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Tunezja

      AkTYwNY wYPoCZYNek NAd wodą
Sądeckie



Węgry są najzasobniejszym w wody termalne krajem 
w Europie. Odkryto tu przeszło 1300 cieplic, a w ponad 
100 miejscowościach powstało na ich bazie przeszło 
400 obiektów leczniczych i rekreacyjnych. 

Spośród dziesiątków węgierskich „zdrojów”, których 
sława wykroczyła poza granice kraju, wymienić 
należy przede wszystkim Budapeszt. To jedyna stol-
ica na świecie mogąca poszczycić się 130 źródłami 
termalnymi i studniami artezyjskimi, które zasila-
ją ok. 30 obiektów kąpieliskowych, w tym 13 o randze 
leczniczych. Na prowincji o przywilej bycia nazy-
wanym „mekką reumatyków” walczą Bük, Harkány 
i Hajdúszoboszló. 

Na wielu kąpieliskach zadbano o dramatyczną, zaska-
kującą pięknem i śmiałością rozwiązania aranżację np.: 
w Kąpielisku Zamkowym w Gyuli czy Jaskiniowym 
w Miskolctapolca. Szczególne miejsce wśród węgier-
skich uzdrowisk zajmuje Hévíz, gdzie natura nieja-
ko sama stworzyła kąpielisko w postaci termalnego 

jeziora napełnionego wodą z kilku cieplic o leczniczych 
właściwościach, oraz Egerszalók, gdzie z gorącej wody 
spływającej po zboczu wytrąca się pod wpływem kon-
taktu z powietrzem węglan wapnia. Po stwardnieniu 
kalcyt przybiera postać opalizująco białej piankowej 
skały, podobnie jak w słynnym tureckim Pamukkale. 

Wraz z początkiem nowego milenium pojawiły się 
na Węgrzech parki wodne. Pierwszy powstał przy 
kąpielisku w Hajdúszoboszló, a jego symbolem stała 
się 12-metrowa wieża startowa. Aquacity rozciąga się 
na przestrzeni 7,5 ha w miejscowości Zalaegerszeg 
na zachód od Balatonu. Znajdziemy tu m.in.: 18 róż-
norodnych zjeżdżalni – najdłuższa ma długość 120 m. 
W Mogyoród pod Budapesztem powstała Aquaréna 
z aż 26 zjeżdżalniami. Najmłodszym parkiem wod-
nym jest Annagora w Balatonfüred, nad samym brze-
giem jeziora. Debreczyńskie Aquaticum to ewenement 
w skali całego kraju – zadaszone śródziemnomorskie 
kąpielisko pozwala cieszyć się atrakcjami wodnymi 
i tropikalną roślinnością przez cały rok.

KRAINA SPA & WELLNESS
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Lwowska encyklopedia miała zamknąć się w trzech to-
mach. A już wiadomo, że nie starczy czterech, aby po-
mieścić informacje o tym tylko, co najbardziej zasłu-
guje na ocalenie od zapomnienia. – Napisałem wiele 
przewodników po Lwowie – mówi Ihor Lylo – i zawsze 
wysłuchiwałem, że czegoś brakuje, że zapomniałem 
o tym i o tym, i o tamtym. Ihor jest z wykształcenia hi-
storykiem sztuki, a rodzinny Lwów jest po prostu jego 
pasją. O nim pisze, o nim opowiada i po nim oprowa-
dza. Trasami, które sam obmyśla, a którymi podążają 
potem inni miejscy przewodnicy. Raz na rok zamienia 
się miejscami z merem i wcielając się w rolę pierwsze-
go miejskiego urzędnika, prezentuje jego gabinet. Krą-
ży z chętnymi po zakamarkach Lwowa nocą. Zapusz-

cza się z wycieczkami do piwnic. Ostatnim jego pomysłem 
jest trasa po lwowskich dachach. Nie po wszystkich rzecz 
jasna, ale po tych, na które normalnie się raczej nie wcho-
dzi, a z których widoki na Lwów są najciekawsze.

Hajże, za Ihorem
Ihor w roli przewodnika jest rewelacyjny, bo chociaż nale-
ży do autorów wspomnianego kompendium wiedzy i ma 
łeb jak sklep, to jednak wszystko tak sobie w nim poukła-
dał, że wybiera teraz różne ciekawostki, tworząc za każ-
dym razem inną nieco opowieść. Poza tym chętnie ją prze-
rywa, dając czas, by się zachwycać widokami. Z Ihorem 
byłem na dwóch hotelowych dachach, na dachu banko-
wym i na kamienicy mieszczącej hostel. Jej dach, podob-
nie jak trzykondygnacyjne mieszkanie pod nim, należy do 
prywatnego właściciela. Co widziałem? Lwów! Miasto 
na siedmiu wzgórzach. Kamienice, kościoły i cerkwie, te-
atry, koszary, urzędy, banki i hotele. Wciskające się powo-
li w wąskie ulice tramwaje i pełznące przez skrzyżowania 
samochody. Parki i wystające ponad korony drzew masz-
ty telewizyjne oraz słupy trakcji wysokiego napięcia. Krót-
ko mówiąc, wszystko to, co pozostawili po sobie Polacy, 
Ukraińcy i Żydzi, co zlecali obcym i miejscowym architek-
tom zasobni mieszczanie i dumni przedstawiciele szlach-
ty, cesarscy, carscy, socjalistyczni, a wreszcie demokratycz-
nie wybrani urzędnicy i nowi właściciele posesji. Podwór-
ka studnie, ciasne ulice i place, flagi, anteny i dachy, da-
chy, dachy. Zardzewiałe, zaśniedziałe i błyszczące w słoń-
cu, z potłuczoną dachówką i z nowym przykryciem. Bal-
kony, na których suszy się pranie, i górujące władczo nad 

Pomnik Jerzego Kulczyckiego. Tylko on wiedział, jak wykorzystać zdobyte  
w 1863 r. pod Wiedniem ziarna kawy.

Wiele potrzeba czasu i środków, by z lwowskiego krajobrazu zniknęły 

wymagające remontów budowle i podwórza. A może lepiej, żeby się 

tak nigdy nie stało? Bo to w nich właśnie kryje się nieuchwytny, 

transcendentny element, który sprawia, że Lwów żyje, 

że wbrew dziejowym zawieruchom wciąż pozostaje miastem z duszą.
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Lwów!Niech żyje
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XIX-wieczny gmach Opery Lwowskiej (Teatru Wielkiego), pomimo dość gę-
stej zabudowy umiejscowiony  w centrum miasta. Problem przestrzeni, która 
mogłaby pomieścić tak duży gmach, architekt rozwiązał poprzez zasklepie-
nie koryta rzeki Pełtwi (w rezultacie fragment koryta znalazł się pod ziemią).
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Drodzy Czytelnicy

Wybierając miejsce na urlop czy krótki wyjazd weekendowy, warto czasami 

pomyśleć niekonwencjonalnie.

Gdy zastanawiamy się nad miejscem wypoczynku nad wodą w Polsce, zwykle 

przychodzi nam na myśl morze albo Mazury. Okazuje się jednak, że także 

inne regiony mają wiele do zaoferowania amatorom wodnych rozrywek.  

Na przykład kojarzona przede wszystkim z górami ziemia sądecka zaprasza na 

rejsy, spływy, a nawet ekstremalne raftingi organizowane na malowniczych 

rzekach – Popradzie i Dunajcu. Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka 

też wytyczony na Dunajcu tor kajakarstwa górskiego w Wietrznicach koło Łącka. 

Żeglarze z kolei prawdziwy raj znajdą na przepięknym Jeziorze Rożnowskim. 

Sztuczny zbiornik, który powstał po spiętrzeniu Dunajca prawie 50-metrową 

zaporą, ma ponad 22 kilometry długości, nieregularny kształt i bardzo 

urozmaiconą linię brzegową.

Na spragnionych sportów wodnych czekają też liczne akweny w województwie 

śląskim. Jeziora Żywieckie, Pławniowickie, Międzybrodzkie czy Paprocańskie 

w Tychach to znakomite miejsca dla entuzjastów żagli, windsurfingu, 

kajakarstwa, wioślarstwa, pływania czy po prostu wypoczynku nad wodą.

Bożena Miller
redaktor wydania
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Śląskie 
źródła pozytywnej energii

Śląskie – pod względem krajobrazu, dziejów, tradycji, obyczajów  
i gospodarki – jest chyba najbardziej zróżnicowanym województwem 

w Polsce. Jego mozaikowa różnorodność jest wielkim atutem, 
fundamentem prowadzonej z rozmachem kampanii promocyjnej: 

„Śląskie. Pozytywna Energia”. Przecież właśnie z bogactwa możliwości 
odwiedzający Śląskie turyści czerpią doznania 

i moc pozytywnej energii.

Jaga Kolawa, Paweł wrońsKi

1. Kalejdoskop natury
Magnesem dla turystów odwiedzających region jest 
bogata i obfitująca w osobliwości przyroda. Niedo-
wiarków może przekonać statystyka. Lasy stano-
wią ponad 32% ogólnej powierzchni województwa 
(przy średniej krajowej 28%), aż 22% śląskiego zaj-
mują tereny o szczególnych walorach przyrodniczych 
i krajobrazowych. Na miano najbardziej zjawiskowe-
go subregionu zasługuje położona w północnej czę-
ści Jura Krakowsko-Częstochowska. Przez wapienne 
ostańce, wzgórza, lasy, malownicze doliny i jaskinie 
wiedzie liczący ok. 163 km jeden z najpopularniej-
szych szlaków turystycznych w Polsce. Walory przy-
rodnicze Szlaku Orlich Gniazd dopełniają zamki, wa-
rownie i przyciągające swoim magnetyzmem ruiny 
zamczysk pamiętających czasy średniowiecza. Swoich 
oddanych wielbicieli mają też Beskidy. Do wycieczek 
na południowe rubieże województwa nie trzeba niko-
go namawiać. Wędrówka najpiękniejszymi pasmami 
górskimi Wielką Raczą i Pilskiem pozwala na podzi-
wianie lasów świerkowych, rzek i spiętrzonych poto-
ków, a także okazów górskiej fauny i flory. Zachodnia 
część regionu, którego cechą charakterystyczną jest 
bogate środowisko wodne, nazywana jest „Zielony-
mi płucami Śląska”. Największe wrażenie robi rezer-
wat Łężczok położony na terenie Nadleśnictwa Rudy 
Raciborskie. Ten prawdziwy raj dla ornitologów (po-
nad połowa gatunków ptaków żyjących w Polsce ma 
tam swoich przedstawicieli) wraz z cysterskim klaszto-
rem, pałacem i parkiem w Rudach z rzadkimi okaza-
mi dendrologicznymi, stanowi ulubione miejsce spa-
cerów, nie tylko okolicznych mieszkańców spragnio-
nych pięknych widoków  i kontaktu z naturą.
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 KLASZTOR POCYSTERSKI w RUDach

     JEZIORO ZYWIECKIE
.
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2. Gdzie indziej nie znajdziecie
Miejscem wyjątkowym w skali ogólnopolskiej są daw-
ne wyrobiska piasków zwane Pustynią Siedlecką. Le-
genda głosi, że pustynia powstała, gdy goniący Twar-
dowskiego diabeł otworzył bramy piekieł, a bucha-
jący ogień spustoszył okolicę. Tak naprawdę u gene-
zy fenomenu leżą warunki stworzone przez cofają-
cy się przed tysiącami lat lodowiec. Warto też wspo-
mnieć, że w Złotym Potoku na Jurze mieści się najstar-
sza w Europie pstrągarnia. Założył ją w XIX w. hra-
bia Raczyński. Wyhodowane w niej ryby szybko pod-
biły europejskie stoły. Do dziś hoduje się tam „złotego 
pstrąga ze Złotego Potoku”. A odmianę o błękitnym 
zabarwieniu nazwano hrabiowską.
To, co wydawało się jeszcze niedawno problemem – 
hałdy, wyrobiska i opuszczone obiekty – stało się dziś 
atutem. Byłą katowicką Kopalnię „Gottwald” przebu-
dowano na jedno z największych w Polsce centrów 
handlowych – Silesia City Center. Kopalnia w Siemia-
nowicach Śląskich  mieści Miejskie Centrum Kultury, 
a kopalnie Guido i Królowa Luiza w Zabrzu stały się 
popularnymi atrakcjami turystycznymi. W chodnikach 
i korytarzach pierwszej z nich gra się w turbo golfa – 
320 m. pod ziemią, w zaskakującej, podnoszącej po-
ziom adrenaliny scenerii. 
W przystani motorowodnej Mariny Gliwice turyści 
mogą wypożyczyć bądź zacumować własną łódź, 
przenocować na łodzi podczas rejsu po rzekach Eu-
ropy, zorganizować piknik, a w sklepie żeglarskim za-
opatrzyć się w sprzęt i akcesoria. Tworząc marinę, 
wykorzystano fakt, że przez Kanał Gliwicki i dorze-
cze Odry śląskie otwiera się na Europę drogą wodną. 
Z potęgi wody czerpie też energię jedyna w kraju pod-
ziemna szczytowo-pompowa elektrownia na Górze 
Żar w okolicach Żywca, udostępniona do zwiedzania.
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 MARINA GLIWICE – PRZYSTAN MOTOROWODNA

     PUSTYNIA SIEDLECKA
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3. Raj dla aktywnych
Bez kozery można stwierdzić, że śląskie pozwala na 

właściwie każdy rodzaj aktywności ruchowej, jaki za-

marzy sobie turysta spragniony adrenaliny albo po 

prostu relaksu i rekreacji. Na Jurze może to być nor-

dic walking lub eskapada na dwóch kółkach liczącym 

ponad 180 km „Jurajskim Szlakiem Rowerowym Or-

lich Gniazd”, konna przejażdżka, a dla wielbicieli bar-

dziej ekstremalnych wrażeń – wspinaczka skałkowa 

albo poszukiwanie przygód w jaskiniach. Unikatową 

w skali kraju Pustynię Siedlecką można przemierzać 

podczas krajobrazowego rajdu Off-Road. Miłośnicy 

białego szaleństwa zimą znajdą doskonale przygoto-

wane stoki w Beskidach w znanych centrach narciar-

skich i snowboardowych w kraju, np. na Skrzycznem, 

czy zmodernizowane ośrodki ze sztucznym śniegiem 

Dębowiec w Bielsku- Białej czy Rachowiec w Zwardo-

niu. Na spragnionych sportów wodnych czekają licz-

ne akweny. Jezioro Żywieckie, Pławniowickie, Między-

brodzkie czy tyskie Paprocany to prawdziwy raj dla 

„wodniaków” – entuzjastów żagli,  windsurfingu, ka-

jakarstwa, wioślarstwa, pływania czy po prostu wypo-

czynku nad wodą. W śląskim silne są również trady-

cje szybownictwa i paralotniarstwa. Dogodne warun-

ki do uprawiania tych form rekreacji panują w Kotli-

nie Żywieckiej. Wieją tam korzystne wiatry w natural-

nym aerodynamicznym tunelu, jaki tworzy dolina Soły. 

Do ulubionych miejsc uprawiających tego typu spor-

ty ekstremalne należą góra Żar, Skrzyczne i Czantoria.
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 AEROKLUB – GÓRA ZAR

     Ruiny zamku w ogrodziencu‘
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4. Siła płynie z gór
Znany śląski pisarz Gustaw Morcinek pisał, że „Tatry to 

gotyk, a Beskidy zaś – barok”. Beskid Śląski i Żywiec-

ki tworzy bogaty i różnorodny konglomerat tradycji 

i obyczajów składających się na lokalną kulturę góral-

ską, która jest wciąż żywa i stanowi jedną z najwięk-

szych atrakcji turystycznych regionu. W całym świecie 

znana jest niewielka miejscowość Koniaków, gdzie od 

XIX w. kontynuowana jest tradycja wytwarzania prze-

pięknych koronek. „Heklowane” cudeńka można po-

dziwiać m.in. w Izbie Twórczej Rzeźby i Muzeum Ko-

ronki. W Jeleśni z kolei w zabytkowej XVIII-wiecznej 

karczmie beskidzkiej koniecznie trzeba spróbować 

charakterystycznych potraw kuchni regionalnej. Kwa-

śnica czy zbójeckie jadło serwowane w Starej Karcz-

mie mile połechcą podniebienie wielbicieli „Śląskich 

Smaków”.  By poznać współczesne oblicze lokalnego 

– i nie tylko – folkloru w pełnej krasie warto odwiedzić 

Beskidy na przełomie lipca i sierpnia. Od ponad pół 

wieku w czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej na sce-

nach w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalań-

skim i Oświęcimiu spotykają się zespoły pieśni i tań-

ca z różnych stron świata. Feerie folkloru wzbogaca-

ją jarmarki, uliczne korowody i wystawy związane ze 

sztuką ludową. 
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 Kwasnica góralska

     Kotlina zywiecka - widok z góry zar

‘

. .

Artykuł pod patronatem
Śląskiej Organizacji 
Turystycznej
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice  
tel. 32 207 207 1



Robert Szewczyk
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z bloga...
Krajobraz 
z łosiem w tle

Od kilku tygodni trwa afera łosiowa. Ministerstwo 

Środowiska zaproponowało wprowadzenie w kil-

ku województwach zezwolenia na odstrzał tych 

zwierząt, motywując decyzję wzrostem ich liczeb-

ności. Przyrodnicy podnieśli larum. Już raz, kilka-

naście lat temu, łosi omal nie wybito. Wstrzyma-

no polowania i liczba żywych pomników przyro-

dy wzrosła ponoć do 13 700 sztuk. Jeśli nawet tak 

jest, choć dane nie są pewne, to populacja my-

śliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowiec-

kim (PZŁ) jest o niebo wyższa i sięga 100 tysię-

cy. Łatwo sobie wyobrazić starcie hordy uzbrojo-

nych we flinty, sztucery, lasery i inne bajery myśli-

wych z wielkim i łatwym do ustrzelenia zwierzę-

ciem. Jedni nazwą to polowaniem, inni masakrą. 

Ruszyła akcja społeczna „Łapy precz od łosi”. Ty-

siące osób podpisało petycję w sprawie ich ochro-

ny. Sprzeciw poparły gremia naukowe. Spór trwa. 

Szkoda, że Ministerstwo Środowiska (warto się 

zastanowić ministerstwo czego: ochrony czy wy-

korzystania), zamiast dbać o naszą ojczystą przy-

rodę, dba o interesy, które można na niej zrobić. 

Jak jednak może być inaczej, gdy na czele resor-

tu stoi pasjonat myślistwa, a myśliwi określają 

się jako „miłośnicy przyrody”, mienią się być jej 

„obrońcami”. Tzw. ekologów zwyczajowo okre-

śla się mianem oszołomów, którzy zwykli przyku-

wać się do drzew i blokować rozwój gospodarczy 

gmin i regionów. Ale jak tu przykuć się do łosia? 

Nie pojmuję, jak można strzelać „na komorę” 

obiektu swojej miłości? Jak można zabić dzikie, 

wolne zwierzę. Nie pojmuję. Znacznie więcej po-

zytywnych emocji dostarczy tropienie łosi. Łosio-

wy turysta uzbrojony w lornetkę, lunetę i apa-

rat fotograficzny z obiektywem długoognisko-

wym ma szansę przeżyć fantastyczną przygodę. 

Warto się wybrać nad Biebrzę lub Wigry, do Pusz-

czy Kampinoskiej lub na Polesie. Naturalnym śro-

dowiskiem łosi są bowiem rozległe, podmokłe 

lub wilgotne lasy, bory bagienne, olsy, brzeźnia-

ki i wierzbowe zarośla. Majestatycznie przemie-

rzają mokradła w poszukiwaniu smakowitych ka-

czeńców. Łosie mają słabszy wzrok i słuch, nato-

miast przedni węch. Żeby podejść jak najbliżej, 

trzeba iść z wiatrem. Te piękne zwierzęta nie są 

płochliwe, czasem udaje się podejść się do nich 

na odległość kilkunastu metrów. Powoli wymie-

rzyć obiektyw i nacisnąć spust… migawki. Bez 

krwi, pogruchotanych kości i wyprutych wnętrz-

ności. Czysta gra.   
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05-27

05-06

01-13

Mundial 
Brazylia

Finałowy mecz Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej odbę-

dzie się w Rio de Janeiro. Kto 
sięgnie po puchar, dowiemy się 

13 lipca. 
www.world-cup.com.pl 

29.06-
06.07

Festiwal Roskilde
Dania

Rockowe lato w skandynaw-
skiej oprawie. W tym roku za-

gra legendarny zespół The 
Rolling Stones. 

www.roskilde-festival.dk 

17-20

Dolnośląski Festiwal  
Biegów Górskich 
Lądek-Zdrój
Druga edycja sportowej im-
prezy ściągnie setki miłośni-
ków biegania. Zachwycające, 
ale i wymagające trasy biego-
we i radosna atmosfera spor-
towej zabawy.
www.dfbg.pl 

15

06-14

Inscenizacja bitwy 
pod Grunwaldem
Grunwald
Na polach grunwaldzkich po raz 
kolejny zetrą się Krzyżacy z woj-
skami dowodzonymi przez króla 
Jagiełłę. Spektakularne widowi-
sko, choć zwycięzca znany.  
www.grunwald1410.pl 

Gonitwa byków 
w Pampelunie 
Hiszpania
Zabawa dla szaleńców: 
ucieczka przed bykami gnają-
cymi wąskimi uliczkami zabyt-
kowego miasta. 
www.sanfermin.com

02-05

Open’er  Festival
Gdynia

Impreza ma już stałe miejsce 
w kalendarzu letnich wydarzeń 

kulturalnych w Polsce. Lista 
wykonawców jest długa i pełna 

nietuzinkowych artystów.
www.opener.pl 

19-20

Święto Odkupienia 
Wenecja
Festa del Redentore – świę-
to upamiętniające zakończe-
nie średniowiecznej epidemii 
czarnej ospy. Uliczne biesiady, 
koncerty i fantastyczny pokaz 
sztucznych ogni. 
www.veneziaunica.it/it/content/
festa-del-redentore-2014 

Tour de France
Wielka Brytania – Francja

Tytani kolarstwa zmierzą się ze 
sobą na wymagających trasach 

największego wyścigu  
w Europie.  

www.letour.fr 

Święto herbaty
Cieszyn

Herbaty i opowieści podróżni-
cze z całego świata dla smako-

szy aromatycznego naparu  
i nie tylko. 

www.swietoherbaty.pl 

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

Jarmark św. Dominika
Gdańsk
Pierwszy jarmark odbył się w… 
1260 r. W tym roku na ulicach 
miasta stanie tysiąc kramów  
z wszelkim dobrem. Dla każde-
go coś miłego! 
www.jarmarkdominika.pl 

26.07-
17.08

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

05-15

01-03

31.07-
02.08 

Przystanek Woodstock
Kostrzyn nad Odrą

Największy  rockandrollowy fe-
stiwal open air w Europie. Mu-
zyka i letni luz po hasłem: Mi-
łość! Przyjaźń! Muzyka! Stop 
przemocy! Stop narkotykom!
www.en.wosp.org.pl//wood-

stock_festival 

31.07-
03.08

Festiwal Folkloru 
Cambridge 

Najstarszy festiwal folkowy  
na świecie. O bilety nie jest 

łatwo, bo Brytyjczycy uwielbiają 
tę imprezę.  

www.cambridgefolkfestival.co.uk

23-24

Festiwal Dobrego Smaku
Gruczno k. Świecia
Idealne miejsce, aby spróbować 
unikalnych produktów z ekolo-
gicznych gospodarstw. Twórcy 
ludowi prezentują swe dzieła.
http://festiwalsmaku.pl

11-18

08-31

Sziget Festival
Budapeszt, Węgry
Rock and roll u naszych bratan-
ków. Ogromna scena koncerto-
wa, wielu wykonawców i obo-
zowisko fanów. W tym roku za-
gra m.in. Iron Maiden.   
www.sziget.hu 

Międzynarodowy Festiwal 
w Edynburgu
Wielka Brytania
Festiwal wpisany do Księgi 
Rekordów Guinnessa zachwy-
ca swoim rozmachem. Teatry 
uliczne, koncerty, kabarety, 
pokazy sztuki wizualnej  
i spotkania z artystami świato-
wej klasy. 
www.eif.co.uk 

02-05

Spraoi
Waterford, Irlandia

Festiwal w wakacyjnym klima-
cie. Uliczne parady i spektakle, 

pokazy akrobatów, koncerty 
w scenerii malowniczego mia-

steczka.
www.spraoi.com 

24-25

Karnawał w Notting Hill
Londyn, Anglia
Dystyngowani Anglicy też 
mogą być żywiołowi, 
a Londyn zmienić się w stolicę 
fiesty w karaibskim stylu. 
Zabawa na całego! 
www.thenottinghillcarnival.com

Blues nad Bobrem
Kliczków koło Bolesławca

W scenerii średniowieczne-
go zamku odbywa się blueso-
wy festiwal. Można posłuchać 

dobrej muzyki w wykonaniu 
mistrzów, a także doskonalić 

swoje umiejętności.
www.bluesnadbobrem.pl 

Festiwal Słowian i Wikingów
Wolin

Jak żyli dawni Wikingowie, Sło-
wianie, Bałtowie, Madziarzy, 

Rusini oraz potomkowie innych 
ludów, dowiemy się zwiedzając 
wczesnośredniowieczny skan-
sen na bałtyckiej wyspie. www.

jomsborg-vineta.com 

Bitwa na pomidory
– La Tomatina
Buñol, Hiszpania
Za jedyne 10 euro można 
wziąć udział w największej  
bitwie na pomidory. Ubierz  
się w jakieś stare ciuchy  
i do boju! 25 ton pomidorów 
czeka.  
www.tomatina.es 27.08

17k a l e n d a r i u m

Sierpien



22 kilometry jeziora 
Można bez przesady powiedzieć, że dwie rzeki decydują 
o obliczu ziemi sądeckiej – Dunajec i Poprad, który wpa-
da do Dunajca niedaleko Starego Sącza. Prawdziwym 
„wodnym skarbem” jest jednak położone na północ 
od Nowego Sącza Jezioro Rożnowskie. Budowę tego 
sztucznego zbiornika rozpoczęto jeszcze przed II woj-
ną światową, zaraz po ogromnej powodzi, jaka nawie-
dziła ten region w 1934 r. Prace dokończono już w cza-
sach okupacji. Obecnie nadal pełni funkcję przeciwpo-
wodziową, ale dzięki malowniczemu położeniu stał się 
ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Mało-
polski, a także turystów z całego kraju. 

Zaporę postawiono w Rożnowie w przełomowym od-
cinku doliny Dunajca, która licznymi meandrami prze-
cina tu malownicze wzgórza Pogórza Rożnowskie-
go. Dzięki spiętrzeniu wód rzeki zaporą o wysokości  
49 m, powstało przepiękne jezioro o długości ponad  
22 km, urozmaiconej linii brzegowej i średniej szerokości  
1-2 km. Jezioro Rożnowskie jest jednym z najpiękniej-
szych akwenów żeglarskich w południowej Polsce. Naj-
większą atrakcją jest jego nieregularny kształt, dzięki 
któremu żeglowanie ma posmak przygody, gdy za każ-
dym kolejnym zakrętem wyłaniają się nowe, nieznane 
części jeziora.

Najpiękniejszy fragment akwenu to okolice Gródka 
nad Dunajcem. Jezioro rozszerza się tu znacznie, two-
rząc dość sporą przestrzeń wody, a ponad taflą wzno-
si się stożkowata, porośnięta lasem wyspa, jakby żyw-
cem przeniesiona z tropików. To Grodzisko, nazywane 
„Małpią Wyspą”, na którym znajduje się ścisły rezerwat 

Ziemia sądecka to jeden z najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych 

krajobrazowo regionów na południu Polski. Tradycyjnie kojarzy się przede 

wszystkim z górami. Beskid Sądecki, ze swoimi bujnymi lasami i widokowymi 

polanami, to największy skarb przyrody tej ziemi. Ale bogactwo krajobrazowe 

współtworzą także wody – bystre potoki, szeroko rozlane po kamieńcach  

nurty Popradu i Dunajca czy błyszcząca w słońcu tafla Jeziora Rożnowskiego. 

A przecież lato to pora roku, w której odpoczynek nad wodą stawiamy  

często na pierwszym miejscu. Dlatego warto poznać ziemię sądecką także  

od tej strony, zwłaszcza że oferuje ona nie tylko klasyczne plażowanie,  

ale również wiele sposobów aktywnego spędzenia czasu nad wodą. 

SĄDECKIE
PaweŁ KlimeK
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Jezioro Rożnowskie
Budowę tego sztucznego zbior-
nika rozpoczęto jeszcze przed 
II wojną światową, zaraz po 
ogromnej powodzi, jaka nawie-
dziła ten region w 1934 r. Prace 
dokończono już w  czasach oku-
pacji. Obecnie nadal pełni funk-
cję przeciwpowodziową, ale 
dzięki malowniczemu położe-
niu stał się ulubionym miejscem 
wypoczynku mieszkańców Ma-
łopolski, a  także turystów z  ca-
łego kraju.



ptactwa wodnego. Linia brzegowa jest tu bardzo uroz-
maicona, tworzy liczne zatoki, nazywane przez żegla-
rzy fiordami.

Raj nie tylko dla żeglarzy
Walory rekreacyjne okolicy odkryto już w kilka lat po 
napełnieniu wodą zbiornika. Rozwinięta linia brzego-
wa oraz strome, w dużej części zalesione brzegi spra-
wiają, że jest to miejsce o zróżnicowanym krajobra-

zie. Nad wodami znajduje się kilka miejscowości tu-
rystycznych i letniskowych: Tęgoborze, Znamirowice, 
Zbyszyce, Bartkowa, Gródek nad Dunajcem, Tabaszo-
wa i Rożnów. Jezioro Rożnowskie jest przede wszyst-
kim kapitalnym akwenem dla żeglarzy, dzięki korzyst-
nym wiatrom wiejącym wzdłuż doliny Dunajca.

W Znamirowicach znajduje się przystań jachtowa, 
w której można wypożyczyć sprzęt pływający. Podob-
nie w Rożnowie niedaleko zapory, a także w Gródku 
nad Dunajcem. Oczywiście oprócz żeglowania można 
tu także wypożyczyć kajak lub deskę windsurfingową 
– w pogodne dni na tafli jeziora roi się od większych 
lub mniejszych łódek, kajaków i rekreacyjnych rower-
ków wodnych. 

Dzięki powstałej kilka lat temu oczyszczalni ścieków 
w Nowym Sączu czystość wody w Jeziorze Rożnowskim 
znacznie się poprawiła. Dogodne miejsca do kąpieli 

z piaszczystą plażą znajdują się między innymi w Gród-
ku nad Dunajcem. Strzeżone miejsca do kąpieli są rów-
nież w Tabaszowej, Bartkowej i Rożnowie. 

Jezioro Rożnowskie ma swoją Białą Flotę. Rejsy mały-
mi statkami to ciekawa atrakcja czekająca na urlopo-
wiczów. Najpopularniejsze są rejsy z Gródka nad Du-
najcem – statek opływa wtedy Małpią Wyspę, co zaj-
muje mu niecałą godzinę. Inne popularne trasy wiodą 
z Gródka do okolic zapory w Rożnowie – można wtedy 
zapoznać się z wąskim niczym fiord odcinkiem, w któ-
rym jezioro wykonuje trzy następujące kolejno po sobie 
skręty pod kątem prostym, a uczestnikom rejsu co chwi-
la odsłaniają się nowe widoki, niewielkie klify i ukryte 
zaciszne zatoczki.

W Łososinie Dolnej w pobliżu Jeziora Rożnowskiego 
swoją siedzibę ma Aeroklub Podhalański. Amatorzy 
podniebnych wojaży mogą skorzystać z organizowa-

nych tu lotów widokowych nad jeziorem i okolicą. Ae-
roklub organizuje również pokazy lotnicze, akrobacje, 
loty szybowcowe i szkolenia.

Spływy tratwą, pontonem albo kajakiem 
Jezioro Rożnowskie jest najpiękniejszym akwenem Ma-
łopolski, ale oczywiście nie tylko tam można miło i ak-
tywnie spędzić czas nad wodą. Dunajec i Poprad tworzą 
bardzo malownicze doliny, pełne uroczych kamieńców, 
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Dzięki urozmaiconej linii brzegowej, krętemu przebiegowi i dobrej infrastruk-
turze Jezioro Rożnowskie należy do najlepszych akwenów żeglarskich 
w południowej Polsce. Dodatkowym atutem jest fakt, że zazwyczaj panują tu 
dobre warunki pogodowe, a liczba dni bezwietrznych jest minimalna.

Poprad mający swe źródła w Tatrach Wysokich, jest zazwyczaj zasobny w wodę, 
a jego nurt tworzą na przemian spokojne plosa i długie bystre odcinki, w których 
woda z dużą prędkością przelewa się po rozległych kamieńcach. Z jednej strony 
daje to możliwość rekreacyjnych spływów łódkami, z drugiej – oferuje większą 
dawkę adrenaliny w czasie kilkugodzinnych spływów pontonowych.

Trudno w  całym kraju znaleźć drugi akwen o  tak pięknym krajobrazie jak  
Jezioro Rożnowskie, otoczone łagodnymi wzgórzami Pogórza Rożnowskie-
go, z malowniczą małpią wyspą pośrodku.

Ogromną  popularnością cieszą się spływy kajakowe. Poprad idealnie nadaje się 
do rozpoczęcia przygody z kajakarstwem górskim – jego bieg jest dość uroz-
maicony, ale nie za trudny, by poszerzać swoje umiejętności.
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skiego. W trakcie spływu można podziwiać przepięk-
ne beskidzkie krajobrazy, a na łodzi rozkołysanej by-
strzami rzeki doznać przeżyć, jakich przed laty mogli 
zaznać tylko flisacy spławiający tędy drewno czy kup-
cy przewożący na tratwach towary z Węgier. Cały rejs 
trwa od 1,5 do 2,5 godz. w zależności od stanu wody.

Jeśli spływ specjalnymi łodziami wyposażonymi 
w krzesełka ma charakter dość eleganckiej i mało mę-
czącej wyprawy, to prawdziwą przygodą może być 
spływ pontonem, gdzie kontakt z wodą jest bezpo-
średni. Rejsy pontonowe odbywają się od marca do 
listopada i pozwalają poczuć smak prawdziwego ra-
ftingu, choć są przy tym całkowicie bezpieczne i na-
dają się nawet dla dzieci. Na brzegu rzeki wydawane 
są kaski, kamizelki i pagaje do wiosłowania. Uczest-
nicy pomagają wyładować pontony i ustawiają je 
nad wodą. Przed startem każdy musi przejść krótki 
instruktaż, podczas którego dowie się, jak siedzieć 
w pontonie, wiosłować i zabezpieczyć się przed kon-

na których można znaleźć idealne miejsca do plażowa-
nia. Można tu także spędzić czas nieco aktywniej. Jedną 
z największych atrakcji jest spływ łodziami Popradem, 
przypominający słynny spływ pieniński. Poprad to gór-
ska rzeka, mająca swe źródła po słowackiej stronie Tatr. 
Przedziera się przez górotwór Karpat, tworząc malow-
niczy przełom rzeczny z licznymi meandrami. Na znacz-
nej długości jest rzeką graniczną, oddzielającą terytoria 
Polski i Słowacji. Część tego przełomu, pomiędzy Piw-
niczną a Rytrem, można pokonać też tratwami, kajaka-
mi czy pontonami.

Spływ prowadzony jest na specjalnych, bezpiecznych 
łodziach (tratwach), którymi kieruje dwóch flisaków, 
sterujących nimi za pomocą drewnianych żerdzi. Wy-
cieczka rozpoczyna się na przystani w Piwnicznej, nie-
co poniżej mostu wiszącego, do którego można doje-
chać, kierując się do przejścia granicznego ze Słowa-
cją. Po około 10 km spływania łodzie dobijają do przy-
stani w Rytrze, zlokalizowanej nieopodal boiska piłkar-
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Nad wodami znajduje się kilka miejscowości turystycznych i letnisko-
wych: Tęgoborze, Znamirowice, Zbyszyce, Bartkowa, Gródek nad Dunajcem, 
Tabaszowa i Rożnów. Jezioro Rożnowskie jest przede wszystkim kapitalnym 
akwenem dla żeglarzy. Jest to możliwe dzięki korzystnym wiatrom wieją-
cym wzdłuż doliny Dunajca.

Ziemia sądecka to region, w którym turyści nie tylko szukają przygody i ak-
tywności, także odpoczynku i relaksu. Specjalnie dla nich powstało tu kil-
ka basenów, z których najładniejsze znajdują się w Muszynie, Piwnicznej i 
Nowym Sączu.

Miłośników aktywnego wypoczynku zapraszamy na tor kajakarstwa gór-
skiego do Wietrznic koło Łącka. Tor, który powstał na bystrej rzece Duna-
jec, spełnia warunki do organizowania międzynarodowych imprez rangi mi-
strzostw Europy czy świata. Można go również wynająć na godziny, co umoż-
liwia organizację imprez rodzinnych, integracyjnych czy zgrupowań szkolenio-
wych. Na miejscu dostępna jest baza noclegowa i gastronomiczna, moż-
na tu także wypożyczyć kajak czy skorzystać z fachowych porad instruktorów 
i opiekunów.

Spływ łodziami Doliną Popradu to ciekawa atrakcja w sezonie letnim. 
Spływ rozpoczyna się w Piwnicznej (przystań początkowa znajduje się przy  
ul. Gąsiorowskiego poniżej wiszącego mostu na Popradzie), a kończy w Rytrze  
u stóp góry zamkowej. Bezpieczne, niezatapialne łodzie mają bardzo małe za-
nurzenie (9 cm), co pozwala na korzystanie ze spływu nawet przy niskich sta-
nach wód Popradu. Spływ trwa ok. 1,5-2 godz. w zależności od stanu wody, siły 
oraz kierunku wiatru; pojemność łodzi to 12-14 osób.
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taktem z wodą. Potem pozostaje już tylko wyruszyć 
w dół rzeki.

Tymi samymi trasami można się wybrać na spływ kaja-
kowy, wymaga to już jednak nieco większych umiejęt-
ności. Poprad poniżej słowackiej Starej Lubowli w cało-
ści dostępny jest dla kajakarzy. Można zaplanować tra-
sę zarówno trwającą 2 godziny, jak i 3-4 dni. Osoby lu-
biące spokój powinny wybrać odcinek pomiędzy Muszy-
ną a Wierchomlą. Bardziej dynamiczny nurt występuje 
między Leluchowem a Muszyną lub poniżej Wierchomli. 
Także słowacka część Popradu znakomicie nadaje się na 
spływ kajakowy. Występują tam na przemian długie spo-
kojne odcinki oraz stosunkowo długie i strome bystrza 
dostarczające każdorazowo sporej dawki adrenaliny.

Miłośników aktywnego wypoczynku zapraszamy na tor 
kajakarstwa górskiego do Wietrznic koło Łącka. Tor, 
który powstał na bystrej rzece Dunajec, spełnia warunki 
do organizowania międzynarodowych imprez rangi mi-
strzostw Europy czy świata. Można go również wynająć 
na godziny, co umożliwia organizację imprez rodzin-
nych, integracyjnych czy zgrupowań szkoleniowych. Na 
miejscu dostępna jest baza noclegowa i gastronomicz-
na, można tu także wypożyczyć kajak czy skorzystać 
z fachowych porad instruktorów i opiekunów. 

Oczywiście zawsze można popływać w basenie, któ-
rych kilka znajdziemy na ziemi sądeckiej. W Nowym Są-

czu najlepsza jest pływalnia Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, przy której urządzono także miniaturowy 
park wodny. Pięknie urządzone kąpielisko z basenem 
znajdziemy w Muszynie na Zapopradziu i w Piwnicznej 
na Radwanowie – oba wyposażone w zjeżdżalnie ruro-
we. Inne popularne wśród wczasowiczów baseny znaj-
dują się w Tyliczu oraz hotelach i sanatoriach w Krynicy-
Zdroju. Nową atrakcją jest Park Wodny „Stawy” w Sta-
rym Sączu, gdzie można także skorzystać z  niewielkich 
łódek, kajaków czy rowerków wodnych.

Amatorom wędkowania nie zabraknie tutaj miejsc do 
rozwijania swojej pasji. Czyste górskie rzeki i potoki 
oraz akwen Jeziora Rożnowskiego to raj dla wędkarzy. 
Można tu złowić szczupaka, sandacza, pstrąga, lipie-
nia, a nawet suma.

Jak widać, ziemia sądecka, to nie tylko góry, a liczba 
atrakcji nad wodą może tu iść w zawody z miejscowo-
ściami wypoczynkowymi na pojezierzach. Warto więc 
popatrzeć na ten region także z poziomu wody!

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 41 41 600, faks 18 41 41 700

e-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl

www.starostwo.nowy-sacz.pl
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Wśród postów użytkowników Trip Advisora na temat Do-
minikany przeważają zdecydowanie te z pozytywnym 
wydźwiękiem. Już same wspomniane na wstępie liczby 
opinii świadczą najlepiej o zainteresowaniu, jakim ten 
karaibski kraj cieszy się wśród turystów z całego świa-
ta. Zróżnicowanie odczuć jest natomiast dowodem na 
to, że dzielimy się na tych, którzy uwielbiają zanurzać się 
w błogim nieróbstwie, i na tych, którzy są takim stanem 
zaniepokojeni. Dominikanę uwielbiają ci pierwsi i wyglą-
da na to, że jest ich bardzo dużo, bo wypoczynkową 
ofertę karaibskiego kraju portal Trip Advisor obdarza na-

der często prestiżowymi tytułami „Traveller Choice” czy 
„Certificate of Excellence”. „Ocean Spa Doctor Fish” – 
nowatorski pomysł firmy Ocean Adventures z Punta Cana 
– zyskał tak duże uznanie, że portal przyznał mu „Certyfi-
kat Jakości 2014” (Certificate of Excellence 2014).

Ocean Spa Doctor Fish
Za sugerującą wypoczynek i odnowę biologiczną z wy-
korzystaniem sił natury propozycją kryje się SPA na ka-
tamaranie. Trzygodzinny program relaksacyjny, wypeł-
niony jest ćwiczeniami, pilatesem, jogą, pływaniem, 

Dominikana 
pomysł na nudę
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W popularnym portalu Trip Advisor znajdziemy blisko 300 tysięcy recenzji 

dotyczących ponad 400 hoteli Dominikany, ponad 52 tysiące postów 

poświęconych jej atrakcjom i 24 tysiące opinii na temat ponad tysiąca 

działających w tym kraju restauracji.

a potem redukującymi stres masażami oraz tak modną 
ostatnio terapią stóp w wykonaniu rybek. Co najciekaw-
sze, wszystko to dzieje się nie w zaciszu hotelowych ga-
binetów, ale w plenerze. Na pokładzie płynącego z wia-
trem katamaranu.
„Nigdy w życiu nie byłem w SPA” – przyznaje młody 
mężczyzna z Teksasu. Jednak w czerwcu, podczas mie-
siąca miodowego, spróbował i ku własnemu zdziwieniu 
stwierdził, że „było super!”. Co więcej, poleca teraz go-
rąco Ocean Spa Doctor Fish zarówno paniom, jak i pa-
nom. „To świetny sposób na spędzenie dnia” – doda-
je młoda para, która w maju odbyła taki rejs. „Boskie!” 
– twierdzi wczasowiczka z Kanady i puentuje – „byliśmy 
zadowoleni z każdej sekundy wycieczki”. Jedyne, na co 
narzeka, to fakt, że czas upłynął zbyt szybko. Pochwa-
ły zbierają pomysłodawcy i uprzejmy personel. A na-

wet rybki, choć znalazłem zabawną opinię pewnej pani, 
która stwierdziła, że były one trochę zbyt duże jak dla 
jej delikatnych stóp.

To nie jedyny dobry pomysł
Nie ukrywając zadowolenia z powyższych recenzji, me-
nedżer firmy zapewnia, że wyróżnienie Trip Advisora 
„zobowiązuje jego zespół do stałego ulepszania usług, 
aż do osiągnięcia absolutnej doskonałości“. Zwraca po-
nadto uwagę, że Ocean Adventures organizuje również 
inne wycieczki morskie. Szczególnej uwadze tych, któ-
rzy lubią spędzać czas aktywnie, poleca wyprawę do 
Zatoki Płaszczek. To naturalne morskie akwarium, więc 
goście, którzy skorzystają z oferty, będą mogli podglą-
dać podwodny świat, a najodważniejsi także popływać. 
W towarzystwie wielkich płaszczek i... rekinów.

Ocean Adventures 
ma siedzibę w Punta Cana na Domikanie. W kurorcie  

usytuowanym na jednym z najpopularniejszych odcinków pełnego plaż i malowniczych 
zatok wybrzeża o długości niemal 15 tys. km. To stamtąd pochodzą kojarzone powszechnie z wyspą pejzaże 

z palmami rzucającymi cień na biały piasek obmywany zachwycającą turkusową wodą. Plaże Punta Cana ciągną 
się we wschodniej części wyspy przez 40 km. W kurorcie zaś jest ponad 50 hoteli oferujących 30 tys. miejsc 

i różnorodne formy relaksu w SPA oraz zajęcia Wellness w plenerze (www.oceanadventures-puntacana.com).
Turystyczne informacje na temat Dominikany: www.godominicanrepublic.pl

PAWEŁ WROŃSKI



Godzina W

Uśmiecha się zawadiacko. Znów ma osiemnaście 
lat i najlepszą marynarkę ojca, wykradzioną w ta-
jemnicy przed matką z szafy, która trzymała ją ni-
czym najświętszą relikwię, bo mąż – oficer II Rzecz-
pospolitej – już ze wschodu nie wróci. Młodzieniec 
z dumą poprawia biało-czerwoną opaskę na ramie-
niu. Szyła mu ją ukochana Basia, której gruby, psze-
niczny warkocz ledwie miał odwagę dotknąć czub-
kiem palców,  ścigany czujnym wzrokiem jej mat-
ki, gdy gościł na pierwszej herbatce w mieszkaniu 
dziewczyny na Kapucyńskiej.

Nie ma żadnej broni, ale przecież zaraz zdobędzie 
jakąś na Niemcu. Tak bardzo chce walczyć. Nie boi 

się, emocje biorą górę nad strachem. Tego 1 sierpnia 1944 
r. przepełnia go tylko ogromna radość i przekonanie, że 
zwyciężą, bo przecież inaczej być nie może! Już słychać 
pierwszą serię z karabinu, zaraz potem drugą i trzecią. Każ-
dy strzał przybliża do wolności.

Mija minuta i cichnie syrena pamięci. Warszawska ulica 
znów budzi się do życia, ruszają z miejsca ludzie i samo-
chody. Tłum na Powązkach Wojskowych sunie już z narę-
czami kwiatów do mogił tych, co nie mieli wątpliwości „bić 
się czy nie bić” (i nie mieli też zresztą innego wyjścia).

Starszy pan ociera spiesznie łzę, sztandar zakłada na ramię 
jak broń.  Grzecznym, ale stanowczym głosem toruje so-
bie drogę do tonących w ludzkim ścisku i morzu światełek, 
kwater Szarych Szeregów.  Pochyla się nad ostatnim kop-
czykiem w rzędzie, kładzie czerwoną różę: – Przyszedłem, 
moja miła – szepcze, spoglądając z czułością na napis na 
tabliczce: „Basia, lat 17, sanitariuszka, zginęła 1 sierpnia 
1944 r.”. 

I znów jest 1 sierpnia. Godzina 17. Dźwięk syreny, początkowo cichy, staje się z każdą 
sekundą coraz głośniejszy. Przebija się przez pisk opon na rozpalonej letnim słońcem 

popołudnia jezdni, warkot silników przepełnionych w porze wyjścia z pracy autobusów, 
krzyk matki goniącej po chodniku roześmiane dziecko. Osadza w miejscu kierowców 
samochodów i pieszych. Już stoją, jakże posłusznie, skupieni, w całkowitej ciszy, tam, 
gdzie zastał ich ten dźwięk, tak odmienny od wszystkich innych syren rozbrzmiewają-

cych w ciągu roku: karetek, wozów strażackich, limuzyn wiozących VIP-ów.

Wsłuchany w lament syreny trwa  też w milczeniu tłum 
w głównej alei Powązek Wojskowych: chłopak w koszulce 
z napisem „Powstanie 1944”, elegancka bizneswoman w gar-
sonce z naręczem biało-czerwonych gladioli, ubrana w nieod-
łączne fiolety znana pisarka patriotyczna, politycy, działacze 
partii rozmaitych, grupy rekonstrukcyjne, harcerze…

Jakaś nieposłuszna łza toruje sobie drogę poprzez bruz-
dy pomarszczonego niczym jabłko policzka bardzo star-
szego pana o nadzwyczaj bujnej, siwej czuprynie. Wsparty 
o drzewce sztandaru z wyhaftowanym znakiem Polski Wal-
czącej, zastyga i on.  Niewidzący wzrok wpatrzony gdzieś 
w dal. Fo
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29 lipca · wtorek
1030  Uroczystości przy kamieniu „Żołnierzom Żywiciela”,

 park im. Żołnierzy „Żywiciela” przy ul. ks. J. Popiełuszki

1100 Otwarcie wystawy „Powstanie Warszawskie 1944” przez prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i prezydenta 

Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka – Berlin, Centrum 

Dokumentacyjne Topografia Terroru,  Niederkirchnerstraße 8

 

30 lipca · środa
1100 Spotkanie Powstańców warszawskich z prezydentem Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisławem Komorowskim i prezydent m.st. Warszawy Hanną 

Gronkiewicz-Waltz

 Uroczystość nadania orderów i odznaczeń państwowych przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Park Wolności przy Muzeum 

Powstania Warszawskiego (wejście z zaproszeniem)

1800 Uroczyste powitanie Powstańców warszawskich przez władze m.st. 

Warszawy – Spektakl „Młoda Warszawa – życie codzienne walczącej 

stolicy”, reżyseria: Roman Kołakowski, dziedziniec warszawskiego 

Ratusza – pl. Bankowy 3/5

31 lipca · czwartek
1200 Uroczysta Sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy, 

 Zamek Królewski, Sala Balowa

1800 Uroczysta polowa Msza Święta  – plac Krasińskich, 

 przy pomniku Powstania Warszawskiego

1900 Apel Poległych, plac Krasińskich, 

 przy pomniku Powstania Warszawskiego

2000 Widowisko „Śpiew Murów”, – plac Krasińskich  

1 sierpnia · piątek
0900 Składanie kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. 

Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii 

Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, ul. Filtrowa 68 

(dawna siedziba konspiracyjnej kwatery  Okręgu Warszawskiego AK) 

1000 Uroczystości przy Pomniku „Mokotów Walczący – 1944”, 

 park im. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera

 „Marsz Mokotowa” – przemarsz ul. Puławską do ul. Dworkowej

1130  Uroczystość posadzenia Drzewa Pamięci dla uczczenia 70. rocznicy 

Powstania Warszawskiego, Ogród Saski

1200 Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza,  składanie wieńców, plac marszałka Józefa Piłsudskiego

1330  Uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem 

 gen. Stefana Roweckiego „Grota”, róg ul. F. Chopina i Al. Ujazdowskich

1400 Uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 

Krajowej, ul. Wiejska

1600 Składanie kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera”,

 Cmentarz Wojskowy na Powązkach (kw. D 18, rz. L 01, gr.1)

1700 Godzina „W”– oddanie hołdu Powstańcom, pomnik Gloria Victis, 

Cmentarz Wojskowy na Powązkach

19.30 Uroczystość złożenia wieńców przy pomniku „Polegli – Niepokonani”

 Modlitwa międzyreligijna,  Cmentarz Powstańców Warszawy 

 na Woli

2100 Uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego – rozpalenie Ogniska 

Pamięci, ul. Bartycka

5 sierpnia · wtorek
1800 Uroczystość w hołdzie ludności cywilnej Woli  przy pomniku Pamięci 

50 tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas 

Powstania Warszawskiego 1944, Skwer Pamięci w rozwidleniu  

ul. Leszno i al. „Solidarności”

2 października · czwartek
1800 Zgaszenie ognia na Kopcu Powstania Warszawskiego – zakończenie 

obchodów 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka 

Program obchodów 
70. rocznicy Powstania warszawskiego

30 p o d r ó ż e  z  h i s t o r i ą  w  t l e

Przed miesiącem ruszyła oficjalna strona obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, przygotowana  przez Urząd m.st. Warszawy:  

www.powstanie44.um.warszawa.pl, na której można na bieżąco śledzić ewentualne modyfikacje i uzupełnienia ww. programu.



wą kuchnią. Szczególnie polecane dla bie-
gaczy są „Śnieżne trasy przez lasy” w so-
łectwie Krzywa,  w regionie Magury Ma-
łastowskiej w gorlickiem.
Dwie duże stadniny koni: w Regietowie 
i Gładyszowie oferują jazdę na przyja-
znych koniach rasy huculskiej, a przez Be-
skidy prowadzi Transbeskidzki Szlak Kon-
ny. Jest też sporo mniejszych stadnin przy 
gospodarstwach agroturystycznych. Wy-
znaczone ścieżki rowerowe przecinają re-
gion w miejscach atrakcyjnych turystycz-
nie. Miłośników natury zachwycają Ma-
gurski Park Narodowy i Popradzki Park 
Krajobrazowy.

Południowo-wschodnia część Małopolski – subregion gorlicko-nowosądecki –  
to prawdziwa kopalnia pomysłów na wyjazdy turystyczne. Znajdziemy 
tu wszystko, za czym tęsknimy: góry, rzeki i jeziora, wspaniałe zabytki  

i centra rozrywki, wody mineralne, smakołyki i niezwykłe klimaty
 wśród pięknych pejzaży. Relaks, rekreacja i rozwój.

Obierz 
kierunek
Smakowite gorlickie + sądeckie zaprasza
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Małopolska to kraina fascynująca, gdzie kultywuje się 
dawne obrzędy, tradycyjne rzemiosła i lokalną  kuchnię, 
gdzie spotykamy na każdym kroku skarby dziedzictwa 
kulturowego, w tym perły architektury drewnianej.

Region ma wiele smaków, a jego ambasadorem jest 
kraina na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Beskidu 
Niskiego, zwana „krainą łagodności”, obejmująca 
powiaty gorlicki i nowosądecki.

Dzięki funduszom z projektu szwajcarskiego „Lokalne 
inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu 
gorlickiego i nowosądeckiego”, realizowanego przez 
MOT w partnerstwie z MARR oraz powiatami gorlickim 
i nowosądeckim, możemy rozwijać w subregionie 
produkty turystyczne i promować jego walory.

Leszek Zegzda
Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Po górach, po chmurach
Góry w gorlicko-sądeckim – Beskid Sądecki i Beskid Ni-
ski – to pasma niezbyt wysokie, pozwalające na zba-
lansowany wysiłek. Latem zachęcają do wędrówek ła-
godnymi pasmami z pięknymi widokami na okolicz-
ne doliny. Adrenaliny dostarczają parki linowe, spływ  

i rafting rzeką Poprad oraz sporty wodne na jeziorach 
Rożnowskim i Klimkówce. Zimą są to tereny narciarskie: 
10 stacji narciarskich, 100 km tras zjazdowych, trasy 
biegowe. Wszystkie ośrodki wyposażone są w nowo-
czesną infrastrukturę, wypożyczalnie sprzętu i serwisy 
narciarskie oraz stylowe karczmy regionalne z miejsco-

Przyjazny koń huculski doskonale sprawdza się w agroturystyce.
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Zaklęte w drewnie 
Kościółki i cerkiewki drewniane, wille i dworki, drewniana 
zabudowa miasteczek to łącznie 253 obiekty i 1500 km  
oznakowanych tras w Małopolsce. Część tych skarbów 
na Szlaku Architektury Drewnianej w sezonie turystycz-
nym obsługiwana jest przez przewodników. W każdą 
niedzielę lata w ramach cyklu „Muzyka zaklęta w drew-
nie” rozbrzmiewają dźwięki muzyki dawnej, ale rów-
nież jazzu, opery, muzyki etnicznej czy gospel. Zaklę-
te w drewnie piękno starych polichromii i średniowiecz-
nych rzeźb, żywiczny zapach wiekowych desek i świa-
tło sączące się przez okienka pozwalają chłonąć muzy-
kę wieloma zmysłami. 
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce zdobył naj-
ważniejsze turystyczne trofeum – Złoty Certyfikat Pol-
skiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produk-
tu turystycznego w Polsce za rok 2013. Sześć z ośmiu 
drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO znajduje się właśnie w obszarze 
subregionu. Szlakowi UNESCO towarzyszy Szlak Fron-
tu Wschodniego I Wojny Światowej, z cmentarzami za-
projektowanymi przez wybitnych artystów i z obchoda-
mi rocznic wielkiej bitwy gorlickiej w maju w Sękowej.

Zatracić poczucie czasu
Któż nie kocha miasteczek z klimatem, gdzie czas się 
zatrzymał? Jaką historię opowie brukowany kocimi łba-
mi rynek Starego Sącza z kawiarnią Marysieńka, gdzie 
zwycięski król Sobieski, wracając spod Wiednia, spotkał 
ukochaną małżonkę? Pobliski klasztor Klarysek pamięta 
Kingę – królową Polski, świętą katolicką, ale też pierw-
szą słynną turystkę… Biecz okolony murami obronnymi
z ratuszem pośrodku rynku nosi sławę „szkoły katów”. 
Bobowa to słynne w świecie miejsce kultu chasydów  
ze starą synagogą i grobem cadyka Chaima Halbersta-
ma oraz siedziba Bractwa Rycerskiego – spadkobierców 
rycerza Zygmunta Gryfity.
Miasteczka z klimatem zachęcają, by się powałęsać, 
by przysiąść na chwilę i podumać. Antidotum na pę-
dzący czas. Takie są galicyjskie miasteczka, jak Grybów, 
Czchów czy Piwniczna. Ich wąskie uliczki i rzędy małych 
domków, szyldy nad warsztatami, drewniane bramy 
prowadzące w głąb domostw wytrzymały próbę cza-
su. Dla odtworzenia tych klimatów powstało w Nowym 
Sączu „Miasteczko Galicyjskie” stanowiące część Sądec-
kiego Parku Etnograficznego, które gromadzi skarby 
kultury ludowej subregionu. Pracownie dawnych rze-
mieślników, karczma i ratusz żyją dzięki licznym odwie-
dzającym, uczestnikom imprez, koncertów i wciąż no-
wym pomysłom na to, by coś się działo.

Rozkosze lokalnej kuchni
Sądecczyzna to kraina sadów owocowych. Jabłka, śliwy 
i grusze dojrzewają w słońcu na łagodnych beskidzkich 
stokach. Wzdłuż doliny Dunajca rosną na tyczkach do-
rodne strąki fasoli „Piękny Jaś”. Kuchnia lokalna obfitu-
je w przetwory i soki, nalewki, zupy i przystawki, nie do 
wiary, na ile sposobów można wykorzystać dary natury. 
Rarytasy terenów górskich: delikatna jagnięcina i sery 

z owczego mleka dodają kuchni lokalnej specyficznych 
smaków. Mimo niewielkiego terytorium wykształciły się 
tu różne tradycje kulinarne: popradzka z Doliny Popra-
du, łemkowska we wschodniej części subregionu, la-
chowska i pogórzańska wokół Nowego Sącza. Mało-
polska „Trasa Smakoszy” prowadzi poprzez rekomen-
dowane karczmy regionalne.
Słynny destylat „śliwowica łącka” i kuchnia śliwkowa po-
noć powstały pod wpływem miejscowych duszpasterzy. 
Proboszcz z Łącka nakazał za pokutę podczas spowie-
dzi swoim parafianom sadzić drzewa owocowe i stąd po-
wstały liczne sady. Inny proboszcz, z Laskowej, kazał su-
szyć śliwki, żeby zapobiec nadmiernej produkcji śliwowicy. 

Pożytki z pszczół
O tym, jak niezwykłe są pszczoły i jak zorganizowane 
jest ich społeczeństwo, niejeden z nas nie dowiedział-
by się, gdyby nie trafił do jednego z centrów pszczelar-
stwa. W Pasiece „Barć” w Kamiannej koło Krynicy-Zdro-
ju oraz w gospodarstwie pasiecznym „Sądecki Bartnik” 
w Stróżach między Nowym Sączem a Gorlicami prowa-
dzone są arcyciekawe wykłady o życiu pszczół, połączo-
ne z degustacją pysznych miodków i warsztatami wyro-
bów pszczelich, np. świec z wosku. 
Pszczoły inspirowały ludzi do działań artystycznych, to-
też w skansenach w Kamiannej i Stróżach podziwiamy 
niegdysiejsze ule figuralne w kształcie różnych posta-
ci – prawdziwe dzieła sztuki. Dawny sprzęt pszczelarski 
zaciekawi zwiedzających, a smakowitość i wartość pro-
duktów pszczelich poznamy na miejscu, w sklepach fir-
mowych. Dodatek miodu odnajdziemy we wszystkich 
potrawach serwowanych w gospodzie „Bartna Cha-
ta”, będącej częścią kompleksu rekreacyjnego w Stró-
żach. Oprócz tych dwóch centrów pszczelarstwa noc-
legi i wypoczynek w „Małopolskiej Miodowej Krainie” 

oferują liczne gospodarstwa agroturystyczne z pasie-
kami, które zdecydowanie polecamy na odstresowanie.

Poczuć bąbelków moc
Innym bogactwem subregionu są wody mineralne. 
W Małopolsce leży 10 spośród 45 istniejących w Polsce 
uzdrowisk, a 6 z nich należy do subregionu gorlicko-są-
deckiego. Każdy z kurortów ma swoją specyfikę: Kryni-
ca-Zdrój to perła uzdrowisk z dużym deptakiem i musz-
lą koncertową, Muszyna – siedziba dawnego Państwa 
Muszyńskiego, Żegiestów i Piwniczna leżą w malowni-
czej Dolinie Popradu, Wysowa-Zdrój i kameralne Wa-
pienne otulone są łagodnymi wzniesieniami Beskidu Ni-
skiego. Kuracjusze korzystają z kuracji pitnych, kąpie-
li w wodach mineralnych i solankach, okładów z błota, 
inhalacji i leczniczego mikroklimatu. 
Większość uzdrowisk oferuje również aktywny wypoczy-
nek, zimą funkcjonują tu stacje narciarskie i trasy biegowe, 
a latem pobyt umilą wędrówki po górach, przejażdżki ro-
werowe i konne, spływy rzeką Poprad. Tereny rekreacyjne, 
ścieżki zdrowia, siłownie pod chmurką oraz kompleksy ba-
senowe w Muszynie, Piwnicznej i Wysowej tworzą wize-
runek nowoczesnych uzdrowisk dla ludzi pełnych energii.
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Kapela Hanki Wójciak podczas koncertu 
„Muzyka zaklęta w Drewnie” w Binarowej.

Zapomniane cerkiewki na zapomnianych trasach. 
Przysłup,  koło Nowicy w Beskidzie Niskim.

Wśród pereł Doliny Popradu znajdziemy  Pijalnię Artystyczną w Piwnicznej.

Bruk Starego Sącza przypomina o czasach Sobieskiego i Marysieńki. Smakołyki owocowej kuchni to wizytówka Sądecczyzny. W pasiekach subregionu poznamy życie pszczół – wycieczka rodzinna w Kamiannej.



U kobiet kwiatowe spódnice tybetki przeplatają się 
z drukowanymi wybijankami. Haftowane serca i parze-
nice, bukieciki kwiatów, wstążki, cioski, magierki i kry-
wulki – rozpoznawalne w strojach ludowych – inspiru-
ją tradycyjnymi wzorami współczesną modę i zdobnic-
two, zwane etnodesignem.
W wiklinie, drewnie, płótnie, metalu czy glinie zaklęta 
jest moc, a ozdobne formy koszy, naczyń, haftów, ob-
razków pozwalają wydobyć z ich struktury autentyczne 
piękno. Tradycyjne rzemiosła mają ambasadorów wśród 
licznych artystów ludowych. Szczególne miejsce zajmu-
je koronka klockowa – jej stolicą jest Bobowa, znana 
z Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej. 

Życie sielskie, czyli antystres
Na życie „miejskie”: pospieszne, niezdrowe i pełne stre-
sów najlepszym antidotum jest wypoczynek na wsi, 
w przyrodzie. Po wiejsku – to nie znaczy bez komfortu 
i nudnie. Dzisiejsze gospodarstwa turystyki wiejskiej za-
skakują wysokim standardem, bo tego oczekują goście. 
A na wykluczenie nudy jest tysiąc sposobów, bowiem 
oferta agroturystyczna to najczęściej oferta tematyczna. 
Aby ułatwić turystom odnalezienie własnego miejsca 
w bogatym spisie gospodarstw agroturystycznych sub-
regionu, stworzyliśmy specjalne produkty turystycz-
ne: „Małopolska wieś pachnąca ziołami”, „Małopolska 
miodowa kraina”, „Małopolska wieś dla dzieci” i „Ma-

łopolska wieś dla seniorów”. Wyselekcjonowane gospo-
darstwa zapewniają atrakcje przystosowane do każdej 
z zainteresowanych grup. Dla ciekawych świata zapach-
nie przygodą wizyta w „zagrodzie edukacyjnej” czy wa-
kacje w „wiosce tematycznej”, a takich powstaje tu co-
raz więcej, coraz bardziej kreatywnych. Drogie miesz-
czuchy, poruszcie wyobraźnię!

Produkty lokalne
Produkty lokalne, wytworzone przez rolników i prze-
twórców na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji, 
są „wisienką na torcie” oferty turystycznej Małopolski. 
Wirtualna mapa produktów lokalnych subregionu do-
stępna na stronie www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl  
wskazuje konsumentom i turystom miejsca, w których 
mogą skorzystać z regionalnej oferty kulinarnej, arty-
stycznej i agroturystycznej. Znajdą tu Państwo bazę 
produktów kulinarnych oraz kontakty do ich twórców 
i miejsca, gdzie można zakupić pamiątki lub uczestni-
czyć w warsztatach rękodzieła, oraz rekomendowane 
adresy „wczasów pod gruszą”. 

Jabłka łąckie są poduktem regionalnym z certyfikatem Unii Europejskiej.

Dotknąć tajemnic wschodu
Wokół słowa „Łemkowszczyzna” snuje się nostalgia. 
Ortodoksyjne cerkiewki z cebulowatymi kopułkami na 
krytych gontem dachach, rzędy ikon skrywających ta-
jemnicze oblicza świętych, misterne hafty krzyżykowe 
i ozdobne krywulki nizane z małych koralików – klima-
ty Łemkowszczyzny fascynują i intrygują. Ocalałe we 
wsiach łemkowskie chaty, czyli „chyże”, pamiętają hi-
storie, często dramatyczne, ich właścicieli wysiedlonych 
przed laty, a zarośnięte zdziczałe sady mówią o dawnych 
czasach. Ale wraca tu łemkowska mowa, napisy kreślo-
ne cyrylicą. Słychać pieśni, tęskne i melodyjne, a czasem 
też wesołe, jak trzaskający ogień łemkowskiej watry. Nie-
odłącznie z tą kulturą związane konie hucuły, wytrzyma-
łe i przyjazne, uatrakcyjniają wypoczynek, zwłaszcza ro-
dzinny. Tak samo jak kuchnia łemkowska, w której królu-
ją homyłki, kisiełyca, tertianyky czy adzymka. 
Niezwykli, twardzi ludzie, miejscowi i przyjezdni, wpisu-
ją się w  nieskażone do końca cywilizacją pejzaże Beski-
du Niskiego, tworząc kreatywne wydarzenia i artystycz-
ne klimaty.

Protoplaści Rockefellerów
Ropa, Ropka, Ropica – te nazwy rzek i miejscowości 
wskazują na historyczne początki wydobywania na zie-
mi gorlickiej „oleju ziemnego”, a wraz z nimi pierwsze 
dzikie kopanki i kiwony służące wydobywaniu ropy. Po-
tem pojawił się chemik Ignacy Łukasiewicz, wynalazca 
pierwszej lampy naftowej i inicjator przemysłu nafto-
wego, który odmienił życie w tej części regionu, zanim 
świat dowiedział się o naftowej potędze Rockefellerów.
Maziarze, sprzedawcy mazi – produktu destylacji ropy 
używanego do smarowania kół i kopyt końskich – w XIX w.  
docierali wozami aż do Jekaterynburga i na Bałkany, na-
wołując klientów „maaazi, mazi, komu mazi?”.
Dziś takie okrzyki wznoszą turyści podczas przejaż-
dżek wozami maziarskimi wyruszającymi z Zagrody Ma-
ziarskiej – bardzo ciekawego muzeum w Łosiu. Obok 
maziarzy, wywodzących się z Łemków, prezentowane 
są tu ginące zawody: dziegdziarze (wypalający w zie-
mi dziegdzieć z węgla drzewnego) z Bielanki czy łyżka-
rze (toczący drewno na sznurkowych tokarkach) z No-
wicy. Nie mniej ciekawie prezentują się dzieje wydo-
bywania ropy w zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK 
i Muzeum Gorlickiego Kopalnictwa Naftowego – kopal-
nia „Magdalenka” oraz w zbiorach skansenu Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Etnografii w pobliskiej Libuszy. 

Kolory i wzory
Wielokulturowość to wielki walor subregionu, urozma-
icenie dla turystów, inspiracja dla artystów, edukacja dla 
zafascynowanych folklorem. 
Barwne grupy Lachów, Górali Sądeckich i Czarnych Gó-
rali znad Popradu, Łemków i Pogórzan mają swoje stro-
je, melodie, przysmaki. Inspiracje odnajdziemy wśród 
ukwieconych wstążkami kapeluszy sądeckich Lachów, 
Pogórzan w wełnianych magierkach lub barankowych 
wścieklicach na głowie.

Wóz maziarski to kawał historii przemysłu naftowego.

Kolej gondolowa na Jaworzynie Krynickiej. Za pomocą takich kiwaków wydobywano ropę naftową przed stu laty -
skansen w Libuszy

Klimaty łemkowskie – niecodzienne i kuszące.

Koronka klockowa  to unikalne rękodzieło, a jej stolica, Bobowa, wyrosła na mię-
dzynarodowe  centrum koronczarstwa.
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Pobliskie ośrodki górskie Karlov (12 km od Bruntálu) 
czy Pradziad (24 km) w sezonie zimowym zapewnia-
ją wspaniałe warunki narciarskie, a latem wiele wycie-
czek turystycznych. Odwiedzić można też znane na ca-
łym świecie uzdrowisko Karlova Studánka. Słoneczne 
letnie dni zachęcają do pobytu nad wodą. W 1997 r. 
na rzece Moravicy została wybudowana zapora wod-
na Slezská Harta (7 km od Bruntálu). Pływanie, wędko-
wanie czy uprawianie sportów wodnych – tego wszyst-
kiego można tutaj spróbować. Nie bez powodu Bruntál 
nazywany jest „bramą do Jesioników” lub też miastem 
„między górami a wodą”. Z jednej strony wspomnia-

na już zapora, z drugiej – Pradziad, najwyższa góra Je-
sioników. Możliwości wycieczek na tym terenie są nie-
ograniczone. Przykładem jest Rejvíz – najwyżej położo-
na osada na Śląsku. Przez narodowy rezerwat przyro-
dy Rejvíz prowadzi dwukilometrowa ścieżka przyrodni-
cza. Na punkt widokowy przy Wielkim Jeziorku Torfo-
wym można się dostać trasą z tablicami informacyjny-
mi. Specjalnie wybudowanym drewnianym chodnikiem 
można suchą nogą zbliżyć się do jeziorka torfowego. 
Torfowiska należą do miejsc unikatowych ze względu 
na występujące tam rzadkie rośliny i zwierzęta. Stano-
wią pozostałość epoki lodowcowej.

Przyjedź do Bruntálu
Bruntál, miasto między górami a wodą, zaprasza do odwiedzin

39s p a c e r e m  p o . . . .38 s p a c e r e m  p o . . . .

Podróżując po malowniczych szlakach Jesioników, warto zajrzeć do 18-tysięcznego 

miasta Bruntál.  Od dawna już nie jest ono zapomnianym, nieznanym miejscem. 

Coraz częściej odwiedzają je turyści, wśród których cieszy się popularnością 

ze względu na wygodną lokalizację, piękną okolicę i bogatą ofertę usługową. 

Zarówno zimą, jak i latem mogą tu spędzić przyjemny urlop, zarówno ci, którzy 

wypoczywają aktywnie, jak i ci, którzy szukają relaksu.

Również samo miasto Bruntál ma dużo do zaoferowa-
nia. Co roku w mieście odbywa się wiele wydarzeń – na 
przykład Powitanie Wiosny i zlot motocyklistów, Dni 
Miasta Bruntál (zawsze w czerwcu – największa i najpo-
pularniejsza impreza), Bruntalskie Indiańskie Lato, Boże 
Narodzenie w Pałacu. Na amatorów aktywnego wypo-
czynku czekają kręgielnie, kąpielisko miejskie, centrum 
Wellness, wypożyczalnia gokartów, kort tenisowy i wie-
le innych obiektów sportowych. Miasto oferuje również 
bogatą bazę noclegową na wysokim poziomie i rozma-
ite możliwości przyjemnego spędzenia czasu w knajp-
kach, dyskotekach czy cukierniach. 
W Bruntálu i jego okolicy każdy znajdzie coś dla sie-
bie – miłośnicy historii, kultury, sportu, wypoczynku 
i pięknej przyrody. Przyjedź nas odwiedzić – serdecz-
nie zapraszamy!

Urząd Miasta Bruntál 
Nádražní 20, 792 01  Bruntál, Republika Czeska    

www.mubruntal.cz, tel. 0042 05 54 706 111
Miejskie Centrum Informacji, 
Náměstí Míru 7, 792 01  Bruntál  

e-mail: mic@mubruntal.cz  
tel. 0042 05 54 706 525

 Wieża telekomunikacyjna o wysokości 145 m na szczycie Pradziada (1492 m n.p.m.).

 Średniowieczny rynek w Bruntálu.

 Kościół pątniczy Marii Panny Wspomożycielki na Uhlířským wzgórzu.

  Plac Pokoju w Bruntálu.



Decyzję o budowie miasta ogłosił 10 kwietnia 1580 r. 
Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, jeden 
z najświatlejszych umysłów swojej epoki. Włoski archi-
tekt Bernardo Morando zaprojektował miasto na planie 
nieregularnego pięcioboku, do którego dostępu broni-
ły potężne fortyfikacje.

To właśnie w Zamościu powstała trzecia w Rzeczypo-
spolitej uczelnia wyższa – Akademia Zamojska, do któ-
rej przybywali studenci i profesorowie z całej Europy. 
Zamość był miejscem pokojowego współistnienia róż-
nych narodowości i religii, między innymi Ormian, Ży-
dów sefardyjskich, Greków, Włochów czy Niemców. 

Ponad 200 zabytków 
Zamojski zespół staromiejski jest wyjątkowym w ska-
li Europy kompleksem historycznym liczącym ponad 
200 zabytków, które w sezonie letnim stają się magicz-
ną scenografią dla wielu inspirujących wydarzeń kultu-
ralnych – festiwali, spektakli teatralnych, happeningów, 
koncertów i jarmarków.

Zamość ma do zaoferowania nie tylko piękne renesanso-
we zabytki – miasto i otaczający region Roztocza są także 
skarbnicą dziedzictwa kulinarnego, w którym przez wieki 
mieszały się smaki kuchni polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.

Idealne miasto twierdza 
Budowę fortyfikacji Zamościa rozpoczęto w XVI w. 
Twierdza, która w całej swojej historii nigdy nie zosta-

ła zdobyta, składa się z siedmiu bastionów przeciętych 
bramami i furtami.

Zrekonstruowany zespół obronny Twierdzy Zamość 
możemy dziś podziwiać dzięki wsparciu finansowemu 
z Unii Europejskiej. Pierwotny wygląd zamojskiej twier-
dzy przywrócono dzięki projektowi o nazwie „Zamość 
miasto UNESCO, pomnik Historii RP produktem tury-
stycznym polskiej gospodarki”. 

Zwiedzanie twierdzy Zamość jest nie lada atrakcją dla 
odwiedzających miasto. Turyści mają do wyboru tajem-
nicze podziemne trasy, tarasy widokowe, ścieżki rowe-
rowe wzdłuż twierdzy, mogą strzelać z armat, histo-
rycznych łuków, a nawet wziąć udział w życiu XVII-w. 
obozu wojskowego.

Udogodnienia dla turystów 
Od tego roku funkcjonuje „Zamojska Karta Turysty”, 
którą wprowadzono, by w znaczący sposób ułatwić 
zwiedzanie największych atrakcji Zamościa. Dodat-
kowym atutem są zniżki u ponad 60 partnerów Karty 
(www.kartaturysty.zamosc.pl). 

Zapraszamy do magicznej wyprawy po zamojskim 
zespole staromiejskim i fortyfikacjach niezdobytej 
szturmem twierdzy, do jedynego we wschodniej Pol-
sce nowoczesnego ogrodu zoologicznego i na re-
laksujący spacer po jednym z najpiękniejszych pol-
skich parków.

Zamość 
renesansowe miasto idealne
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Zamość – jeden z siedmiu cudów Polski 

w plebiscycie „Rzeczpospolitej” – 

należy do najpiękniejszych miast Polski. 

Jego architektura, obecna na każdym 

kroku historia i współczesne oblicze 

zachwycają licznie przybywających 

turystów. 14 grudnia 1992 r. zamojski 

zespół staromiejski został wpisany na 

prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO.

Informacje o trasach zwiedzania, ofercie kulturalno-turystycznej oraz pasjonującej historii miasta 
dostępne  są na stronie www.turystyka.zamosc.plFo
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cieszyńskich

W Cieszynie, sercu Śląska Cieszyńskiego, przez wieki współistniały i mieszały 
się różne narodowości, kultury i wyznania. Miasto zamieszkiwali Niemcy,  

Polacy, Czesi, Włosi, Żydzi i Węgrzy. Zróżnicowanie religijne i narodowościowe 
pozostawiło swój ślad w postaci zabytków i miejsc odzwierciedlających bogate 
 i złożone dzieje grodu nad Olzą. Jednym z nich są pamiątki po mieszkańcach 

wyznania mojżeszowego, których historia w Cieszynie liczy kilkaset lat.

Śladami 

 Żydów 

W poszukiwaniu cieszyńskich judaików
W 1631 r. Elżbieta Lukrecja, nie bacząc na zakazy, wyna-
jęła pobór myta w księstwie cieszyńskim braciom Jakubo-
wi  i Mojżeszowi Singerom z  Ivančic koło Brna.  Jakub po-
stanowił osiedlić się w Cieszynie i w 1640 r. kupił dom na 

rogu Rynku i ul. Menniczej nazywany Domem Żydowskim. 
Aż do końca XVIII w. był to jedyny dom, jaki mogli posia-
dać Żydzi na Śląsku Cieszyńskim. W 1713 r. zezwolono Ży-
dom osiedlać się na Śląsku po opłaceniu podatku toleran-
cyjnego, ale mogli się zajmować wyłącznie drobnym han-

Jaga Kolawa
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Dawna Synagoga ortodoksyjnego stowarzyszenia  Szomre Szabos 
przy ul. Božkowej 16.

Brama „nowego” cmentarza żydowskiego, 
w głębi ściana frontowa domu przedpogrzebowego.

„Stary” cmentarz żydowski przy ul. Hażlaskiej w Cieszynie Most Przyjaźni łączący Cieszyn z Czeskim Cieszynem, ul. Hlavni.

Ocalała i odnowiona frontowa ściana domu przedpogrzebowego 
na „nowym”  cmentarzu żydowskim.



dlem oraz produkcją  i wyszynkiem wódki. Patent Toleran-
cyjny z 1781 r. poszerzał zakres dostępnych dla Żydów za-
jęć, lecz zobowiązywał ich do używania języka niemieckie-
go we wszystkich sprawach z wyjątkiem kultu religijnego, 
musieli  też  przybrać  niemieckie  imiona  i  nazwiska.  Pełnię 
praw obywatelskich uzyskali dopiero po 1867 r. Od tej pory 
Żydzi zasiadali w Radzie Miejskiej, zajęli też ważne miejsce 
w życiu ekonomicznym Cieszyna. Najbardziej znaną firmą 
była fabryka mebli giętych Kohnów.
W budynku przy ratuszu mieścił się znany sklep bławatny 
założony  przez  Barucha  Grünbauma.  Kamienica  pod  nu-

merem 17 na Rynku przez długie lata była własnością ro-
dziny Spitzer, właścicieli renomowanej fabryki likierów. Przy  
ul. Błogockiej działała w latach 20. XX w. fabryka czekola-
dy „Dea”, będąca własnością Michała Śliwki i Marka Pipesa. 
Na ul. Menniczej warto zwrócić uwagę na ozdobną kamie-
niczkę (nr 8), należącą do rodziny Kohnów, znanych leka-
rzy i przemysłowców. Pierwszą w Cieszynie synagogę, czy-
li  osobny budynek wzniesiony wyłącznie dla  celów kulto-
wych,  oddano do użytku w 1838  r.  Klasycystyczny budy-
nek przy ul. Bóżniczej został zniszczony przez hitlerowców 
w  czasie  II wojny  światowej.  Na  ścianie  gmachu  naprze-
ciwko dawnej świątyni znajduje się tablica pamiątkowa po-
święcona pamięci społeczności żydowskiej Cieszyna i oko-
lic. Zabytków kultury żydowskiej zachowało się niewiele. 

Żydowskie nekropolie
Społeczność żydowska w Cieszynie powiększała się na prze-
strzeni wieków. W 1837 r. liczyła 327 osób, by na począt-
ku  XX  w.  osiągnąć  liczbę  ponad  2  tys.  Jej  historię  moż-
na prześledzić, odwiedzając dwa cmentarze przy ul. Haż-
laskiej.  „Stary”  powstał  jako  cmentarz  rodziny  Singerów, 

a funkcjonował nieprzerwanie ponad 250 lat. Jest on jedną 
z najstarszych nekropolii żydowskich na ziemiach polskich.  
Do dziś zachował się XIX-wieczny dom przedpogrzebowy 
oraz  część macew.  Po  drugiej  stronie  ulicy  położony  jest 
„nowy” cmentarz, który uruchomiono na początku XX w. 
Autorem  projektu  domu  przedpogrzebowego  był  słynny 
architekt z Wiednia – Jakob Gartner, twórca wielu synagog. 
Odwiedzając  cmentarz, warto  zwrócić  uwagę na  okazały 
grobowiec    Glesingera  oraz Moritza  Fasala  (1841-1919), 
producenta napojów alkoholowych i wody mineralnej, wy-
różnionego przez cesarza tytułem dostawcy dworu, zasłu-
żonego działacza komunalnego i społecznego.

Zabytki judaizmu w Czeskim Cieszynie
Spacer  śladami  cieszyńskich  Żydów  warto  kontynuować 
po drugiej  stronie Olzy, w czeskiej  części Cieszyna. Po prze-
kroczeniu  granicy  mostem  Przyjaźni  dochodzimy  do  głów-
nej  arterii  Czeskiego  Cieszyna  (Hlavni  třida),  gdzie  mieści-
ły się kamienice żydowskich przemysłowców. Na skrzyżowa-
niu z ul. Vrchlickeho znajdowało się niegdyś ważne miejsce 
dla gminy wyznaniowej – pierwsza w Czeskim Cieszynie sy-
nagoga. Oddana do użytku w 1933 r. świątynia została spa-
lona  już  sześć  lat  później  przez  nazistów. W odległości  ok.  
2 km od centrum miasta, przy ul. Hřbitovni, mieści się cmen-

tarz. Po podziale Cieszyna na część polską i czeską w 1920 r. 
żydowska gmina wyznaniowa w Czeskim Cieszynie musiała 
zbudować nie tylko miejsce modlitewne, ale i kirkut, oddany 
do użytku w 1925 r. Do dzisiejszych czasów zachował się par-
terowy dom przedpogrzebowy i nieliczne macewy z napisami 
hebrajskimi i niemieckimi. Przed II wojną światową w Czeskim 
Cieszynie istniały także ortodoksyjne synagogi i domy modli-
twy różnych odłamów judaizmu. Z wojennej pożogi ocalała 
jedynie  synagoga  „Schomre-Schabos”.  Eklektyczny  budynek 
synagogi z elementami mauretańskimi znajdował  się w cią-
gu budynków, dlatego hitlerowcy zniszczyli jej wnętrze, ale nie 
zdecydowali się jej spalić. Obecnie budynek jest siedzibą klubu 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.
Dla uczczenia pamięci żydowskich mieszkańców miasta na 
budynku dawnej fabryki mebli Thonet-Mundus przy ul. Fry-
deckiej została umieszczona tablica pamiątkowa. W 1939 r. 
faszyści urządzili w fabryce tymczasowy obóz dla mieszkań-
ców miasta żydowskiego pochodze-
nia,  skąd  wywozili  ich  do  obozów 
koncentracyjnych.

W Miejskim Centrum Informacji, mieszczącym  
się w  budynku ratusza, na turystów czeka 
bezpłatny przewodnik (w wersji polskiej, cze-
skiej, niemieckiej i  angielskiej) przybliżający 
szlak  „Śladami cieszyńskich Żydów”. 
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Dawny dom przedpogrzebowy na cmentarzu w Czeskim Cieszynie.

Dom przedpogrzebowy na „starym”  cmentarzu żydowskim w Cieszynie.

 „Nowy” cmentarz żydowski w Cieszynie.

Cieszyńskie Centrum Informacji
Cieszyn, ul. Rynek 1
tel.:  +48 33 479 42 49, +48 33 479 42 48
faks:   +48 33 852 14 87
e-mail: mci@um.cieszyn.pl
  api@olza.pl, cieszyn@slaskie.travel
www.cieszyn.pl
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Płock 
w rytmie 
kultury
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Na płockie festiwale open air 

na nadwiślańskiej plaży, nazywanej 

„płocką Jamajką”, zjeżdżają wykonawcy 

i wielbiciele reggae, hip-hopu, rocka, muzyki 

elektronicznej, awangardowej i niszowej 

z całego świata.  

Panorama Płocka, leżącego na wysokiej skarpie wiślanej, to jeden 
z najpiękniejszych widoków na Mazowszu. Tysiącletni Płock był 
niegdyś stolicą Mazowsza, a przez ponad pół wieku stolicą pań-
stwa. Jest tu co zwiedzać. Do najcenniejszych zabytków należy Ba-
zylika Katedralna, która góruje w panoramie. Latem tonie w zie-
leni, jesienią w czerwieni i żółci. Pięknie oświetlona nocą wyglą-
da jak z bajki. W Kaplicy Królewskiej znajduje się sarkofag dwóch 
władców Polski – Władysława Hermana i Bolesława Krzywouste-
go. Obecny wygląd katedry jest efektem przebudowy, przepro-
wadzonej na początku XX w. Tylko drzwi wyglądają jak za daw-
nych czasów. Są wierną kopią oryginalnych Drzwi Płockich, wyko-
nanych specjalnie dla tej świątyni około 1154 r. w Magdeburgu. 

Kolejna wspaniałość to największa w Polsce kolekcja sztuki sece-
syjnej i art déco mieszcząca się w Muzeum Mazowieckim. Jest za-
chwycająca! Dla niej samej warto przyjechać do Płocka. 

Niedawno zostało otwarte Muzeum Żydów Mazowieckich, któ-
re mieści się w dawnej synagodze przy ulicy Kwiatka (tzw. Ma-
łej Synagodze). Ekspozycja przedstawia historię osadnictwa Ży-
dów w Polsce, w tym na Mazowszu, od samych jego początków 
aż po współczesne odrodzenie kultury żydowskiej w Polsce. Jest 
ona ukazana poprzez pryzmat kuchni, muzyki, zwyczajów świąt 
i architektury. Odrębna część wystawy, poświęcona Holokaustowi, 
opiera się na książce „Kartki z pożogi” Symchy Gutermana – na-
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ocznego świadka zagłady płockich Żydów – i na archi-
walnych fotografiach żydowskich mieszkańców Mazow-
sza. 

Ważnym miejscem w mieście jest Małachowianka – jedna 
z najstarszych w Polsce szkół średnich (założona w 1180 r.). 
W podziemiach średniowiecznego skrzydła budynku szko-
ły z reliktami architektury romańskiej i gotyckiej mieści się 
muzeum szkolne, a w gotyckiej wieży obserwatorium 
astronomiczne. Uczniami Małachowianki byli m.in.: Igna-
cy Mościcki, Tadeusz Mazowiecki i Tony Halik. 
W Płocku urodził się i dorastał Władysław Broniewski. 
W rodzinnym domu poety można obejrzeć ekspozycję 
poświęconą jego życiu i twórczości. Od strony ogrodu 
do dziś rośnie kilkusetletni dąb, o którym Broniewski pi-
sał w niejednym wierszu. Na pobliskim pl. Obrońców 
Warszawy stoi pomnik poety. 

Inną znaną postacią, która pozostawiła w mieście swe 
ślady, jest siostra Faustyna Kowalska, mistyczka i wizjo-
nerka, kanonizowana przez Jana Pawła II. W muzeum 
w podziemiach sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy 
Starym Rynku można zobaczyć pamiątki związane ze 
świętą Faustyną i jej objawieniami.  

Najwspanialszy relaks, jaki można sobie zafundować po 
zwiedzaniu muzeów i kościołów, to orzeźwiająca bry-
za i ciepły piasek nadwiślańskiej plaży. Szeroko rozlana 
w tym miejscu rzeka zachęca do kąpieli i zabawy przy 

rozbrzmiewającej wokół muzyce. Sezon płockich festi-
wali muzycznych otwiera lipcowy Reggaeland, a kończy 
wrześniowy Summer Fall Festival. 

Reggaeland (11–12 lipca 2014) 
Na Reggaelandzie można pobujać się we wszystkich ryt-
mach reggae. Radosną zabawę zapewnia czołówka pol-
skich i zagranicznych wykonawców. W tym roku festiwal 
odbędzie się już po raz dziewiąty. Wśród 21 wykonaw-
ców zagrają m.in. pionierzy cyber-dubu z Leeds, czyli  
Iration Steppas, Tena Stelin – jeden z najbardziej li-
czących się wokalistów brytyjskiej sceny roots and cul-
ture, The Skints, Jamajczyk Johnny Osbourne, jamajski 
zespół Ward 21, Natural Dread Killaz z Wrocławia 
i Vavamuffin z Warszawy.

Audioriver (25–27 lipca 2014)
Dla fanów muzyki elektronicznej obecność obowiąz-
kowa! O bardzo wysokim poziomie świadczy nomina-
cja UK Festival Award dla najlepszego festiwalu odby-
wającego się poza Wielką Brytanią na kontynencie eu-
ropejskim! To czwarty pod względem wielkości bileto-
wany festiwal w Polsce. W zeszłym roku na nadwiślań-
skiej plaży bawiło się 22 tys. osób. W tym roku wystąpią 
m.in. Booka Shade, Loco Dice, Dom And Roland, Max 
Cooper, Naughty Boy i wielu innych. Koncertom towa-
rzyszą Targi Muzyczne Audioriver na Starym Rynku i kino 
festiwalowe, prezentujące niezależne produkcje. Ostat-
niego dnia festiwalu scena stanie w Ogrodzie Miejskiego Fo
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Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku, a jej gwiazda-
mi będą Damian Lazarus, Guy Gerber i Mano Le Tough. 

Nowością będzie dodatkowa część muzyczna Audiori-
ver Sun/Day oraz towarzyszący imprezie Audioriver Fa-
shion Day.

Polish Hip-Hop Festival Płock 
(1-2 sierpnia 2014)
To jedyna impreza plenerowa dla wielbicieli hip-hopu 
w Polsce. Jest kontynuatorką Festiwalu Hip-Hop Desant, 
który odbywał się na plaży w Płocku przed kilkoma laty. 
Podczas pierwszego festiwalu, w 2013 r., występowało 
ponad 20 uznanych hip-hopowych składów, a także po-
wróciła do Płocka bitwa freestylowa. Tegoroczny festiwal 
otwiera Te-Tris/Pogz z Białegostoku, zaś główne gwiazdy 
to Kaliber 44 ze Śląska i warszawski Molesta Ewenement. 
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, imprezę popro-
wadzi popularny raper i prezenter telewizyjny Wujek 
Samo Zło.

Vistula Folk Festival (20-23 sierpnia 2014)
W 2012 r. festiwal został reaktywowany. Grupa entuzja-
stów powróciła do tradycji organizowania w Płocku fe-
stiwali folklorystycznych, które przed laty odbywały się 
nad Wisłą. Podczas imprezy można cieszyć się barwnym 
folklorem z najdalszych zakątków świata: Europy, Azji 
i Ameryki oraz przypomnieć sobie stare zwyczaje, tańce 
i obrzędy. W tym roku przyjadą do Płocka zespoły folk-

lorystyczne z Ukrainy, Mołdawii, Włoch, Togo, Meksyku 
i Tajwanu.

Rynek Sztuki (29-30 sierpnia 2014)
Płockie święto teatru, filmu i sztuki. W ostatni week-
end sierpnia całe miasto staje się kulturalną przestrze-
nią, w której można posłuchać koncertów jazzowych, 
zobaczyć czołówkę teatrów ulicznych i pokazy kina ple-
nerowego. Na płockiej Starówce wystąpią ojciec i syno-
wie Waglewscy. Teatr będzie reprezentowany przez gru-
pę Woskresinnia ze Lwowa.  

Summer Fall Festival (12 września 2014)
Na pożegnanie lata na płockiej plaży rozbrzmiewa rock 
w wielu odmianach – od tradycyjnych brzmień gitaro-
wych po metal. Koncerty zaczynają się już po południu, 
a kończą późno w nocy. Summer Fall Festival to trze-
ci obok Reggaelandu i Audioriver największy festiwal 
w mieście. W ubiegłym roku pod sceną rozstawioną na 
plaży bawiło się kilka tysięcy osób. 
Latem Płock rozbrzmiewa tylko radosną muzyką.  

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
tel. 24 367 15 55
www.plock.eu

informacja turystyczna
Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel. 24 367 19 44
www.turystykaplock.eu
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Górskie Pojezierze 
na weekend
Izabela KIcaK

Pogranicze nysko-jesenickie jest regionem szczególnym. 
Kiedyś bowiem tworzyło Księstwo Nyskie będące bisku-
pim księstwem feudalnym, pozostającym we władaniu 
biskupów wrocławskich. W następstwie różnych zawiro-
wań historycznych ziemie Księstwa Nyskiego na kilkaset 
lat zostały podzielone granicą państwową. Dziś, w XXI w., 
region ten znów może stać się jednym. A to za sprawą 
Unii Europejskiej, która nie tylko znosi granice państw, lecz 
przede wszystkim pozwala na tworzenie wspólnych pro-
jektów, wspierając je finansowo. Dzięki temu dziś znów 
możemy poczuć się tak, jakby granice między polskim po-
wiatem nyskim a czeskim regionem jesenickim nie istniały, 
i korzystać z bogactwa ich atrakcji turystycznych.

Starostwo Powiatowe w Nysie w ramach realizacji pro-
jektu pn. „Górskie Pojezierze na weekend” przygotowa-
ło katalog 15 propozycji pobytów weekendowych na 
pograniczu nysko-jesenickim. Przygotowany katalog sta-
nowi zbiór pomysłów na to, jak w ciekawy sposób spę-
dzić weekend na pograniczu nysko-jesenickim, poznając 
jednocześnie jego historię, kulturę czy zabytki. 

15 propozycji weekendowych 
na pograniczu nysko-jesenickim:

  Weekend biograficzny – propozycja dla miłośników 
turystyki aktywnej połączonej z nutką duchowo-
ści i romantyzmu to spotkanie z dwiema wybitnymi 

postaciami związanymi z ziemią nyską: ostatnim ro-
mantykiem Josephem von Eichendorffem oraz Bło-
gosławioną Marią Luizą Merkert. 

  Złoty weekend – propozycja aktywnego poznawania 
historii eksploracji złota na pograniczu polsko-czeskim.

  Weekend w Księstwie Nyskim – spora dawka historii, 
unikatowych zabytków (m.in. w Paczkowie, Otmu-
chowie, Nysie, Głuchołazach, Javorniku, Jeseniku 
i Zlatych Horach), a przy tym pięknych krajobrazów 
i tajemniczych miejsc. 

  Dla miłośników fortyfikacji, podziemnych korytarzy 
i tajemnic idealny będzie weekend z fortami i zamka-
mi pogranicza nysko-jesenickiego.

  Osoby preferujące aktywny wypoczynek mogą spę-
dzić weekend w towarzystwie św. Jakuba (Weekend 
na Nyskiej Drodze św. Jakuba).

Weekend z Kopernikiem, czarownicami w Księstwie Nyskim 
czy nad Nyską Riwierą to tylko kilka pomysłów na spędzenie wolnych dni

 na pograniczu nysko-jesenickim, nazywanym Górskim Pojezierzem. 
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  Weekend aktywnej rozrywki na Górskim Pojezierzu 
– propozycja skierowana do ludzi młodych duchem, 
ciekawych świata, lubiących ruch na świeżym powie-
trzu, a także dla rodzin z dziećmi. Zaplanowane na 
dwa dni atrakcje (m.in. Interaktywny Park Edukacji 
i Rozrywki Rosenau – Zaginione Miasto w Pokrzyw-
nej, Adrenalin Park – Ranč Orel w miejscowości Česka 
Ves) są gwarancją świetnej zabawy i niezapomnia-
nych przeżyć.

  Weekend ornitologiczno-przyrodniczy – propozycja 
dla miłośników flory i fauny ceniących wypoczynek 
na łonie natury.

  Weekend w Górach Opawskich to przede wszystkim 
wędrówki po szlakach i trasach spacerowych tych 
niewysokich, ale niezwykle urokliwych gór stano-
wiących Park Krajobrazowy Góry Opawskie z cztere-
ma rezerwatami przyrody. Gęsta sieć oznakowanych 
szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczo-dydak-
tycznych oraz tras spacerowych daje możliwość róż-
nych wariantów górskich wędrówek dla osób w róż-
nym wieku i o różnej kondycji. 

 Weekend z Czarownicami – propozycja dla chcą-
cych poznać historię procesów czarownic, które mia-
ły miejsce w Księstwie Nyskim, głównie w XVII w. (ro-
werowy szlak czarownic po pograniczu polsko-cze-
skim). 

  Weekend z Kopernikiem – propozycja dla tych, któ-
rzy lubią wędrować szlakami tematycznymi, pozna-
jąc jednocześnie historię regionu (Kopernikowski 
Szlak Turystyczny – 46 km; prowadzi m.in. wałem Je-
ziora Nyskiego z pięknymi górskimi panoramami). 

 Pozostałe propozycje to weekend zimowy (liczne 
ośrodki narciarskie, oznakowane szlaki narciarstwa 
biegowego), weekend zdrojowy – SPA (Głuchołazy, 
Jesenik, Lipova-lazne, Karlova Studanka), weekend 
w siodle, wędkarski czy nad Nyską Riwierą (Jezioro 
Nyskie z piaszczystą plażą i największą ilością dostęp-
nych atrakcji).

Nieodłącznym elementem Górskiego Pojezierza są orga-
nizowane tu imprezy cykliczne, a wśród nich Dni Twier-
dzy Nysa, otmuchowskie Lato Kwiatów, turniej żniwo-
wania, Jarmark Jakubowy, „Złote Dni” w Zlatych Ho-
rach, festiwal piosenki turystycznej KROPKA, polsko-cze-
skie rajdy kolarskie, regaty i wiele innych, podczas któ-
rych każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Dlate-
go też warto tak zaplanować weekend na Górskim Po-
jezierzu, aby móc poczuć jego atmosferę podczas jednej 
z organizowanych tutaj imprez.

Wersja elektroniczna katalogu propozycji pobytów 
weekendowych na pograniczu nysko-jesenickim znaj-
duje się na stronie www.powiat.nysa.pl, w zakładce 
„Publikacje”.

Starostwo Powiatowe w Nysie  
Wydział Promocji, Sportu i Turystyki  
tel. 77 408 50 51   
e-mail: promocja@powiat.nysa.pl  
www.powiat.nysa.pl
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Lidzbark 
Warmiński
TuTaj czerpie się z życia przyjemność
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W Lidzbarku Warmińskim historia chodzi pod rękę ze współczesnością. 

W dawnej stolicy Warmii znajdziemy ślady Mikołaja Kopernika, 

Ignacego Krasickiego, a nawet papieża Piusa II. Przy gotyckiej Bramie 

Wysokiej, podobnej do Bramy Holsztyńskiej w Lubece, ulokowała się 

piekarnia-ciastkarnia wypiekająca pyszności. Serwowana tu szarlotka 

na gorąco, a także kefiry domowej roboty to prawdziwe niebiańskie 

rozkosze dla podniebienia. Tuż za fosą zamkową zaczyna  

się Aleja Gwiazd Kabaretu, a latem na scenie open air, ustawionej  

w sercu starego miasta, rozbrzmiewa jazz. 

Wolno, dokładnie i aktywnie
O zamku lidzbarskim, który przez 400 lat był rezydencją bi-
skupów warmińskich, słyszeli nawet ci, którzy jeszcze w Lidz-
barku Warmińskim  nie  byli.  Rozsławili  go  słynni mieszkań-
cy  z Mikołajem Kopernikiem  i  Ignacym Krasickim na  czele. 
Dziś  w  tej  imponującej,  gotyckiej  budowli,  wznoszącej  się  
u  zbiegu  rzek  Łyny  i  Symsarny,  mieści  się  muzeum,  a  na 
przedzamczu hotel. Można zobaczyć  sale,  które  służyły bi-
skupom do obrad,  spożywania posiłków, modlitwy  itp.  La-
tem  odbywają  się  tutaj  koncerty  Międzynarodowej  Szkoły 
Muzyki Dawnej.  
Zwiedzanie  miasta  najlepiej  zacząć  od  drewnianej  bazyli-
ki  neoromańskiej,  arcydzieła  architektury  sakralnej,  która Fo
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dziś pełni funkcję cerkwi, a w przeszłości była pierwszym 
na Warmii kościołem ewangelickim. Stąd widać już Wyso-
ką Bramę, za którą zaczyna się wybrukowany deptak. Znaj-
dujące się w pobliżu restauracje kuszą zapachami potraw 
i  przystępnymi  cenami.  Jednym  z  regionalnych  smakoły-
ków są plince warmińskie (placki ziemniaczane przekładane 
podsmażaną wędzonką,  podawane  z  twarogiem wymie-
szanym z kwaśną śmietaną, cebulą i czosnkiem). Można ich 
skosztować m.in. w restauracji „Starówka”. Pieczona kacz-
ka w restauracji Hotelu Krasicki to rozkosze dla podniebie-
nia! Trzeba się nastawić, że w Lidzbarku Warmińskim jedze-
nie należy celebrować i czerpać z tego przyjemność. Lidz-
bark Warmiński jest współzałożycielem sieci miast Cittàslow 
w Polsce. Jest to międzynarodowy ruch, który mówi „Nie!” 
globalizacji.  Stawia  na  różnorodność  kulturową,  promo-
cję  tradycyjnych,  lokalnych  produktów,  ochronę  środowi-
ska naturalnego. Zachęca do turystyki, którą określają sło-

wa: wolno,  cicho, dokładnie  i  aktywnie. Wszystko po  to, 
żeby żyło się lepiej.

Aleja Gwiazd
Z deptaku, na wysokości kościoła świętych Piotra i Pawła 
(lidzbarskiej fary), rozpościera się piękny widok na wzgó-
rze  z  rewitalizowaną Oranżerią  Krasickiego  i  ogrodami 
biskupimi. Żeby dojść do zamku, trzeba się udać w kie-
runku  kładki  nad  rzeką.  Już  na  dziedzińcu,  po  którym 
przechadzali się król szwedzki Karol XII i Napoleon, czuje 
się genius loci. Pięciu z rezydujących w zamku biskupów 
zostało  prymasami,  a  biskupa  Piccolominiego wybrano 
na papieża, który przyjął imię Piusa II.
Pomiędzy fosą zamkową a rzeką Symsarną znajduje się Ale-
ja Gwiazd Kabaretu Polskiego z tablicami Kabaretu Starszych 
Panów,  Grupy  MoCarta,  Kabaretu  Moralnego  Niepokoju, 
Ireneusza Krosnego, Artura Andrusa. W Lidzbarku Warmiń-
skim co roku w sierpniu odbywa się najstarszy, ogólnopolski 
przegląd kabaretów – Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. 
Wtedy też przybywają kolejne tablice w Alei. 
Lidzbark  jest  scenerią  dla  wielu  atrakcyjnych  wydarzeń. 
W marcu świętowane są Kaziuki-Wilniuki. W czerwcu od-
bywa się Ogólnopolski Festiwal Serów Farmerskich i Trady-
cyjnych „Czas na ser” oraz rekonstrukcja bitwy pod Heils-
bergiem (dawna nazwa Lidzbarka Warmińskiego) – jednej 
z największych bitew napoleońskich na  terenach dzisiej-
szej  Polski. W wakacje miasto  rozbrzmiewa muzyką  jaz-
zową oraz dawną i zaprasza na degustację przysmaków 
z dziczyzny podczas Festiwalu Kultury Myśliwskiej. 
Wstęp  na wszystkie  imprezy  jest wolny,  co wpisuje  się 
w ideę Cittàslow.
Na amatorów aktywnego wypoczynku czekają ścieżki ro-
werowe, szlaki kajakowe,  jeziora.  Już niedługo zostaną 
otwarte Termy Warmińskie z leczniczymi wodami. Życie 
w małej miejscowości nie musi być monotonne. 

Czteropiętrowa budowla gotycka nazywana Wysoką Bramą jest ostatnim 
zachowanym fragmentem jednej z trzech bram, które niegdyś prowadzi-
ły do miasta. Po bokach ma półokrągłe baszty, połączone ze sobą głów-
nym korpusem bramowym. Jest to najbardziej monumentalny zabytek 
tego typu na Warmii i Mazurach; przypomina Bramę Holsztyńską w Lu-
bece, a także bramę we Fromborku.

Cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła zosta-
ła zbudowana w latach 1818-1823 jako kościół protestancki. Jej budowę 
finansował król pruski Fryderyk Wilhelm III. Trójnawowa, pięcioprzęsłowa 
budowla wzniesiona w konstrukcji ryglowej na kamiennej podmurówce 
jest wybitnym dziełem architektury protestanckiej na Warmii.

lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry to najstarszy festiwal kaba-
retowy w Polsce. W Turnieju o Złotą Szpilkę co roku rywalizują najlepsze 
młode kabarety z całego kraju. Podczas trwania imprezy co wieczór od-
bywają się koncerty kabaretowe, a finałem festiwalu jest Kabaretowa 
noc Pod Gwiazdami.

lidzbarskie Wieczory Jazzowe będą się odbywały na placu Wolności 
w centrum miasta. Zaplanowano 14 cotygodniowych koncertów waka-
cyjnych, podczas których wystąpią przedstawiciele polskiej i zagranicz-
nej szkoły jazzowej.

Jubileuszowa 10. Międzynarodowa letnia Szkoła Muzyki dawnej 
odbędzie się pod hasłem Musica Festivala, a uświetni ją udział dyrygenta 
Benjamina Bayla. Jubileusz stanie się okazją do zainaugurowania towa-
rzyszącego szkole festiwalu pod nazwą Varmia Musica – najważniejszej 
imprezy muzycznej w rejonie Warmii i Mazur, skupiającej wykonawców 
zajmujących się muzyką dawną z  Europy Środkowej, Wschodniej i  Pół-
nocnej. Bezpłatne koncerty odbywać się będą w lidzbarskim zamku, ko-
ściele farnym oraz Hotelu Krasicki.

Festiwal Kultury Myśliwskiej zaplanowano w tym roku na 20 lipca. 
W sercu miasta będą odbywały się koncerty zespołów muzyki myśliw-
skiej, prezentacje nadleśnictw, degustacje potraw z dziczyzny oraz wie-
le innych atrakcji.  

Najważniejsze wydarzenia lata 2014 
w Lidzbarku Warmińskim   

 4 lipca–30 sierpnia – III Lidzbarskie Wieczory Jazzowe. 
W tym roku wystąpią m.in. Grzech Piotrowski Oktet, Elż-
bieta  Adamiak, Mieczysław  Szcześniak,  Agnieszka Wil-
czyńska,  Anna  Gadt  Quarted,  Beata  Przybytek,  Marcin 
Nowakowski,  zespoły  Retro  Jazz  Quartet,  Walk  Away, 
Bassilia, Mikromusic,  Vistula  River  Brass  Band  i  Siergiej 
Wowkotrub Gypsy Swing Quartet. Podsumowaniem bę-
dzie koncert zespołu Okolice Komedy (29 VIII) z udziałem 
Hanny Banaszak, Doroty Miśkiewicz, Kuby Badacha, Ma-
jewski/Miśkiewicz Quintet. www.lwjazz.pl 

 6 lipca – koncert zespołu Pro Musica Antiqua w farze. 
Ideą organizowanych od 1993 r. letnich koncertów przy-
gotowywanych  przez  Leszka  Szarzyńskiego,  lidera  Pro 
Musica Antiqua, jest prezentacja arcydzieł muzyki kame-
ralnej w zabytkowych wnętrzach.  

 20 lipca – VII Festiwal Kultury Myśliwskiej. Rozpoczyna 
go uroczysta msza myśliwska w kościele pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła, a po niej odbywają się koncerty mu-
zyki myśliwskiej, prezentacje nadleśnictw, degustacje po-
traw z dziczyzny.

 Przełom lipca i sierpnia – X Międzynarodowa Letnia 
Szkoła Muzyki Dawnej. Koncerty i warsztaty. Podczas te-
gorocznej, jubileuszowej Szkoły zostanie zainaugurowa-
ny festiwal Varmia Musica, który będzie gościć muzyków 
z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej.  

 27.07 godz. 1900  Zamek Biskupów Warmińskich – koncert inauguracyjny,
 28.07 godz. 1900  Zamek Biskupów Warmińskich – koncert,
 29.07 godz. 1900 Zamek Biskupów Warmińskich 
  – koncert wyróżnionych uczestników  IX edycji MLSMD,
 30.07 godz. 1900  Zamek Biskupów Warmińskich – koncert,
 31.07 godz. 1700  Hotel Krasicki – podwieczorek muzyczny, 
 31.07 godz. 1900  Kościół św Piotra i Pawła – I koncert uczestników MLSMD.

 8–10 sierpnia – Dni Lidzbarka. Koncerty, imprezy sporto-
we i rekreacyjne. Podczas koncertów zaśpiewają: Patrycja 
Markowska  z  gościnnym udziałem Urszuli,  Fanky  Tank, 
Wodny  Patrol  i  finalistka  III  edycji  programu  TV  Polsat 
„Must Be The Music” – Kasia Moś. Najlepszy Polski Elvis 
zaprezentuje show, a dzieci porwie do zabawy Pan Yapa.

 13–16 sierpnia – Lidzbarskie Wieczory Humoru i Saty-
ry.  Najstarszy  festiwal  kabaretowy w  Polsce! W  Turnie-
ju o Złotą Szpilkę  rywalizują młode kabarety, a wieczo-
rem brylują  gwiazdy. W  tym  roku będą  bawić  publicz-
ność m.in.:  Kabaret  Neo-Nówka,  Kabaret Młodych  Pa-
nów, Grupa MoCarta, Artur Andrus i Cezary Pazura. 

  www.lwhis.pl
 24 sierpnia – finał regionalny konkursów „Smak War-
mii, Mazur i Powiśla”.  Konkursom  na  najlepszą  potra-
wę regionalną i najlepszy regionalny produkt żywnościo-
wy  towarzyszą  kiermasz  produktów  regionalnych  i wy-
stępy artystyczne. 
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Lwowska encyklopedia miała zamknąć się w trzech to-
mach. A już wiadomo, że nie starczy czterech, aby po-
mieścić informacje o tym tylko, co najbardziej zasłu-
guje na ocalenie od zapomnienia. – Napisałem wiele 
przewodników po Lwowie – mówi Ihor Lylo – i zawsze 
wysłuchiwałem, że czegoś brakuje, że zapomniałem 
o tym i o tym, i o tamtym. Ihor jest z wykształcenia hi-
storykiem sztuki, a rodzinny Lwów jest po prostu jego 
pasją. O nim pisze, o nim opowiada i po nim oprowa-
dza. Trasami, które sam obmyśla, a którymi podążają 
potem inni miejscy przewodnicy. Raz na rok zamienia 
się miejscami z merem i wcielając się w rolę pierwsze-
go miejskiego urzędnika, prezentuje jego gabinet. Krą-
ży z chętnymi po zakamarkach Lwowa nocą. Zapusz-

cza się z wycieczkami do piwnic. Ostatnim jego pomysłem 
jest trasa po lwowskich dachach. Nie po wszystkich rzecz 
jasna, ale po tych, na które normalnie się raczej nie wcho-
dzi, a z których widoki na Lwów są najciekawsze.

Hajże, za Ihorem
Ihor w roli przewodnika jest rewelacyjny, bo chociaż nale-
ży do autorów wspomnianego kompendium wiedzy i ma 
łeb jak sklep, to jednak wszystko tak sobie w nim poukła-
dał, że wybiera teraz różne ciekawostki, tworząc za każ-
dym razem inną nieco opowieść. Poza tym chętnie ją prze-
rywa, dając czas, by się zachwycać widokami. Z Ihorem 
byłem na dwóch hotelowych dachach, na dachu banko-
wym i na kamienicy mieszczącej hostel. Jej dach, podob-
nie jak trzykondygnacyjne mieszkanie pod nim, należy do 
prywatnego właściciela. Co widziałem? Lwów! Miasto 
na siedmiu wzgórzach. Kamienice, kościoły i cerkwie, te-
atry, koszary, urzędy, banki i hotele. Wciskające się powo-
li w wąskie ulice tramwaje i pełznące przez skrzyżowania 
samochody. Parki i wystające ponad korony drzew masz-
ty telewizyjne oraz słupy trakcji wysokiego napięcia. Krót-
ko mówiąc, wszystko to, co pozostawili po sobie Polacy, 
Ukraińcy i Żydzi, co zlecali obcym i miejscowym architek-
tom zasobni mieszczanie i dumni przedstawiciele szlach-
ty, cesarscy, carscy, socjalistyczni, a wreszcie demokratycz-
nie wybrani urzędnicy i nowi właściciele posesji. Podwór-
ka studnie, ciasne ulice i place, flagi, anteny i dachy, da-
chy, dachy. Zardzewiałe, zaśniedziałe i błyszczące w słoń-
cu, z potłuczoną dachówką i z nowym przykryciem. Bal-
kony, na których suszy się pranie, i górujące władczo nad 

Pomnik Jerzego Kulczyckiego. Tylko on wiedział, jak wykorzystać zdobyte  
w 1863 r. pod Wiedniem ziarna kawy.

Wiele potrzeba czasu i środków, by z lwowskiego krajobrazu zniknęły 

wymagające remontów budowle i podwórza. A może lepiej, żeby się 

tak nigdy nie stało? Bo to w nich właśnie kryje się nieuchwytny, 

transcendentny element, który sprawia, że Lwów żyje, 

że wbrew dziejowym zawieruchom wciąż pozostaje miastem z duszą.
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Lwów!Niech żyje
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XIX-wieczny gmach Opery Lwowskiej (Teatru Wielkiego), pomimo dość gę-
stej zabudowy umiejscowiony  w centrum miasta. Problem przestrzeni, która 
mogłaby pomieścić tak duży gmach, architekt rozwiązał poprzez zasklepie-
nie koryta rzeki Pełtwi (w rezultacie fragment koryta znalazł się pod ziemią).
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resztą budynków wieże świątyń. Oddaloną nieco od cen-
trum katedrę św. Jura. Starą katedrę ormiańską. Potęż-
ną kopułę wielkiego teatru i zdobiące jego fasadę rzeźby. 
A pośrodku ratuszową wieżę z tarczą zegarową. Tam tak-
że jest widokowa galeria, więc machaliśmy do ludzi, któ-
rzy pokonali mnóstwo schodów, by się na nią dostać. Wi-
dok też roztacza się stamtąd piękny. Brak jednak poczucia 
wyjątkowości, jakie towarzyszy wycieczce z Ihorem. Poza 
tym my wyjeżdżaliśmy na górę windami. Wprawdzie nie 
tą, którą ukradli Rosjanie za radzieckich czasów i wywieź-

li do Leningradu. Była secesyjna, zabytkowa. Wyjątkowa! 
Teraz secesyjnym szybem kursuje zwykła kabina. Szkoda, 
ale i to wystarczy, by zgodnie z ideą Ihora na podniebną 
wycieczkę mógł się wybrać każdy. Kto jest w pełni sił i kto 
się przemieszcza na wózku. Niezależnie od wieku.

Pani dyrektor tańczy
Ilko Łemko to także oryginał. – Nie jestem góralem ru-
skim z Karpat, to pseudonim – mówi. – Historykiem też 
nie jestem – dodaje z uśmiechem – tylko muzykiem z ro-
kowej kapeli „Super Vuyki”. Ilko jest zakochany we Lwo-
wie. W kronice Bartłomieja Zimorowicza wynalazł za-
piski z końca XVI w. i na nich oparł fabułę książki „Mi-
łość i śmierć”. Opowiada w niej o losach pochodzącego 
z Włoch kupca i lwowskiej dziewczyny. Ale bohaterami są 
tak naprawdę wielka miłość i okrutna dżuma, która przy-
niosła śmierć, zanim zakochani zdążyli się pobrać. – Lwów 
jest miastem miłości – zapewnia Ilko i podkreśla ten wą-
tek wielokrotnie, gdy prowadzi do kaplicy Boimów, mau-
zoleum z czarnego marmuru koło rzymskokatolickiej kate-
dry, jednego z najwspanialszych dzieł sztuki zachowanych 
we Lwowie. Gdy pokazuje barokowe epitafium z sylwet-
kami 12 synów i 12 córek zasobnego mieszczanina, wmu-

rowane w prezbiterium katedry. Gdy przypomina, że to 
we lwowskiej katedrze, przed cudownym obrazem Matki 
Boskiej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył w 1656 r. śluby, 
powierzając jej opiece tron oraz poddanych i nazywając ją 
po raz pierwszy Królową Korony Polskiej.
Miłość w ludzkim wymiarze wkroczyła także w progi pa-
łacu Potockich. Wprawdzie nie od razu, bo po konfiska-
cie w 1940 r., władze radzieckie wykorzystały neorene-
sansową rezydencję jednego z największych europejskich 
rodów na archiwum. Sale zamknięto na trzy spusty, po-
zwalając, by kurz pokrywał księgi. Nieważne, czy zapi-
sane gotykiem, cyrylicą, alfabetem łacińskim czy żydow-
skim. Dopiero po latach, co było oznaką odwilży, urządzo-
no w nich pałac ślubów. Dziś, choć już od 14 lat miesz-
czą galerię sztuki, znowu można się pobrać w pałacowych 
wnętrzach. Związanie węzłem małżeńskim kosztuje 600 
hrywien, ale jest tak pięknie, że chce tego niejedna para 
i to nie tylko ze Lwowa. Mnie także dopisało szczęście, bo 
ekspozycję zaprezentowała osobiście dyrektor, pani Oksa-
na Kozynkiewicz. A pod przewodnictwem pierwszej damy 
lwowskiego muzealnictwa nie było to zwykłe zwiedzanie 
galerii, ale prawdziwy taniec. Z dziełami europejskich mi-
strzów w tle.

Chwała Ukrainie
Obok fontanny przed gmachem Opery jest ogródek ka-
wiarni, ozdobiony lśniącymi w słońcu sylwetkami balet-
nic. Są budki z preclami i samochodziki dla dzieci. Dla 
najmłodszych takie, którymi sterują rodzice. Gdy zauwa-
żyłem pojazd mknący w kierunku betonowego śmiet-
nika i schodów, omal nie krzyknąłem. Ale ojciec w porę 
się zorientował i wywołując radość maleńkiego kierow-
cy, w ostatniej chwili uniknął wypadku efektownym dri-
ftem. Cóż przykuło jego uwagę? Ano dziewczyny. I po-
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Lwów jest dziś dumny z mozaikowych, wielonarodowych korzeni.

Katedra św. Jura, jedna z najwspanialszych barokowych świątyń Lwowa. Parasole kawiarni koło Opery zdobią sylwetki baletnic.

Kaplica Boimów. Zaglądają do niej zarówno zorganizowane wycieczki, jak i zakochani.

61p o d r ó ż e  s e n t y m e n t a l n e60 p o d r ó ż e  s e n t y m e n t a l n e



wtedy Edward Tarlerski, więc utarło się dwuznaczne nie-
co sformułowanie „u Edzia”. Lepszych słodyczy niż wy-
roby Lwowskiej Manufaktury Czekolady nigdzie nie znaj-
dziemy. Rewelacyjne są ich pitne czekolady, barwne pralin-
ki z różnymi dodatkami i cieszące się największym ostatnio 
powodzeniem figurki Putina. Do schrupania na jeden kęs!
Lista dobrych lwowskich lokali nie zmieści się nawet na 
10 stronach. Nie mogę się jednak oprzeć pokusie, by nie 
wspomnieć o „Trapeznej” w dawnych piwnicach klasztoru 
Bernardynów, gdzie w karcie znajdziemy „Sto potraw ga-
licyjskiej kuchni”, a także o „Kryjówce” wystylizowanej na 
ziemiankę Ukraińskiej Powstańczej Armii czy o lokalu o na-
zwie „Masoch”... z nieco innych względów. Oprócz orygi-
nalnych drinków, takich jak „Śliska pipka”, można tam za-
mówić biczowanie. Kelnerzy realizują je oczywiście z przy-
mrużeniem oka, niemniej jednak panny, które zakosztowa-
ły przysmaku w mojej obecności, piszczały niczym bohater-
ki seriali z Disney Chanel. Niezależnie od lokalu Lwów ma 
świetne, wyrabiane od 1715 r. na skalę przemysłową, piwo. 
Przepyszny kwas chlebowy – najlepiej pić taki rozlewany 
z beczki. Jeśli zaś chodzi o drinki, furorę robi żółto-niebie-
ska Chwała Ukrainie  Przy drinku w bar-
wach narodowych nie wahajmy się wznieść okrzyku odpo-
wiadającego we Lwowie naszemu „na zdrowie”. Budźma! 
Hej, hej, hej! I bawmy się dobrze, bo wojenne echa, choć ze 
zrozumiałych względów dręczą serca i umysły lwowian, są 
od „ostatniego miasta Europy” bardzo odległe.

wiem szczerze – jest usprawiedliwiony! Wystrojone kobie-
ty, na koturnach i podniebnej wysokości obcasach, prze-
mierzają brukowane ulice, wijące się na stokach lwow-
skich wzgórz. Jeszcze chętniej panny siedzą, niż spacerują. 
Męska zaś część populacji towarzyszy im oczywiście z ra-
dością. W efekcie lwowskie lokale są okupowane do póź-
nych godzin, do ostatniego miejsca. Na szczęście zaaran-
żowanych z pomysłem i do tego z niezłą kuchnią nie bra-
kuje. Można znaleźć smaki z całego świata, ale prym wio-
dą te z menu bazującym na galicyjskiej tradycji. W nowo-
cześnie wyposażonej restauracji minibrowaru „Kumpel” 
podają na przykład potrawy z bryndzy. Z równie dobrej 
kuchni słynie „Krywa Lypa”, pierwsza restauracja założo-
na nieopodal starego drzewa o poskręcanym pniu, dziś je-
den z wielu lokali w przytulnej uliczce-pasażu o takiej sa-
mej nazwie. W otulonej zielenią Alei Wolności, prowadzą-
cej spod gmachu Opery, znajduje się „Salo”. Zgodnie z na-
zwą hitem są tam potrawy ze słoniny, podawane w eks-
trawaganckim i nowoczesnym klimacie techno. Przy ryn-
ku, w tzw. kamienicy Kudliszowskiej, mieści się „Atlas”. 
Restauracja szczyci się tym, że w niej jako pierwszej uru-
chomiono publiczną toaletę. Przydatną niezwykle, jako że 
zbierała się tam lwowska bohema, a wiadomo – artyści 
i dziennikarze za kołnierz nie wylewają. Właścicielem był  f
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oryginalne wycieczki po Lwowie organizuje:
 Kumpel-Tour, www.kumpel-tour.com 
Cudo Tour, www.chudotour.com

waluta: 1 UHR (hrywna) – 0,25 zł
Kantory przy granicy oferują wymianę złotówek 
korzystniej niż w odległych od granicy rejonach. 
W  wielu miejscach można we Lwowie zapłacić 
złotówkami, ale przelicznik nie jest korzystny. 
Najlepiej po prostu brać pieniądze w  bankoma-
tach. Na posiłki w lokalach wystarczy od 20 do 60  
UHR, na zimne napoje nawet 10, ale herbata po-
trafi kosztować 15  UHR, czyli niemal tyle co pie-
rogi – od 20  UHR (vareniki, bo pirożki to bułecz-
ki w kształcie pieroga bliskie naszym faszerowa-
nym pasztecikom – 5  UHR). Jeśli chcemy kupić 
na pamiątkę alkohole, pamiętajmy, że ich sprze-
daż kończy się wszędzie o 22.

Dojazd: Do Lwowa z Warszawy najlepiej jechać 
kursowym autobusem. Przewoźnik (www.pkspo-
lonus.pl) oferuje 2 kursy dziennie tam i 2 z powro-
tem, o  takich godzinach, że spędzimy bez trudu 
weekend we Lwowie tylko z 1 noclegiem. 
Dojazd nocą zajmuje do 9 godzin, w tym nawet 
3,5 traci się niestety na granicy, głównie z powo-
du opieszałej pracy polskich służb granicznych. 
Bilet do Lwowa kosztuje 90 zł; powrotny trzeba 
kupić w kasie dworcowej – 319  UHR (czerwiec/
lipiec 2014). Trasę Przemyśl – Lwów obsługuje 
także wielu przewoźników autobusowych i  pry-
watne busy. 
Z  południowej Polski kursują bezpośrednie po-
ciągi. Można też przedostać się przez granicę 
np. w  Hrebennem/Rawie Ruskiej pieszo i  doje-
chać potem do odległego zaledwie 70 km Lwo-
wa marszrutką.

adresy hoteli znajdziemy na stronach lwowskiej 
informacji turystycznej: www.lviv.travel. ua

Ceny: 2-osobowy pokój w  3* hotelu Irena nie-
opodal głównego dworca kolejowego, zapłacimy 
460 UHR (115 zł ze śniadaniem). 
Szukając zakwaterowania, warto przejrzeć re-
cenzje zamieszczone w  międzynarodowym por-
talu www.tripadvisor.com. i  sprawdzać lokaliza-
cję na mapie. 
Bilet tramwajowy kupuje się u motorniczego – 2  
UHR. Taxi – około 1,5  UHR za km – nie ma ta-
ryfy nocnej; dobrze jest ustalić kwotę, zanim kie-
rowca ruszy.

informacja turystyczna
www.lviv.travel
www.touristinfo.lviv.ua 

Czarna Kamienica we Lwowie. Fasada pokryta jest diamentową rustyką z pia-
skowca, który poczerniał ze starości lub – według innych źródeł – został pomalo-
wany na czarno; stąd pochodzi nazwa kamienicy.

Kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów we Lwowie zbudowany w latach 
1600-1630 łączy w swej architekturze najlepsze wzory włoskiego i flamandz-
kiego manieryzmu i jest jednym z najpiękniejszych kościołów Lwowa. Za-
chwyca zgrabną sylwetką i bogato dekorowaną fasadą.

Połączenia Pks  
Warszawa-Lwów odjazd – 1830, przyjazd – 0415, cena 90zł  
Warszawa-Lwów odjazd – 2130, przyjazd – 0645, cena 90 zł
Lwów-Warszawa odjazd – 0940, przyjazd – 1830, cena 90 zł
Lwów-Warszawa odjazd – 2020, przyjazd  – 0435, cena 90 zł

Imponujące są lwowskie kamienice... ...a kobiety pełne wdzięku i urody.
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Z a p r a s z a m y  d o  f a s c y n u j ą c e g o  L w o w a

Historia brazylijskiego jiu jitsu sięga początku XX w., kiedy 
to do Brazylii przybył mistrz zapasów i judo Mitsuyo Maeda 
i zaczął nauczać młodego Carlosa Gracie. Nowy styl walki na-
zwany jiu jitsu, sprawdzał się w walce na ulicach. Gracie pod-
czas licznych pojedynków zebrał wiedzę o tym, czego moż-
na się spodziewać w trakcie realnej walki. Wkrótce Carlosowi 
Gracie zaczęło brakować przeciwników… 
Cechą specyficzną BJJ jest fakt, iż sztuka ta opiera się na 
analizie prawdziwych starć ulicznych. Każdy zawodnik pod-
czas treningu uczy się takiego sposobu zachowania, aby 
móc utrzymać przewagę podczas realnej walki, która to-
czy się w stójce, zwarciu lub parterze. Kluczowe jest zaję-
cie i utrzymanie takiej pozycji, która da największe szanse 
na zwycięstwo i pozwoli zakończyć walkę poprzez dźwi-
gnię lub przyduszenie, czego efektem będzie poddanie się 
przeciwnika. 

Zmagania w parterze wymagają przede wszystkim wysiłku 
umysłowego i umiejętności wykorzystywania błędów prze-
ciwnika. Sport ten łączy siłę ciała i bystrość umysłu, a jed-
nocześnie pozostaje sportem uniwersalnym, którym często 
interesują się kobiety chcące poznać techniki samoobrony 
oraz młodzież zainteresowana wykazaniem się w bezpo-
średniej rywalizacji.
Styl BJJ wciąż ewoluuje i jest z sukcesem prezentowany na 
wszystkich większych turniejach sztuk walki.  Członkowie 
rodziny Gracie wygrywali wielokrotnie prestiżowe między-
narodowe zawody. BJJ jest obecnie praktykowane przez 
adeptów różnych sztuk walki na całym świecie. Ćwiczą 
m.in. Mel Gibson, Chuck Norris, Richard Norton i Steven 
Seagal.
W Warszawie brazylijskie jiu jitsu można od niedawna tre-
nować w Warszawskim Centrum Atletyki.

Całkowite przejęcie władzy
Brazylijskie jiu jitsu to styl wywodzący się z zapasów i judo. Głównym celem walki 

jest całkowite przejęcie władzy nad przeciwnikiem poprzez zadawanie mu kon-
trolowanego bólu lub doprowadzenie do stanu przed utratą świadomości. 

Walka toczy się w zwarciu, przez co niełatwo jest wykonać uderzenie. W Polsce 
brazylijskie jiu jitsu trenować można w Warszawskim Centrum Atletyki, gdzie także 

można nauczyć się stosowania technik BJJ w aktach samoobrony.



Szczypta 
Smaku

AnnA olej-kobus i kRZYsZToF kobus

Kuchnia tunezyjska jest niezwykle 

smaczna i różnorodna – łączy wpływy 

śródziemnomorskie, bliskowschodnie 

i europejskie. Odkrywanie ich 

w potrawach jest fascynującą podróżą 

poprzez świat smaku i zapachów. 

Kuskus na 300 sposobów 
Będąc w Tunezji, nie można odmówić sobie przyjemno-
ści spróbowania kuskusu, drobnej kaszki pszennej bę-
dącej podstawą większości tutejszych dań. Kuskus po-
chodzi z kuchni berberyjskiej, a jako że jest tyle sposo-
bów jego przyrządzania, ile przygotowujących go go-
spodyń, stąd nie dziwi, iż naliczono aż trzysta sposo-
bów jego przyrządzania! Do najpopularniejszych nale-
żą: kuskus z baraniną, rybami, pikantnymi kiełbaskami 
lub jagnięciną i warzywami oraz brik – rodzaj trójkąt-
nego pieroga smażonego na głębokim oleju z nadzie-
niem warzywnym, mięsnym, z dodatkiem tuńczyka i lek-
ko ściętego jajka na miękko.

Piorunująca harissa 
Królową tunezyjskich przystawek jest harissa – pioru-
nująca mieszanka suszonej czerwonej papryki, pomi-
dorów, oliwy z oliwek, soli i niekiedy ziół. Podaje się 
ją przed głównym daniem dla zaostrzenia apetytu 
i wzmocnienia organizmu. Tunezyjczycy wierzą też, że 
harissa pomaga odkażać drogi oddechowe. Zgodnie ze 
zwyczajem należy jeść umoczony w harissie kawałek ba-
gietki lub podpłomyka: niebo w gębie dla miłośników 
ostrych smaków i przedsionek piekła, dla tych, co ostrej 
kuchni nie lubią!

67p o d r ó ż e  z e  s m a k i e m66 p o d r ó ż e  z e  s m a k i e m



68

Szorba, lalabi i owoce morza 
Na amatorów zup czeka typowo tunezyjska szorba (go-
towana na kurczaku z dodatkiem makaronu lub ziaren 
jęczmienia) oraz lalabi – gęsta zupa z cieciorki przygo-
towywana z baraniną, grzankami, świeżą kolendrą i po-
lana harissą. Wreszcie obiad byłby niepełny bez sałatki. 
Salade tunisienne (sałatka tunezyjska) to firmowe danie 
kraju robione na bazie pomidorów, ogórków, sałaty, oli-
wek i obowiązkowo położonego na wierzchu tuńczyka 
w kawałkach. Natomiast podstawą salade mechouia są 
grillowane pomidory i papryka, czosnek, kapary i oczy-

wiście także tuńczyk. Tunezyjczycy do mistrzostwa opa-
nowali też przyrządzanie ryb i owoców morza, warto 
więc skusić się na spróbowanie poisson complet, czy-
li talerza różnych rybek, krewetek i kałamarnic poda-
wanych z frytkami, pomidorami i jajkiem, lub kalmarów 
smażonych w cieście.

Daktylowe pokusy  
Arabskie desery to poezja smaku. Poza tradycyjną cha-
łą i bakławą (rodzaj ciasta z orzechami i migdałami) ab-
solutnym hitem są daktyle. Jesienią jedzone na suro-
wo, przez cały rok podawane z marcepanem, ciastem 
oraz jako mus ze zmiksowanych daktyli ze śmietaną. 
I choć jest to prawdziwa bomba kaloryczna – trudno się 
im oprzeć. Firmowym daniem Kairuanu są makroudh – 
kruche ciasteczka daktylowe w kształcie rombu, zaś bę-
dąc na południu kraju, warto skusić się na „rożek gaze-
li” – ciasteczko wypełnione siekanymi orzechami zapie-
kanymi w miodzie. Pychota!

To wszystko należy popić kawą z maleńkich szklaneczek 
lub herbatą miętową z orzeszkami pinii. Wspólne picie 
herbaty to cały rytuał, który w połączeniu z paleniem 
sziszy może przeciągnąć się do kilku godzin. Ale czyż 
urok życia nie polega na delektowaniu się nim w gro-
nie przyjaciół?
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pracuje, a dwa odpoczywa, jest mi obcy. Ja mam wolne 
w tygodniu, ale tak trudno zgrać terminy z pozostałymi 
domownikami, że krótkich wypadów właściwie nie mamy... 
Jeśli już się trafią, to więcej niż pewne, że będę wtedy 
w Kazimierzu Dolnym, Sopocie albo innym polskim mieście.

  Masz swoje ulubione miejsca w Polsce, 
	 w	których	spędzasz	dłuższe	urlopy?	
Bardzo lubię przyglądać się Polsce, która stale się zmienia. 
Pięknieje. A to napawa mnie dumą. Cieszę się z każdego 
nowego odcinka autostrady i wzruszam, gdy mogę 
podziwiać zrewitalizowane kamienice i rosnące w górę 
wieżowce. Bo ze mnie takie miejskie zwierzę... Szczególnie 
lubię zwiedzać polskie miasta, zwłaszcza starówki, są coraz 
weselsze i coraz bardziej kolorowe. Nie umiem zaszyć się 
w głuszy, w mieście czuję się bezpiecznie. Ale to nie na urlop! 
Raczej na krótki wyjazd. Wczasów w Polsce nie spędzam. 

 	A	zagranica?	Dokąd	najchętniej	wracasz	
wspomnieniami?	
Na dłuższe, wakacyjne wypady wybieram inne kraje, 
bo jestem ich bardzo ciekawa, a cena często wcale 
nie różni się od tej, jaką musiałabym zapłacić u nas. 
Nie jestem też typem plażowicza i turysty all inclusive. 
Zorganizowane wczasy i zatłoczone kurorty nie są dla 
mnie. Wspaniale wypoczywam w Chorwacji, w malutkiej, 
przeuroczej miejscowości Cavtat. Czytanie książek na 
nadmorskich skałach, zwiedzanie zabytkowych miasteczek 
i nurkowanie w przejrzystym, ciepłym Adriatyku to jest to! 
Najpiękniejszym miejscem, jakie dotąd odwiedziłam, był 
jednak Mauritius. Bogactwo kolorów, roślinności i smaków 
przyprawia o zawrót głowy. Prawdziwie rajskie krajobrazy, 
szaleństwo dla zmysłów. Tęsknię za tym. Duże wrażenie 
zrobiła na mnie podróż po USA, bo zobaczyłam i Amerykę 
drapaczy chmur, i tę małą, prowincjonalną. Key West było 
bardzo interesujące. 

 	Gdzie	poczułaś	niebo	w	gębie?	
	 Jesteś	smakoszem? 
Jestem mało wymagającym smakoszem. Nie jem mięsa 
i rzadko sięgam po gotowane, ciepłe dania. Ale gdy już 
jestem w ciepłym nadmorskim czy jakimś egzotycznym 
miejscu, warzywa, owoce oraz ryby i skorupiaki na pewno 
znajdą się na moim talerzu. Te ostatnie smakują wyjątkowo 
w porcie w Dubrowniku. Nigdy nie zapomnę też aromatu 
mango prosto z drzewa, które jadłam na Mauritiusie. Nie 
ma nic wspólnego z owocem, który po długiej podróży, 
wizycie w dojrzewalni i kąpieli w konserwancie trafia 
do polskich sklepów. 

  Wolisz aktywny wypoczynek czy urlop 
spędzasz	leniwie	w	leżaku	nad	hotelowym	
basenem?	
Hotel, basen, tłum odpadają! Nie potrafiłabym odpocząć 
nad basenem pełnym dzieci albo na plaży, na której 
odległość między ręcznikami czy kocami to mniej więcej  
10 cm... Uciekam do miejsc, gdzie można się schować.  
Nie znoszę opalania, ale uwielbiam morze. Uspokaja mnie. 
Chyba dlatego tak lubię chorwackie wybrzeże w Cavtacie. 
Jest pełne skał, zakamarków, cienia, drzew. Kocham też 
spokojny spacer po uliczkach urokliwych miasteczek.  
Na wakacjach zawsze robię dziesiątki kilometrów piechotą. 
Właśnie lecę nad Jezioro Genewskie i już mam plan 
zwiedzania usytuowanych nad brzegiem wiosek,  
są fantastyczne.

 	Wyjazdy	planujesz	dużo	wcześniej?	Zdarzył	
ci	się	jakieś	szalony	wyjazd	last	minute? 
Różnie z tym bywa. Planowanie z dużym wyprzedzeniem  
nie jest moją mocną stroną, ale czasem trzeba, bo wtedy 
można znaleźć tańsze bilety lotnicze. Dalekie miejsca 
wybieram wcześniej, ale wypady w Polsce najczęściej  
są spontaniczne. 

 	Zdarzały	ci	się	jakieś	dziwne	przygody	
w	podroży?	Bywałaś	w	miejscach	
niebezpiecznych? 
Na wakacje nie wybieram miejsc, w których trwają konflikty 
albo jest jakiekolwiek zagrożenie. Wielu rzeczy  
nie przewidzimy, ale jeśli mogę minimalizować ryzyko  
– na pewno to zrobię. Przygody? Całe mnóstwo!  
Musiałbyś mnie słuchać przez miesiąc non stop!  
Tym bardziej, że gaduła ze mnie (śmiech).

		Co	jeszcze	chciałabyś	zobaczyć	na	świecie? 
Nie ciągnie mnie zupełnie do Kenii, Tanzanii itp. Chętnie 
zobaczyłabym natomiast Australię. Na razie mam w planie 
odwiedzić wszystkie stolice w Europie. Większości jeszcze 
nie widziałam. Żeby tylko czas i pieniądze były! 

		A	w	Polsce? 
Polskę zjechałam wzdłuż i wszerz, naprawdę sporo już 
widziałam. Także w ramach kampanii społecznej Hotel 
Przyjazny Rodzinie. Mam swoje ulubione miejsca, do 
których wracam. Ale wiem! Sandomierz! Tam mnie  
jeszcze nie było. 

 

Rozmawiał Mirosław Mikulski

Bardzo lubię 
przyglądać się Polsce...

Rozmowa z Beatą Tadlą

		Lubisz	przygodę	i	podróże?	
Uwielbiam! Szczególnie podróże z przygodami. Należę 
do osób, które kochają, gdy coś się dzieje. To chyba główna 
cecha dziennikarzy (śmiech). W podróży nigdy się nie nudzę, 
chłonę każdy skrawek nowego miejsca, wyciskam jak 
cytrynę. Chcę jak najwięcej zapamiętać, by po latach mieć 
co wspominać. 

	Gdzie	najbardziej	lubisz	wyjeżdżać	
na	krótkie,	weekendowe	wypady	 
poza	miasto?	
Tradycyjne pojęcie weekendu w moim przypadku nie 
istnieje. Często pracuję w soboty i niedziele, w czasie świąt 
czy tzw. długich weekendów. Telewizji nie da się wtedy 
zamknąć. Znany większości rytm, kiedy przez pięć dni się 



Ziół smak i moc
AnnA RogAlA

Pesto, czyli sos ze świeżej bazylii, ale i caprese, czyli po prostu sałatka z pokrojonych w plastry 
pomidorów i mozzarelli, skropiona balsamico i oliwą – koniecznie z dodatkiem wspomnianego 

zioła. A może tarta na cieście z dodatkiem kminku i pomidorowym sosem wzbogaconym 
o anyż? Albo konfitura z wiśni z kardamonem? Już sam opis tych smakowitości zachęca 

do jedzenia, a smak… No właśnie, a ten, tak niebanalny, dają właśnie zioła. 
Skomponowane odpowiednio z potrawą sprawiają, że staje się po prostu lepsza, 

smaczniejsza dla naszego podniebienia. I pachnie!
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Zioła odkryte na nowo 
Można śmiało stwierdzić, że Polacy odkryli zioła.  
Na nowo, bo już przecież nasza rodzima kuchnia od 
wieków średnich co najmniej ich używała, a staropol-
ska wykorzystywała je w całej obfitości. I nie tylko kuch-
nia. Zioła stosowano bowiem przede wszystkim na róż-
norakie schorzenia. „W każdym marnym ziółeczku ja-
kiś dar ukryty; ot, Absintum vulgare – piołun pospolity, 
A od febry jedyny (…) Żywokost na ból piersi cudownie 
pomaga (…) Mięta na ból w żołądku, choćby Bóg wie 
jaki” – pisał Władysław Syrokomla. Notabene z leczni-
czych właściwości ziół korzystały już starożytne cywili-
zacje Egiptu i Rzymu, a Paracelsus, XVI-wieczny lekarz 
i przyrodnik, miał stwierdzić, że łąki są niczym apteki, 
tylko trzeba z nich umiejętnie korzystać. 

Dziś wraca się do tych leczniczych właściwości ziół, pro-
dukując na ich bazie dużo medykamentów, ale i po pro-
stu się nimi kurując. W księgarniach można nabyć róż-
nego rodzaju zielniki, które przypominają, że nielubiany 
przez wielu anyż ma działanie moczopędne i napotne, 
podobnie jak bratek, który dodatkowo reguluje prze-
mianę materii, zaś łopian wspomaga leczenie zmian 
skórnych.

Ozdoba kuchni i balkonów 
Pachniała  ziołami nader intensywnie polska literatu-
ra, wystarczy zajrzeć choćby na pierwszą stronę „Nad 
Niemnem” Elizy Orzeszkowej, gdzie czytamy, że „z obu 
stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne ru-
mianki i wyższe od nich kwiaty marchewnika”. 

Po szarych czasach PRL,  który zioła w kuchni Kowal-
skiego-mieszczucha ograniczył do herbatek miętowych 
i rumiankowych w torebkach czy pieprzu w granulkach, 
zioła znów wkroczyły na stoły, a moda na nie intensyw-
nieje. Już nie tylko mamy te w proszku, mielone, do wy-
boru i koloru, bo rośnie liczba firm, które je produkują. 
Sklepy i bazary zapełniają bowiem coraz liczniej zioła, 
świeże, sprzedawane w doniczkach. Bazylię, tymianek, 
rozmaryn, melisę można nabyć w delikatesach i na eko-
logicznych targach, solo i jako dodatek do sosów, so-
ków, konfitur, ciast… Zioła zdobią też, i jest to bardzo 
popularne, nasze kuchnie i balkony. 

Unia integruje zielarzy 
Stąd też i ciekawe inicjatywy, jak chociażby zeszłoroczny 
projekt „Małopolska Regionem Ziół” Góralskiego Stowa-
rzyszenia Agroturystycznego, który powstał we współ-
pracy z Grupą Eurokreator Kraków i został złożony do 
Funduszu Grantowego „Produkt Lokalny Małopolska”. 
Co istotne, współfinansowanie otrzymano ze szwajcar-
skiego programu współpracy z nowymi krajami człon-
kowskimi UE. Instytucją kontraktującą  była natomiast 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska: www.fpds.pl.  
Celem głównym projektu było zintegrowanie środowi-
ska zielarskiego działającego na uczestniczącym w nim 
terenie w celu stworzenia Modelu Produkt Lokalny Ma-
łopolska. Zielarze mogli dzięki temu poszerzyć swoją 
wiedzę na temat uprawy i przetwórstwa zielarskiego, 
a także zyskać lepsze umiejętności sprzedaży i promo-
cji zielarskiego produktu lokalnego. Tematyka organizo-
wanych dla nich przez 12 miesięcy (od czerwca 2013 
do czerwca 2014)  szkoleń była niezwykle wszechstron-
na: od przepisów prawnych regulujących branżę po-
przez samą uprawę, poznanie chorób niszczących zioła 
do ich zastosowań w kosmetyce, medycynie i w kuchni. 
W projekcie wzięło udział 15 pasjonatów zajmujących 
się zielarstwem: przetwórczym, edukacyjnym (ogródki 
edukacyjne), agroturystycznym, florystycznym oraz na 
potrzeby kosmetyki i medycyny ludowej. Osoby te upra-
wiają zioła w ogródkach przydomowych, ale też wyko-
rzystują i te uprawowe, i te dziko rosnące. 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współfinansowanie za pośrednictwem Funduszu Grantowego 
w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska realizowanego 
przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska



WarszaWa – Łeba

nice oraz zespół fortyfikacji wzniesionych przed wybu-
chem II wojny światowej, złożony z żelbetowych schro-
nów, pozostałości budowli ziemno-drewnianych i oko-
pów. Obronna pozycja mławska inspiruje historyczne re-
konstrukcje bitwy mławskiej (organizowane od 2009 r. 
we wrześniu). Ciekawy wątek współczesny wiąże się 
z produkcją odbiorników telewizyjnych – w socjalistycz-
nych zakładach „Unitra”, później „Curtis” Zbigniewa 
Niemczyckiego, a dziś w fabryce należącej do LG (po-
wstają tu także urządzenia mobilne).

Ostróda  (220 km)
Średniowieczny układ placów i ulic oraz zamek, daw-
na siedziba komturów, to pamiątki z czasów powsta-
nia miasta, założonego przez Krzyżaków około 1270 r. 
Są także fragmenty późniejszych murów obronnych i ko-
ściół z XV w. Związki z Polską sięgają roku 1410. Po bi-
twie pod Grunwaldem miasto zajęły wojska Władysława 
Jagiełły. Przez Ostródę przepływa Drwęca i rozlewa się 
pod nią Jezioro Drwęckie. W lipcu odbywa się tu festiwal 
muzyczny „Maraton Mazury Szanta”.

Gdańsk (360 km)
Biznesowe i kulturalne centrum Pomorza. Zajmuje klu-
czową pozycję w sekwencji trzech miast: Gdańsk – Gdy-
nia – Sopot, które mimo różnych dziejów i charakte-
ru, tworzą spójny funkcjonalny zespół nazywany Trój-
miastem. Gdańsk nasycony jest pamiątkami tysiąclet-
niej historii. Starówkę zdobią wspaniałe kamienice, go-
tyckie kościoły, Dwór Artusa – siedziba gildii kupiec-
kiej z czasów przynależności miasta do Hanzy i fontan-
na z Neptunem. Wizytówką miasta jest średniowiecz-
ny Żuraw, w którym przeładowywano kupieckie towa-
ry. Jedną z największych atrakcji są organy w katedrze 
wznoszącej się w dzielnicy Oliwa. Niepowtarzalny pro-
spekt tego instrumentu należy do największych na świe-

cie. Cenne organy wykorzystywane są codziennie pod-
czas mszy i demonstracji dla turystów oraz w czasie let-
niego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organo-
wej. W gdańskiej stoczni rozpoczęła się epopeja „Soli-
darności”, która doprowadziła do upadku komunizmu 
w Europie. Na czele związku stał mieszkający w Gdań-
sku Lech Wałęsa, pierwszy prezydent wyłoniony w wol-
nych wyborach w 1990 r., noblista. Znakiem nowego 
tysiąclecia jest stadion piłkarski nazwany Bursztynową 
Areną, w którego otwarciu w 2011 r. uczestniczył pre-
mier Donald Tusk, gdańszczanin i zdeklarowany sympa-
tyk piłki nożnej.

Sopot (372 km)
Perła Trójmiasta, luksusowy nadbałtycki kurort. Jest sceną 
popularnych imprez. Usytuowane przy ulicy Bohaterów 
Monte Cassino, zwanej popularnie Monciakiem, skle-
py, butiki i galerie  tworzą jedną z najatrakcyjniejszych 
w kraju stref shoppingu. Wizytówką Sopotu jest najdłuż-
sze w Europie molo. Wybiega pół kilometra w morze, 
a przy jego głowicy są stanowiska cumownicze dla po-
nad 100 jachtów. Godne polecenia są spacery po molo. 
Najkorzystniejsze dla zdrowia stężenie jodu przy jego 
końcu jest dwukrotnie większe niż na plaży. Część lądo-
wa otacza plac Zdrojowy. W latarni morskiej jest punkt 
widokowy, a z muszli koncertowej płynie w letnie dni 
muzyka. Zimą plac zamienia się w lodowisko.

Gdynia (383 km)
Stanowi szczególny fragment Trójmiasta. Powstała w la-
tach 20. XX w. jako zaplecze dla zbudowanego wtedy 
nowoczesnego portu, do dziś najbardziej charaktery-
stycznego fragmentu miasta ze spacerowym bulwarem. 
Cumują przy nim zabytkowe okręty: niszczyciel z lat 30. 
XX w. ORP „Błyskawica”, najstarszy zachowany tego typu 
okręt na świecie, i słynny żaglowiec „Dar Pomorza”. Tra-
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Podróże z Polonusem to pewny i wygodny dojazd do celu, a zarazem 

doskonała okazja, by bliżej poznać ciekawe zakątki naszego kraju.  

Trasa ze stolicy nad Bałtyk, do Łeby, wiedzie przez Mazowsze, Pojezierze 

Iławskie i Pomorze Gdańskie. Kursy do Łeby odbywają się 

od 28 czerwca do 31 sierpnia. 

Warszawa (0 km)
Historia Polski drzemie w zaułkach warszawskiego Sta-
rego Miasta, w salach Zamku Królewskiego, gmachach 
Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk 
i Sejmu przy Trakcie Królewskim, prowadzącym do pa-
łacu w Wilanowie. Do spacerów zachęcają parkowe alej-
ki zabytkowych Łazienek, Ogrodu Saskiego, parku Ska-
ryszewskiego. W Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego czy Muzeum Żydów Polskich 
multimedia urozmaicają ekspozycje, zamieniając zwie-
dzanie w przygodę z nauką i kulturą. Na murawie Stadio-
nu Narodowego odbywają się nie tylko mecze, ale rów-

nież targi, festiwale i koncerty gwiazd. W stale poszerza-
jącej się ofercie gastronomicznej stolicy znajdziemy sma-
ki wszystkich kuchni świata z coraz bardziej wyrafinowa-
ną ofertą rodzimych potraw. Z wieży kościoła św. Anny 
przy Krakowskim Przedmieściu, z balonu na uwięzi koło 
mostu Syreny oraz z najwyższej kondygnacji Pałacu Kul-
tury ogarniemy wzrokiem całe miasto.

Mława (130 km)
Historia miasta sięga XV w., a jej świadkami są barokowe 
kościoły o gotyckich zrębach, drewniany XVIII - wieczny 
spichlerz zwany „lelewelówką”, piękne secesyjne kamie-

Zamek w Ostródzie Gdynia – ORP Błyskawica

 Warszawa – Łeba

  Odległość: 521 km  

  bilet 85 zł (w czasie wakacji, przy zakupie 

przez internet lub z wykorzystaniem aplikacji 

mobilnej, dostępna jest pula biletów promo-

cyjnych po 5, 10 i 15 zł)

  Odjazd z Dworca PKS Warszawa Zachodnia: 

godz. 630

  Przyjazd do Łeby: godz. 1615

PAWEŁ WROŃSKI



dycje polskiej floty prezentuje Muzeum Marynarki Wo-
jennej. Tajemnice podwodnego świata można odkrywać 
w Akwarium Gdyńskim.

Puck (415 km)
Od niego wzięła nazwę Zatoka Pucka, nazywana z przy-
mrużeniem oka Pucyfikiem, na której stawiają pierwsze 
kroki liczni żeglarze i surferzy z całej Polski. Tutejsze wody 
kuszą wędkarzy, którzy na wynajętych kutrach mogą wy-
ruszyć na połów. Najokazalsze trofeum stanowią belony. 
W maju odbywa się nawet znana w całym kraju impre-
za wędkarska Belonada. Brzegi zatoki należą do rozległe-
go Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Pucką osobli-
wością są w nim głazy narzutowe rozrzucone w pobliżu 
klifów na terenie osiedla Rozgard. Największy ma obwód 
7,2 m i wysokość 1,6 m. Nieopodal wychodzi w wodę 
molo. Wspaniały punkt widokowy na Zatokę, miasto 
i marinę. W cylindrycznym pawilonie mieści się restau-
racja „Bursztynia”.

Władysławowo (426 km)
Usadowiło się u nasady Półwyspu Helskiego, nad pełnym 
morzem. Magnesem dla turystów są szerokie, piaszczy-

ste, mocno nasłonecznione plaże oraz bogate w jod po-
wietrze. Kąpielisko Władysławowo wyróżniono w tym 
roku, świadczącym o czystości i dobrej organizacji mię-
dzynarodowym tytułem „Blue Flag”. Miejscowość roz-
winęła się w kurort w okresie międzywojennym, po tym 
jak uroki tutejszych kaszubskich wiosek i walory wy-
brzeża odkrył generał Haller, który wybudował tu so-
bie letni dom. W jego ślady poszło wkrótce wielu ofi-
cerów, budując nadmorskie wille. Miejscowość zaczęto 
nazywać nawet Hallerowem. Wkrótce powstał jednak 
duży port rybacki, a jego oficjalną nazwą uczczono kró-
la Władysława IV, bo za jego panowania powstała pol-
ska flota wojenna. Z Władysławowa nadaje kaszubsko-
języczne Radio Kaszëbë.

Chłapowo (429 km)
Nadmorska miejscowość szczyci się szeroką piaszczystą 
plażą u stóp malowniczych klifów. Atrakcją przyrodniczą 
i krajobrazową jest Wąwóz Chłapowski. Zaczyna się nie-
mal w centrum Chłapowa. Na jego terenie poprowadzo-
no ścieżki i ustawiono ławeczki. Szczególnie pięknie jest 
tam od połowy maja do końca lipca, gdy kwitną na żół-
to bujne zarośla żarnowca.

7776 N a  t r a s i e  z  P o l o n u s e m

Jastrzębia Góra (435km)
Miejscowość rozsiadła się na wysokim brzegu, przez co 
do plaż schodzi się po schodach, w najbardziej stromym 
miejscu po 300 stopniach. W zachodniej części miejsco-
we plaże są piaszczyste, a im dalej na wschód, tym wię-
cej na nich kamyków. W kierunku plaży prowadzi Lisi Jar 
– wąwóz, którego zbocza porastają ponadstuletnie buki. 
U wejścia do długiego dziś na 350 m Lisiego Jaru je-
den z inicjatorów utworzenia tu letniska, hrabia de Ros-
set, wzniósł pierwsze w Polsce nadmorskie schronisko 
turystyczne „Nad Lisim Jarem”. Kamienny obelisk, zwa-
ny Gwiazdą Północy, wystawiony przy końcu ul. Norwi-
da, wyznacza najbardziej wysunięte na północ miejsce 
w Polsce. Ciągnąca się w centralnej części miejscowości 
Promenada Światowida jest strefą rozrywki i shoppingu.

Karwia (442 km)
Atrakcją są szerokie piaszczyste plaże, oddzielone od 
lądu pasem porośniętych sosnowym lasem wydm.

Dębki (462 km)
Na stałe mieszka tu zaledwie kilkudziesięciu mieszkań-
ców. Ozdobą miejscowości jest kilka dobrze zachowa-

nych XIX-wiecznych chat rybackich. Dębki ocieniają nad-
morskie sosnowe lasy, a turystyczną wizytówkę stanowią 
szerokie pełnomorskie plaże. Ujście do morza niewielkiej 
Piaśnicy jest popularnym celem spacerów, odwiedzanym 
najchętniej o zachodzie słońca. To jednocześnie miejsce 
historyczne, bo korytem rzeczki biegła do 1939 r. grani-
ca między Polską a Niemcami.

Łeba (521 km)
Cel podróży to jedna z najpopularniejszych miejscowości 
wypoczynkowych nad Bałtykiem. Słynie ze zdrowego kli-
matu i bogatej infrastruktury, której perłą jest zabytkowy 
hotel „Neptun”. Drewniana, ponadstuletnia budowla usy-
tuowana jest na wydmach tuż przy plaży. Z okien i tara-
su hotelowej restauracji rozciąga się więc niczym nieza-
kłócony widok na otwarte morze. Poza morskim wybrze-
żem godny odnotowania jest fakt, że od wschodu roz-
ciąga się jezioro Sarbsko, a od zachodu Łebsko. Pomię-
dzy tym ostatnim a Bałtykiem jest pas ruchomych wydm. 
Niespotykane w tej skali nigdzie indziej w Europie zjawi-
sko, oryginalny, zmienny krajobraz oraz ciekawa przyroda 
sprawiły, że obejmujący je Słowiński Park Narodowy zo-
stał uznany za światowy rezerwat biosfery UNESCO. Z nie-
zwykłymi warunkami korespondują liczne atrakcje tury-
styczne, takie jak park dinozaurów – Łeba Park, stadnina 
koni, park linowy czy wystawa motyli. Ciekawostką histo-
ryczną jest fakt, że w 1940 r. Niemcy utworzyli na tutej-
szych wydmach tajny poligon i testowali broń rakietową. 
Z zachowanych obiektów, takich jak 
wyrzutnie rakiet, utworzono 
muzeum na świeżym powie-
trzu. Jest tam także wieża, 
z której rozciąga się wspa-
niała nadmorska panorama.

Sopot – widok z molo Gdańsk Łeba – skansen militarnyJastrzębia Góra

Puck – rynek
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