started 
from 1000 AM.

(Hansa Park reserves the right 
to make changes)

Good news:
In 2017, for the seventh time 

in a row, the Hansa Park 
was considered the best amusement 

park for children in Europe 
and received 

the Worldofparks 
Award!
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WARSzAWA dlA OdWAżNyCh
Warszawa to nie tylko Krakowskie Przedmieście, Zamek 
Królewski i Pałac Kultury. Stolica kryje wiele turystycznych 
niespodzianek. Jeśli odważysz się zejść z turystycznego 
szlaku, masz szansę trafić w miejsca magiczne i poczuć 
prawdziwy klimat tego miasta. Taka jest stara żoliborska 
ulica Henryka Wieniawskiego wpisana do rejestru zabyt-
ków miasta stołecznego Warszawy.

JEdNA TAKA uliCA
Wieniawskiego jest dobrze ukryta. Nie opisywana często 
w przewodnikach leży na uboczu. Nie dojedziesz tu bez-
pośrednio komunikacją miejską a naprawdę warto. Ni-
skie, bielone kamienice charakterystyczne dla zabudowy 
Królestwa Polskiego, wymieszane z międzywojenną kolo-
nią urzędniczą i pięknymi starymi drzewami. W czerwcu 
to miejsce szczególnie zapiera dech w piersiach! 

JAK dOTRzEć?
Ustaw nawigację w swoim smartfonie na Wieniawskiego, 
wskocz na skuter elektryczny blinkee.city, wepnij telefon  
w uchwyt zamontowany przy kierownicy i poczuj klimat 

starego, warszawskiego Żoliborza. Skuterem dojedziesz 
bezpośrednio na miejsce. Bez problemu zaparkujesz i bez 
presji czasu poszwędasz się po okolicy. Wystarczy smart-
fon i darmowa aplikacja blinkee.city. Ściągasz aplikację, 
zakładasz konto, dodajesz dokumenty uprawniające do 
jazdy, podpinasz kartę płatniczą i już! Konto weryfikowa-
ne jest w ciągu 24 h. Płacisz 59 gr/min a za minutę posto-
ju – jedynie 9 gr. W ciągu dnia nie wydasz więcej niż 69 zł. 
Na hasło „Świat Podróże Kultura” dostajesz 10% zniżki na 
jazdy przez cały czerwiec.

Jeśli nie inTeresuJą cię uTarTe WarszaWskie szlaki i PreferuJesz 
„szWendanie” (a nie zWiedzanie), zaJrzyJ na sTary żoliborz. 

naJlePieJ na skuTerze elekTrycznym blinkee.ciTy. We Własnym ryTmie,  
bez Problemu z ParkoWaniem i ProsTo do celu.

if you are noT inTeresTed in Well-Trodden WarsaW PaThs and you Would 
raTher roam around (Than do ProPer sighTseeing), you should PoP by sTary 
żoliborz. ideally, on one of blinkee.ciTy’s elecTric scooTers. Travel in your 

oWn Time, WiThouT Parking sTress, direcTly To your desTinaTion.

Pierwsza sieć skuterów elektrycznych w Polsce, www.blinkee.city/pl/
tel. +48 22 290 25 25, mail: contact.pl@blinkee.city

The first scooter rental service in Poland, www.blinkee.city/pl/
tel. +48 22 290 25 25, mail: contact.pl@blinkee.city

WarszaWa 
nieznana. 
naJlePieJ 

na skuTerze!

WarsaW unknoWn.  
besT seen from a scooTer seaT!

WARSAW FOR COuRAGEOuS
Warsaw has much more to offer than the well-known 
Krakowskie Przedmieście Street, the Royal Castle and the 
Palace of Culture and Science. The city has a great deal of 
surprises in store for tourists. If you dare to go off the be-
aten path, you have a chance to discover magical places 
and feel the real vibe of the city. This is what Henryka Wie-
niawskiego Street in Stary Żolibórz, recorded in Warsaw’s 
register of historic sites, is like.

ONE OF A KiNd
Wieniawskiego Street is hidden well. It is situated in an 
outlying area and there is little information about it in 
guide books. You will not be able to reach it directly by 
public transport. The street boasts low-rise tenement bu-
ildings, characteristic of the Kingdom of Poland, interwar 
settlement built for public officials and beautiful old tre-
es. In June, the place reaches the peak of its beauty!

hOW dO yOu GET ThERE?
Type in “Wieniawskiego” in your smartphone navigation, 
get on a blinkee.city electric scooter, secure your smart-
phone in the phone mount on the steering wheel and 
brace yourself for the atmosphere of Warsaw’s Żoliborz. 
With your scooter, you will arrive directly at your destina-
tion and avoid parking stress. Now you can roam around 
the area without worrying about time. The only things 
you need are a smartphone and the free blinkee.city app. 
Download the app, create an account, add information 
about documents required to ride the scooter, connect 
your payment card and that is it! Your account will be 
verified within 24 hours. You will be charged PLN 0.59 per 
minute and only PLN 0.09 per minute when your scooter 
is parked. You will be charged a maximum of PLN 69 for 
a one-day ride. 
With a discount code, „Świat Podróże Kultura”, you will 
get a 10% discount to enjoy throughout June. 



Apartamentowiec „Kropla Bałtyku” 
usytuowany jest w najbardziej urokli-
wym miejscu Darłówka Wschodniego. 
Apartamenty zlokalizowane są w 3 kon-
dygnacyjnym budynku o nowoczesnej 
architekturze, co malowniczo wpisuje 
się w miejscowy krajobraz. Dzięki temu, 
z okien rozpościera się widok zarówno 
na bezkres Morza Bałtyckiego, jak i rze-
kę Wieprzę przechodzącą w kanał por-
towy i wpływającą do Bałtyku.

Lokalizacja obiektu zapewnia dogodny 
i szybki dostęp do centrum miasteczka, 
jak i piaszczystej plaży. Niebywałym atu-
tem Apartamentowca, jest także zloka-
lizowany na samym szczycie obiektu ta-
ras widokowy z którego rozpościera się 
piękna panorama Darłówka. Dla osób 
ceniących sobie malownicze widoki 
z pewnością będzie to idealne miejsce 
na relaks przy zachodzie słońca.”

Komfortowe mieszkania 1 lub 2 poko-
jowe mają niepowtarzalny desing, każ-
dy o innej stylistyce, przyciągają magią 
i blaskiem, łączą w sobie luksus i wygo-
dę. Mieszkania gwarantują wszystko, 
czego nasi Goście potrzebują, by funk-
cjonować w pełni komfortowo.

WYNAjEM APARTAMENTóW – DARŁóWKO

http://www.hoteljan.pl/wynajem-apartamentow.html

Ekspresowy dojazd z centrum Warszawy 
na Lotnisko Modlin!

Bezpośrednio i bez dodatkowych postojów.
Przystanek w Warszawie przy Pałacu Kultury i Nauki.

Czas przejazdu tylko 45 minut.

Details on
modlinbus.pl

Details on
modlinbus.pl

Details on
modlinbus.pl

Details on
modlinbus.pl

Express transfer from center 
of Warsaw to Modlin Airport!
Direct, Easy and Non-stop!
Bus stop next to Palace of Culture.

Travel time – Only 45 min.
Details on

modlinbus.pl
Details on

modlinbus.pl
Details on

modlinbus.pl
Details on

modlinbus.pl
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zależność z Wyboru, 
czyli dlaczego PaPuasi 

nie są samoTni
PodróżuJę Po To, by dośWiadczać inneJ PersPekTyWy: Tego, 

co JesT z Pozoru bardzo daleko, a doTyczy Tego, co naJbliżeJ nas. 
naJbardzieJ inTeresuJe mnie Właśnie To, co JesT Tak blisko, 

że aż Trudno To zauWażyć. sTąd Jedno sPosTrzeżenie z PaPui zachodnieJ 
– o byciu niezależnym.

    Weronika mliczeWska      
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Pojechałam tam sama, bałam się, to ja-
sne. Opowieści o ludożercach, o wojnie 
domowej, o braku szacunku względem 
kobiet nie pomagały. „Kobieta na Papui 
jest warta kilka świń” – słyszałam przed 
wyjazdem. I choć samotne podróżowa-
nie sprawia mi już coraz mniej radości, to 
zrobiłam to po raz kolejny, pojechałam 
w miejsca bez nazw, których reprezen-
tacji w postaci kropki albo choćby pla-
my nie można znaleźć w internecie. Mój 
satelitarny lokalizator przestał działać, 
telefon poddał się w obliczu zbyt dużej 
wilgotności lasów deszczowych, a je-
dyną mapą było wyliczanie na palcach 
kolejnych szczytów pośród gęstej dżun-
gli. Ważniejszą mapą i o wiele bardziej 
niezawodną byli dla mnie – jak to zwykle 

w moich wędrówkach – ludzie. To oni kierowali mnie dalej 
i głębiej do serca swojej codzienności. To oni są dla mnie 
mapą, a ich historie, za którymi idę, są drogowskazami. Był 
ze mną też tłumacz, dzięki któremu mogłam tych historii 
słuchać i próbować je na swój, ograniczony sposób zrozu-
mieć.

GDziE zoSTaWić PLECaK?
Kiedy podróżuje się samemu, a sprzęt fotograficzny i fil-
mowy to 2/3 bagażu, zawsze powstaje jeden podstawo-
wy problem: gdzie zostawić plecak. Nie można przy nim 
cały czas być, trzeba coś z nim zrobić. Nie można zostawić 
go w hostelu, bo takowego nie ma. Nagle pojęcie „bazy”, 
chociażby tymczasowej, kurczy się, aż przestaje istnieć. Co 
może w takim razie być bazą?

Dla mnie taka baza przestaje mieć walory fizycznej obecno-
ści. Bazą jest zaufanie. To ono jest moim jedynym gwaran-
tem bezpieczeństwa. W mojej książce o dzisiejszych Majach 
nazwałam to „zaufaniem na kredyt”, bardzo piękna i rzad-
ka postawa w dużych miastach. Myślę jednak, że w jej ob-
liczu odwagą wcale nie jest udać się na drugi koniec świata 
do miejsc odciętych od kontaktu z jakąkolwiek infrastruktu-
rą, odwagą jest przełamać się, by takie „zaufanie na kredyt” 
wprowadzić w codzienność. Tak też robiłam w Papui, ale 
dzięki mojemu tłumaczowi odkryłam coś jeszcze.

Jechaliśmy autostopem, na pace pick-upa, którego udało 
się złapać, by wrócić z gór od plemienia Yali. Przed dotar-
ciem do kolejnej rodziny musieliśmy zrobić zapasy żyw-
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ności, by nie być dla nich ciężarem. Łączyło się to z cało-
dniową wyprawą do miasta, a owa rodzina mieszkała po 
drodze. „Zostawimy u nich plecaki i potem wrócimy”, 
powiedział Rufus, mój tłumacz. „Tak nagle pojawimy się, 
zrzucimy plecaki i wyjdziemy?”. Rufus wzruszył ramionami, 
jakby to było oczywiste. Tak też się stało i dla mnie było to 
surrealistyczne doświadczenie.

Samochód zatrzymał się i uprzejmie na nas czekał. Musieli-
śmy przejść przez płot i wejść do tradycyjnej chaty wodza. 
Wódz był przybranym synem przewodnika z Jawy, którego 
nigdy nie widziałam na oczy, ale to on mnie tutaj wysłał. 
Rufus też znał tego wodza i jedynie to tłumaczyło dla mnie 
nasze zachowanie.

Zrzuciliśmy plecaki w ich sieni. Jedna kobieta zdążyła wpaść 
zziajana z pracy w polu. Przywitałyśmy się, jej synek zaplą-
tał się wokół moich nóg, ona miała na sobie sprany T-shirt 
w amerykańską flagę, w jednej ręce papierosa, w drugiej 
małe radyjko, na nogach kalosze, a na głowie dredy. Kiedy 
wracaliśmy w stronę czekającego na nas samochodu, z pola 
zaczął nadbiegać sam wódz. W kontraście do kobiety był 
tradycyjnie ubrany, czyli… rozebrany. Miał na sobie tylko 
kothekę zasłaniającą jego intymne części. Oderwaliśmy go 
od pracy w polu. Biegł w naszą stronę i coś krzyczał, nie 
wiedziałam, czy miłego, czy wręcz przeciwnie, ale poma-
chałam mu przyjaźnie. Chciałam się z nim przywitać, ale 
Rufus powiedział, że wrócimy tu później i musimy już iść. 

„Oni zrozumieją”. Pomachałam więc z daleka wodzowi, 
odczepiłam od swoich nóg synka charyzmatycznej kobie-
ty za zasłoną dymu papierosowego i zniknęłam. Wszystko 
trwało może kilka minut. Nie mogłam zrozumieć, co tu się 
stało. „Jak to? Przecież to bardzo niegrzeczne tak się po-
jawić, zrzucić jakiś ciężar, obarczyć nim kogoś i zniknąć”, 
powiedziałam do Rufusa. On jednak nie mógł zrozumieć, 
dlaczego mam z tym problem.

Odwróciłam tę sytuację i wyobraziłam ją sobie w Warsza-
wie. Nie widzę kogoś kilka lat i nagle ta osoba wchodzi 
bez pytania do mojego domu, by zostawić plecak, bo wróci 
po zmroku i zostanie u mnie na nie wiadomo ile. Żeby nie 
być ciężarem zrobi zakupy. Niezłe. Po krótkiej chwili stwier-
dziłam jednak, że w sumie nie miałabym z tym problemu 
gdyby to był ktoś, kto jest tak blisko jak rodzina. Co jednak 
decyduje o takim rodzaju bliskości?

Zostawienie plecaka było paradoksalnie zbudowaniem tej 
bliskości, narzuceniem jej od samego początku, komuni-
katem: „traktujcie mnie jak rodzinę, przychodzę od Waszej 
rodziny, jestem częścią Waszej rodziny. I choć jeszcze o tym 
nie wiecie, to dowiecie się wtedy, kiedy wrócę.” Dziwne to 
dla mnie, wręcz niepojęte. Nikt nie zadał pytania: „kiedy 
wrócicie?”, nikt nie zapytał, dlaczego i po co. Domownicy 
przyjęli ten fakt jako coś zwykłego. Wyższy poziom „zaufa-
nia na kredyt”. Nikt nie pyta nawet, czy wódz sobie życzy 
wizyty gości, takie pytanie nie istnieje.

zaLEżNość z WyboRu
Zrozumiałam wtedy, że ową bliskość można zbudować 
dzięki zależności. Zostawienie plecaka było okazaniem: „je-
stem od was w pełni zależna, ale ufam wam”. I to wszyst-
ko z wyboru, jako decyzja, a nie przymus sytuacji. Jest to 
możliwość, ale nie potrzeba. Co ciekawsze, ten rodzaj 
polegania na sobie, zrzucania na siebie swoich ciężarów 
wcale przez nich nie jest odbierane jako ciężar, tylko jako 
coś naturalnego, zwykłego. Oczywiście możliwe to było 
dzięki temu, że Rufus ich dobrze znał i dzięki temu, że 
przysłał nas ich przybrany syn. Mieliśmy wejście właśnie 
jak rodzina. Pomyślałam wtedy, ile można stracić przez 
bycie niezależnym.

Nasza kultura niezależność punktuje. Jest to coś dobre-
go. Osoba niezależna jest postrzegana jako zaradna, od-
nosi sukces. Kobieta niezależna jest kobietą silną, gdyż 
wcześniej w swoim uzależnieniu od mężczyzn była wyko-
rzystywana i poniżana. Dlaczego bycie zależnym kojarzy 
nam się właśnie z tym? Z ograniczeniem wolności, z rela-
cją sił i podległością. A co, gdyby bycie zależnym dawało 
właśnie wolność i głębię doświadczania więzi, o wiele 
silniejszych jakościowo więzi – bez kalkulacji, bez mierze-
nia, kto komu i na jakich warunkach, ale tak po prostu 
w zrozumieniu, szacunku i zaufaniu, bez zadawania py-
tań „dlaczego” czy „po co”. Czy chęć bycia niezależnym 

w naszej kulturze nie wynika właśnie z bólu, z tego, że 
ktoś kiedyś tę zależność zdefiniował jako słabość? A co, 
gdyby zależność od siebie nawzajem była siłą, wyróżnie-
niem, zaszczytem?
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Nazwałam to moje nowe odkrycie „zależnością z wyboru”. 
Rodzi się ona, kiedy mamy wybór. Kiedyś relacje budowane 
były na potrzebach. Małżeństwo potrzebowało siebie na-
wzajem, aby przetrwać. W tej potrzebie zarysowana była 
silna zależność, a poprawniej: współzależność. Dzisiaj, kie-
dy każdy może być niezależny, nie jest to czynnikiem, który 
łączy z powodów pragmatycznych. Staje się więc wyborem. 
Możemy być silni, zaradni, niezależni i jednocześnie sa-
motni w tym albo możemy wybrać zależność od kogoś, co 
w efekcie niesie dużo więcej komplikacji i pytań. Niesie też 
dużo więcej odpowiedzi o nas samych i o tym, co nas z tymi 
ludźmi tak naprawdę łączy. „Zależność z wyboru” to takie 
sprawdzam kultury nowoczesnej, na ile nasza relacja jest 
prawdziwa, czy tak naprawdę w ogóle istnieje.

Moje podróże do ludów rdzennych zawsze pokazywały mi, 
że pragmatyka życia jest wartością nadrzędną w budowa-
niu świata dookoła. Możemy to negować w naszej wygod-
nej, miejskiej dżungli, ale możemy też dopuścić się pewnej 
obserwacji. W tych społecznościach wartości zbudowane 
są na czynach, a nie słowach. Miłość czy przyjaźń nie ist-
nieje jako abstrakcyjny koncept, ale objawia się w czynach. 
Po doświadczeniu z zostawieniem plecaków u wodza ple-
mienia Dani nauczyłam się właśnie tego: że to jest wybór, 
w którą rolę się wchodzi. Że ten czyn może być, ale nie 
musi. I taka właśnie „zależność z wyboru” buduje te abs-
trakcyjne uczucia i więzi, których żaden filozof, poeta ani 
pisarz do końca nie opisze, ale każdy z nas cieszy się, że one 
są, kiedy są. Niech będą! Tego nam z całego serca życzę!

I travelled there alone. I was scared, clearly. Tales of the can-
nibals, the civil war, the lack of respect for women - it did 
not help. „A woman in Papua is worth several pigs” - I heard 
before leaving. And although lonely traveling gives me less 
and less joy, I did it once again. I went to places without 
names, not represented in the form of a dot or even a stain 
on the Internet. My satellite locator stopped working, the 
phone gave up due to humidity of the rainforests, and the 
only map were the peaks in the thick jungle. A more im-
portant map, and a much more reliable one for me - as it is 
usually in my wanderings - are people. They led me further 
and deeper into the heart of their everyday life. They are 
a map for me and their stories that I follow are signposts. 
There was also a translator with me, thanks to whom I could 
listen to these stories and try to understand them in my own 
limited perception.

WHERE To LEavE youR baCKPaCK?
When traveling alone, and when photographic and film 
equipment is 2/3 of the luggage, there is always one basic 
problem: where to leave your stuff. You cannot take it with 
you all the time, you have to do something else. You cannot 
leave it in the hostel, because there is no one there. Sudden-
ly, the concept of „base”, even temporary, shrinks until it 
ceases to exist. What can be the base in that case?
For me, such a base ceases to have the qualities of physical 
presence. The base is trust. It is my only guarantee of securi-
ty. In my book about today’s Maya people, I called it „credit 
trust ”, a very beautiful attitude, rare in big cities. I think, 
however, that it is not courage to go to the end of the world 
to places cut off from any infrastructure; the courage is to 

implement such „credit trust” in everyday life. That’s what 
I did in Papua, but thanks to my translator, I discovered 
something else.
We were hitchhiking on a pick-up, which we managed to 
catch to return from the mountains from the Yali tribe. Be-
fore reaching the next family, we had to make food supplies 
so that we would not be a burden to them. It was con-
nected with a full-day trip to the city, and this family lived 
on the way. „We will leave our backpacks and then come 
back”, said Rufus, my translator. „So what, we are going to 
appear suddenly, drop our backpacks and leave?”. Rufus 
shrugged, as if it was obvious. That’s how it happened, and 
for me, it was a surreal experience.

The car stopped and kindly waited for us. We had to cross 
the fence and enter the traditional chief’s hut. The chief 
was the adopted son of a guide from Java, whom I had ne-
ver seen, but he sent me here. Rufus also knew this leader 
and that somewhat made sense to me.

We dropped our backpacks in their entrance hall. A woman 
managed to come down from work in the field. We greeted 
each other, her son tangled around my legs, she wore a wa-
shed-out T-shirt with the American flag, a cigarette in one 

hand, a small radio in the other, galoshes on the feet, and 
dreadlocks on the head. When we returned to the car, the 
chief himself began to run from the field. In contrast to the 
woman, he was traditionally dressed, or... stripped. He was 
only wearing a koteka, covering his intimate parts. Our pre-
sence stopped him from working in the field. He ran towards 
us and shouted something, I did not know if he was nice or 
the opposite, but I waved him friendly. I wanted to say hello, 
but Rufus said we would come back later and we have to go. 
„They will understand.” I waved the chief from afar, I unho-
oked from my legs the son of a charismatic woman hidden 
behind the curtain of cigarette smoke and disappeared. Eve-
rything lasted maybe a few minutes. I could not understand 
what just happened. „How come? It’s very rude to come out, 
leave some luggage, give it to someone and disappear” - I 
told Rufus. He, however, could not understand my concerns.
I reversed this situation and imagined it happening back in 
Warsaw. I haven’t seen someone for years, then this person 
enters my house and leaves backpacks to return after dark 
and stay for nobody knows how long. In order not to be 
a burden, this person does some shopping. Not bad, ac-
tually. However, after a short while, I realised that I would 
have a problem with that. But what determines this kind 
of closeness?
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dePendence  
of choice,  

or Why PaPuan PeoPle 
are noT lonely

i Travel To exPerience a differenT  
PersPecTive: WhaT is seemingly very  

far aWay is sTill very close To us. WhaT 
inTeresTs me The mosT is WhaT is so close 

ThaT iT is difficulT To noTice. hence  
The observaTion from WesTern PaPua 

- abouT being indePendenT.

    Weronika mliczeWska      

f R o m  t h e  b l o G



Leaving the backpack was, paradoxically, building this clo-
seness, imposing it from the very beginning, with the mes-
sage: „treat me as a family, I come from your family, I am 
part of it. And even though you do not know it yet, you’ll 
find it out when I am back.” It’s strange to me, almost 
inconceivable. Nobody asked: „when will you be back?”, 
nobody asked why. The family members saw it as some-
thing ordinary. A higher level of „credit trust”. Nobody even 
asked whether the chief wishes to guest visitors, such a qu-
estion simply did not exist.

DEPENDENCE oF CHoiCE
Then, I understood that this closeness can be built thanks 
to dependence. Leaving the backpack was to show: „I am 
fully dependent on you, but I trust you.” And it is all by 
choice, a decision, not a compulsion. It is an option, but 
it is not necessary. What is even more interesting is that 
this kind of mutual reliance is not perceived by them as a 
burden, but as something natural and ordinary. Of course, 
it was possible because Rufus knew them well and thanks 
to the fact that their adopted son sent us. We came as a 
family. I realised then how much you could lose by being 
independent.

Our culture values independence. It is something good. 
An independent person is perceived as a resourceful and 
successful one. Independent women are strong, becau-
se in the past, they were abused and humiliated in their 
addiction to men. Why being dependent is still associated 
with limitation of freedom, with the relation of strength 
and subordination? What if being dependent gives you 
freedom and depth of bonding, stronger bonds - witho-
ut calculation, without measuring who owns whom and 
on what conditions, but just with understanding, respect 
and trust, without asking „why” or „what for”. Doesn’t the 
desire to be independent in our culture result from pain? 

From the fact that someone once defined dependence as 
a weakness? And what if the dependence on each other is 
strength, distinction, honour?

I called this new discovery of mine „the dependence of 
choice.” It is born when we face a choice. Once, rela-
tionships were built on needs. Wife and husband needed 
each other to survive. In this need, a strong relationship 
was outlined, and more correctly: interdependence. To-
day, when everyone can be independent, it is not a fac-
tor that connects us for pragmatic reasons. It becomes a 
choice. We can be strong, resourceful, independent and 
at the same time lonely, or we can choose dependence 
on someone, which in effect brings more complications 
and questions. It also gives more answers about ourse-
lves and about what really connects us with other people. 
The „dependence of choice” is checking modern culture, 
examining if our relationships are true, or whether they 
exist at all.

My journeys to indigenous people have always shown me 
that the pragmatism of life is a supreme value in building 
the world around us. We can deny it in our comfortable 
urban jungle, but we can also make some observations. In 
these communities, values are built on deeds, not words. 
Love or friendship does not exist as an abstract concept, 
but it manifests itself in deeds. After experimenting with 
leaving my backpacks at the Dani tribe chief, I learned that 
this is the choice: which role suits you more. The deed may 
occur, but it does not have to. And this „dependence of 
choice” builds these abstract feelings and ties, which no 
philosopher, poet or writer could ever describe, but each of 
us is happy when and if they occur. Let them be! I wish this 
to us with all my heart!
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rimini: 
Plaże, fellini  

i zgubna miłość
Położony nad adriaTykiem kurorT koJarzy się Polakom  

z WyPoczynkiem na PiaszczysTeJ Plaży i „buTelkami”  
W Pobliskim san marino. a oferuJe Jednak 

znacznie WięceJ aTrakcJi.

                  anna kłossoWska      
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W tym mieście w północnowłoskim regionie Emilia-Roma-
nia urodził się  Federico Fellini. Szlak twórcy „Osiem i pół”  
liczy aż jedenaście punktów, łącznie z domem rodzinnym 
przy via Dardanelli 10, gdzie reżyser przyszedł na świat 20 
stycznia 1920 r. Uwzględnia też naturalnie miejsca uwiecz-
nione w autobiograficznym filmie „Amarcord”: kino „Ful-
gor” (cinema Fulgor), most Tyberiusza (Ponte di Tiberio) 
oraz plac Cavour (Piazza Cavour), odtworzony w studiach 
rzymskiego Hollywood, czyli Cinecittà. 

Do WyboRu, Do KoLoRu
Jak wyglądało antyczne Ariminum założone w 268 r. p.n.e. 
– pokazuje nowoczesna, multimedialno-interaktywna wy-
stawa w nowym Visitor Center. Ile z niego pozostało do 
naszych czasów – wycieczka szlakiem rzymskim, którego 
początek stanowi, doskonale zachowany i nadal używany 
most Tyberiusza. W dobrym stanie jest również Łuk Augu-
sta (Arco), znaczący dawny wjazd do miasta od strony dro-
gi konsularnej via Flaminia, łączącej Rzym z Rimini. Są też 
ruiny starożytnego teatru i bezcenne mozaiki w Muzeum 
Archeologicznym.

„Salonem” Rimini określany jest plac Cavour, od śre-
dniowiecza miejsce, gdzie wznoszono najważniejsze 
budynki publiczne z najstarszym pałacem Arengo (pa-
lazzo dell’Arengo), gdzie wymierzano sprawiedliwość 
i pałacem Podesty (Palazzo per il Podestà). Symbolami 
szlaku renesansowego są: potężna forteca-rezydencja 
pana na Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesty, oraz 
katedra zwana też Świątynią Malatesty, gdyż wspo-
mniany wcześniej władca kazał przerobić budynek 
w stylu renesansowym.
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FRaNCiSzKa z RiMiNi
Tak jak Romeo i Julia kojarzeni są z Weroną, tak France-
sca i Paolo z Rimini. Ich grzeszną miłość opisuje Dante 
w V Pieśni Piekła „Boskiej komedii”. Francesca, córka pana 
Rawenny, Guida Polenty, wydana została za szpetnego 
i kulawego syna pana na Rimini, Giangiotta Malatestę. 
Aranżujący małżeństwo rodzice wiedzieli, że dziewczyna 
może sprzeciwić się ślubowi z kawalerem o odpychają-
cej powierzchowności, dlatego przed ołtarzem posta-
wili jego brata, Paola. Młodzi zakochali się w sobie od 
pierwszego wejrzenia i kontynuowali romans, aż odkrył 
to zdradzany Giangiotto i oboje zamordował. Na temat 
Franciszki z Rimini (Francesca da Rimini) powstało wiele 
obrazów, sztuka Gabriele d’Annunzio, a nawet opera Ric-
carda Zandonai.

żyCiE RiMiNi
Rimini słynie z intensywnego życia nocnego, które rozpo-
czyna się nierzadko już od godz. 17. Wiele lokali działa 
bezpośrednio przy plaży lub w jej pobliżu, jak bary Hobo-
’s, Bar Charlie Brown czy Lord Nelson Pub przy viale Regi-
na Elena. Z polecanych dyskotek warto wymienić Classic 

Club przy via Feleto 15 z basenem w lecie, Rimini Clu-
b&Disco Crawl na via Siracusa 25 pełen młodzieży z całe-
go świata albo Mon Amour Rimini w willi w stylu liberty 
z widokiem na morze przy viale Principe di Piemonte 30 
w Miramare di Rimini, podmiejskiej dzielnicy Rimini. Znaj-
duje się tu park rozrywki Fiabilandia, a w pobliżu Między-
narodowe Lotnisko Federico Felliniego, na którym lądują 
samoloty z Polski.
 

Most Tyberiusza / Bridge of Tiberius

Pałac Arengo /  Palac Arengo Forteca Torriana / Fortress Torriana



In this city in the north Italian region of Emilia-Romagna, Fed-
erico Fellini was born. The route of the „Eight and a Half” cre-
ator has eleven points, including the family house at via Dar-
danelli 10, where the director was born on 20 January 1920. 
It also includes places immortalised in the autobiographical 
film „Amarcord”: cinema Fulgor, Bridge of Tiberius (Ponte di 
Tiberio) and Cavour square (Piazza Cavour), recreated in the 
studios of Roman Hollywood, or Cinecittà.

EvERyTHiNG you WaNT
What did the ancient Ariminum founded in 268 BC look like? 
This is shown in a modern, multimedia-interactive exhibition 
in the new Visitor Centre. How much of it remains to our 
times? Take a trip along the Roman route, the beginning of 
which is the perfectly preserved and still uses the Bridge of 
Tiberius. Also, the Arch of Augustus (Arco) is in good condi-
tion, a significant former entrance to the city from the side of 
the consular route via Flaminia, connecting Rome with Rimini. 
There are also ruins of an ancient theatre and invaluable mo-
saics in the Archaeological Museum.
The „heart” of Rimini is Cavour square. From the Middle Ages, the 
most important public buildings were built here, with the oldest 
palace of Arengo (palazzo dell ‚Arengo), where justice was admin-
istered and the Podestà Palace (Palazzo per il Podestà).
The symbols of the Renaissance route are: the mighty for-
tress-residence of the lord of Rimini, Sigismondo Pandolfo 
Malatesta and the cathedral also called the Temple of Malat-
esta because the aforementioned ruler ordered to rearrange 
the building in the Renaissance style.

FRaNCESCa Da RiMiNi
Just like Romeo and Juliet are associated with Verona, Franc-
esca and Paolo are their equivalents in Rimini.
Their sinful love is described by Dante in Canto V in his „Di-
vine Comedy”. Francesca, daughter of the lord of Ravenna, 
Guido Polenta, was married to ugly and limp son of the lord 
of Rimini, Giangiotto Malatesta.
Arranging the marriage, the parents knew that the girl could 
oppose the wedding with the unattractive bachelor; there-
fore, they placed his brother, Paolo, in front of the altar. The 
young fell in love at first sight and continued their affair until 
the cheated Giangiotto found out and murdered them both. 
Many paintings were made picturing Francesca de Rimini, to-
gether with Gabriele d’Annunzio’s play, and even Riccardo 
Zandonai’s opera.

NiGHTLiFE
Rimini is famous for its nightlife, which often starts from 5:00 
PM. Many clubs operate directly on or near the beach, like 
Hobo’s, Charlie Brown or Lord Nelson Pub on viale Regina 
Elena.
Recommended discos include Classic Club at via Feleto 15 
with a pool in the summer, Rimini Club&Disco Crawl at via 
Siracusa 25 full of youth from around the world or Mon 
Amour Rimini in a liberty-style villa with a sea view at viale 
Principe di Piemonte 30 in Miramare di Rimini, suburban dis-
trict of Rimini. Here, we can find the Fiabilandia theme park, 
and the Federico Fellini International Airport, where planes 
from Poland arrive.

rimini: beaches, fellini and disasTrous love
   anna kłossoWska     

locaTed on The adriaTic coasT, for Poles, The resorT is relaxaTion on The sandy beach 
and „boTTles” in nearby san marino. acTually, iT offers much more aTTracTions
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Plac Cavour / Cavour square

Parking długoterminowy

Wygoda
gratis transfer

pod same drzwi 
terminala

bezPieczeńsTWo
jedyny

rekomendowany
parking

naJlePsze ceny
postój

już od 10 zł
za dobę

Taniej i bezpieczniej
nie znajdziesz!
There is no cheaper and safer option!
rezerwacja telefoniczna lub online
booking via phone or online
www.modlinairort.pl   tel  + 48 22 346 44 23  tel. kom +48 506 455 734
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long-term car park

convenience
free transfer to the very  

door of the terminal

safeTy
the only recommended 

car park

besT Prices
car park from just 

Pln 10 per day
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Orneta
2 x dziennie

Karbowo
Lubomino

Zagony
Praslity

Kunik Kraszewo
Miłogórze

SmolajnyStary Dwór
Stare Dywity

OLSZTYN

OLSZTYNEK

NIDZICA

WARSZAWA

LIDZBARK
WARMIŃSKI

LOTNISKO
WARSZAWA/MODLIN

LOTNISKO 
IM. CHOPINA

Dobre Miasto

TORUŃ

WŁOCŁAWEK

ŁÓDŹ KALISKA

ŁOMŻA

STAWISKI

SZCZUCZYN
GRAJEWO

BIAŁYSTOK

STARE JEŻEWO

ZAMBRÓW

BIAŁA PODLASKA

LUBLIN

RAWA RUSKA

Lwów

Kołomyja

Kamieniec Podolski

MIĘDZYRZEC PODLASKI

WYSZKÓW

OSTRÓW MAZOWIECKA

AUGUSTÓW

SUWAŁKI

EŁK

Gołdap

Olecko

Prostki

Nowinka

Emilianów

Kowale Oleckie

4 x dziennie 5 x dziennie

5 x dziennie

4 x dziennie

2 x tygodniowo

6 x dziennie

6 x dziennie

4 x dziennie

Jak doJechać na loTnisko
hoW To geT To The airPorT

Komunikacja
Autobusowa
Bus communication

MODLINbUS

OK bUS

AD EURO TRANS

PLUS bUS

LOTNISKO
WARSZAWA/MODLIN

LOTNISKO IM. CHOPINA

WARSZAWA
Centrum PKIN
Dworzec Centralny

WARSZAWA
Metro Kabaty 

WARSZAWA
Metro Młociny

WARSZAWA
Warszawa Zachodnia

14 x dziennie

36 x dziennie

6 x dziennie

Komunikacja lotnisko
Warszawa/Modlin – Warszawa

Airport communication
Warszawa/Modlin - Warszawa

MODLINbUS LINIA 1

MODLINbUS LINIA 2

MODLINbUS LINIA 3

LOTNISKO

METRO

KOLEJ

AUTObUS

maPa Połączeń loTniczych
maP of air connecTions

ŻAK EXPRES

EDYNbURG

EINDHOvEN

KOLONIA

PORTO

LIZbONA

KARLSRUHE / bADEN-bADEN

MEMMINGEN

WENECJA

SALONIKI

bURGAS 

SEWILLA
MALAGA

FURTEvENTURA
GRAN CANARIA

TENERYFA

ALICANTE

WALENCJA

bARCELONA

MADRYD PALMA

NEWCASTLE
LEEDS

OSLO SZTOKHOLM

KIJóW

LWóW

KORFU

CHANIA

AMMAN

ELIAT

PESCARA
RIMINI

WARSZAWA Modlin

GöTEbORG

EST MIDLANDS

bRISTOL

PARYŻ

bERGAMO
bOLONIA

bIRMINGHAM

bRUKSELA

LIvERPOOL

GLASGOW

TULUZA PIZZA

FARO

MANCHESTER

bELFAST

DUbLIN

CAGLIARI
ATENY

RZYM
NEAPOL

LONDYN Stansted
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TrzECia fala Na lOTNisKu

THirD WaVE aT THE airPOrT

The first breakthrough in the hi-
story of coffee was the retail sales 
on a large scale in the first half of 
the xx century. This is the so-called 
first wave, and following in its trends, 
instant and vacuum-packed coffee set 
sail into the waters of the world. 

along with the trend of the second wave in the second half of the 
xx century came the propagation of coffee houses and coffee ho-
use chains. Terms such as espresso, cappuccino became widely un-
derstood on both sides of coffee house counters. 

in turn, the third wave propagated high-quality coffee. it is overseen 
by the Specialty Coffee association - an international organisation 
made up of coffee market professionals and coffee enthusiasts. For 
coffee to be termed high-quality, it must score a minimum of 80 
points in a 100-point scale. Samples of the green and roasted cof-
fee beans are subjected to evaluation. it is tested, among others 
for aroma, sweetness, acidity, aftertaste or coffee texture. Equally 
important, is information about the product: where, when, who 

harvested it, when and who roasted it etc. During a visit to a third 
wave coffee house, we encounter several possible choices of coffee 
beans or brewing methods. in addition to the popular espresso and 
beverages prepared on its basis, we can choose infusions prepared 
with the help of equipment, such as French press, aeroPress or filter 
coffee machine.

Third wave is also present at airports, where we can experience its 
benefits in the Cavarious Café that belongs to the Specialty Coffee 
association. 

Cavarious Café propagates coffee drinking in various ways. Coffee 
may be brewed with various techniques, there is no single 

appropriate or best technique. a brewing method 
popular in one region of the world may be com-

pletely unknown in another.

While waiting for our flight we can feel at 
home and choose coffee that best suits our 
preferences. black or with milk? Classic cap-
puccino or dessert caramel latte? you have it 

all, and in all brewing methods.
                   Mateusz Dąbek, Head Barista Trainer 

KAŻDEGO DNIA śWIAT zALEWA MORzE KAWY. WIELE zASPANYCH OCzU 
OTWIERA SIę CO RANO zA POMOCą KAWY, KAWą NAPęDzANA jEST NASzA PRACA, 

PRzY KAWIE RELAKSUjEMY SIę, ROzMAWIAMY, SPOTYKAMY.  
jAK TO SIę STAŁO, ŻE DzIś KAWA TOWARzYSzY NAM NA KAŻDYM KROKU?

EACH DAY, THE WORLD IS FLOODED BY A SEA OF COFFEE. SEVERAL SLEEPY EYES
OPEN UP EACH MORNING WITH THE HELP OF COFFEE, OUR WORK IS DRIVEN BY COFFEE,

WITH COFFEE WE RELAX, TALK, MEET. 
HOW COME COFFEE ACCOMPANIES US TODAY AT EVERY STEP?

MAGAZYN ŚWIAT PODRÓŻE I KULTURA I WORLD TRAVEL AND CULTURE MAGAZINE MAGAZYN LOTNISKA I AIRPORT MAGAZINE

Pierwszym przełomem w dziejach kawy była sprzedaż detaliczna na 
szeroką skalę w pierwszej połowie xx w. To tak zwana pierwsza fala, 
a w jej nurcie na światowe wody wypłynęły kawa rozpuszczalna 
i kawy pakowane próżniowo. 

Wraz z nurtem drugiej fali w drugiej połowie xx w. rozpoczęła się 
popularyzacja kawiarni, pojawiły się też kawiarnie sieciowe. Terminy 
takie jak espresso, cappuccino stały się powszechne i rozumiane po 
obu stronach lady kawiarni

Trzecia fala to z kolei propagowanie kawy wysokiej jakości. zajmu-
je się tym Specialty Coffee asociation – międzynarodowa organi-
zacja skupiająca profesjonalistów rynku kawowego  i kawowych 
entuzjastów. aby kawa mogła cieszyć się mianem wysokiej jakości, 
musi otrzymać minimum 80 punktów w 100-punktowej skali. oce-
nie podlega zarówno zielone ziarno, jak i standardowo wypalone 
próbki. bada się m.in.: aromat, słodycz, kwaskowatość, posmak 
czy teksturę kawy. Ważna jest też informacja o produkcie: gdzie, 
kiedy, przez kogo został zebrany, kiedy i przez kogo kawa została 
wypalona itd. odwiedzając trzeciofalową kawiarnię, spotkamy się 
z wieloma możliwościami wyboru ziaren kawy czy sposobów pa-

rzenia. Prócz powszechnego espresso i napojów na jego bazie, mo-
żemy wybrać napary przyrządzone za pomocą innych urządzeń, jak 
french press, aeroPress czy ekspres przelewowy.

Trzecia fala pojawiła się również na lotniskach, gdzie w należących 
do stowarzyszenia Specialty Coffee asociation kawiarniach Cavario-
us Café możemy sami przetestować jej dobrodziejstwa. 

Cavarious Café popularyzują picie dobrej kawy na różne sposoby. 
Kawa może być przyrządzana różnymi technikami, nie ma jedynego, 
właściwego, najlepszego. Metoda jej zaparzania popularna w jed-
nym regionie świata może być zupełnie nieznana w innym. 

W oczekiwaniu na samolot możemy poczuć się jak w domu i wybrać 
kawę najbardziej odpowiadającą naszym preferencjom. Czarną czy 
z mlekiem? Klasyczne cappuccino, czy deserowe karmelowe latte? 
jest tu wszystko i na wszystkie sposoby. 

Mateusz Dąbek, Head Barista Trainer CAVARIOUS



TURNUS REHABILITACYJNY
Nocleg  
3 posiłki dziennie                 
4 zabiegi dziennie PN-SO 

           z wyłączeniem świąt
EKG na zlecenie lekarza

 
Oferta ważna od 1.05.2018 r. do 30.09.2018 r.

Turnus 8 dni - 1388 zł 1043 zł os.
Turnus 14 dni - 2300 zł 1807 zł  os.

 
Oferta  ważna Od 1.10.2018 r. do 30.10.2019 r.

Turnus 7 dni - 1190 zł 699 zł os.
Turnus 10 dni - 1785 zł 999 zł os. 
Turnus 15 dni - 2492  zł 1554 zł os.

*dopłaty do pokoju 1 osobowego 30 zł/doba

Dom Zdrowia Lila, Ul.Konopnickiej 37, Ciechocinek 
Tel.: +48 54 283 32 34; 513107663, ww.domzdrowialila.pl

PAKIET 7 DNIOWY SPA DLA 2 OSÓB
Nocleg                                                          
3 posiłki dziennie                                            
Voucher	na	spa	100	zł/os

Cena 1599 zł 
 
POLECAMY RÓWNIEŻ:

turnusy metaboliczne
turnusy ortopedyczne

Więcej informacji na stronie 
www.domzdrowialila.pl

Dom Zdrowia Lila

PROMOCJA

oferta 

lim
ito

wana!   



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.info@skorusyna.pl



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

Ośrodek Wypoczynkowy MORSKA OSADA 
to nowe, komfortowe domki nad morzem wybudowane przez polskich Górali na ogrodzonym osiedlu 

zaledwie 200 metrów od plaży w sercu Krynicy Morskiej. 
W każdym domku znajdują się dwa lub trzy apartamenty 4- lub 6-osobowe. Wszystkie są doskonale wyposażone  

i urządzone, z darmowym wi-fi i cyfrową telewizją kablową. Na terenie ośrodka znajdziemy także przestronny plac 
zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, alejki spacerowe, a także dużą wiatę na wspólne spotkania przy grillu.

 Zapraszamy 
Morska Osada – Krynica Morska domki blisko morza

Dwupokojowy domek/apartament 4-osobowy
Domek letniskowy składa się z salonu gościnnego połączo-
nego z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki z prysz-
nicem i toaletą. 

 Śniadanie dla 4 osób
 Darmowe wi-fi
 Taras/balkon

 Pełne wyposażenie
 Darmowy parking
 Pościel

Cena zawiera:

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

 Śniadanie dla 6 osób
 Darmowe wi-fi
 Darmowy parking

 Taras + balkon
 Pełne wyposażenie
 Dwa poziomy

Cena zawiera:

Krynica Morska

Krynica Morska to miasteczko położone 
w Parku  Krajobrazowym Mierzeja Wiślana. 

Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie duże 
słone i słodkie zbiorniki wodne oddziela 

tak wąski pas ziemi.
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