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La Valletta 
– muzeum pod gołym niebem

LA VALLETTA – AN OPEN-AIR MUSEUM

Barbara Tekieli

Założona w 1566 roku przez wielkiego 
mistrza zakonu joannitów, od  1570 jest 

stolicą Republiki Malty. W roku 1980 
została wpisana na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO. To najdalej na 
południe Europy wysunięta metropolia. Jej 

niezwykłe położenie na półwyspie Sceberras 
między dwiema zatokami i niepowtarzalna 

atmosfera krętych zaułków czaruje 
od pierwszego wejrzenia. 

Established in 1566 by the great master 
of the Order of St. John, since 1570 
it is the capital of the Republic of Malta. 
Since 1980 it is on the World Cultural 
Heritage list UNESCO. The metropolis lies on 
the most southern part of Europe. 
Its unusual location on the Sceberras 
Peninsula between two bays and the unique 
atmosphere of the winding alleys enchants 
from fi rst sight. 

STRATEGICZNE POŁOŻENIE >> Według wielu 
turystów to jedno z najpiękniejszych miast warownych Euro-
py. Na południu góruje nad wielkim portem Grand Harbour, 
od północy otacza je port Marsamxett. Biało-miodowe skały  
nabrzeży schodzą wprost do morza. Mury obronne oplata-
ją zamki, pałace, fortyfikacje. Skąpane w słońcu wyglądają, 
jakby wyrastały wprost z wody. Koniecznie trzeba zobaczyć 
Vallettę z pokładu statku albo łodzi. Za kilka euro można ją 
wypożyczyć w jednej z licznych przystani i wybrać się na prze-
jażdżkę z miejscowym rybakiem.
Miasto zbudowali od podstaw rycerze maltańscy, znani jako 
rycerze św. Jana, czyli joannici. Swoją nazwę zawdzięcza wiel-
kiemu mistrzowi zakonu Jeanowi Parisot de la Valette. To on na 
polecenie papieża Piusa IV osobiście nadzorował budowę. Pro-
jekt stworzył włoski architekt Francesco Laparelli, uczeń samego 
Michała Anioła. Ulice zostały wytyczone na planie hippodamej-
skim. Przecinają się pod kątem prostym, tworząc szachownicę. 
Są bardzo wąskie, większość kończy się stromymi schodami 
prowadzącymi do morza. Bardzo trudno tu poruszać się samo-
chodem, toteż turyści najchętniej zwiedzają Vallettę  pieszo.

MIASTO RYCERZY >> Papież Pius IV planował wybu-
dować miasto, które byłoby idealną siedzibą  zakonu rycerzy 
św. Jana. Wszystko miało być dopracowane w najdrobniej-
szych szczegółach, nawet stopnie schodów prowadzących do 
morza musiały być odpowiednio szerokie, żeby można było 
przejechać po nich konno. Sami zakonnicy trafili tu w roku 
1530 z Rodos, wyspy okupowanej wówczas przez Turków. 
Kamień węgielny pod budowę miasta wielki mistrz położył 
w marcu 1566 r. Joannici pozostawili po sobie wiele pamią-
tek. Dziś są to największe atrakcje turystyczne Republiki Mal-
ty. Barwną historię zakonu kryją m.in. mury Pałacu Wielkich 

STRATEGIC LOCATION >> According to many touri-
sts it is one of the most beautiful fortified towns in Europe. In 
the south it towers over the Grand Harbour (previously known 
as Great Port), from the north it is surrounded by the Marsa-
mxett Port. The embankment’s honey and white rocks lead 
straight into the sea. The defensive walls embrace castles, pa-
laces and fortifications. Bathed in the sun they look as if they 
were growing straight from the water. Valletta is a must to see 
from a boat or a ship.  It can be hired for a few euro in one of 
the many harbours and then go on a trip with one of the local 
fishermen.  
Known as St. John’s Knights, the Maltese Knights built the 
town from scratch. It takes its name from the great master of 
the Order, Jean Parisot de la Valette.  It was he, who at the or-
ders of Pope Pius IV, personally supervised the works. The pro-
ject was designed by the Italian architect, Francesco Laparell, 
student of Michelangelo. The streets are laid out according to 
the Hippodamian plan. They intercept at right angles creating 
a chessboard. The streets are very narrow and most end at the 
steep steps leading to the sea. It is very difficult to move around 
by car here, so tourists prefer to sightsee Valletta on foot.  

A CITY OF KNIGHTS >> Pope Pius IV planned to build 
a town that would be an ideal seat of the Knights of the Order 
of St. John. Everything was to be worked out in the greatest 
detail, even the steps leading to the sea had to be the right 
width, so that one could ride by horse on them. 
The knights themselves came here in 1530 from Rhodes, an 
island then occupied by Turks. The foundation stone was laid 
by the great master in March 1566. The knights left many me-
mentos. Today, they are the biggest tourist attractions of the 
Maltese Republic. The colourful history of the Order is hidden 
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To taki czas, gdy jedni z urlopów wracają, 

inni dopiero pakują walizki. Jedni chwalą 

się, gdzie  byli, zamęczając znajomych 

zdjęciami, inni odliczają dni i kilometry do 

upragnionych wakacji. To taki czas, kiedy 

wszyscy mamy większy apetyt na podróżo-

wanie, odkrywanie nowych, nieodkrytych  

miejsc… A może odkrywanie tego, co kry-

je się za turystycznym sztafażem?  Choćby 

Peru, państwo Inków zajmujących się… 

pozowaniem do zdjęć. Koniecznie trzeba 

się tam wybrać, a najpierw przeczytać re-

lację „Tam, gdzie Inkowie piją coca-colę”. 

Niejednego odkrycia dokonać można tuż 

za miedzą: smak wybornego węgierskiego 

tokaju, relaks w wodzie termalnej. W sam 

raz na niezbyt upalne letnie dni. Cóż, lato 

tego roku nas nie rozpieszcza. Z tym więk-

szą przyjemnością zapraszamy tam, gdzie 

ciepłe morze z otwartymi ramionami i go-

rącym piaskiem czeka na turystów, żeglarzy 

i nurków: do Czarnogóry, na Cypr  i Maltę, 

w magiczne zaułki Valletty.  

This is a time when some people are re-

turning from vacations while others are 

starting to pack their bags. Some are brag-

ging where they’ve been, wearing out their 

friends showing their photos, while others 

are counting the days and kilometres until 

they go on their longed-for holidays. It is a 

time when we all have a greater appetite 

for travel, to discover new, undiscovered 

places… Or maybe discovering that which 

is hidden behind the tourist staffage? For 

example, Peru, the land of the Incas, enga-

ged in … posing for photographs. You de-

finitely have to go there, but first read the 

article “Where the Incas drink Coca Cola”.

There are many discoveries to be made just 

over the border: the taste of the splendid 

Hungarian Tokaj, relaxation in thermal wa-

ters.  It is with great pleasure that we invite 

you there where the warm sea with open 

arms and hot sand awaits tourists, sailors 

and divers, that is, to Montenegro, Cyprus, 

and Malta with its magical alleys in Valletta.   
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Greckie wyspy 
    jak rozsypany 
sznur pereł

URLOP BLIŻEJ BOGÓW 
Mówi się o nich, że to raj stworzony nie przez Boga, ale przez 
wulkany. Są skaliste, lecz nie pustynne. Porośnięte oliwnymi i cy-
trynowymi gajami, tamaryszkami, z oazami malutkich wiosek, 
gdzie pod dachem z zielonych liści winorośli, w maleńkiej tawernie 
można się skryć przed  upałem. I wspólnie z Grekami w milczeniu 
sączyć chłodną retsinę, muscat z Samos albo ouzo, przypatrując się 
promieniom słońca tańczącym na białych kamieniach. Wyspy intry-
gują. Niektóre cieszą się ogromnym powodzeniem wśród turystów, 
w sezonie są tłoczne i gwarne. Ale większość to dzikie, skaliste 
skrawki. Bez turystów i bez ludzi w ogóle. Jeśli szukasz ciszy, mo-
żesz zamieszkać w klasztorze, a jeśli chcesz  naprawdę wypocząć 
– w luksusowym apartamencie. Możesz wynająć własny domek 
z basenem albo zaszyć się na bezludnej wyspie. Jak znaleźć ta-
kie magiczne miejsca? Zwrócić się do GIHome, specjalisty czarteru 
i urlopu na wyspach greckich. On specjalnie dla ciebie je wyszuka 
i wszystko zorganizuje w każdym detalu. Tobie pozostanie cieszyć się 
niezapomnianymi wakacjami bez trosk, pod opieką dobrych bogów.   

A HOLIDAY CLOSER TO THE GODS
It is said that it is a paradise created not by God but by volcanoes. 
They’re rocky, but not desert. Overgrown with olive and lemon gro-
ves, tamarisks, with oasis of little villages, where under the roof with 
green grapevine leaves, in a little tavern one can find refuge from 
the heat. And together with the Greeks sip in silence chilled retsina, 
muscat from Samos or ouzo, while looking at the sun’s rays dancing 
on white rocks. The islands are intriguing. Some are very popular 
among the tourists, in season they are crowded and noisy. But most 
are wild, rocky scraps of land. Totally without tourists and people. 
If you’re looking for some peace and quiet, then you could stay in a 
monastery, and if you really want to relax, then choose a luxurious 
apartment.  You can hire your own cabin with a pool or you can 
hide on a deserted island. How does one find such magical places? 
Contact GIHome, specialists in charters and holidays on the Greek 
isles.  GIHome will find them especially for you and organise every 
detail. All you need to do is enjoy the unforgettable vacation without 
a worry and in the care of good gods.

Wakacje niezwykłe? Ucieczka od szarej codzienności? 
Koniecznie na jednej z  greckich wysp rozsianych 

jak zagubione perły na morzach: Egejskim 
i Jońskim, Kreteńskim, Śródziemnym... 

A jeszcze lepiej cały sznur pereł, 
czyli niezwykła wyprawa

 jachtem, od wyspy do wyspy, 
od jednej błękitnej zatoki do kolejnej,  

piękniejszej.

Incredible holidays? 
Escape from the everyday grind?

Then you must go to one of the Greek 
islands scattered like lost pearls 

in the Aegean, Ionian, Cretan 
or Mediterranean seas.

Better still enjoy the whole string of 
pearls, meaning an extraordinary 

expedition by yacht, from island to is-
land, from one azure bay to the next, 

each even more beautiful.
GREEK ISLANDS LIKE

 A BROKEN STRING OF PEARLS

sales@gihome.pl,  w w w.gihome.pl

Yacht Charter - Holidays - Properties
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WOLNOŚĆ POD ŻAGLAMI
Żeglarze twierdzą nieskromnie, że archipelagi Hellady to raj stwo-
rzony specjalnie dla nich. Tysiące wysp, morza Egejskie i Jońskie 
bardzo przyjazne dla łodzi przyciągają zarówno amatorów, jak i do-
świadczonych marynarzy. Wakacje na morzu to najlepszy sposób, by 
poznać Grecję z zupełnie innej strony niż ta, którą pokazują foldery. 
Maleńkie wioski rozrzucone wokół wybrzeża, bielone wapnem ścia-
ny domów, tym bardziej białe, bo odbijają błękit wody, skarby sta-
rożytnej architektury, jakby od niechcenia porozrzucane tu i ówdzie, 
i spaleni słońcem Grecy, którzy jak przed wiekami wyciągają sieci. Te 
cuda najlepiej oglądać z pokładu jachtu. Zwłaszcza że w archipela-
gach jest wiele takich miejsc, dokąd dotrzeć można tylko drogą mor-
ską. Ci, którzy chcą zaplanować samodzielny rejs, bez najmniejszych 
kłopotów wyczarterują jacht, korzystając z usług polskiego pośredni-
ka GIHome. Oferuje on bardzo starannie wyselekcjonowane, spraw-
dzone jachty, a przede wszystkim profesjonalną, bardzo uprzejmą 
obsługę w portach. Pod żaglami, zawijając do ruchliwej mariny albo 
zapomnianej maleńkiej zatoki, można poczuć się naprawdę wolnym. 

FREEDOM UNDER THE SAILS
Sailors claim immodestly that the Hellada archipelago is a paradise 
created especially for them. Thousands of islands, the Aegean and 
Ionian Seas, which are very friendly for boats attract both amateurs 
and experienced sailors. A holiday on the sea is the best way to get 
to know Greece from a completely different angle than that shown in 
brochures. Tiny villages scattered around the coast, walls of houses 
whitened with lime, even more white because they reflect the blue 
of the water, treasures of ancient architecture, and sunburnt Greeks 
randomly scattered here and there, taking out their nets like centuries 
ago. These miracles are best seen from the yacht’s deck. Especially 
as there are many such places in the archipelagos which one can 
only reach by sea. Those who want to plan a solitary cruise, will 
easily charter a yacht using the services of the Polish agent GIHome. 
They offer very carefully selected and checked out yachts, together 
with professional and very obliging port personnel. Under the sails, 
when calling at a busy marina or at a tiny forgotten bay, one can 
really feel free. fo
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LUKSUS Z OSOBISTYM KAPITANEM
Co to znaczy poczuć się jak w raju? Mieć do dyspozycji 
własny komfortowy jacht, z doświadczonym kapitanem 
i załogą, a za burtą spokojne szmaragdowe morze. 
Dać się poprowadzić do najpiękniejszych miejsc Hella-
dy, najbardziej malowniczych zakątków basenu Morza 
Śródziemnego. Marzenia? Spełnia je firma GIHome, 
która specjalizuje się w wynajmie luksusowych jachtów 
z kapitanem i obsługą. Rejs z dala od cywilizacji, za-
wijanie do najodleglejszych portów, kąpiele na dzikich 
plażach. A może żeglowanie śladami cywilizacji, od 
starożytnej do współczesnej? Wystarczy tylko określić 
swoje oczekiwania i ustalić termin. GIHome zorgani-
zuje całą wyprawę w najdrobniejszych szczegółach, 
począwszy od wytyczenia trasy, zapewnienia noclegów 
w niezwykłych miejscach i niezapomnianych atrakcji, 
a kończąc na dobraniu załogi, która będzie się tobą tro-
skliwie opiekować podczas całego rejsu.       

LUXURY WITH A PERSONAL CAPTAIN 
What does paradise feel like? To have one’s own luxu-
ry yacht, with an experienced captain and crew, while 
overboard taking in a peaceful, sapphire coloured sea.  
Be taken to the most beautiful places in Hellada, the 
most colourful spots in the Mediterranean Sea basin. 
Dreaming? Specialists in hiring luxury yachts with a cap-
tain and crew, GIHome make such dreams come true. A 
cruise far from civilisation, calling at most distant ports, 
swimming on wild beaches. Or maybe you’d prefer to 
sail tracing civilisations, from the ancient to the contem-
porary? All you need to do is to work out what you’d 
like to do and decide on the dates. GIHome organise 
the whole expedition to the smallest detail, starting with 
selecting the route, booking accommodation in extraor-
dinary places and unforgettable attractions, and ending 
with the selection of the crew, who will look after you 
with care throughout the entire cruise. 
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WOLNO/NIE WOLNO
YOU CAN/ YOU CAN’T

Było dla mnie oczywiste, że z kupnem alkoholu w krajach mu-

zułmańskich może być problem. Ale kompletnie zaskoczyło 

mnie to, że w Finlandii sprzedaż napojów wysokoprocento-

wych jest zakazana w niedzielę. Zakup trunków niezależnie 

od dnia tygodnia okazał się niemożliwy w mieście Puszkar, 

gdzie wznosi się jedyna w Indiach świątynia Brahmy, bardzo 

ważnego boga hinduizmu. Lista zakazów i nakazów dotyczą-

cych przyjezdnych i mieszkańców jest tu wyjątkowo długa. Po-

nadto turyście muszą stać się wegetarianami, bo nie sposób tu 

kupić również mięso. O ile zasady panujące w Puszkarze, z racji 

świętości miasta, są zrozumiałe, to w innych miejscach zdarzyło 

mi się buntować przeciw dziwnym „regułom gry”. 

 – Co widziałyście podczas wizyty? – zapytał strażnik Parku 

Narodowego Cat Tien w Wietnamie, od którego odbierałyśmy 

paszporty po zakończeniu trzydniowej wycieczki. – Spacero-

wałyśmy ścieżką dendrologiczną, jeździłyśmy na rowerach, 

byłyśmy nad Jeziorem Krokodyli…– wyliczamy.  – W takim 

razie musicie zapłacić – skwitował, wyciągając z szuflady 

oficjalny cennik atrakcji parku. Ale dlaczego dowiadujemy 

się o tym na końcu pobytu?! Dyskusji nie było, strażnik miał 

w garści nasze paszporty. Także fiaskiem skończyły się nego-

cjacje w Luang Prabang w Laosie, gdzie turystów obowiązuje 

cisza nocna po godz. 23, ponoć z powodu bezpieczeństwa.

Rekordzistką w kategorii absurdalnych zakazów nakładanych 

na turystów jest Kuba. Rząd pozwolił Kubańczykom wynaj-

mować pokoje obcokrajowcom, ale pod warunkiem, że jeden 

pokój będą dzielić tylko i wyłącznie dwie osoby dorosłe. Ani 

jednej więcej, ani jednej mniej. Inny zakaz dotyczy taksówek. 

Niektóre mają tylko „licencje na turystów”, inne wyłącznie „li-

cencje na Kubańczyków”. Obcokrajowiec, nawet gdyby bar-

dzo chciał skorzystać z tańszej, rozklekotanej taksówki bez kli-

matyzacji, nie może tego zrobić. Zasada jest jasna: turystom 

nie wolno jeździć taksówkami dla Kubańczyków! 

It was obvious to me that the purchase of alcohol in Muslim 

countries may be a problem. But I was totally surprised that in 

Finland the sale of liquor is forbidden on Sundays. Purchase 

of alcohol irrespective of the day of the week turned out to be 

impossible in Pushkar with the only temple in India devoted to 

Brahma, a very important Hindu god. The list of restrictions 

for foreigners and locals is exceptionally long here. Apart from 

alcohol, it is impossible to buy meat here, tourists have to beco-

me vegetarians. While the rules in Pushkar because it is holy 

city, are understandable, in other places I rebelled against we-

ird “rules of the game”.  “What did you see during your visit?”, 

asked the guard at the Cat Tien National Park in Vietnam, who 

was returning our passports after a three-day trip. “We walked 

along the Dendrological track, rode on bicycles, we were at the 

Crocodile Lake … “, we listed. ”In that case you will have to pay”, 

he said while taking out of the drawer an official rate card for 

the park’s attractions. But why are we learning about this at the 

end of our stay? There was no discussion, the guard had our 

passports in his hand. Negotiations in Luang Prabang in Laos 

also ended in a fiasco where tourist are required to adhere to 

a curfew after 11.00pm, apparently for safety reasons.  Cuba 

breaks the record for absurd rules for tourists. The government 

allowed Cubans to rent rooms to foreigners on the condition 

that one room be shared by two adults. Not one person more 

nor one less. Another ban relates to taxis. Some have “a license 

for tourists” only, while others only have “a license for Cubans”.  

Even if a foreigner wanted to use a cheaper, rickety taxi without 

air-conditioning, he cannot. The rule is clear - tourists aren’t al-

lowed to ride in taxis for Cubans!
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Festiwal Słowian i wikingów
pod hasłem „Barbarzyńcy u bram”. Bitwa 

Słowian i wikingów, dawne dania i rzemio-
sła, nawet targ niewolników 

– te atrakcje czekają na wyspie Wolin. 
Slav and Viking Festival

Under the slogan “Barbarians at the ga-
tes”. Battle of Slavs and Vikings, food and 

crafts of old, even a slave market. These 
attractions await on the Wolin island.

www.jomsborg-vineta.com 

Coke Live Music Festival 
Krakowski Coke Live jest w pierwszej dzie-
siątce najlepszych festiwali europejskich 
(wg Agencji Havas Soprt & Entertaiment). 
Gwiazda tegorocznej edycji to Kanye West.  
Coke Live Music Festival
Krakow’s Coke Live is in the fi rst ten of the 
best European Festivals, according to Ha-
vas Sports & Entertainment Agency. Kayne 
West is this year’s star.
www.cocacola.pl  

OFF Festival
Prawdziwa uczta dla fanów muzyki alter-

natywnej, tłumnie przybywających do Ka-
towic. Wśród gwiazd: Primal Scream, 

Lech Janerka, Dezerter i in.  
 OFF Festival

A real feast for fans of alternative music, 
who come to Katowice in great numbers. 

Among the stars: Primal Scream, Lech 
Janerka, Dezerters and others.

www.off-festival.pl

Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry 
organizowane na cześć Ignacego Krasic-
kiego, co gwarantuje wysoki poziom dow-
cipu. W planie koncerty autorskie, progra-
my kabaretowe i Turniej o Złotą Szpilkę. 
Lidzbark Humour & Satire Evenings 
Organised in memory of Ignacy Krasicki, 
which guarantees a high standard of hu-
mour. In store individual concerts, cabaret 
programs and Gold Pin tournament.
www.ldk.lidzbarkwarminski.pl

Edinburgh International Festival
To trzy tygodnie obcowania ze sztuką: 
ponad 1000 przedstawień: od  opery, 

przez taniec, kabarety, po pokazy 
sztucznych ogni. 

 Edinburgh International Festival
It’s a three-week art event with more than 
1,000 performances, from opera through 

to dance, cabaret, and fi reworks.
www.eif.co.uk 

Muzyczna Zohylina 
Chcesz zwolnić? Wybierz się do Bukowiny 
Tatrzańskiej: zamiast telewizora panorama 
Tatr, zamiast hałasu muzyka, m.in. w wy-
konaniu Staszka Soyki. 
Musical Zohylin
Want to slow down? Go to Bukowina Ta-
trzańska; instead of a tv there’s a panorama 
of Tatry, instead of noise, music by Staszek 
Soyka and others.
www.zohylina.glodowka.com.pl 

Bitwa Warszawska
Jak co roku pod Ossowem w zrekonstru-

owanej bitwie wojska polskie powstrzy-
mają armię bolszewicką. Widowisku ple-

nerowemu towarzyszy wiele imprez. 
Battle of Warsaw

As every year near Ossów in a recon-
structed battle the Polish army holds 

back the Bolshevik army. Many events 
accompany the outdoor show. 

www.bitwawarszawska.pl  

Pilsner Fest
W 1842 r. Josef Groll uwarzył piwo, które 
bije rekordy popularności: Pilsner Urquell. 
Na pamiątkę na dziedzińcu pilznerskiego 
browaru organizowane jest święto piwa. 
Pilsner Fest
In 1842 Josef Groll brewed beer which 
tops popularity records: Pilsner Urquell. 
Annually, z beer fest is organised at the 
Pilsner courtyard brewery. 
www.prazdroj.cz 

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
„Chopin i jego Europa” 

Jedno z najważniejszych wydarzeń kultu-
ralnych Europy jak zawsze przyciągnie do 

Warszawy plejadę wybitnych pianistów. 
“Chopin and his Europe” International 

Music Festival 
One of the most important European 

cultural events as always draws lots of 
eminent pianists to Warsaw.

www.chopin.nifc.pl 

La Tomatina
W tym dniu niewielkie hiszpańskie Buñol 
zamienia się w wielkie pomidorowe pole 
walki. Fani sosów pomidorowych i ketchu-
pu mile widziani! 
La Tomatina
On this day the small Spanish Buñol chan-
ges into a huge tomato battlefi eld. Fans of 
tomato sauce and ketchup are welcome!
www.tomatina.es

..  To co mamy najładniejsze w Polsce 
To są nasze lny;
produkowane w Polsce
i sprzedawane w sklepie projektanta:
National Mode Conception – Lenpolska,
Marszałkowska 140 w Warszawie.
Stylowe lniane obrusy – Klasyka i prostota lnu:
subtelna linia mereżki, proporcje, jakość,
dodaje uroku każdemu wnętrzu.
Obrusy występują w opcjach: prostokąt , kwadrat, koło.
Obrusy na indywidualne zamówienie.
Możecie Państwo zaprojektować dowolnie wielkości 
i wybrać z bogatej oferty obrusów lnianych
z kolekcji Lenpolska: kolorowych
i naturalnych polskich lnów 
i sposobów wykończenia.

What we have most beautiful
Is our linen;
Made in Poland
And sold in the designer’s shop:
National Mode Conception - Lenpolska
Marszalkowska 140 in Warsaw.
Fashionable linen tablecloths 
– The classics and simplicity of linen;
The subtle drawn thread work, the size, the quality,
Adds on to any interior.
The tablecloths are available in a shape of: rectangle, 
square and circle
Custom-made tablecloths.
Our customers are welcome to design a desired size
And to choose from our wide offer of linen tablecloths
From Lenpolska selection of colourful
And natural Polish linen 
And their decorative finish.
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La Valletta 
– muzeum pod gołym niebem

LA VALLETTA – AN OPEN-AIR MUSEUM

Barbara Tekieli

Założona w 1566 roku przez wielkiego 
mistrza zakonu joannitów, od  1570 jest 

stolicą Republiki Malty. W roku 1980 
została wpisana na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO. To najdalej na 
południe Europy wysunięta metropolia. Jej 

niezwykłe położenie na półwyspie Sceberras 
między dwiema zatokami i niepowtarzalna 

atmosfera krętych zaułków czaruje 
od pierwszego wejrzenia. 

Established in 1566 by the great master 
of the Order of St. John, since 1570 
it is the capital of the Republic of Malta. 
Since 1980 it is on the World Cultural 
Heritage list UNESCO. The metropolis lies on 
the most southern part of Europe. 
Its unusual location on the Sceberras 
Peninsula between two bays and the unique 
atmosphere of the winding alleys enchants 
from fi rst sight. 

STRATEGICZNE POŁOŻENIE >> Według wielu 
turystów to jedno z najpiękniejszych miast warownych Euro-
py. Na południu góruje nad wielkim portem Grand Harbour, 
od północy otacza je port Marsamxett. Biało-miodowe skały  
nabrzeży schodzą wprost do morza. Mury obronne oplata-
ją zamki, pałace, fortyfikacje. Skąpane w słońcu wyglądają, 
jakby wyrastały wprost z wody. Koniecznie trzeba zobaczyć 
Vallettę z pokładu statku albo łodzi. Za kilka euro można ją 
wypożyczyć w jednej z licznych przystani i wybrać się na prze-
jażdżkę z miejscowym rybakiem.
Miasto zbudowali od podstaw rycerze maltańscy, znani jako 
rycerze św. Jana, czyli joannici. Swoją nazwę zawdzięcza wiel-
kiemu mistrzowi zakonu Jeanowi Parisot de la Valette. To on na 
polecenie papieża Piusa IV osobiście nadzorował budowę. Pro-
jekt stworzył włoski architekt Francesco Laparelli, uczeń samego 
Michała Anioła. Ulice zostały wytyczone na planie hippodamej-
skim. Przecinają się pod kątem prostym, tworząc szachownicę. 
Są bardzo wąskie, większość kończy się stromymi schodami 
prowadzącymi do morza. Bardzo trudno tu poruszać się samo-
chodem, toteż turyści najchętniej zwiedzają Vallettę  pieszo.

MIASTO RYCERZY >> Papież Pius IV planował wybu-
dować miasto, które byłoby idealną siedzibą  zakonu rycerzy 
św. Jana. Wszystko miało być dopracowane w najdrobniej-
szych szczegółach, nawet stopnie schodów prowadzących do 
morza musiały być odpowiednio szerokie, żeby można było 
przejechać po nich konno. Sami zakonnicy trafili tu w roku 
1530 z Rodos, wyspy okupowanej wówczas przez Turków. 
Kamień węgielny pod budowę miasta wielki mistrz położył 
w marcu 1566 r. Joannici pozostawili po sobie wiele pamią-
tek. Dziś są to największe atrakcje turystyczne Republiki Mal-
ty. Barwną historię zakonu kryją m.in. mury Pałacu Wielkich 

STRATEGIC LOCATION >> According to many touri-
sts it is one of the most beautiful fortified towns in Europe. In 
the south it towers over the Grand Harbour (previously known 
as Great Port), from the north it is surrounded by the Marsa-
mxett Port. The embankment’s honey and white rocks lead 
straight into the sea. The defensive walls embrace castles, pa-
laces and fortifications. Bathed in the sun they look as if they 
were growing straight from the water. Valletta is a must to see 
from a boat or a ship.  It can be hired for a few euro in one of 
the many harbours and then go on a trip with one of the local 
fishermen.  
Known as St. John’s Knights, the Maltese Knights built the 
town from scratch. It takes its name from the great master of 
the Order, Jean Parisot de la Valette.  It was he, who at the or-
ders of Pope Pius IV, personally supervised the works. The pro-
ject was designed by the Italian architect, Francesco Laparell, 
student of Michelangelo. The streets are laid out according to 
the Hippodamian plan. They intercept at right angles creating 
a chessboard. The streets are very narrow and most end at the 
steep steps leading to the sea. It is very difficult to move around 
by car here, so tourists prefer to sightsee Valletta on foot.  

A CITY OF KNIGHTS >> Pope Pius IV planned to build 
a town that would be an ideal seat of the Knights of the Order 
of St. John. Everything was to be worked out in the greatest 
detail, even the steps leading to the sea had to be the right 
width, so that one could ride by horse on them. 
The knights themselves came here in 1530 from Rhodes, an 
island then occupied by Turks. The foundation stone was laid 
by the great master in March 1566. The knights left many me-
mentos. Today, they are the biggest tourist attractions of the 
Maltese Republic. The colourful history of the Order is hidden 
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Mistrzów, który był symbolem potęgi i bogactwa joannitów, 
a od roku 1800 siedzibą kolejnych gubernatorów wyspy. Dziś 
urzędują tu prezydent Malty i jednoizbowy Parlament – Izba 
Reprezentantów. W tym właśnie miejscu  obowiązkowo na-
leży rozpocząć zwiedzanie Valletty. 
O obecności rycerzy przypominają też piękne barokowe bu-
dowle, wspaniałe pałace i letnie rezydencje, położone poza 
miastem, a także  oberże (auberges), charakterystyczne dla 
każdego z „języków”. Trzeba bowiem wiedzieć, że zakon 
dzielił się na sześć sekcji, czyli narodowości, potocznie na-
zywanych językami. Obecnie w Auberge de Castille et Leon 
znajduje się siedziba premiera republiki. 
Do najciekawszych zabytków zaliczyć należy bez wątpienia 
teatr Manoel (trzeci najstarszy teatr na świecie),  w roku 1731 
wybudowany przez wielkiego mistrza Antonio Manoel de Vil-
hena. W jego przepięknym, bogato zdobionym wnętrzu moż-
na przenocować, i to całkiem niedrogo. Doba w apartamen-
cie (jednym z trzech) kosztuje 23 euro od osoby.
Zakon rycerzy maltańskich, słynący z działalności charytatyw-
nej, służący biednym i chorym, dał się poznać także jako bu-
downiczy wielu szpitali. Bodaj najsłynniejszy jest Sacra Infir-
meria, czyli święty szpital, usytuowany na nadbrzeżu Valletty, 
w pobliżu Fortu St. Elmo. Dzisiaj pełni on funkcję Śródziem-
nomorskiego Centrum Konferencyjnego i szczyci się  jedną 
z największych w Europie sal konferencyjnych.
W XVIII w. zakon zdemilitaryzowano. Rycerze założyli elitarny 
klub dżentelmenów – wszak bracia pochodzili z najznakomit-
szych rodów europejskich. Valletta zyskała w ten sposób swo-
je kolejne miano „miasta zbudowanego przez dżentelmenów 
dla dżentelmenów”.

SKARBY W ŚWIĄTYNIACH >> Niemal każda naj-
mniejsza miejscowość Archipelagu Maltańskiego ma swoje-
go świętego, a obiektów sztuki sakralnej jest tu ponoć tyle, 
ile dni w roku. Tylko w stolicy można podziwiać 30 świątyń.  
Najważniejsza z nich to katedra św. Jana Chrzciciela, główny 

kościół joannitów. Skromny z zewnątrz, zaskakuje przepy-
chem wnętrza. Świątynia ma osiem kaplic, każda jest poświę-
cona innemu „językowi”. Tutaj  złożone są prochy założyciela 
miasta, a w pobliżu głównego wejścia znajduje się pomnik 
innego wielkiego mistrza Marca Antonia Zondadariego. 
W oratorium znajduje się arcydzieło Caravaggia „Ścięcie św. 
Jana”, jedyny obraz przez niego podpisany. W kościele jest 
też drugi obraz mistrza, niewielki „Portret świętego Jeremia-

Auberge de Castile (Zajazd Kastylijski) / Auberge de Castile (Castilian Inn)Valletta – widok z lotu ptaka / Valletta – bird’s eye viewKościół pw. Matki Bożej Liesse / Church of Our Lady Liesse

in the walls of the Palace of Great Masters, which was a sym-
bol of greatness and wealth of the Order, and since 1800 it 
was the seat of subsequent governors on the island. Today, the 
president of Malta and the Lower House, the single chamber 
of parliament, reside here. It is from this place that one ought to 
start sightseeing Valletta.   
The presence of the knights is also evident in beautiful baroque 
buildings, fabulous palaces and summer residences situated 
outside the city, as well as in taverns (auberges), characteristic 
for each of the “languages”. One ought to know that the Order 
was divided into six sections, or nationalities, commonly called 
“languages”. Currently, the Prime Minister’s official residence 
is located in Auberge de Castille et Leon.  
One of the most interesting historic buildings is undoubtedly 
the Manoel Theatre, the third oldest in the world, built in 1731 
by the great master Antonio Manoel de Vilhena. One can stay 
the night in its richly decorated interiors, and it is quite inexpen-
sive. A night in one of the three apartments costs 23 euro per 
person. 
The Order of the Knights of Malta, famous for its charity work, 
serving the poor and the sick, has also built many hospitals. 
The most famous is Sacra Infirmeria, that is Holy Hospital, loca-
ted on Valletta’s waterfront, close to St. Elmo Fort. Today, it is a 
Mediterranean Conference Centre and prides itself on having 
one of the biggest conference rooms in Europe. 
In the 18th century the Order was demilitarised. The knights 
set up an elite gentleman’s club; after all, the brothers came 
from the most notable European families.  That way Valletta 
got its subsequent title of “A city built by gentlemen for gen-
tlemen”. 

CHURCH TREASURES >> Even the smallest place on 
the Maltese archipelago has its saint, and apparently there are 
as many sacred art objects here as there are days in a year. 
There are 30 churches in the capital alone. The most impor-
tant of them is the St. John the Baptist cathedral. Modest on 

the outside, it surprises with its splendour inside. The church 
has eight chapels, each devoted to a different “language”. It 
is here that the ashes of the city’s founder rest, and near the 
main entrance there is a statue of another great master, Marc 
Antonio Zondadari. In the oratory there is Caravaggio’s master-
piece “The beheading of St. John”, the only painting signed by 
him. In the church there is another painting by the master, a 
small “Jeremiah’s Portrait”. Caravaggio hid on Malta when was 
sentenced to death for killing his friend Ranuccio Tomassoni.  
The St. John’s Church is not the oldest. The first church in the 
city was the Our Lady of Victory, built to commemorate the vic-
tory over the Turks in 1565. St. Paul’s Shipwreck is another in-
teresting church. There is a fragment of a column in one of the 
chapels, at which in 60 A.D. St. Paul was beheaded. According 
to legend, in the island’s north west, in the St. Paul’s Bay, a ship 
was wrecked on which the later patron of the island arrived. 
If you want to learn more about the history of the archipelago 
and the Order of the Maltese Knights, then the audiovisual film 
“Malta Experience”, shown in several languages, is a must. You 
should also visit the National Archaeological Museum, which 
has the biggest collection of objects depicting the history of 
the archipelago. Valletta is often compared with Italian cities. 
Rightly so or not? In several dozen hours one can see more 

R E K L A M A
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sza”. Caravaggio ukrywał się na Malcie skazany na śmierć za 
zabicie przyjaciela  Ranuccia Tomassiego.
Kościół św. Jana nie jest najstarszy. Pierwszą świątynią miasta 
był inny, pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej, wybudo-
wany na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami w roku 1565. Na 
uwagę zasługuje także bardzo stara świątynia  pod wezwa-
niem św. Pawła Rozbitka. W jednej z kaplic znajduje się  frag-
ment kolumny, przy której w 60 r. naszej ery św. Paweł został 
ścięty. Jak głosi legenda, w północno-zachodniej części wy-
spy, w Zatoce św. Pawła rozbiła się łódź, którą przybył na wy-
spę jej późniejszy patron. 
Jeśli ktoś chciałby poznać bliżej dzieje archipelagu i Zakonu 
Kawalerów Maltańskich, obowiązkowo powinien zobaczyć  
pokaz audiowizualny „Malta Experience”, prezentowany 
w kilkunastu językach, a także odwiedzić  Narodowe Mu-
zeum Archeologiczne, w którym znajduje się największa ko-
lekcja przedmiotów obrazujących dzieje archipelagu. 
Valletta bywa porównywana do miast włoskich. Czy słusz-
nie? W ciągu kilkudziesięciu godzin można tu zobaczyć tyle 
skarbów architektury, ilu nie ma niejeden europejski kraj. 
Ktoś policzył, że na Malcie na 1 km kwadratowy powierzchni  
przypada największa w Europie liczba zabytków. 

MALTAŃSKIE SPECJAŁY >> Miasto tętni życiem. 
Przy głównej ulicy Republic Street można zrobić znakomite 
zakupy i zjeść typowo maltański posiłek. W tutejszej kuchni 

dominują wpływy śródziemnomorskie, arabskie i angielskie. 
Bliskie sąsiedztwo Sycylii sprawia, że popularna jest kuchnia 
włoska, a schedą po Anglikach (w 1815 r. Kongres Wiedeński 
ustanowił Maltę kolonią brytyjską) są soczyste steki serwo-
wane w angielskich restauracjach i angielska herbatka pija-
na w jednej z licznych, urokliwych kawiarenek punktualnie 
o godz. 17. Jak zapewnia nas nasz maltański przewodnik 
Darriel, nauczyciel angielskiego w jednej z licznych na wyspie 
renomowanych szkół językowych: „English is second nature 
for us”. To właśnie Anglicy wprowadzili na Malcie ziemniaki. 
Wpływy angielskie widać w stolicy na każdym kroku: lewo-
stronny ruch, czerwone budki telefoniczne, stare autobusy – 
leylandy z lat 60.
Znakomita większość restauracji proponuje w swoim menu 
ogromny wybór ryb i frutti di mare serwowanych z doskona-
łym maltańskim winem. Warto przekonać się o jego jakości 
w restauracji La Riviera della Marina. Tutejszy przysmak: gar-
nitta (ośmiornica w sosie pomidorowym) doskonale smaku-
je z bukietem świeżych warzyw, soczystych owoców i winem 
Caravaggio. Wśród specjalności kuchni króluje aljotta (zupa 
rybna) i lampuka, czyli dorada (dostępna od końca sierpnia) 
serwowana w cieście, zadowolą nawet najbardziej wybredne 
podniebienia. Ryby podaje się zazwyczaj pieczone na ruszcie 
lub z sosem maltańskim przyrządzanym  na bazie  pomido-
rów, cebuli i kaparów.
W narodowym menu liczne są też potrawy z królika. Zwyczaj 
jadania jego mięsa wprowadzili rycerze maltańscy. Fenkata 
(uczta z królika) to cały zestaw dań. Na początek  spaghetti 
z sosem z królika (królicza wątroba, grubo pokrojona wołowi-
na z pomidorami, cebulą i  czosnkiem), a następnie króliczy 
gulasz z pieczonymi ziemniakami lub frytkami. Wszystko to 
obficie popijane czerwonym winem.
Takie pyszności Valletta serwuje turystom z całego świata. 
Można tam spędzić prawdziwe wakacje à la carte, z gwaran-
towanymi niezwykłymi doznaniami artystycznymi i kulinarny-
mi – i to wszystko w zasięgu ręki, w zasięgu spaceru w tym 
absolutnie niezwykłym muzeum pod gołym niebem. 

Dojazd: najlepiej Air Malta lub tanimi liniami Ryanair z Krakowa (w okresie 

wakacji także z Warszawy). Odloty we wtorki. Cena biletu ok. 330 euro.

Warszawa-Malta 2011, wtorek  AIRMALTA 07.06-04.10.2011  

KM  WAW 19:30              MLA      22:30

KM  MLA 15:30              WAW     18:40

Kraków-Malta 2011, środa i niedziela RYANAIR od 27.03.2011  

FR 8812 KRK 09:50 MLA 12:30

FR 8811 MLA 06:45 KRK 09:25

Biura specjalizujące się w wyjazdach na Maltę: Konsorcjum Polskich Biur 

Podróży Trade&Travel, którego oferta zdobyła tytuł „Hit lata 2011” na targach 

LATO w Warszawie.  Biuro Podróży Malta, Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. 

z o.o., Nestor Travel, Rainbow Tours.

Wyjazdy językowe: Almatur, Atas Sp. z o.o. Biuro Wyjazdów Językowych, 

Lang LTC, Lingwista Agencja Turystyki Językowej.

Rekomendowane restauracje:
Rubino (www.rubinomalta.com), Malata  (www.malatamalta.com)

Getting there: Best by Air Malta or budget airline Ryanair from Krakow 

(during vacations also from Warsaw). Flights leave on Tuesdays. Ticket costs 

approx. 330 euro.

Warsaw-Malta 2011, Tuesday AIRMALTA 07.06 - 04.10.2011

KM WAW  7.30 PM        MLA  10.30 PM

KM MLA    3.30 PM        WAW   6.40 PM

Krakow-Malta 2011, Wednesdays & Sundays Ryanair from 27.03.2011

FR 8812 KRK  09.50 AM     MLA  12.30 PM

FR 8811 MLA  06.45 AM     KRK 09.25 AM

Agents specialising in travel to Malta: Trade & Travel Syndicate of Polish 

Travel Agents, whose package won the title “Summer 2011 Hit” at the LATO 

trade fair in Warsaw. Biuro Podróży Malta, Neckerman Polska Biuro Podróży 

Sp.z o.o., Nestor Travel, Rainbow Tours.

Language trips: Almatur, Atas Sp z o.o. Language Trips Offi  ce, Lang LTC, Lin-

gwista Tourist Language Agency. 

Recommended restaurants: Rubino (www.rubinomalta.com), Malata 

(www.malatamalta.com)

www.visitmalta.com

Valletta – widok z zatoki Marsamxett /  Valletta – view from Marsamxett Bay

Autobus słynnej angielskiej marki Leyland / Famous British Leyland bus

many architectural treasures here than in many European co-
untries. Somebody once counted that 1 sq. m of space on Mal-
ta has the greatest number of historic monuments in Europe. 

MALTESE SPECIALTIES >> The city throbs with life. 
On Republic Street, the main street, one can do great shop-
ping and eat a typically Maltese meal. The local cuisine is do-
minated by Mediterranean, Arab and English influences. Close 
proximity to Sicily means that Italian food is popular. In 1815 
The Viennese Congress established Malta a British colony. So 
from the British they inherited juicy steaks served in English 
restaurants and English tea is drunk in one of the numerous 
pretty cafes exactly at 5.00 pm.  Our Maltese guide, Darriel, 
an English teacher in one of the reputable language schools, 
assures us that “English is second nature for us”. The English 
introduced potatoes to Malta. The English influence can be 
seen everywhere on Malta: left hand traffic, red telephone bo-
xes and old Leyland buses from the 1960s. Most of the restau-
rants have a very big choice of fish and seafood on the menu 
with excellent Maltese wine. It’s worth trying the quality in the 
La Riviera della Marina restaurant. Garnitta, the local specialty 
of octopus in tomato sauce, is excellent with a selection of fresh 
vegetables, juicy fruit and Caravaggio wine. Among the culina-
ry specialties alijotta fish soup is king and lampuka, i.e. dora-
da fish served in batter will please even the most discerning 
palates. Fish is usually served grilled or with a Maltese sauce 

prepared with tomatoes, onion and capers. The national menu 
also includes numerous rabbit dishes. The Maltese Knights in-
troduced into the cuisine the Fenkata, a rabbit feast, which is a 
whole set of dishes. For starters, pasta with rabbit sauce, made 
with rabbit livers, thickly cut up beef with tomatoes, onion and 
garlic, and then a rabbit stew with baked potatoes or chips. All 
this well washed down with red wine. 
Valletta serves such delicious food to tourists from all over the 
world. One can spend here real  la carte holidays, with guaran-
teed artistic and culinary experiences, and all this is within 
arm’s reach, within a walk in this absolutely unique open-air 
museum.
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Instytucje biorące udział w programie
Institutions participating in the program
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. – Partner programu
ul. Lubelska 1, 03-802 Warszawa, tel. +48 22 47 37 900

www.mazowieckie.com.pl

Muzeum Azji i Pacyfi ku w Warszawie
ul. Freta 5, Warszawa, tel. +48 22 635 28 11

www.muzeumazji.pl, www.muzeumazji.blogspot.com

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa

tel. +48 22 843 38 76, faks +48 22 843 78 73

www.mhprl.pl, mhprl@mhprl.pl, muzeum@mhprl.pl

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Rynek 11, 26-600 Radom, tel. +48 48 362 43 29, faks +48 48 362 34 81

www.muzeum.edu.pl, malczewski@muzeum.edu.pl

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
ul. Towarowa 1, 00-811 Warszawa, tel./faks +48 22 620 04 80, w. 101, 122

www.muzkol.pl, sekretariat@muzkol.pl

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew, tel. +48 46 862 59 76

www.muzkol.pl, sochaczew@muzkol.pl

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
plac gen. Józefa Bema 8, 07-410 Ostrołęka

tel. +48 29 7645443, faks +48 29 7643500

www.muzeum.ostroleka.pl, muzeum@muzeum-ostroleka.art.pl

Muzeum Literatury im.  Adama Mickiewicza w Warszawie
Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

tel. +48 22 831 40 61 (centrala), tel./faks +48 22 831 76 92

www.muzeumliteratury.pl, sekretariat@muzeumliteratury.pl

Oddziały: Muzeum Władysława Broniewskiego, Muzeum Marii Dąbrowskiej

Muzeum Andrzeja Struga, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, tel. +48 48 61 717 89

www.muzeuminstrumentow.pl, biuro@muzeuminstrumentow.pl

Muzeum Mazowieckie w Płocku
ul. Tumska 8, 09-402 Płock, tel. +48 24 364 70 71

www.muzeumplock.art.pl, muzeumplock@wp.pl

Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62, Warszawa, tel. +48 22 826-90-91 (centrala)

www.muzeumniepodleglosci.art.pl, promocja@muzeumniepodleglosci.art.pl

Muzeum Regionalne w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce ,tel./faks +48 25 632 42 24

www.muzeumsiedlce.art.pl

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince
08-330 Kosów Lacki, tel./faks +48 25 781 16 58, tel. kom. 606 985 414

www.muzeum-treblinka.pl

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra, tel./faks +48 23 671 70 25

www.muzeumromantyzmu.pl, mr@muzeumromantyzmu.pl
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Wyjechać, zwiedzić i dostać 
za to nagrodę? Któż by nie chciał 

połączyć takich przyjemności.
 Na Mazowszu – to możliwe!

KIERUNEK MAZOWSZE >> Na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego znajduje się wiele interesujących zabyt-
ków, muzeów i galerii. Choć cieszą się dużym powodzeniem, 
to niewiele osób zwiedziło je wszystkie. Impulsem i zachętą 
będzie z pewnością inicjatywa Samorządu Województwa 
Mazowieckiego o nazwie, która jednoznacznie kojarzy się 
z podróżami, czyli „Paszport Turystyczny”. Pomysł jest niezwy-
kle prosty – zwiedzając obiekty, które biorą udział w przedsię-
wzięciu, turyści – uczestnicy programu zbierają punkty w po-
staci pieczątek. Potwierdzają one, że byli, widzieli, zwiedzili. 
Po zakończeniu akcji każdy paszport może wziąć udział w 
losowaniu nagród,

PASZPORT W DŁOŃ! >> Wszyscy zainteresowani 
mogą go odebrać nieodpłatnie w delegaturach Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w punktach 
informacji turystycznej na Mazowszu oraz w każdym z obiek-
tów, które biorą udział w programie. A potem, z paszportem 
w dłoni, rozkoszować się wycieczkami, zwiedzać interesujące 
miejsca, poznając dotąd niepoznane skarby Mazowsza.  

WYCIECZKI Z POMYSŁEM >>Atrakcji do zwiedza-
nia jest co niemiara. I to bardzo zróżnicowanych, więc nie 
ma mowy o nudzie. Można zaplanować sobie wycieczki te-
matyczne, pogrupować podobne obiekty – na przykład pod 
hasłem „Stoi na stacji lokomotywa...“  wybrać się do Muzeum 
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Takie perełki jak jedyny 
w Europie pociąg pancerny czy ekskluzywna Salonka Bieruta, 
wożąca od 1939 r. członków rządu i ich gości, zainteresu-

PASSPORT TO MASOVIAN TREASURES

Rynek w Płocku / Market in Płock

To go on a trip, sightsee and 
for that win a prize? Who wouldn’t 
want to combine such pleasures? 
That is possible in Masovia!

TOWARDS MASOVIA >> There are many intere-
sting historic places, museums and galleries in Maso-
via Province. All are quite popular, although not many 
people visited them all. No doubt, the Masovian local 
government’s initiative, called the Tourist Passport, the 
title of which is unmistakeable with travel, will act as an 
encouragement.  The idea is simple. A participant col-
lects points, when visiting objects included in the pro-
gram. These are stamped in the passport, which is a 
confirmation of having seen a site or an exhibition. At 
the end of the program, the participant’s passport takes 
part in a draw for prizes. 

Barbara Jampolska-WasiakPaszport 
do mazowieckich skarbów

serce Polski
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ją nie tylko zapalonych „kolejarzy“.Inny pomysł: wybrać się 
szlakiem inspiracji wiejskich do Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w 
Szydłowcu oraz Muzeum Wsi Radomskiej. I tam przenieść się 
w czasy naszych przodków, poznać – i w pełni docenić! – bo-
gactwo ich kultury materialnej ich obyczaje, o których często 
już zapominamy. 
A na deser – sztuka nowoczesna w warszawskich galeriach: 
XXI Wieku, Foksal, Elektor, Test i Galerii Krytyków Pokaz. Ten, 
kto uważa, że to dobre tylko dla koneserów, będzie miał do-
skonałą okazję, żeby zmienić zdanie.

LOSOWANIE >> Wprawdzie czasu do zakończenia pro-
gramu zostało jeszcze sporo, ale jeśli ktoś ma apetyt na nagro-
dę, powinien się pospieszyć. Postemplowane paszporty oraz 
wypełnioną i podpisaną kartę identyfikacyjną trzeba dostar-
czyć do 31 października 2011 r. (w przypadku wysłania pocz-
tą decyduje data na stemplu pocztowym) do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy  ul. Okrzei 
35, 03-715 Warszawa. Losowanie nagród odbędzie się 
14 listopada 2011 r. Życzymy powodzenia!

Uwaga! Nagrody:
I nagroda:  min. 19 punktów – samochodowa nawigacja GPS – 10 szt.

II nagroda:  od 15 do 18 punktów – turystyczna nawigacja GPS – 20 szt.

III nagroda:  od 10 do 14 punktów – plecak turystyczny – 100 szt.

nagroda pocieszenia: od 5 do 9 punktów – torebka do pasa („nerka”) – 200 szt.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
dyrekcja i biura: ul. Warszawska 61a, 06-400 Ciechanów

tel./faks +48 23 672 53 46, 672 94 58

www:muzeumciechanow.pl

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, tel. +48 22 56 03 786

www.muzeumsportu.waw.pl, edukacja@muzeumsportu.waw.pl

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, tel. +48 24 275 28 83

www.mwmskansen.pl, skansen@mwmskansen.pl

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 
– Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Stary Rynek 19, 09-320 Bieżuń, tel. +48 23 657 80 45

www.mwmskansen.pl, muzeum_biezun@op.pl

Muzeum Wsi Radomskiej
ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom, tel./faks +48 48 332 92 81

www.muzeum-radom.pl, muzeumwsi@muzeum-radom.pl

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, tel. +48 22 50 44 800

www. pma.pl

Państwowe Muzeum Etnografi czne w Warszawie
ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa, tel: + 48 22 827 76 41-46

faks + 48 22 827 66 69, www.ethnomuseum.pl

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
ul. Domagalskiego 5, 26-600 Radom, tel. +48 48 383 60 77

faks +48 48 383 60 78, www.elektrownia.art.pl, poczta@elektrownia.art.pl

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, tel. +48 22 213 11 90

faks +48 22 213 11 92, www.ipjp2.pl, instytut@ipjp2.pl

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, tel./faks +48 24 277 78 27

www.palacsanniki.pl, e-mail: k.glowacki.sanniki@op.pl

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
ul. Stefana Batorego 2, 07-100 Węgrów, tel./faks +48 25 792 57 17

www.liw-zamek.pl

Galeria Elektor – Galeria MCKiS
ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, tel. +48 22 586 42 10

www.mckis.waw.pl, elektor@mckis.waw.pl

Galeria XX1– Galeria MCKiS
Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa, tel. +48 22 620 78 72

www.free.art.pl/xx1, xx1@mckis.waw.pl

Galeria Test– Galeria MCKiS
Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, tel. +48 22 622 66 83

www.test.waw.pl, test@mckis.waw.pl

Galeria Krytyków Pokaz– Galeria MCKiS
Krakowskie Przedmieście 20/22, 00-325 Warszawa, tel. +48 22 828 31 22

www.galeriapokaz.pl, www.mckis.waw.pl, pokaz@mckis.waw.pl

Galeria Foksal – Galeria MCKiS
ul. Foksal 1/4, 00-950 Warszawa, P.O. box 81, tel./faks +48 22 8276243

www.galeriafoksal.pl, foksal@mckis.waw.pl

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Radomiu / Masovian Village Museum in Radom 

GET A PASSPORT! >>  Everybody can obtain the 
document free of charge in the Marshal’s Offices  of the Ma-
sovian Province, at IT sites around Masovia, national tourist 
fairs and objects taking part in the program. With passport 
in hand one can enjoy trips and sightseeing of interesting 
places.

MANY WAYS TO SIGHTSEE >>  There are heaps 
of attractions to see and they’re all very different. You can 
plan thematic trips, group similar objects, for example, un-
der the slogan “Standing at the railway station…” and travel 
by Masovian Rail, go to the Railway Museum and its branch, 
the Narrow Gauge Railway Museum in Sochaczew. Such 
pearls as the only armoured train in Europe and Prime Mini-
ster Bierut’s Salonka, the exclusive train used by politicians 
and their guests since 1939, will be of interest not only to 
train lovers. Or go on the route of rural inspirations to the 
Masovian Village Museum in Serpc, Museum of Folk Instru-
ments in Szydłowiec, Museum of Masovian Aristocracy in 
Ciechanów and Radom Village Museum and be inspired by 
the rich culture and traditions of our ancestors which are 
often forgotten today. 
And for desert enjoy contemporary art in Warsaw galleries, 
such as 21st Century, Foksal, Elektor, Test and “Pokaz” 
Critics’ Gallery. Those who think that they are only suitable 
for connoisseurs will have the opportunity to change their 
minds.

DRAWING OF PRIZES >> There is still lots of time 
left before the draw closes, but if you want to win a prize, you 
must hurray, as the stamped passports and filled in and signed 
ID cards must be submitted by 31 October, 2011 (the date 
stamp is the deciding factor if sent by post), at the Marshall’s 
Offices Masovian Province, 35 Okrzei Street, 03-715 Warsaw. 
Drawing of prices on 14 November 2011. We wish you luck!

Attention! Prizes:
1st Prize:  min. 19 points: vehicle GPS – 10 units

2nd Prize:      from 15-18 points:  tourist GPS – 20 units

3rd Prize:       from 10-14 points: backpack – 100 units

Encouragement prize:  from 5-9 points: waist (bum) bag – 200 units

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie 

 Narrow Gauge Railway Museum in Sochaczew

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie / Armoury Museum at the Castle in Liw

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Museum of Folk Instruments in Szydłowiec
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Agnieszka Blandzi
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Wakacje na Cyprze 
w kolorze akwamaryny

AQUAMARINE COLOURED HOLIDAYS ON CYPRUS

Cypr jest jednym z niewielu miejsc, do któ-
rych regularnie wracam od ponad dziesięciu 
lat. Wyspa przyciąga jak magnes – słońcem, 

plażami o drobniutkim piasku, szmarag-
dowym morzem, świetnymi restauracjami, 
eleganckimi hotelami i całonocną zabawą. 

Ale nie tylko. Uwagę przyciągają zabytki 
wczesnochrześcijańskie i bizantyjskie pa-

miętające pobyt Ryszarda Lwie Serce 
i templariuszy. 

Na miłośników wakacji aktywnych czeka kilkanaście szlaków 
rowerowych i oczywiście całe spektrum możliwości uprawia-
nia sportów wodnych. Króluje żeglarstwo i nurkowanie, jazda 
na nartach wodnych i skuterach, loty na paralotniach ponad 
morskimi wodami i oczywiście windsurfing. Ten ostatni staje 
się coraz częściej powodem wizyt naszych rodaków na sło-
necznej wyspie, również dzięki dobrej opinii Zofii Klepackiej, 
wielokrotnej mistrzyni świata, Europy i Polski, która na miej-
sce swoich treningów wybrała właśnie Cypr. 

PODWODNE GROTY, TUNELE I ZABAWA DO RANA
>> Polskie biura podróży oferują wiele możliwości wypo-
czynku na Wyspie Afrodyty, najpopularniejsze są miejscowo-
ści położone wzdłuż południowego wybrzeża: leżące na jego 
zachodnich krańcach Pafos, w  centrum Limassol, oddalone 
na wschód Protaras i Agia Napa. Miejscowości turystyczne 
na wschód od Larnaki są wymarzonym miejscem dla nurków, 
którzy jadą z rodzinami i chcą również swym najbliższym za-
oferować coś ciekawego. Sklepy, kawiarnie, deptaki i akwa-

Cyprus is one of the few places where I have 
been returning regularly for more than ten 
years. The island draws like a magnet – with 
its sun, beaches with fi ne sand, emerald sea, 
fantastic restaurants, elegant hotels and all-
night entertainment. But that is not all. The 
early Christian and Byzantine historic sites 
remember the visit of Richard the Lionhear-
t’s and the Templar knights.

For those who love active holidays there are a dozen or so 
bicycle tracks and of course a whole range of water sports. 
Most popular are sailing and diving, water skiing, sea sco-
oters, paragliding above the sea and of course windsurfing. 
Lately, windsurfing is the reason why ever more Poles are 
visiting the sunny island and which is also due to Zofia Kle-
paska’s reputation, the many times winner of world, Euro-
pean and Polish championships, who has chosen to train 
on Cyprus.

UNDERGROUND CAVES, TUNNERLS AND FUN TILL 
THE MORNING >> Polish travel agents offer many holidays 
on the Cyprus coast, the most popular are those located along the 
southern coast: Paphos on the western end, Limassol in the centre 
and Protaras and Ayia Napa in the east end. Tourist places east of Lar-
naca are the perfect areas for divers, who go there with their families. 
Shops, cafes, promenades and aqua parks are not the only attributes 
of the lively Ayia Napa, Paralimni and Protaras. At one time they were 
quiet fishing villages, today they attract those who love to laze about 
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parki to niejedyne atuty tętniącej życiem Agia Napy, Parali-
mini czy Protaras. Niegdyś były to spokojne wioski rybackie, 
obecnie przyciągają zarówno wielbicieli plażowego lenistwa 
i nocnych zabaw, entuzjastów sportów wodnych, jak i oso-
by ciekawe zabytków i unikalnych obrazów. Już sam widok 
przejrzystej wody o kolorze akwamaryny, omywającej stro-
me wapienne skały, zmusza do poszukania najbliższej bazy 
nurkowej. A w okolicy jest ich naprawdę dużo. Przy plaży 
Nissi Beach, Sandy, w samej Agia Napie i pobliskim Prota-
ras znajdziemy w sumie kilkanaście certyfikowanych centrów 
PADI oferujących świetnie wyszkolony zespół i możliwość 
wypożyczenia sprzętu nurkowego. Nurkowania odbywają 
się z brzegu, rzadziej z łodzi, najczęściej dwa razy dziennie. 
Trwają około godziny na głębokości maksymalnej do ok. 20 
m. Mój komputer na tej głębokości wskazywał w połowie 
września 27-28oC,  zaś w połowie listopada 25oC, bez termo-
kliny (warstwy wody, w której następuje szybka zmiana tem-
peratury wraz ze wzrostem głębokości). Największą atrakcją 
nurkową miejsc wokół przylądka Capo Greco są niezwykłe 
formacje skalne dna morskiego. By zanurkować w Chappel, 
schodzimy po wygodnych schodach obok pełnego turystów 
białego kościółka, szybko docieramy do  obmywanej wodą 
półki skalnej, która jest wylotem szerokiej jaskini. Rzut do 
wody na plecy i poczucie ulgi w chłodnej, turkusowej toni. 
A po chwili nurkowanie wzdłuż schodzącej stromo (na ponad 
50 m) ściany z mnóstwem ryb i rozgwiazd. Jeśli ktoś pragnie 
większej szybkości,  może spróbować sił na umocowanym 
na dnie morza rowerze. Same nazwy okolicznych nurkowisk 
wskazują, czego możemy się spodziewać: Caves to zespół 
płytkich jaskiń i tuneli o różnej długości i szerokości z boga-
tym morskim życiem. Dużej przyjemności dostarcza wynu-
rzenie przez ok. trzymetrowy skalny komin, ale to polecam 
raczej szczupłym osobom, gdyż nieco szersze mogą utknąć 
jak korek w butelce. Canyon Cape Greco oferuje fantastyczne 
arkady skalne i kawerny – akwaria wypełnione rybami. Cape 

Ankward to z kolei nurkowanie, a w zasadzie unoszenie się 
niczym ptak nad wulkanicznymi wzgórzami. 

„ZENOBIA” – PODWODNY SKARB CYPRU >> 
Bez względu jednak na to, gdzie zdecydujemy się zamiesz-
kać, lądujemy w turystycznej stolicy wyspy (tą właściwą jest 
Nikozja), w Larnace. Cieszy się ona ogromną sławą wśród 
nurkowego bractwa nie ze względu na swe wspaniałe, bizan-
tyjskie zabytki i malownicze zakątki starego miasta, ale dzięki 
spoczywającemu na dnie zatoki wrakowi o wdzięcznej na-
zwie „Zenobia”. Jest on oficjalnie sklasyfikowany jako jedno 
z 10 najlepszych miejsc nurkowych na świecie, a na pewno 
najlepsze w europejskim regionie Morza Śródziemnego. 
Wejście do mariny, skąd odpływają łodzie nurkowe, znajduje 
się kilkaset metrów od kościoła św. Łazarza i uroczego placy-
ku, pełnego kafejek i sklepików. To doskonały punkt, by na 
kilka dni wynająć pokój w rodzinnym pensjonacie i zmierzyć 
się z legendą wraku „Zenobia”.
Ten szwedzki statek towarowy wypłynął w swój dziewiczy 
rejs z Malmö do Syrii 4 maja 1980 r. Na pokładzie jednostki 
o wyporności 10 tys. ton znajdowała się imponująca zawar-
tość: 104 ogromne samochody ciężarowe (w tym volvo), trak-
tory, przyczepy pełne ładunku przeznaczonego do odbiorców 
na Bliskim Wschodzie. Po serii problemów z systemem pomp 
i nieudanej naprawie w greckim Pireusie, statek zacumował 
3 czerwca w porcie Larnaka, cały czas tracąc prawidłową sta-

Nurkowie się szykują do zejścia pod wodę / Divers preparing to go underwaterProtaras – skalne groty / Protaras – rock caves

Wrak „Zenobi” / Zenobia wreck

on the beach and rage at night, water sports enthusiasts, as well as 
those interested in historic sites and unique scenery. The mere look of 
the clear aquamarine coloured water washing against the steep lime 
rocks, forces one to look for the closest dive centre. There’s really lots 
of them in the area. On the Nissi Beach, Sandy, in Ayia Napa itself 
and in nearby Protaras there are some dozen or so certified PADI 
centres, offering well trained teams and dive equipment hire. Diving is 
done from the shore, rarely from a boat, usually twice a day. Dives last 
about an hour at the max. depth of approx. 20 m. At that depth, in the 
mid- September, my computer showed 27-28 oC, while in mid –No-
vember 25oC, without thermocline, i.e. a layer of water in which there 
is a rapid decrease in temperature together with increase in depth. 
The biggest diving attractions around the Capo Greco cape are the se-
abed’s unusual rock formations. In order to dive in the “Chappel” one 
walks down comfortable stairs next to a white little church filled with 
tourists, and then quickly reach a rock ledge washed by the sea which 
is an outlet of a wide cave. A jump into the water on one’s back and a 
feeling of relief in the cool, turquoise water. A moment later one’s diving 
along a 50 m steep wall with lots of fish and starfish. For those who 
want to have more speed, there is a bicycle attached to the bottom of 
the sea. The names of the diving areas indicate what can be found there. 
“Caves” is a group of shallow caves and tunnels of varying lengths and 
widths with rich sea life. It’s a lot of fun to come to the surface through a 
3 m rock chimney, but that I would recommend for slim people, as some-
what  broader ones could get stuck like a cork in a bottle. “Canyon Cape 
Greco” has fantastic rock arcades and caverns filled with fish. “Cape 
Ankward” is for diving or rather raising like a bird above volcanic hills.

ZENOBIA – CYPRUS’ UNDERWATER TREASURE >> 
However, irrespective where we decide to stay, we land on Larnaca, 
the island’s tourist capitol (the real capitol is Nikosia.). It is renowned 
among the diving brotherhood not for is fantastic Byzantine sites and 
a colourful part of the old town, but due to a shipwreck called Zenobia 
on the bottom of the bay. It is classified as one of the 10 best diving 
places in the world and definitely the best in the European region of 

the Mediterranean Sea. Entry to the marina from which diving boats 
depart is several hundred metres from St. Lazar church and a pret-
ty square filled with cafes and little shops. It is a great spot to rent a 
room for a few days in a family pension and try one’s luck with the 
legend of the Zenobia shipwreck.  That Swedish cargo ship was on 
its virgin race from Malmo to Syria on 4 May 1980. The 10,000 ton 
ship had an impressive cargo: 104 huge Volvo trucks, tractors and 
trailers filled with goods to be collected in the Middle East. After a 
series of problems with the pump system and unsuccessful repairs 
in the Greek Piraeus, the ship moored on 3 June in the Larnaca port, 
while all the time losing the correct stability. Towed away from the port 
about 1,400 m away, it was anchored in Larnaca Bay and was awa-
iting the resolution of a legal dispute between the ship owner and the 
insurance company. Nature itself solved the problem of the crewless 
ship. On 7 June 1980 there was a big storm at night and Zenobia with 
the cargo worth more than 200 million pounds drowned majestically. 
And with it a diving legend began about the unusual wreck. It rests 
at the depth of 16 to 42 metres, in quiet bay waters devoid of strong 
currents and high waves. Depending on the time of the year, the wa-
ter temperature varies from 16 to 27 degrees, and visibility reaches 
even up to 50 metres! Zenobia is home to many species of sea fauna 
and flora, divers often come across tuna and barracuda. But the 172 
metre huge wreck makes the greatest impression, with its big interior 
and full of cargo, which still include trucks and tractors. Zenobia is in-
clined at 90 degrees and so exploration of the wreck provides lots 
of excitement. One can swim through the hold and swim out through 
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Dojazd: samolotem – regularne rejsy zapewnia LOT  

Waluta: euro

Warto wiedzieć: Cypr jest podzielony na dwie części: południową (grecką) 

i północną (okupowaną przez Turcję). W miejscowościach nadmorskich kursują 

autobusy, a przystanki z reguły znajdują się w pobliżu zabytków i hoteli. Naj-

wygodniej wynająć skuter (18 euro dziennie) lub samochód 

(od 40 euro dziennie). Obowiązuje ruch lewostronny. www.visitcyprus.com

Getting there: Airplane – LOT provides regular fl ights.

Good to know: Cyprus is divided into two parts: southern (Greek)

and northern (occupied by Turkey). There are several buses in coastal

towns; stops are usually located near historical sites and hotels. It is the most 

convenient to rent a scooter (18 euro per day) r a car (from 40 euro per day).

Left-side traffi  c.

Centra nurkowe czynne cały rok / Dive centres open all year: 
Pafos, www.cydive.com (duża galeria zdjęć) / (large photo gallery)

Protaras,  www.justscubacyprus.com

Larnaka, wrak Zenobia / Zenobia wreck, www.zenobiadive.com

www.visitcyprus.com

bilność. Odholowany z portu na odległość około 1400 m., 
został zakotwiczony w zatoce Larnaka. I oczekiwał na zakoń-
czenie prawnego sporu między armatorem a ubezpieczycie-
lem. Natura jednak sama rozwiązała problem pozbawionego 
załogi statku. W nocy 7 czerwca 1980 r. rozpętała się silna 
burza i „Zenobia” wraz z ładunkiem wartym ponad 200 mln 
funtów majestatycznie zatonęła. Tym samym rozpoczęła się 
nurkowa legenda niezwykłego wraku. Spoczywa na głębo-
kości od 16 do 42 m. w spokojnych, zatokowych wodach 
pozbawionych silnych prądów i wysokich fal. Temperatura 
wody w zależności od pory roku, waha się od 16 do 27oC, 
zaś widoczność sięga nawet do 50 m.! „Zenobia” jest domem 
dla wielu gatunków morskiej fauny i flory, nurkowie często 
spotykają tuńczyki i barakudy. Ale największe wrażenie robi 
ogromny, 172-metrowy wrak, z obszernym wnętrzem i peł-
nym ładunkiem, w którego skład w dalszym ciągu wchodzą 
ciężarówki i ciągniki. Kąt nachylenia „Zenobii” wynosi 90 
stopni, dzięki czemu eksploracja wnętrza wraku dostarcza 
niezwykłych wrażeń.  Wpływamy przez ładownię, by wypły-
nąć przez jedno z owalnych okien na burcie statku. Łatwo 
się na niego dostać, podróż łodzią z mariny zabiera jedynie 
15 min. Zazwyczaj nurkuje się dwukrotnie z łodzi, która ko-
twiczy dosłownie nad wrakiem, zejście ułatwiają upustówki. 
Wynurzenie z koniecznymi przystankami ułatwiają szerokie 
metalowe ramy, których utrudzony nurek może się na kilka 
minut potrzymać.  
Wieczorem polecam wizytę w znajdującej się w centrum 
przystani restauracji rybnej powszechnie uważanej za naj-
lepszą  w mieście. Rybne meze (co najmniej 30 małych dań 
z owoców morza) przyrządzane przez kucharzy z Zephyros 
to rozkosz dla podniebienia, ale warto zostawić sobie miej-
sce na deser, glyko sto koutali, czyli owoce i orzechy włoskie 
w smakowitym syropie.
Cóż, pewnie się nie dziwicie, że z niecierpliwością czekam 
na jesienny wyjazd nurkowy, by ponownie wpaść w objęcia 
pięknej „Zenobii”, spoczywającej na dnie zatoki Larnaka.

Larnaka – meczet św. Tekli / Larnaca – St. Thecla mosque

one of the oval windows on the starboard. It’s easy to get on it, the boat 
trip from the marina merely takes 15 minutes. Usually, one dives twice 
from the boat, which is anchored literally above the wreck. Coming up 
with the required rests are made easier by having wide, metal ramps 
which a fatigued diver can hold onto for a few minutes. In the evening 
I recommend a visit to a fish restaurant in the centre of the marina, 
considered to be the best in town. Fish starters, at least 30 small se-
afood dishes prepared by chefs from “Zephyros” is a delight for the 
palate, although it’s worth leaving some room for glyko sto koutali 
desert, which is made with fruit and walnuts in flavoured syrup. Well, I 
guess you’re not surprised that I can’t wait for the autumn diving trip, 
in order to again fall into the arms of the beautiful Zenobia resting on 
the bottom of Larnaca Bay.   
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Jeśli podczas wakacyjnych wojaży trafisz 
w okolice Beskidu Śląskiego, wybierz się 
w zakole górnej Wisły, do gminy Chybie. 

Zanurz w lesie, zatrzymaj obok przydrożnej 
kapliczki, weź udział w pikniku filmowym. 

Po prostu – odpoczywaj.   

LGD „Cieszyńska Kraina“ obejmuje osiem podbeskidzkich 
gmin: Brennę, Zebrzydowice, Hażlach, Strumień, Chybie, Dę-
bowiec, Skoczów i Goleszów. W poprzednim numerze przed-
stawialiśmy Brennę. Teraz zapraszamy do gminy Chybie.

NA POLOWANIE Z APARATEM >> Jedną z atrak-
cji gminy jest Jezioro Goczałkowickie utworzone w 1956 r. 
przez spiętrzenie wody na Wiśle. Zbiornik zaopatruje w wodę 
mieszkańców Górnego Śląska, jest bardzo czysty. Spotkać 
tu można wiele gatunków rzadkich ptaków, które wybrały 
tę okolicę na swoje siedliska. Nawet ornitologiczny laik wy-
patrzy bez problemu kaczki krzyżówki, bociany, kormorany, 
rybitwy, myszołowy, zięby i sikory. Tutejszą osobliwością jest 
rezerwat torfowiskowy Rotuz, w którym występuje chroniona 
rosiczka okrągłolistna, roślina żywiąca się owadami. W lesie 
można spotkać i przy odrobinie szczęścia zatrzymać w obiek-
tywie zająca, lisa, sarnę. Na fotograficzne łowy warto wybrać 
się jednym z licznych szlaków tematycznych, np. szlakiem 
myślistwa, który wiedzie wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego. 

ALTERNATYWNIE – NA ROWERZE>> 
Amatorzy dwóch kółek nudzić się tu nie będą. Mają do 
wyboru kilka tras. W okolicach Chybia przebiega m.in. 
Wiślańska Trasa Rowerowa, która łączy Jaworze ze Stru-
mieniem i Strumień z Cieszynem. Warto też wziąć udział 
w organizowanym przez gminny ośrodek kultury rodzin-
nym rajdzie rowerowym pod hasłem „Nie truj atmosfery 
– alternatywą rowery”. 

SPACERY Z NOSTALGIĄ >> Na terenie gminy 
rozsiane są przydrożne kapliczki. Jest ich prawie sto. Wciąż 
żyją, są świadectwem wiary naszych dziadów, niekiedy 
zagadkowymi pamiątkami dawnych radosnych lub tra-
gicznych wydarzeń. Najlepiej je odwiedzić, wędrując szla-
kiem, który łączy miejsca kultu. Spacer kończy się w chyb-
skim kościele pw. Chrystusa Króla zbudowanym w latach 
30. ubiegłego wieku. Wewnątrz znajduje się znany obraz 
Matki Boskiej Gołyskiej. Każdego roku na odpust 2 lipca 
tłumnie przybywają tutaj wierni z całej diecezji.

ODPOCZYNEK Z FILMEM >> Życiem kultu-
ralnym Chybia zawiadują gminny ośrodek kultury oraz 
Amatorski Klub Filmowy „Klaps”, który istnieje od 1969 r. 
Jako pierwszy w Polsce zorganizował warsztaty wideo już 
na początku lat 80. Klub ma na swoim koncie kilkanaście 
przeglądów i festiwali twórczości filmowej, wśród nich 
piknik filmowy, który odbywa się każdego roku w lipcu. 
Warto też wspomnieć o innych imprezach, takich jak Ża-
bionalia czy Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Młoda 
Gwiazda”.

Jeśli podczas wakacyjnych wojaży trafisz

Niechybione          Niechybione          
        Chybie        ChybieCOLOURFUL CHYBIE

Joanna Stachowiak

 www.chybie.pl

Jak dojechać: z autostrady A1 zjechać w kierunku miej-

scowości Żory, a dalej w stronę Skoczowa drogą nr 81, za 

Zbytkowem kierując się na Pszczynę.

Warto wiedzieć: Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży 

„Młoda Gwiazda” organizowany jest w maju. Żabionalia, 

największa chybska impreza plenerowa, odbywa się na 

początku wakacji. Od września do kwietnia trwa tzw. sezon 

klubowy, w Klubie pod Amfi teatrem. Odbywają się wtedy 

koncerty, spektakle teatralne, wernisaże.

Getting there: from A1 highway turn in the direction of 

Żora, then in the direction of Skoczów on road no. 81, past 

Zbytków in the direction of Pszczyna.

Must see: “Young Star” Children’s and Youth Song Festival 

is organised in May. “Żabionalia” is the biggest outdoor 

event starting at the beginning of the holidays. The “club” 

season lasts from September to April, at the Club in the am-

phitheatre, where concerts, performances and exhibitions 

are held.

If during your vacation travels you will 
be in the vicinity of the Silesian Beskid, go to 
Chybie district in the valley of the Vistula River. 
Immerse yourself in the forest, 
stop by a roadside shrine and take part 
in a film picnic. Simply – relax.   

The “Cieszyn Land” covers eight districts: Brenna, Zebrzy-
dowice, Hażlach, Strumień, Chybie, Dębowiec, Skoczów 
and Goleszów. We presented Brenna in the last issue. To-
day, we invite you to the Chybie district.

GOING SHOOTING WITH A CAMERA >> One 
of the Chybie district attractions is the Goczałkowickie 
Lake created in 1956 by the banking up of water on the 
Vistula River. Here you can find many species of birds, 
which have chosen this area for their home. Even an or-
nithological novice will easily spot mallards, storks, cor-
morants, terns, buzzards, finches and titmice. The “Rotuz” 
peat-bog reserve is interesting, where you find the protec-
ted round leafed sundew, a plant that feeds on insects. 
In the forest you can come across, and with a bit of luck 
capture on camera, a hare, a fox and a deer. One of the 
many thematic tracks, such as the hunting track along the 
Goczałkowickie Lake is good if you want to go hunting 
with your camera.

AN ALTERNATIVE – BY BIKE >> Those who love the 
two wheels will not be bored here. There is a choice of several 
tracks. Around Chybia there is the Vistula Bike Track, which 
joins Jawor with Strumień and Strumień with Cieszyn. It’s also 
fun to take part in the District Cultural Centre’s Family Bike 
Ride called “Don’t pollute the atmosphere – bikes are an al-
ternative”.

NOSTALGIC WALKS >> Roadside shrines are scatte-
red around the district. There are nearly one hundred of them. 
They are still alive, and are a testimony to our forefathers’ faith, 
the sometimes mysterious mementos of happy or tragic past 
events. It is best to visit them while hiking along a track that jo-
ins places of worship. The walk ends in the Church of the Christ 
King in Chybie, built in the 1930s. It holds the painting of the 
Holy Mary of Gołyska. Every year on 2 July the faithful come to 
the parish fair in droves from the entire diocese. 

HOLIDAY WITH MOVIES >> The District Cultural Cen-
tre with the “Klaps” Amateur Film Club established in 1969 
organise the cultural life in Chybie. The club was first in Poland 
to hold video workshops at the beginning of the 1980s. It has 
organised more than a dozen film reviews and festivals, among 
them a Film Picnic, which is held every year in July. It’s worth 
mentioning other events, such as “Żabionalia” and the “Young 
Star” Children’s and Youth Song Festival.  

Jezioro Goczałkowickie / Goczałkowickie Lake Kościół Chrystusa Króla w Chybiu

Christ the King church in Chybie

Koncert w Klubie pod Amfi teatrem

Concert club under the amphitheatre
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Kraina EGO (Ełk, Gołdap, Olecko) 
to miejsce dla tych, którzy na urlopie 

nie lubią się nudzić. Zabytki, przyroda, 
koncerty, imprezy sprawiają, że 

jest wyjątkowe. Tu można naprawdę 
odpocząć, spotkać ciekawych ludzi 

i zgromadzić energię na cały rok. 

EŁK >> Od lat szczyci się mianem kulinarnej stolicy Ma-
zur. Miłośnicy dobrej kuchni mogą wziąć udział w cyklu im-
prez związanych z regionalnymi kulinariami. Gościem tego-
rocznych  „Podróży ze smakiem” był Tomasz Jakubiak – ku-
charz i dziennikarz kulinarny, gospodarz programu „Jakubiak 
w sezonie”. Kolejne smakowite imprezy to „Frutti di Lago”, 
czyli kulinarne skarby jezior z Grzegorzem Łapanowskim ze 
stacji  TVN jako gościem specjalnym, turniej przygotowania 
dań z ryb w warunkach polowych, rozegrany  7 sierpnia, oraz 
„Fiesta Kartofella” zaplanowana na 4 września. Od 11 do 14 
sierpnia odbyły się IV Mazurskie Zawody Balonowe. Udział 
wzięło około 60 załóg. Nad dachami Ełku i taflami jezior unie-
śli się zawodnicy ze Szwecji, Finlandii, Rosji, Litwy, Białoru-
si, Norwegii, Arabii Saudyjskiej i Polski. W piątek 12 sierpnia 
przez centrum miasta przeszła parada załóg balonowych, za-
wody zakończyła „Noc na promenadzie” i techno-party. 

GOŁDAP >> Lipiec kończy się w Gołdapi bardzo głośno. 
Ostatniego dnia miesiąca w ośrodku Leśny Zakątek nad je-
ziorem Gołdap odbywa się Międzynarodowy Konkurs Krzyku. 
Kto może w nim  wziąć udział? Każdy! Najgłośniejsi dostają 
cenne nagrody. Na początku sierpnia turystów czekają nieco 
inne wrażenia akustyczne: w Domu Kultury w Gołdapi odby-
wa się koncert Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”. A w po-
łowie tego miesiąca rozgrywane są mistrzostwa we wbiega-
niu na wieżę ciśnień. Nad kondycją wato pracować cały rok. 
Również w sierpniu w Żytkiejmach hucznie obchodzone jest  
Święto Sękacza.  Czy można wymarzyć sobie lepszą okazję do 
skosztowania tego przysmaku?

OLECKO >> Turystyczną wizytówką miasta jest „Przy-
stanek Olecko” z mnóstwem imprez towarzyszących. Ten 
cykl spotkań artystycznych, ekologicznych, rekreacyjnych 
i integracyjnych organizowany jest od 1994 r. Jednak to 
niejedyna atrakcja miasta. W połowie sierpnia obchodzone 
jest Święto Mleka, można wtedy przekonać się, jak smakuje 
najlepsza na świecie zupa mleczna – w Olecku organizowa-
ny jest konkurs wyłaniający mistrzów tego dania. Publicz-
ność decyduje też, kto piecze najlepszy sernik i bierze udział 
w prezentacji i degustacji różnych produktów mlecznych. 
Z kolei dzień 15 sierpnia przenosi nas w czasy rycerzy i le-
gend. Okazją jest średniowieczny jarmark i turniej rycerski. 
To tylko niektóre z atrakcji krainy EGO. Co jeszcze czeka tam 
na gości? Niech przekonają się o tym sami. Zapraszamy na 
stronę www.egoturystyka.pl.

Odwiedź EGO!  Nie pożałujeszOdwiedź EGO!  Nie pożałujesz
The EGO Land (Ełk, Gołdap, Olecko) is a 
place for those who don’t like to be bored 
on their holidays. Historic monuments, 
nature, concerts and events ensure that the 
place is unique. Here one can really relax, 
meet interesting people and amass energy 
for the whole year.

EŁK >> For years the town takes prides in having the title 
of Masurian Culinary Capital. Those who love good food can 
take part in a series of events associated with regional 
dishes. Tomasz Jakubiak, chef, food critic and presenter 
of “Jakubiak in season” program was this year’s special 
guest of “Travels with taste”. Other delicious events inc-
luded “Frutti di Lago” that is, culinary treasures from the 
lakes with Grzegorz Łapanowski from TVN television as 
special guest, tournament of preparing fish dishes outdo-
ors to be held on 7 August, and “Fiesta Kartofella” on 4 
September. The 4th Masurian Balloon Competition will be 
held on 11 to 14 August. About 60 teams have entered 
the contest. Contestants from Sweden, Finland, Russia, 
Lithuania, Belarus, Norway, Saudi Arabia and Poland will 
raise above the Ełk rooftops and lakes. On 12 August a 
parade with the balloon teams will walk through the town 

centre, “Night on the Promenade” and techno party will 
complete the competition. 

GOŁDAP >> July in Gołdap ended very noisily. The 
16th International Yelling competition is held on the last day 
of the month in the Leśny Zakątek centre by the Gołdap 
Lake. Who can take part? Everyone! The loudest people re-
ceive valuable prizes. On 4 August somewhat different aco-
ustic experiences await: a concert by “Swojacy” Folk Dance 
Group will be held at the Cultural Centre in Gołdap. On 14 
August there will be championships in running up the water 
tower. A day later we’ll be celebrating the 2nd Sękacz Tree 
Cake Festival in Żytkiejmy. Can you imagine a better occa-
sion to taste this specialty? 

OLECKO >> “Przystanek Olecko” with heaps of events 
is the town’s tourist calling card. This series of artistic, ecolo-
gical, recreational and integrating meetings is organised sin-
ce 1994. On 14 August one can take part in the Milk Festival 
and find out how the best milk soup in the world tastes like. 
A competition is held in Olecko to pick a winner on the day. 
The public also decides who bakes the best cheesecake and 
will take part in the presentation of various dairy products. On 
15 August we turn the clock back to the days of knights and 
legends. It’s an occasion to hold a medieval fair and a tourna-
ment of knights. These are only some of the planned attrac-
tions. What else awaits the guests?  Find out for yourselves. 
We invite you to EGO Land.  www.egoturystyka.pl

Visit EGO! You won’t regret it

34-35 elk ego.indd   34-3534-35 elk ego.indd   34-35 11-08-25   10:0811-08-25   10:08



37m e d i c a l  g u i d e36 p o r a d n i k

Biegunka może nas dopaść 
zarówno podczas wypraw 

do egzotycznych krajów, 
jak i na wczasach pod gru-
szą. By nie paść jej ofiarą, 

wystarczy przestrzegać 
zasad higieny, a w razie 

potrzeby sięgnąć po 
odpowiedni lek.

Dolegliwości żołądkowe dopadają nas często przy zmianie kli-
matu i sposobu odżywiania się. Ich przyczyną są infekcje prze-
wodu pokarmowego spowodowane zakażeniami wirusowy-
mi i bakteryjnymi. Wystarczy zjeść owoc prosto ze straganu, 
napić się  wody z kranu, skosztować potrawy kupionej od 

ulicznego sprzedawcy, by pokrzyżować sobie wakacyjne pla-
ny i narazić się na kilkudniową niedyspozycję. Zmiana diety 
(odmienna flora bakteryjna) i zignorowanie podstawowych 
zasad higieny oznaczają murowane kłopoty żołądkowe.  

Biegunka to sygnał, że funkcjonowanie naszego układu tra-
wiennego zostało zaburzone – jelita pracują szybciej, a skład-
niki odżywcze i woda są w mniejszym stopniu przyswajane. 
Aby temu zapobiec, należy przestrzegać kilku podstawowych 
przykazań: zawsze myć ręce przed posiłkiem lub jego wyko-
naniem, myć dokładnie owoce oraz obierać je ze skóry, uni-
kać drinków z lodem, jedzenia i wody z nieznanego źródła.  
Najlepiej pić wodę butelkowaną (w firmowym opakowaniu). 

Jeśli potrzebujemy szybkiej pomocy, najlepiej sięgnąć po 
IMODIUM® Instant, który łagodzi objawy, skracając czas 
trwania biegunki. Lek jest wygodny podczas podróży, bo nie 
trzeba go popijać. Tabletka rozpuszcza się na języku w ciągu 
2–3 sekund, ma miętowy smak. Można ją podawać nawet 
dzieciom powyżej szóstego roku życia. Zaletą leku jest to, że 
nie zatrzymując perystaltyki, szybko uspokaja układ trawien-
ny i przywraca jego równowagę. Dlatego MODIUM® Instan-
twarto zapakować do wakacyjnej apteczki.

Wakacje 
bez niespodzianek 

Barbara Jampolska-Wasiak

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwska-

zania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje 

dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 

się z lekarzem lub farmaceutą.

LEK IMODIUM® Instant
• Unikalna forma – tabletka rozpuszczająca się na ję-

zyku w ciągu 2-3 sekund.
• Jest idealny w podróży – nie wymaga popijania.
• Skraca czas trwania biegunki. 
• Ma formę przyjazną dla dzieci powyżej 6 roku życia 

i przyjemny, miętowy smak. 
• Dostępny jest w aptekach bez recepty. 
 Cena ok. 9 zł/6szt. 

IMODIUM® Instant szybko pozwoli 
Ci z powrotem cieszyć się urlopem. 

Imodium® Instant, jedna tabletka (liofi lizad doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania: W  objawowym leczeniu ostrej 

i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia 

liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania: dzieci poniżej 6 roku życia, nadwrażliwość na substancję czynną 

lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować, jako leczenia zasadniczego u pacjentów: z ostrą czerwonką; z ostrym rzutem 

wrzodziejącego zapalenia jelit; z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju 

Salmonella, Shigella i  Campylobacter; z  rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z  podawaniem antybiotyków o  szerokim zakresie 

działania. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

IMO/07/11/23

Diarrhea can strike during 
an expedition to exotic 
countries as well as on 
holidays in the local coun-
tryside. In order not to fall 
victim to it, one should 
observe general hygiene, 
and in case of need use 
appropriate medication.

Gastric problems and food poisoning are very embarrassing 
problems which occur most often with a change of climate 
and diet. They are caused by viral and bacterial infections of 
the digestive tract. You only need to eat fruit straight from 
the market stall, drink water from the tap or try food bought 

Holidays without surprises

from a street vendor to ruin your vacation plans and to be 
indisposed for a few days. A change in diet (different bacte-
rial flora) and ignoring basic hygiene practices spell definite 
stomach problems.  

Diarrhea means that the functioning of our digestive system 
has been disturbed, i.e. the bowel is working faster, and nu-
trients and water are absorbed to a lesser extent. There are 
several basic rules to adhere to in order to prevent diarrhea: 
always wash your hands before eating or preparing food, 
wash or peel fruit, steer clear of drinks with ice and from 
food and water from unknown sources. It’s best to drink bot-
tled water (in original packaging). 

If immediate help is required, it is best to take IMODIUM®

Instant. The medication is easy to use during travel as it can 
be taken without water. The tablet dissolves on the tongue 
within 2-3 seconds. It has a mint flavour so it can be given to 
children above 6 years of age. And advantage of the medi-
cation is that it does not stop peristaltic action and it quickly 
calms and brings back the balance of the digestive system. 
That’s why it is an essential medication in any vacation first 
aid kit.     
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Elżbieta Wołoszyńska
Jacek Wiśniewski
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W adriatyckim 

fiordzie

Żeglując wzdłuż 
czarnogórskiej riwiery, 
podziwiam lazurowe
wybrzeże i strzeliste 
górskie szczyty. Kiedy 
schodzę na ląd, poznaję 
spuściznę kulturową 
małego kraju owianego 
wielką tajemnicą.

While sailing along the 
Montenegrin Riviera 
I admire the azure coast 
and soaring mountain 
peaks. When I come on 
land I learn about the 
culture of this small co-
untry shrouded in great 
mystery.

ON THE ADRIATIC FJORD
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Nasza czarnogórska przygoda zaczyna się w Kotorze. Mia-
sto wciśnięte w najdalszy zakątek Zatoki Kotorskiej, z trzech 
stron otoczone górami, zostało założone w III w. i przez wie-
le stuleci było jednym z ważniejszych portów na Adriatyku. 
Gdy było częścią Republiki św. Marka (od początku XV w. do 
końca XVIII w.), przeżywało okres rozkwitu. Dziś – ze wzglę-
du na liczne pamiątki świadczące o dawnej świetności – zo-
stało wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalne-
go i Przyrodniczego UNESCO. 
Zbieramy załogę, odbieramy jacht i udajemy się po zakupy, by 
zaopatrzyć się w prowiant na tygodniową żeglugę. Większe 
sklepy znajdują się w centrum, niedaleko przystani. Świeże 
warzywa i owoce oraz lokalne produkty, np. sery lub rakiję, 
najlepiej kupić na targu przy nadmorskiej promenadzie pod 
przepięknymi arkadami. 

KORONA MIASTA >> Z portu na stare miasto prowa-
dzi XVI-wieczna Brama Morska z płaskorzeźbami Madonny 
z Dzieciątkiem oraz św. Trypuna męczennika, patrona mia-
sta. Nad głównym placem góruje Gradski Toranj – wieża 
zegarowa zbudowana w 1602 r. przez Wenecjan. Wąskie, 
bezimienne uliczki (każdy dom ma za to swój osobny numer) 
prowadzą na mury obronne, które ciągną się ponad cztery 
kilometry. Ich zarys powstał już w III w., większość jednak 
wznieśli Wenecjanie. Na wysokości 260 m n.p.m. mury wień-
czy twierdza św. Jana. Dotarcie tu wymaga dobrej kondycji, 
ale nagrodą za trudy wspinaczki są przepiękne widoki na Za-
tokę Kotorską i okoliczne miejscowości. 

BRAMA NA MORZE >> W drodze na pełne morze 
cumujemy w położonym u wylotu Zatoki Kotorskiej „mieście 
kwiatów”, czyli Herceg Novi. Najstarszą jego część, założoną 
w XVI w., otaczają liczne twierdze. Wśród cyprysów, palm, 
drzew cytrusowych oraz romańskich, bizantyjskich i oriental-
nych budowli czuje się tę charakterystyczną, śródziemnomor-

ską atmosferę. Nie tylko nam bardzo podoba się to miasto. 
W sezonie trudno znaleźć wolne miejsce w knajpkach i klima-
tycznych nadmorskich kawiarenkach. 

FIORDY >> Zatoka Kotorska to szczególnie atrakcyjny dla 
żeglarzy fragment czarnogórskiego wybrzeża. Czujemy się tu-
taj jak w Norwegii, tylko jest o wiele cieplej. To jedyny fiord 
w południowej Europie. Wrzyna się w ląd na głębokość pra-
wie 30 km, dzieląc Zatokę Kotorską na mniejsze zatoczki. 
Opalamy się na pokładzie i jednocześnie podziwiamy zaśnie-
żone górskie szczyty. Niezwykłe miejsce, niezwykłe widoki... 
Pozostała część wybrzeża jest co najmniej równie atrakcyj-
na. Krajobrazy są tak piękne, że trzeba choć raz w trakcie rej-
su zdecydować się na nocleg na kotwicy w jednej z urokli-
wych zatoczek. Warto jednak starannie wybrać miejsce na cu-
mowanie, bacznie przyglądając się powierzchni wody. Uno-
szące się na niej kawałki styropianu to spławiki, które sygna-
lizują obecność sieci. Aby nie narażać się rybakom, lepiej za-
wczasu wyposażyć się w dobrą lornetkę oraz latarkę i używać 
ich odpowiednio w dzień i w nocy. 

RIWIERA >>Żeglarzom lubiącym dobrą zabawę nie trze-
ba reklamować portu Budva. To największy kurort na wybrze-
żu Czarnogóry. Latem tętni życiem niemal do rana. Dużym za-
interesowaniem turystów cieszy się wzniesiona w XV w. sta-
rówka. Zwiedzamy ją i my, zanim wyruszymy do Baru. 
W drodze na południe mijamy skalistą Wyspę Świętego Stefa-
na. To symbol czarnogórskiej riwiery. Jest połączona z lądem 
jedynie bardzo wąskim przesmykiem. Przez stulecia dla oko-
licznych mieszkańców była schronieniem, kryli się tu przed 
najazdami wrogich wojsk. W 1442 r. na wyspie wzniesiono 
obronną twierdzę, z czasem otoczyły ją małe kamienne dom-
ki. Stoją do dziś, poprzetykane placykami, wąskimi uliczkami, 
gdzieniegdzie malowniczymi schodkami. Cały ten piękny za-
kątek w latach 50. XX w. zamieniono na hotel. Rolę tę twier-
dza pełni także teraz. Uchodzi za miejsce niezwykle eksklu-
zywne. Pewnie dlatego wstęp na wyspę jest płatny. 

Fiord Kotorski / Kotor Fjord

Statua Baleriny w Budvie / Statue of ballerina in Budva 

Cerkiew św. Michała Archanioła w Herceg Nov

St. Archangel Michael orthodox church in Herceg Novi i

Our Montenegro adventure starts in Kotor. A town squ-
eezed into the furtherst corner of Kotor Bay, surrounded 
by mountains on three sides, it was established in the 3rd 
century AD and over many hundreds of years was one of the 
most important Adriatic ports. The town was in its heyday 
when it was part of St. Mark’s Republic from the 15th to the 
end of the 18th century. Today, the town has been added to 
the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List, due 
to the numerous mementos testifying to its old splendour.
We are gathering the crew, picking up the yacht and we-
’re going shopping to buy provisions for a week’s sailing. 
Larger shops are in the city centre, not far from the port. 
It is best to buy fresh fruit and vegetables, as well as local 
produce such as cheese and rakia at the market, near the 
seaside promenade under the beautiful arcades. 

THE TOWN’S CROWN >> A 17th century Sea Gate-
way, with reliefs of Madonna with Child and St. Tryphon the 
martyr, patron of the town, leads from the port to the Old 
Town. Gradski Toranj, a clock tower built by the Venetians 
in 1602 towers over the main square. Narrow unnamed 
streets where each house has its own number lead to for-

tifications, which are 4 km long. It got its outline in the 3rd 
century, although most was built by the Venetians. At the 
height of 260m above sea level the fortifications are crow-
ned by St. John’s fortress. To get there one needs to be in 
good physical condition, but the prize for the hard climb is 
the beautiful scenery of Kotor Bay and surrounding areas.

GATEWWAY TO THE SEA >> On our way to the 
open sea we moor in Herceg Novi, a “city of flowers” at 
the mouth of the Kotor Bay. Its oldest part, established in 
the 16th century, is surrounded by numerous fortresses. 
One can feel the characteristic Mediterranean atmosphere 
among Cyprus trees, palms and citrus tress, as well as Ro-
man, Byzantine and oriental buildings. We’re not the only 
ones who like the town. In season it is difficult to find an 
empty spot in the quaint little restaurants and cafes.

FJORDS >> The Kotor Bay is an exceptionally attractive 
part of the Montenegrin coastline for sailors. We feel here 
like in Norway, except that it’s much warmer. It is the only 
fjord in southern Europe. It cuts into the land at a depth of 
nearly 30 km, dividing the Kotor Bay into smaller bays. We 
are sun baking on the deck and at the same time admiring 
the snow covered mountain peaks. An incredible place, in-
credible scenery … The rest of the coast is equally attrac-
tive. The scenery is so beautiful that we have to at least 
once during the cruise decide to sleep over in one of the 
enchanting little bays. But it’s important to carefully choose 
a place to moor, and closely look at the surface of the water. 
The bits of polystyrene foam on the water are floats which 
indicate the presence of nets. So as not to upset the fisher-
men, it is best to be equipped with a good pair of binoculars 
and a torch and use them accordingly both during the day 
and at night.

RIVIERA >> Sailors who like to have a good time know 
the Budva port. It is the biggest resort on the Montenegro 
coast. In summer it is vibrant with life from early morning. 
The 15th century old town is of great interest to tourists. 
We also visit it before going to Bar. On the way to the south 
we pass the rocky St. Stephan’s Island. It is a symbol of the 
Montenegrin Riviera. It is connected to land by only a nar-
row pass. Over centuries it was a refuge for the inhabitants 
who hid here from invasions of enemy armies. In 1442 a 
fortress was built on the island and in time it was surroun-
ded by small stone houses. They have remained to this day, 
separated by little squares, narrow streets and picturesque 
stairs here and there. This entire beautiful area was conver-
ted into a hotel in the 1950s. The fortress continues to play 
its role. It is considered to be a very exclusive place. That is 
probably why there is a fee to enter the island. 
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Dojazd: najwygodniej samochodem. Wybierając rejsowy autobus lub samolot, 

najlepiej dojechać do Dubrownika. Stąd wiele fi rm oferuje transfer do Czarnogóry.

Waluta: euro; 1 EUR – 3,9 zł

Czarter jachtu: fi rmy czarterowe działają w Kotorze, Herceg Novi, Budve i Barze. 

Za tydzień żeglugi jednostką, która pomieści 10 osób, w szczycie sezonu zapłacimy 

ok. 3000 EUR. W sąsiedniej Chorwacji ceny bywają niższe; www.montenegrochar-

ter.com

Getting there: Best by car. If going by chartered bus or plane it’s best to get to 

Dubrovnik. From here many companies provide transfers to Montenegro. 

Currency: euro; 1 EUR – 3.9PLN

Yacht hire: Charter companies operate in Kotor, Herceg Novi, Budva and Bar. We 

will pay about 3,000 EURO for a week’s sail on a yacht for 10 people, in peak se-

ason. In neighbouring Croatia prices are often lower;  www.montenegrocharter.

com” www.montenegrocharter.com

www.visit-montenegro.com
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BARWY WIEKÓW >> Ostatnim etapem na naszym że-
glarskim szlaku jest Bar. Stąd udajemy się pieszo do Starego 
Baru – kamiennego miasta, którego znaczna część popadła 
w ruinę. Są tu pozostałości ok. 240 cerkwi, kościołów, pała-
ców, średniowiecznych budynków mieszkalnych i gospodar-
czych, które były wznoszone w X i XI w. Za murami ciągnie 
się XVII-wieczny akwedukt doprowadzający wodę ze źródła 
oddalonego o 3 km. Miasto było niszczone w trakcie licznych 
najazdów, trzęsień ziemi, a jakby tego było mało – dwa razy 
w wyniku eksplozji amunicji. Mieszkańcy opuścili je ostatecznie 
w 1979 r. Obecnie trwają prace, które mają na celu rekon-
strukcję miasta. Wspinamy się na pobliskie wzgórze. Roz-
ciąga się stąd imponujący widok na czerwonawe ruiny Baru 
i otaczające je srebrnozielone gaje oliwne. 
Niestety, nie starcza nam już czasu, aby poczuć orientalny 
klimat Ulcinj, ostatniego czarnogórskiego miasta przed gra-
nicą z Albanią. Mówi się, że to miniaturka Stambułu, gdzie 
Wschód łączy się z Zachodem. Może następnym razem…
Żegnają nas baraszkujące wśród fal delfiny. Wracamy do Ko-
toru, by zdać jacht i ostatni raz spojrzeć z twierdzy św. Jana na 
rozświetlone uliczki miasta. Po porannej wizycie w przytulnej 
kawiarence ruszamy w drogę do domu. I mamy nadzieję, że 
wkrótce tutaj wrócimy. Tym razem na dłużej.

Stary Bar – ruiny miasta / Old Bar – city ruins

CENTURIES OLD >>  Bar is the last stage of our sa-
iling route. From here we go on foot to the Old Bar, a stone 
town, which is falling into ruin. There are remains of some 
240 Orthodox and Roman Catholic churches, palaces, me-
dieval buildings and houses built in the 10th and 11th cen-
turies. Beyond the walls there is a 17th century aqueduct 
carrying water from a spring some 3 km away.  The town 
was destroyed during numerous invasions, earthquakes, 
and if that was not enough, twice due to ammunition explo-
sions. The inhabitants finally left it in 1979. Currently work 
is going on to reconstruct the town. We are climbing on a 
nearby hill. There is an imposing view of Bar’s red ruins and 
the surrounding silver green olive groves.   
Unfortunately, we don’t have enough time to feel the orien-
tal atmosphere of Ulcinj, the last Montenegrin town before 
the Albanian border. It is said that it’s a miniature of Istanbul, 
where East meets West. Maybe next time …
We are farewelled by frolicking dolphins among the waves. 
We come back to Kotor to return the yacht and for the last 
time to look from the St. John’s fortress at the little streets 
all lit up. After a morning visit to a cozy little café, we start 
on our way home. We hope to return here soon. This time 
for longer.

Kotor

Budva

Herceg Novi

Stary Bar
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Jan Repetto

Podbój południowego Peru postanawiamy zakończyć wizy-
tą w Puno, a następnie zwieńczyć kilkutygodniowy wyjazd 
relaksującym spacerem po ulicach Cuzco. Na razie utknęli-
śmy w wielkiej sali dworca autobusowego w Arequipie. 
Ku naszemu przerażeniu na arequipeńskim dworcu panuje 
identyczna atmosfera jak na przeludnionym, peruwiańskim 
targu, na którym przekupki wykrzykują slogany reklamowe, 
zachęcając klientów do zakupu świeżej ryby. I nie chodzi tu 
nawet o ogromną liczbę okienek całego mnóstwa firm prze-
wozowych. Ale o sprzedawców za wszelką cenę usiłujących 

Tam, gdzie Inkowie 
piją coca-colę

Widoki zapierające 
dech w piersiach. 

Indianie, którzy  
mieszkają na wyspach, 

oderwani od cywili-
zacji. Pasące się lamy, 

opuszczone ruiny 
i kondor szybujący 

nad tym nieziemskim 
krajobrazem. Tyle wie-

my o Peru z progra-
mów podróżniczych 

i albumów szanowa-
nych globtroterów. 

Zderzenie z rzeczywi-
stością burzy jednak 

ten sielski obraz…

opchnąć bilety. Właściciele tanich sieci autobusowych pod-
pisują z nimi umowy, a oni torturują Bogu ducha winnych 
podróżnych, którzy usiłują się zdrzemnąć. Tym razem dopadł 
nas jegomość, który wytyka chichiarron, czyli peruwiański 
specjał przyrządzony ze smażonego mięsa alpaki. Gość pro-
ponuje też zapijanie tej „trucizny” słodkimi napojami gazo-
wanymi. O dziwo, jego towar  sprzedaje się całkiem nieźle. 
Wzięcie ma też chichiarron oferowany przez babinę, która do 
autobusu weszła następna. Choć po zapachu łatwo poznać, 
że świeży był bardzo dawno temu...

WHERE THE INCAS DRINK COCA COLA

Breathtaking scenery. Indians, who live on the 
islands are isolated from civilization. Grazing 
lamas, abandoned ruins and a condor gliding 
above heavenly landscape. That is all we know 
about Peru from travel programs and globe-
trotters’ albums. However, a clash with reality 
shatters this rustic picture …

We decide to finish our conquest of southern Peru with a vi-
sit to Puno, and to complete the several week-long trip with 

a walk along the streets of Cuzco. Meanwhile, we’re stuck 
in a huge hall at the bus station in Arequipa. To our horror 
the Arequipian station is filled with the identical atmosphere 
as on the overcrowded Peruvian market, where stallholders 
yell out their wares, encouraging clients to buy fresh fish. 
And it’s not a matter of a huge number of ticket windows 
of the whole heap of bus carriers. It’s about the sellers who 
at any cost are trying to flog tickets. Owners of cheap bus 
lines sign contracts with them, and they in turn torture inno-
cent travelers who are trying to doze off. This time we were 
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WYSPY Z TRZCINY >> Puno to chyba drugie po Cuzco 
najbardziej oblegane przez turystów miasto w Peru, a wszyst-
ko to za sprawą najwyżej położonego jeziora na świecie – 
Titicaca i Urów – mieszkańców pływających wysp z trzciny. 
Mówi się, że Urowie zawdzięczają swoją nadludzką wytrzy-
małość i płuca pozwalające oddychać pod wodą, domieszce 
czarnej krwi. Współcześni mieszkańcy wysp to potomkowie 
Urów, którzy zmieszali się z ludami Keczua i Ajmara.
Kiedy rozklekotana motorówka dociera na jedną z wysp, na-
szym oczom ukazuje się stragan z pamiątkami i stojące przy 
trzcinowych domach panele słoneczne. Podobne zdziwienie 
budzi w nas pięćdziesięciocalowy telewizor plazmowy w pry-
mitywnym szałasie. To ekologiczne źródło energii podarowa-
ne mieszkańcom pływających wysp przez prezydenta Fujimo-
riego zapewnia im dostęp do elektryczności. 
Chciałbym pokazać ładne obrazki, w które obfitują reportaże 
o Puno. Ale z żalem muszę przyznać, że działalność mieszkań-
ców jeziora służy przede wszystkim napędzaniu turystyczne-
go biznesu. W zamian za zdjęcie z kolorowo ubraną Indianką 
trzeba uiścić odpowiednią opłatę, najlepiej w dolarach. 
Jesteśmy zajęci fotografowaniem z ukrycia sympatycznej 
kobiety ze złotym zębem, gdy słyszymy wesoły okrzyk.– O! 
Supermarket nadciąga! – śmieje się Indianin, płynnie mówią-
cy po angielsku. Zachwyceni turyści podbiegają do wielkiej, 
trzcinowej łodzi. Na niej jegomość ubrany w tradycyjne sza-
ty sprzedaje zimne napoje, chipsy, batony, gumy do żucia, 
a nawet doładowania do telefonów komórkowych. Mimo 
ogromnej różnicy między tym, co oglądaliśmy w telewizyj-
nych reportażach podróżniczych, a rzeczywistością zgodnie 
stwierdzamy, że ładne obrazki aż cisną się do obiektywu. Pod 
warunkiem oczywiście, że w kadr nie wejdzie nam panel sło-
neczny, butelka z coca-colą lub mała, zwrotna motorówka, 
którą przypłynął na wyspę jeden z mieszkańców.
Niespodziewanie nad Puno pojawia się czarna chmura, a po 
chwili na nasze głowy spadają krople gęstego deszczu. Taka 
pogoda ma się utrzymać przez najbliższe kilka dni. W ekspre-

sowym tempie odwiedzamy więc kolejne atrakcje. Na obrze-
żach miasta, w punkcie widokowym spędzamy romantyczne  
popołudnie i udajemy się na dworzec.
Na szczęście terminal autobusowy w Puno nie przypomina już 
targowiska z Arequipy. Za to czekają nas inne niespodzianki. 
Zaniepokojeni przypatrujemy się naszemu autobusowi. Wid-
nieje na nim napis „Apocalipso”. W kraju, gdzie codziennie 
dochodzi do tragicznych wypadków na wąskich, górskich 
drogach, taka nazwa świadczy o niebanalnym poczuciu hu-
moru właściciela firmy przewozowej. Później zaprzyjaźniony 
Peruwiańczyk uświadomił nas, że inną tanią opcją, z której 
mogliśmy skorzystać, był autobus o nazwie „Titanic”.

W STOLICY TAWANTINSUYU >> Cuzco to jeden 
z powodów, dla których dawne Tawantinsuyu, królestwo 
Inków, jest oblegane przez setki tysięcy turystów rocznie. 
Miasto, zwane przez dawnych mieszkańców pępkiem świa-
ta, było stolicą imperium. Dzięki Pachacutekowi (dziewią-
temu królowi Inków) Qusqu zaczęło w pełni zasługiwać na 
to miano. Ten sam wielki władca znacznie poszerzył granice 
inkaskiego państwa i podzielił je na cztery prowincje nadzo-
rowane przez gubernatorów podległych Synowi Słońca. Na 
głównym placu, prawie dwukrotnie większym niż obecnie, 
krzyżowały się słynne inkaskie drogi, prowadzące do naj-
większych miast dawnego imperium. Pierwsi konkwistado-
rzy musieli być oszołomieni, gdy okazało się, że stąpają po 
drobinkach cennych kruszców, pięknych muszlach i drogich 
perłach, którymi był wypełniony centralny dziedziniec naj-
ważniejszego z miast Peru.
Dziś Cuzco jest centrum peruwiańskiej turystyki – miejscem 
pełnym podstarzałych, bogatych obcokrajowców, żądnych 
wrażeń obieżyświatów i spragnionej rozrywki młodzieży. Na 
ulicach mijają się przepięknie ubrane, grube Indianki żujące li-
ście koki, obwieszeni aparatami gringos oraz tzw.  brincheras, 
czyli bardzo ładne, dobrze ubrane dziewczyny. Przyjeżdżają 
do Cuzco z całego Peru, aby rozkochać w sobie naiwnych, za-

Trzcinowa łódź przy brzegu jednej z 40 pływających wysp na jeziorze Titicaca

Reed boat at one of 40 fl oating island n Titicaca Lake

Indianka Uro z trzcinowej wyspy sprzedaje wyroby tutejszego rękodzieła 

Uro Indian from the reed island selling local crafts

Jedna z uliczek w Cuzco / One of the streets in Cuzco Plaza de Armas, czyli główny plac Cuzco

Plaza de Armas, the main Cuzco square

accosted by a guy, who is flaunting a chichiarron, that is a 
Peruvian specialty made of fried alpaca meat. The fellow is 
suggesting that we wash down this “poison” with sweet fizzy 
drinks. Surprisingly, his goods are selling quite well. The chi-
chiarron being sold by a little old woman who came on the 
bus next is also popular. Although the smell suggests that it 
was fresh a very long time ago…

REED ISLANDS >> After Cuzco, Puno is probably the 
second most besieged town in Peru by tourists. That due 
to Titicaca, the highest lake in the world and the Uros in-
habitants of the floating reed islands. It is said that the Uru 
people owe their superhuman stamina and lungs that ena-
ble them to breathe under water to a mixture of black blood. 
Contemporary island inhabitants are the descendents of 
Uros, who are mixed with Kechua and Ajmara people. 
When a rickety motorboat reaches one of the islands, we 
notice a stall with souvenirs and solar panels standing by 
the reed houses. A similar surprise is a 50 cm plazma televi-
sion set in a primitive shack. This ecological source of ener-
gy, gifted to the inhabitants of the floating islands by Presi-
dent Fujimori, ensures that they have access to electricity.
I would like to show nice pictures that accompany reports 
about Puno. But with sadness, I must say that the island re-
sidents’ activities are mainly geared to the tourism business. 
In order to take a photo of a colourfully dressed Indian girl 
one has to first pay a fee, preferably in dollars. 
We are busy secretly photographing a pleasant woman with 
a gold tooth, when we hear a happy shout. “Hey! Supermar-
ket is approaching!” laughs an Indian speaking fluent En-
glish. Delighted tourists run up to a huge reed boat. On it, a 
traditionally dressed gentleman is selling cold drinks, chips, 
chocolate bars, chewing gum, even recharging mobile pho-
nes is possible. Despite the contrast of what we had seen 
in television travel programs and reality, we agree that nice 
pictures force themselves into the camera lens. Of course, 

on the condition that we don’t get in our photo frame a solar 
panel, a coca cola bottle or a small motorboat which one of 
the “inhabitants” uses to get to the island.
Unexpectedly, a black cloud appears above Puno, and 
after a moment thick drops of rain fall on our heads. This 
weather is supposed to last for the next few days. So we 
quickly look at the other attractions. On the outskirts of the 
town, we spend a romantic afternoon at a viewing point and 
we go to the station. Luckily, the bus terminal in Puno is not 
reminiscent of the “market place” in Arequipa. Instead, other 
surprises await us. We are looking at our bus with trepidation. 
There is a sign on it , “Apocalipso”. In a country where every 
day there are fatal accidents on the narrow, mountain roads, 
such a name shows the sense of humour of the bus carrier’s 
owner. Later, a Peruvian, whom we befriended, told us that we 
could have taken another cheap bus option called “Titanic”.

IN TAWANTINSUYU CAPITAL >> Cuzco is one 
of the reasons why the old Tawantinsuyu, Inca kingdom, is 
besieged by hundreds of thousands of tourists every year. 
The town, called by the old inhabitants “the navel of the 
world”, was the capital of the empire. Thanks to Pachacute, 
the ninth in the Inca line, Qusqu started to fully deserve the 
title. This great ruler greatly widened the borders of the Inca 
nation and divided it into four provinces overseen by gover-
nors responsible to the Son of the Sun. In the main square, 
nearly twice as big as today, two famous Inca roads crossed 
leading to the biggest cities of the old empire. The first co-
nquistadors must have been dazed when they realized that 
they’re walking on bits of precious metals, beautiful shells 
and expensive pearls with which the central courtyard of the 
most important Peruvian city was lined. 
Today, Cuzco is the centre of Peruvian tourism, a place 
full of aging, wealthy foreigners, globetrotters greedy for 
sensations and youth thirsty for some fun. Beautifully dres-
sed, overweight women chewing coca leaves, gringos with 

44-49 peru.indd   46-4744-49 peru.indd   46-47 11-08-25   10:0911-08-25   10:09



49a d v e n t u r e48 w y p r a w a

Fo
t.

: 
D

o
m

in
ik

a
 C

za
p

sk
a

możnych turystów i uszczknąć co nieco z ich portfela. W tym 
szalenie zróżnicowanym tłumie natknąć się też można na nar-
kotykowych dilerów oraz złodziei, którzy podobno są w sta-
nie ściągnąć swej ofierze skarpetki z nóg, bez uprzedniego 
pozbawiania jej obuwia...

DZIEWICE SŁOŃCA I SZAMANI >> Aby móc zo-
baczyć większość cuzkeńskich atrakcji, warto zaopatrzyć się 
w bilet turystyczny. Dzięki niemu odwiedziliśmy m.in. Cori-
canchę – ruiny najważniejszego obiektu sakralnego, gdzie 
niegdyś wznoszono modły do boga słońca Inti. 
Mieliśmy też zaszczyt znaleźć się w miejscu, do którego 
jeszcze kilkaset lat temu nie mógł wejść żaden mężczyzna, 
poza samym Synem Słońca – wielkim Inką. W Acllawasi 
– dawnym klasztorze Dziewic Słońca – trwały w celibacie 
najśliczniejsze młode kobiety z całego imperium. Czekały 
tu na wizytę władcy Tawantinsuyu, który spośród nich wy-
bierał swe nałożnice. Rozbudzoną wyobraźnię studzi fakt, 
że na ruinach Coricanchy postawiono klasztor św. Cataliny. 
A w nim celibat również miał duże, aczkolwiek zupełnie inne 
znaczenie.

Dojazd: najlepiej szukać przelotów do Limy bezpośrednio z Madrytu. Ceny bi-

letów wahają się od 3 000 do nawet 6 000 zł za przelot w dwie strony. Wiele 

przewoźników organizuje promocje – dlatego polując na okazję, warto uzbroić 

się w cierpliwość. Przy odrobinie szczęścia można dostać się do Limy nawet za 

2 000 zł. Do Hiszpanii dotrzemy, korzystając z tanich linii lotniczych. 

Wiza: na pobyt nieprzekraczający 180 dni wiza nie jest wymagana. Trzeba oka-

zać ważny paszport i bilet powrotny.

Waluta: obowiązującą walutą jest sol (PEN). 1 PEN – ok. 1 zł. Warto mieć ze 

sobą dolary, które można wymienić zarówno w kantorach, jak i u stojących na 

rogach ulic, nieco mniej godnych zaufania „cambistów“.

Gdzie spać: nocleg oferują zarówno kilkugwiazdkowe hotele, jak i pełne kara-

luchów i prostytutek obskurne dziuple. Najlepiej nocować w średniej klasy hote-

likach oddalonych parę przecznic od głównych placów miast. Ceny wahają się od 

10 do 30 PEN za osobę, aczkolwiek... zawsze należy się targować.

Czym podróżować: Z uwagi na dużą liczbę konkurujących ze sobą fi rm, najbar-

dziej opłaca się podróżować autobusem. Przed zakupem biletu warto zapytać 

o renomę danego przewoźnika i upewnić się, czy w autobusie jest toaleta. Na-

leży też bacznie pilnować swoich bagaży i zachować bilet, na wypadek, gdyby 

jakiś pasażer upierał się, że siedzimy na jego miejscu. Przejazd z Limy do Cuzco 

kosztuje od 100 do 140 PEN. Bilet powrotny można  nabyć już za 80 PEN.

Warto wiedzieć: Zawsze należy mieć „oczy dookoła głowy“ i  nie ufać zaga-

dującym nas ludziom. Niewskazane jest paradowanie z aparatem na wierzchu. 

Pieniądze i dokumenty należy trzymać osobno, w bezpiecznym miejscu. Lepiej 

nie jeść posiłków sprzedawanych na ulicy. 

Getting there: It’s best to look for fl ights to Lima direct from Madrid. Return 

tickets cost between 3,000 to even 6,000 PLN.  Many carriers have specials, so 

when hunting for bargains it’s worth being patient. With a bit of luck one can get 

to Lima even for 2,000 PLN. We can get to Spain with budget airlines. 

Visa: Visa is unnecessary if stay does not exceed 180 days. A valid passport and 

return ticket has to be shown. 

Currency:  the legal currency is sol 

(PEN). 1 PEN – approx. 1 PLN. It’s good 

to have dollars which can be changed in 

the currency exchange places, as well as 

with the less trustworthy “cambistas” 

on street corners.  

Accommodation: there are hotels 

with several stars, as well as full of coc-

kroaches and prostitutes seedy holes. It 

is best to sleep in mid-class small hotels 

a few cross roads away from the cities’ 

main squares. Prices vary between 10 

and 30 PEN per person, although it’s 

always worth bargaining.

Transport: Due to big competition 

among the bus carriers, it’s worth trave-

ling by bus. Before buying a ticket one 

should ask about the carrier’s reputa-

tion and ensure that there is a toilet on the bus. One should closely guard one’s 

luggage and hold onto the ticket in case some passenger will insist that we’re 

sitting in his seat. Ticket from Lima to Cuzco costs from 100 to 140 PEN. A return 

ticket can be purchased even for 80 PEN.

Should know: You should always have your eyes at the “back of your head” and 

not trust people who try to distract you with chatter. It’s not a good idea to pa-

rade with your camera visible. Money and documents should be kept separately 

in a safe place. It’s best not to eat food sold on the street. 

Eco-tourism farmsteads situated in small picturesque places off er rest in the 

bosom of unpolluted nature. Farmers make sure that the guests have an inte-

resting time. We will get to inaccessible forest wonders in britska in summers 

and on sleigh in winter.

www.peru.travel/en/

Centrum Cuzco widziane z góry / Bird’s eye view of the Cuzco centre

several cameras around their neck and the so-called brin-
cheras, that is very pretty well dressed women, pass in the 
streets. They come to Cuzco from all over Peru to arouse 
the passions of naive, wealthy tourists and to siphon off a 
bit from their wallets. In this terribly diverse crowd one can 
also bump into drug dealers and thieves, who apparently 
can take the socks off their victim’s feet without first taking 
off their shoes…

SUN VIRGINS AND SHAMANS >> In order to see 
most of the Cuzco attractions it is worth getting a tourist 
ticket. Thanks to it, we visited Coricancha, ruins of the most 
important sacred object where at one time prayers were of-
fered to Inti, the sun god. We were also honoured to be in a 
place where several hundred years ago no male, apart from 
the Son of the Sun – the great Inca, could enter. In Acllawa-
si, in an old convent of the Sun’s Virgins, the most beautiful 
women from the entire empire remained celibate. They wa-
ited here for the visit by the ruler, Tawantinsuyu, who from 
among them chose his concubines. The aroused imagina-
tion is cooled by the fact that the St. Catalina convent was 

built on the Coricancha ruins. And there celibacy also had a 
great, although different, meaning.
Apart from historic monuments, Cuzco has all that one wo-
uld expect from a Peruvian tourist capital. Including disho-
nest souvenir sellers and striking night clubs where cocaine 
induced party goers can spend several night in a row. For 
the brave ones there are several shamans, who for an appro-
priate fee will get those interested into metaphysical states 
with the help of strong hallucinogenic herbs. One should be 
particularly careful of the shamans. Tourists who have a me-
eting with the Andes spirits very often lose all their worldly 
possessions. We weren’t interested in transcendental trips. 
We were happy with the delicious smoked cheese from go-
at’s milk, served with thick-grained corn and a sip of cold, 
refreshing beer. 
After a few days in Cuzco it was time to return to hot Lima. 
Having stuffed souvenirs and an alpaca poncho stinking of 
wet animal hair into the backpack, we arrived at the station. 
We knew the trip would take about 24 hours, so before our 
departure we spent two hours looking for a bus carrier who 
would guarantee comfortable seats, somewhere half way 
between the toilet and the tv set.  

Oprócz zabytków Cuzco ma wszystko to, czego oczekuje się 
od turystycznej stolicy Peru. Wliczając nieuczciwych sprze-
dawców pamiątek i efektowne nocne kluby, gdzie wspoma-
gani kokainą imprezowicze potrafią spędzić kilka nocy z rzę-
du. Dla żądnych wrażeń śmiałków znajdzie się też i niejeden 
szaman, który za odpowiednią opłatą wprowadzi zaintereso-
wanego w arkana metafizycznych doznań wzmocnionych sil-
nymi ziołami halucynogennymi. Na szamanów trzeba szcze-
gólnie uważać. Turyści, którzy odbywają spotkanie z duchami 
Andów, bardzo często tracą cały doczesny dobytek. 
Nam w każdym razie daleko było do transcendentalnych po-
dróży. Zadowoliliśmy się przepysznym wędzonym serem z ko-
ziego mleka serwowanym z gruboziarnistą kukurydzą i łykiem 
zimnego, orzeźwiającego piwa. 
Po kilku dniach spędzonych w Cuzco przyszedł czas, by 
wrócić do upalnej Limy. Upchnąwszy do plecaków pamiątki 
i ponczo z alpaki, niemiłosiernie śmierdzące mokrą sierścią, 
stawiliśmy się na dworcu. Wiedzieliśmy, że droga zajmie 
nam ok. 24 godz., więc dwie godziny przed odjazdem spę-
dziliśmy na poszukiwaniu przewoźnika, który zagwarantuje 
wygodne siedzenia, gdzieś w pół drogi między ubikacją 
a telewizorem. 
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Najważniejszy 
           jest surowiec!

Twierdzi Grzegorz Russak – doktor nauk rolniczych, 
lekarz weterynarii, kucharz, gawędziarz, znawca 
polskiej kuchni, zwłaszcza myśliwskiej, założyciel 

i pierwszy prezes Polskiej Izby Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego, członek Rady ds. Tradycyj-
nych i Regionalnych Nazw Produktów Lokalnych 

i Środków Spożywczych przy Ministrze Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi,  autor licznych książek, programów 

radiowych, telewizyjnego cyklu „Smaki Polskie” 
oraz magazynu przyrodniczo-łowieckiego „Ostoja”.

ŚPK >> Warmia i Mazury należą do naszych kluczowych 
stref wypoczynkowych. Czy kultura kulinarna dorównuje 
przyrodniczym walorom regionu?

GRZEGORZ RUSSAK >> Warmia i Mazury to ziemie, na któ-
re zjeżdżali ludzie z różnych stron. Są tam dzisiaj Łemkowie, Bojko-
wie, Lwowiacy i Wilniuki, są także Kurpie, a może i ktoś ze Śląska. 
Upodobania i przyzwyczajenia przybyszów wpisały się w miejscowy 
krajobraz kulturowy. Region zmienił oblicze, to oczywiste. Czyż jed-
nak przenikanie się obyczajów jest czymś nowym w Polsce?! Cała 
nasza kultura kulinarna przypomina barwną mozaikę skompono-
waną ze wzorów wschodnich i zachodnich, południowych i północ-
nych. Ale – mocno to podkreślę – smak kuchni pochodzi od smaku 
ziemi! To miejscowa flora decyduje o smaku kiszonych ogórków, 
mięsa, mleka, chleba. Warunki naturalne wpływają natomiast na 
to, jak przyrządzamy potrawy. Japończycy musieli jeść surowe ryby 
owinięte w wodorosty, bo gdyby je chcieli owijać w liście z drzew, 
to by im szybko liści zabrakło. Chińczycy wymyślili urządzenia do 
szybkiego gotowania. U nas, nie trzeba się było liczyć z czasem ani 
materiałem opałowym. Mogliśmy sobie pozwolić na długotrwałe 
procedury. Marynowanie, wędzenie, smażenie, gotowanie, robienie 
pasztetów, kaszanki, wędlin, różnorodnych zup... Gdzie jak gdzie, 
ale właśnie na Warmii i Mazurach do tego się powraca. Region ma 
po prostu wyśmienite warunki naturalne. To przecież szmat użytków 
zielonych, na których pojawiły się wysokiej jakości mięsne i mleczne 
rasy bydła. Rozwija się również hodowla drobiu i owiec. W efekcie 
mamy już znakomitą wołowinę i cielęcinę. Mam nadzieję że w nie-
dalekiej przyszłości ziemia warmińsko-mazurska będzie obfitować 
w kapłony, niegdyś były podstawą kuchni dworskiej, czy jagnięci-
nę, która wraca powoli na polskie stoły. Pokryty lasami region ma 
niezmierzone bogactwo dziczyzny i darów lasu. Dlatego winna tu 
kwitnąć kuchnia myśliwska. W rzekach i jeziorach ryb dostatek. Cze-
muż więc w restauracjach podają ryby z Kanady lub Kazachstanu, 
a węgorze i raki z Chin?! To przecież sprzeczne z zasadą europej-
skiego regionalizmu. W kuchni – surowiec i jego pochodzenie są 
najważniejsze.

ŚPK >> W swoich programach jako juror kulinarnych kon-
kursów i ekspert podkreśla pan, jak istotną rolę w dążeniu 
do tradycyjnych smaków odgrywają miejscowe produkty.

So says Grzegorz Russak, who has a doctorate in agri-
cultural science, is a veterinarian, a chef, a storyteller, 
expert on Polish cuisine, particularly hunter’s cuisine, 
founder and first president of the Polish Chamber of 
Local and Regional Produce, member of the Council 
for Traditional and Regional Names of Agricultural 
Products and Foods at the Ministry of Agriculture and 
Rural Development, author of numerous books, radio 
programs, “Polish Flavours” television series and 
“Ostoja” nature and hunting magazine. 

ŚPK >> Warmia and Masuria region is one of our key ho-
liday areas. 

GRZEGORZ RUSSAK >> People have come here from 
various areas. Today, Łemkows, Bojkows, those from Lviv and 
Vilnius, as well as from Kurpie and maybe even someone from 
Silesia live in Warmia and Masuria. The likes and habits of new-
comers have been etched into the local cultural landscape. The 
region has changed, that is obvious. Although, is the intermingling 
of mores something new in Poland?! Our entire culinary culture is 
reminiscent of a colourful mosaic composed of eastern and we-
stern, southern and northern styles. But I wish to strongly stress 
that the flavour of a cuisine comes from the flavour of the land!  It 
is the local flora that determines the flavour of pickled cucumbers, 
meat, milk and bread. Natural conditions influence how we prepa-
re dishes. The Japanese had to eat raw fish wrapped in seaweed, 
because if they had wanted to wrap them in leaves from trees they 
would have quickly run out of leaves. The Chinese invented ap-
pliances for quick cooking. We didn’t have to worry about time 
or fuel here. We could afford to use slow procedures. Marinating, 
smoking, frying, boiling, making pate, black pudding, sausages 
and coldmeats and a variety of soups… In fact it is in Warmia and 
Masuria where there is a return to those traditions. The region 
has fantastic natural conditions for this. They’re huge grounds on 
which a high quality race of cattle for meat and milk has appe-
ared.  The breeding of poultry and sheep is also developing. As 
a result we have excellent veal and beef. I hope that Warmia and 
Masuria will soon abound with capons, at one time the foundation 
of manor cuisine, or lamb which is returning to Polish tables. The 
region, covered in forests, has countless quantities of game and 
gifts of the forest. That is why the hunter’s cuisine ought to flo-
urish here. Rivers and lakes are plentiful with fish.  So why do re-
staurants serve fish from Canada or Kazakhstan, eel and crayfish 
from China? That is contradictory with the principles of European 
regionalism. In the kitchen – the raw material and its origin are 
most important. 

ŚPK >> In your programs, as an expert and juror of cu-
linary competitions, you emphasise how important local 
products are to finding traditional flavours. 

THE RAW MATERIAL IS MOST IMPORTANT!
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GRZEGORZ RUSSAK >>Zawsze powtarzam, że surowiec 
jest ogromnie ważny. Powinien być naturalny. Smaczny, zdrowy 
i miejscowy. Nie zrobimy przecież tradycyjnej polskiej kartoflanki 
z brazylijskich ziemniaków i belgijskich warzyw. Jeśli w Polsce 
smażyło się rybę na klarowanym masełku, to nigdy przygotowa-
na na olejach ekstrakcyjnych nieznanego pochodzenia nie dorów-
na tamtej smakiem. Śmietana zbierana z mleka z rannego udoju 
miała 40 proc. tłuszczu. Używając 8-procentowej, a zwłaszcza 
beztłuszczowej, nawet genialny kucharz niczego nie dokona. 
Zresztą, czy to w ogóle jest śmietana?!

ŚPK >> Czy w warmińsko-mazurskim przykładają wagę 
do tej kwestii?

GRZEGORZ RUSSAK >>W najwyższym stopniu. Od 2002 
r. władze samorządowe wszystkich szczebli prowadzą konsekwent-
ną politykę, promując i propagując żywność naturalną z regionu. 
Warmińsko-mazurskie jako pierwsze w Polsce stało się członkiem 
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Efektem są certyfikaty, 
z których korzystają lokale gastronomiczne, gospodarstwa agrotury-
styczne, producenci ekologicznej żywności i przetwórcy produktów 
spożywczych. Pod egidą samorządu województwa odbywają się też 
liczne festiwale kulinarne, których poziom rośnie, więc i nagrody 
na nich otrzymywane przynoszą coraz większy prestiż. Papiery są 
potrzebne. Papiery i świadomość rynku, ponieważ mało kto wie, 
że zbierane runo leśne po uzyskaniu zaświadczenia od leśniczego, 
że las nie był poddawany opryskom, jest z siły prawa europejskiego 
produktem ekologicznym. A to przynajmniej podwaja jego wartość. 
Cóż bowiem z tego, że pies piękny i kochany, skoro bez rodowodu 
– kundel na wystawie nagrody nie weźmie.
ŚPK >>Parafrazując hrabiego Tołstoja: Pan Bóg dał nam 
surowce, kucharzy – diabeł...

GRZEGORZ RUSSAK >>Akurat w województwie war-
mińsko-mazurskim nad tym tematem też pracują. Otworzyli , po 
modernizacji, cztery nowoczesne zespoły szkół gastronomiczno-

-hotelarskich: w Olsztynie, Elblągu, Ełku i Szczytnie. Są świetnie 
wyposażone, a ich program dydaktyczny jest doskonalony i w tej 
chwili stanowi jeden z najoryginalniejszych w kraju. W szkołach 
kulinarnych na najwyższym światowym poziomie, czy to we Fran-
cji, czy we Włoszech, uczą o własnej kuchni. W naszych  słuchacz 
dowiaduje się zazwyczaj o kuchni śródziemnomorskiej, hinduskiej 
i azjatyckiej, ale o kuchni myśliwskiej nie słyszy nic. Fakt ten nie do-
tyczy szkół na Warmii i Mazurach, gdzie wdrażany jest eksperymen-
talny modułowy program nauczania. Zmiana struktury nauczania 
jest niezbędna, aby w przyszłości mówić o dobrze wykształconych 
i przygotowanych do pracy kucharzach oraz pracownikach bran-
ży hotelarskiej. A jak pisał Zygmunt Gloger: „Obce rzeczy wiedzieć 
dobrze jest – swoje obowiązek”. Czy my z tego obowiązku się wy-
wiązujemy? Czy wykorzystujemy przebogate, wspaniałe, cudowne 
dziedzictwo polskiej kuchni? Zwłaszcza wykwintnej, systemowo 
tępionej za socjalizmu, bo była sprzeczna z ideologią. A teraz nisz-
czy się ją dalej, zastępując obcymi wzorami w bezwzględnej walce 
o rynek. Nasza kuchnia nie ma szczęścia i z trudem przebija się 
na nasze stoły. Wystarczy włączyć telewizor lub posłuchać radia. 
A tu jeszcze kancelaria premiera chce promować Polskę carpacciem 
z buraczków! Czy państwo znacie coś takiego? Czy jecie to na co 
dzień? Bo ja  nie! Jeśli postawimy na własne dziedzictwo kulturowe, 
staniemy się niezwykle konkurencyjni. Bo nasza oferta jest bardzo 
szeroka. Nawet kuchnia województwa, o którym rozmawiamy, 
ma wiele odcieni, bo nie jest to wcale obszar jednorodny kulturo-
wo. Mówimy Warmia i Mazury, zapominając o Powiślu. A ludzie 
z Powiśla wciąż podkreślają swoją odrębność. „Tam to już Krzyżoki 
mieszkają” – mówią o sąsiadach. „A tu Antki” – jak siebie określa-
ją mieszkańcy byłego zaboru rosyjskiego. Antki i Krzyżoki inaczej 
gotują, nieco inaczej jedzą. Wzorem krajów europejskich wiedza 
o kuchni narodowej i jej regionalnych odcieniach powinna wznieść 
się na poziom akademicki. I dobrze się dzieje w warmińsko-mazur-
skim, bo od tego roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na 
Wydziale Nauki o Żywności rusza kierunek:  Gastronomia – sztuka 
kulinarna.

ŚPK >> Czy wyodrębnianie dziedzictwa kulinarnego 
z dziedzictwa kulturalnego nie jest przesadą?

GRZEGORZ RUSSAK >>W dziedzictwie kulinarnym drzemie 
potężna siła. Gdy nie było Polski na mapach świata, ale był naród, utrzy-
manie tożsamości narodowej udawało się najlepiej przez pieczołowite 
pielęgnowanie tradycji i obyczajów stołu. To dlatego polska rodzina 
zasiadała do wigilii. I stąd cudowne opisy stołu święconego na Wiel-
kanoc. Dziś nazbyt często różni się to, co jemy w domach, od tego, co 
proponuje nam się w restauracjach. Czas polską kuchnię i nasze regio-
nalne obyczaje stołu przenieść do oferty turystycznej i na nich budować 
markę. Nie mamy się czego wstydzić – jedliśmy nożem i widelcem 200 
lat przed Francuzami!

ŚPK >> Pochwalił pan warmińsko-mazurskie samorządy 

GRZEGORZ RUSSAK >> I always stress that the product is 
terribly important. It ought to be natural. Tasty, healthy and local. 
You can’t make a traditional Polish potato soup from Brazilian po-
tatoes and Belgian vegetables. If in Poland we fried fish with clari-
fied butter, then fish prepared on extracted oils from an unknown 
source will never taste the same. Cream collected from morning 
milking had 40% fat. Even a genius chef will not achieve anything 
using cream with 8%, and particularly 0%, fat. Is it in fact cream?

ŚPK >> Do people in the Warmia and Masuria region pay 
attention to that?

GRZEGORZ RUSSAK >> To the greatest extent. Since 
2002 the provincial government at all levels has introduced con-
sistent policies promoting and popularising natural food from the 
region. The Warmia and Masuria region was first in Poland to join 
the European Culinary Heritage Network. The result of which are 
certificates used by local gastronomic establishments, agro-tourist 
farms, ecological food producers and firms processing food pro-
ducts. Numerous culinary festivals are held under the aegis of the 
Province’s Government Offices; the quality of the festivals is gro-
wing and so the prizes won at them bring greater prestige. Certifi-
cates are important, as is market consciousness. That’s because 
few know that forest undergrowth collected after having received 
certification from the ranger, that the forest was not sprayed, is 
legally a European ecological product. And that doubles its value. 
It’s not enough for a dog to be beautiful and loved, if it doesn’t have 
a pedigree – a mongrel will not win an award at a contest.
 
ŚPK >> Count Tolstoy said that God gave us natural pro-
ducts, and the devil gave us chefs.

GRZEGORZ RUSSAK >> In Warmia and Masuria they’re 
also working on this. They have opened four modern gastronomy 
and hotel school complexes: in Olsztyn, Elbląg, Ełk and Szczytno. 
They are very well equipped, their didactic program is excellent 
and is one of the most original in the nation.  Culinary schools with 
the highest world standard, whether in France or Italy, teach their 
own cuisine. In ours, one usually learns about Mediterranean, In-
dian and Asian cuisine, but about our hunter’s cuisine one hears 
nothing.  But this does to relate to the schools in Warmia and Ma-
suria where an experimental module program is being introduced. 
Changes in the learning structure are essential so that we can in 
future talk about well educated and well prepared chefs and staff 
in the hotel industry. And as Zygmunt Gloger wrote, “it is good to 
know foreign things, one’s own is a responsibility”. How are we 
meeting this responsibility? Are we taking advantage of the rich, 
fantastic, magnificent heritage of Polish cuisine? Particularly the 
refined, the one that was systematically destroyed by socialism, 
because it contradicted the ideology.  And today it continues to 
be destroyed, by being replaced with foreign models in a ruthless 

battle to win markets. Our cuisine is not lucky, and fights its way 
to our tables with difficulty. Just to turn on the television or listen 
to the radio. On top of that, the Prime Minister wants to promote 
Poland with a carpaccio from beetroot! Have you heard anything 
like it? Do you normally eat that? As I don’t! If we support our own 
cultural heritage than we’ll be very competitive. Because we have 
a large selection. Even the Province’s cuisine about which we are 
speaking has many shades, as it is not one culturally homogenous 
area. We talk about Warmia and Masuria forgetting about Powiśle.  
And people from Powiśle still emphasise their separate identity. 
“Crusaders live over there”, as they speak about their neighbours. 
“And Tonys live here”, as they call inhabitants of the area formerly 
annexed by the Russians. The Crusaders and Tonys cook differen-
tly. Similarly as in European countries knowledge about the natio-
nal cuisine and its regional shades should be lifted to an academic 
level. And here that is beginning to happen, as of this year the “Ga-
stronomy – culinary art” stream will commence at the Warmia and 
Masuria University’s Faculty of Food Sciences.

ŚPK >> Is separating the culinary heritage from cultural 
heritage not going too far? 

GRZEGORZ RUSSAK >> There is strength that is dormant 
in culinary heritage. When Poland was wiped off the world’s map, 
but yet the nation existed, keeping the national identity was achie-
ved most effectively by taking solicitous care of table traditions and 
customs. That is why the Polish family sits down to the Xmas Eve 
table. That’s where the fantastic descriptions of the blessed food 
on the tables at Easter come from. Today, too often that which we 
eat at home differs from that which we can find in restaurants. It 
is time that the Polish cuisine and our regional table mores were 
moved to the tourist offer and we should build our brand on it.  We 
have nothing to be ashamed of. We used the knife and fork two 
hundred years before the French!

ŚPK >>You praised the Warmia and Masuria Provincial 
governments for their basic work on the native culinary cul-
ture. What else do they do to promote it?
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za pracę u podstaw w dziedzinie rodzimej kultury kulinar-
nej. Cóż jeszcze robią dla jej propagowania?

GRZEGORZ RUSSAK >>Kalendarze regionalnych i lo-
kalnych imprez są pełne kulinarnych festiwali i konkursów. Mam 
przyjemność być jurorem podczas wielu z nich i muszę przyznać, 
że smak proponowanych potraw osiąga coraz wyższy poziom. Jest 
coraz ciekawszy. Własne produkty i tradycyjne receptury są mocną 
stroną tego regionu. A imprezy są otwarte dla szerokiej publicz-
ności, stanowią więc doskonałą okazję do spotkania z miejscową 
kuchnią. Jesteśmy na etapie odzyskiwania pamięci, więc im więcej 
takich imprez, tym lepiej. Od kilku już lat w Olsztynku odbywają 
się kiermasze wigilijne i wielkanocne oraz Regionalne Ekologiczne 
Targi Chłopskie. W Dobrym Mieście już po raz 14. odbędzie się na 
początku września Święto Chleba. W Lidzbarku Warmińskim, w mu-
rach i na przedzamczu miejscowego zamku zainaugurowany został 
ogólnopolski festiwal Czas Dobrego Sera, organizowany przez Slow 
Food Polska. Podczas imprezy Kulinarne Skarby Jezior Mazurskich 
miejscowi restauratorzy konkurują ze sobą, przygotowując potrawy 
z ryb. Węgorzewo na Mazurach na początku lipca staje się areną 
spotkań myśliwych i łowczych z terenu regionu oraz miejscem, 
gdzie odbywają się konkursy kulinarne z dziczyzną w roli głównej. 
W połowie sierpnia niewielka miejscowość Biesowo koło Biskupca 
staje się stolicą pierogów podczas Warmińskiej Uczty Pierogowej. 
Lokalne sołectwa dwoją się i troją, przygotowując całą masę róż-
norodnych, tradycyjnych pierogów. Również w sierpniu, podczas 
Święta Mleka, Olecko rzeczywiście spływa mlekiem – zupy mleczne 
i serniki przygotowują kucharze z restauracji, zakładów gastrono-
micznych i gospodarstw agroturystycznych z Warmii i Mazur. W lip-
cu, w Mrągowie odbywa się Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa 
Wieprzowego, Wołowego, Jagnięcego i Koziego. Profesjonaliści 
i amatorzy przygotowują wówczas potrawy z mięsa czerwonego. 
W sierpniu w Gołdapi  na Festiwalu Pogranicza Kartaczewo można 
skosztować najlepszych kartaczy w regionie. A od trzech lat w Piszu, 
w czasie festiwalu Myśliwskie Smaki odbywa się konkurs kulinarny 

na Najlepszy Myśliwski Smak, w którym nagrodą jest Puchar Bur-
mistrza. Towarzyszy mu konkurs nalewek i pokazy gotowania „na 
żywo” – w tym roku w wykonaniu Marianny Koss z gospodarstwa 
agroturystycznego Siedlisko na Półwyspie. Mógłbym tak wymieniać 
i wymieniać. Proszę tylko spojrzeć na strony regionu (http://produk-
tregionalny.warmia.mazury.pl/), jak bogaty jest kalendarz tego typu 
imprez.

ŚPK >> Wspomniał pan konkurs nalewek. Co z napoja-
mi, trunkami? Czym mogą się poszczycić Warmia, Mazury 
i Powiśle?

GRZEGORZ RUSSAK >>Wystarczy wspomnieć tradycyjną 
mazurską Nalewkę Niedźwiedzią. Proszę też zwrócić uwagę, że 
wracają kompoty, które zostały zepchnięte z naszych stołów przez 
butelkowane napoje wielkich międzynarodowych wytwórni. Gdzie 
niegdzie można już dostać kwas chlebowy. Nie dorównuje wpraw-
dzie temu, który pamiętam z lat dziecinnych, ale to i tak postęp. 
Pojawiły się na rynku piwa miodowe, a mam nadzieję, że powró-
cą też cydry i wina miodowe. A także swojskie destylaty – bimber, 
samogon. Określane eufemistycznie Duchem Puszczy, Kopnięciem 
Łosia, Księżycówką. Ukrywane są pod wieloma ciekawymi określe-
niami, bo ich pędzenie wciąż jest nielegalne. W Bawarii wolno po 
zapłaceniu niewielkiej akcyzy destylować i sprzedawać schnapsy, we 
Włoszech grappy, na Bałkanach rakije... Aż wstyd, że nasze prawo 
stanowi iście nieeuropejską barierę dla kontynuowania tradycji się-
gającej w Polsce przynajmniej XV w.

ŚPK >> Czy nawała turystyczna nie skłania do stawiania 
na fast food zamiast wyrafinowania, sięgania do tradycji 
i najwyższej jakości surowców? Krótko mówiąc – gdzie ma 
się obrócić turysta poszukujący tradycyjnych smaków?

GRZEGORZ RUSSAK >>Trendem jest dziś stawianie na slow 
food, a nie fast food. Według tej właśnie filozofii funkcjonuje Euro-
pejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zrzeszeni pod 
egidą programu restauratorzy, producenci i przetwórcy produktów 
spożywczych mają prawo legitymowania się znakiem Culinary Heri-
tage. Jest on uznaniowy, ale nie wydaje się go na piękne oczy. Idea 
przyszła ze Szwecji w połowie lat 90. i szybko opanowuje Europę. 
Województwo warmińsko-mazurskie jako pierwsze w Polsce przyłą-
czyło się do sieci. Od tego czasu wydano całkiem sporo przewodni-
ków kulinarnych, można więc się zorientować zawczasu. A jeśli tego 
nie zrobimy, wystarczy się dobrze rozglądać. Znak będzie widoczny 
przy wejściu do restauracji i przy potrawach w menu. Jest sygnałem, 
że danie zostało wykonane nie tylko według miejscowej receptury, 
ale również, że kapuśniak, pierogi, kaczka czy zupa rybna, zostały 
przyrządzone z najlepszych miejscowych surowców. Kiedy na przy-
kład wchodzę do restauracji Staromiejskiej w Olsztynie, mam taką 
pewność. Oczywiście obok może być lokal nieposiadający znaku. 
Mamy wolny rynek... Wybór należy do państwa.

GRZEGORZ RUSSAK >>The regional and local events ca-
lendars are full of culinary festivals and competitions. I have the 
pleasure to be the juror of many of them, and I must admit that the 
taste of the proposed dishes is reaching ever higher standards. 
They are getting more interesting. Local products and traditional 
recipes are the strength of this region. Events are open to a wide 
audience, so they constitute an excellent opportunity to learn abo-
ut the local cuisine. We are at the stage of retrieving memory, so 
that an increase in such events the better. For several years now 
there are Christmas Eve and Easter fairs and “Regional Ecological 
Peasant Trade Fair” held in Olsztynek. For the 14th time in Do-
bre Miasto the “Bread Festival” will be held in early September. In 
Lidzbark Warmiński at the local castle the ”Time for Good Cheese” 
national festival was inaugurated by the Slow Food Polska.  During 
the “Masuria Lakes Culinary Treasures” event the local restaura-
teurs compete with each other in fish preparation. At the begin-
ning of July Węgorzowo in Masuria becomes a meeting arena for 
hunters from the region and a place where culinary competitions 
with game as the main feature are held. In mid August Biesowo, a 
small place near Biskupiec, becomes the capital of pierogi during 
the “Warmia Pierogi Feast”. Local villages work hard to prepare a 
huge variety of traditional pierogi. Also in August, during the “Milk 
Festival” Olecko really is bathing in milk - milk soups and cheese 
cakes are prepared by restaurant chefs, cake shops and agro-to-
urist farms from Warmia and Masuria. The “Regional Festival of 
Pork, Beef, Lamb and Goat Meat Dishes” is held in Mrągowo in 
July. At the time professionals and amateurs prepare dishes from 
red meat.  In August in Gołdapia at the “Kartaczewo Border Festi-
val” one can taste the best kartacze (potato dumplings with meat) 
in the region. Started three years ago in Pisz, the culinary competi-
tion for the “Best Hunter’s Flavour”, with the Mayor’s Cup as main 
prize, is held during the “Hunters’ Flavours” festival. It includes a 
liqueur competition and “live cooking” shows, this year presented 
by Marianna Koss from the “Siedlisko na Półwyspie” agro-tourism 
farm. I could continue to list the events for a long time. Just look 
at the region’s website (http://produktregionalny.warmia.mazury.
pl/) to see the rich calendar of such events. 

ŚPK >> You mentioned a liqueur competition. What about 
other beverages and drinks? What can Warmia, Masuria and 
Powisle be proud of?

GRZEGORZ RUSSAK >> It is enough to mention the tradi-
tional Masurian Bear Liqueur. Please note also, that compotes are 
returning; they were pushed off our tables by bottled drinks by big 
international companies. Here and there one can get kvass. It’s not 
quite the same as I remember from my childhood, but it is still an 
improvement. We now have honey beer on the market, and I hope 
that ciders ad honey wine will also come back. And also home di-
stillates, such as hooch, described euphemistically as Forest Soul, 
Moose’s Kick, From the Moon. They are hidden under many inte-

resting descriptions, as moonshining is still illegal.  After paying 
a small excise, in Bavaria one can distil and sell Schnaps, grappa 
in Italy and rakija in the Balkans… It’s an embarrassment that our 
regulations create an anti- European barrier to continue traditions 
going back to al least the 15th century in Poland.

ŚPK >> Does not the tourist onslaught encourage the pro-
vision of fast food rather than the refined, traditional and 
highest quality produce? In short, where should the tourist 
go who’s looking for traditional flavours?

GRZEGORZ RUSSAK >>The trend today is towards slow 
food, and not fast food. The European Regional Culinary Heritage 
Network operates on this philosophy. Restaurateurs, producers 
and those processing food products who are members of the pro-
gram are allowed to use the Culinary Heritage sign It is discretio-
nary, but it is not given just for good looks. The idea came from 
Sweden in the mid 1990s and is quickly spreading throughout 
Europe.  The Warmia and Masuria Province was first in Poland 
to join the network. Since then quite a lot of culinary guides have 
been published, so one can get an idea ahead of time. And if we 
don’t do that, then it is enough to look around. The sign is visible 
at the restaurant entrance and next to the dishes on the menu. It 
is a sign that the dish was prepared not only according to the local 
recipe, but also, that the cabbage soup, pierogi, duck or fish soup 
were prepared with the best local products. For example, I have 
such assurance when I enter the Staromejska restaurant in Olsz-
tyn. Of course, next door there may be an establishment without 
such a sign. It’s a free market… the choice is yours.
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 zaDoskonała kuchnia, 
wyśmienite wina, urocze 

miasteczka i wody termalne 
połączone z atrakcyjną ofertą 
spa. Nic dziwnego,  że wśród 

podróżników stale rośnie 
apetyt na Węgry. I ja uległam 
pokusie i rozsmakowałam się 

w kraju Madziarów.

NA OSTRO >> Wyjeżdżając na Węgry, nie wiedziałam, 
że prócz rozsławionego gulaszu znajdę tam wiele innych rary-
tasów, których wcześniej nie znałam. Ojczyzna ostro przypra-
wianych dań przygotowała dla mnie prawdziwą ucztę. Nigdy 

nie zapomnę smaku salami produkowanego przez firmę Pick 
z Szegedu, bo  nie ma sobie równych na całym świecie. Wę-
gierskim przebojem kulinarnym jest warzone w kociołku da-
nie, które zastępuje cały obiad Bográcsgulyás. Podstawą tego 
najprostszego, a zarazem godnego królewskiego podniebie-
nia gulaszu, są wołowina, pomidory, papryka i ziemniaki. Na 
bazie tego przepisu komponuje się inne smakowite gulasze.  
Do segedyńskiego dodaje się dużo jarzyn, do kolożwarskiego 
słodką kapustę, do seklarskiego – kwaszoną, do bakońskiego 
– koniecznie grzyby.
Wyjątkowo smakowały mi  także dania z ryb, przede wszyst-
kim zupa rybacka halászlé. Byłam zaskoczona jej pomarań-
czową barwą i specyficznym smakiem, doszukiwałam się 
w niej pomidorów, ale okazało się, że to zasługa węgierskiej 

HUNGRY FOR HUNGARY

Eger – centrum miasta /  Eger – town centre

HUNGRY FOR HUNGARY

Apetyt 
   na Węgry

Bográcsgulyás

Excellent cuisine, exquisite wi-
nes, delightful little towns and 
thermal waters combined with an 
attractive SPA offer. No wonder 
that travelers’ hunger for Hun-
gary is constantly growing. I too 
succumbed to the temptation and 
have acquired a taste for the land 
of the Magyar.

WITH SPICE >>When going to Hungary I didn’t know 
that apart from the famous goulash I will find there many 
other delicacies, which I didn’t know earlier. The land of spi-
cy dishes prepared a real treat for me. I will never forger the 

taste of salami produced by Pic company in Szeged, they 
are unrivalled in the entire world. The bográcsgulyás, a dish 
cooked in a pot that replaces a whole meal, is a Hungarian 
culinary hit. The base for this simplest of goulash dishes, 
which at the same time is worthy of the king’s palate, is beef, 
tomatoes, paprika and potatoes. Other delicious goulash di-
shes are created on the base of this recipe. The Szeged 
goulash has lots of vegetables, the Kolozsvár one includes 
sweet cabbage, the Sekler goulash has sourcrout, and Ba-
kon has to have mushrooms. 
The fish dishes were particularly delicious, especially the 
halászlé fisherman’s soup. I was surprised by its orange co-
lour and specific taste, trying to find a taste of tomatoes, but 
it turned out that it was due to the Hungarian paprika: the 
hot variety called csipős and sweet one called édes. Most 
dishes from our nephews’ cannot do without the queen of 
Hungarian spices. Fresh or in powder form it gives them a 
characteristic aroma, colour and taste.
The Paprika Days are celebrated annually in September 
in Kaloscy, located on the western part of the Hungarian 
Lowlands. It is an occasion to learn about hundreds of di-
shes made with paprika. Apparently, in the past Hungarian 
dishes were so spicy that they burned the palates of guests 
not used to piquant tastes. Today, the dishes are prepared 
with care, leaving the choice to people. In most restaurants 
there are little bowls on the tables with hot paprika paste, 
called “wild Stephen” or another very hot cherry variety. 

ROYAL WINE >> Who hasn’t heard of Tokaj, the most 
popular Hungarian wine? Since hundreds of years, follo-
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papryki: ostrej, zwanej csipős i słodkiej – édes. Bez królowej 
węgierskich przypraw nie może się obyć większość potraw 
z kuchni naszych bratanków. W całości lub sproszkowana na-
daje im charakterystyczny aromat, kolor i smak.  
Co roku we wrześniu w miejscowości Kalocsy położonej 
w zachodniej części Niziny Węgierskiej hucznie obchodzo-
ne są Dni Papryki. To doskonała okazja do poznania setek 
przeróżnych potraw stworzonych na bazie papryki. Ponoć 
dawniej węgierskie dania były tak ostre, że parzyły podnie-
bienie gościom nieprzyzwyczajonym do pikantnych smaków. 
Dziś jedzenie przyprawia się ostrożnie, pozostawiając wybór 
biesiadnikom. W większości lokali na stolikach stoją miseczki 
z ostrą pastą z papryki, pieszczotliwie nazywaną „szalonym 
Stefkiem”, lub palącą podniebienia odmianą czereśniową. 

NIE MA WINA NAD WĘGRZYNA! >> Któż nie 
zna najpopularniejszego węgierskiego wina tokaj? Od setek 
lat w ślad za Ludwikiem XIV mówi się o nim  „vinum regum 
– rex vinorum”, czyli „ król win i wino królów”. Wino z Toka-
ju, góry wulkanicznego pochodzenia położonej nad ujściem 
rzeki Bodrog do Cisy, ma niepowtarzalny smak i bukiet. O ro-
dzaju tokaju decyduje pora winobrania. Wina wytrawne – To-
kaji furmit oraz Tokaji hárslevelú – otrzymuje się, przeprowa-
dzając winobranie w normalnym czasie. Z kolei wyżej ceniony 
– Tokaji szamorodni (wytrawny lub półwytrawny) pochodzi 
z winobrania przeprowadzonego miesiąc później. Po zebra-
niu winogrona przetrzymuje się kilka dni w kadziach, aby za-
początkować samorodny proces fermentacji. Najbardziej po-
szukiwany Tokaji aszú wymaga dodania zebranych po pierw-
szym śniegu miodowo-słodkich winogron, prawie rodzynek. 
Na Węgrzech panują doskonałe warunki (zarówno klimatycz-
ne, jak i glebowe) do uprawy winorośli. Doskonałej jakości 
wina pochodzą z 22 liczących się regionów winiarskich. Z wy-

śmienitych win czerwonych słyną regiony: Sopron, Szekszárd, 
Villány, Eger. Najbardziej garbnikowe są Soproni Kekfrankos 
oraz Villány Burgundi, najsłynniejsze zaś Egri bikavér, czyli by-
cza krew. Legenda głosi, że w 1552 r. kapitan István Dobó, 
dowódca wojsk broniących zamku w Egerze przed Turkami, 
pozwolił żołnierzom pić to wino, by podnieść ich morale i do-
dać im odwagi do walki. Turcy, będący muzułmanami, nie 
znali smaku wina. Gdy zobaczyli czerwony płyn cieknący po 
brodach egerskich żołnierzy, byli przekonani, że obrońcy zam-
ku piją przed bitwą byczą krew, by wzmocnić swoją walecz-
ność. Turcy odeszli, nazwa pozostała.
Umiejętnie dobrane wina podnoszą smak każdej potrawy. 
Węgierskich ostrych – szczególnie. Przed zakupem butelki ze 
szlachetną zawartością warto wybierać się na degustacje. Są 
organizowane zarówno w dużych zakładach winiarskich, jak 
i w piwnicach niewielkich producentów. 

RELAKS DLA CIAŁA >> Wody termalne to dar natu-
ry, wiele krajów może go Węgrom pozazdrościć. Wykorzysty-
wali je Rzymianie, którzy władali naddunajską prowincją Pa-
nonia. Archeolodzy odkryli aż 21 miejsc, w których władcy 
starożytnego świata zażywali ciepłych kąpieli. Obecnie funk-
cjonuje ponad tysiąc kąpielisk termalnych, a wiele z nich jest 
otwartych przez cały rok. Niektóre przekształcają się w no-
woczesne aquaparki oraz kuszące zabiegami odnowy biolo-
gicznej kompleksy spa i wellness. Czy może być coś bardziej 
relaksującego niż kąpiel w naturalnie gorącej wodzie pełnej 
leczniczych minerałów? 
Debreczyn, położony na Nizinie Węgierskiej, ok. 200 km od 
Budapesztu, to nowoczesne uzdrowisko. Poza pięknym ko-
ściołem reformackim, dużym zainteresowaniem turystów cie-
szy się Nagyerdő, czyli wielki las. To ogromny park, w którym 
znajduje się otwarte cały rok kąpielisko termalne z krytymi 
i odkrytymi basenami, sztucznymi falami, basenem dla dzieci, 
pływalnią sportową i masażami wodnymi. Poza atrakcjami 
wodnymi na gości czekają także liczne obiekty sportowe i re-

after the first snow has fallen. Hungary has excellent condi-
tions, both in climate and soil, to grow grapevines. Excellent 
quality wines come from 22 major wine regions. Fantastic 
red wines come from the Sopron, Szekszárd, Villány and 
Eger regions. Those with the most tannin come from Sopro-
ni Kekfrankos and Villány Burgundi, while the most famous 
one are from Egri bikavér, that is, bull’s blood. Legend has it 
that in 1552, captain István Dobó, commander of the army 
defending the castle in Eger from the Turks, allowed the 
soldiers to drink the wine to build their morale and to bolster 
their courage to fight. Being Muslim, the Turks did not know 
the taste of wine. When they saw a red fluid flowing down 
the chins of the Egar soldiers, they were convinced that the 
defenders of the castle were drinking bull’s blood before 
the battle to increase their valour. The Turks are gone, but 
the name has remained. Well-chosen wines improve the ta-
ste of every dish. The hot Hungarian ones especially. Before 
buying a bottle with the royal contents it’s worth going to a 
wine tasting. They are organised by large wine producing 
plants, as well as in small vineyards.

RELAXATION FOR THE BODY >> Thermal waters 
are a nature’s gift, that many countries can envy the Hun-
garians. The Romans, who ruled the Panonia province by 
the Danube, made use of them. Archeologists found 21 pla-
ces where the rulers of the ancient world took warm baths. 
Currently, there are more than a thousand thermal bathing 
areas and many of them are open all year round. Some have 
changed into modern aqua parks and SPA and wellness 
complexes tempting with biological regeneration treat-
ments. Can there be anything more relaxing than a bath in a 
naturally hot water full of therapeutic minerals?
Debreczyn, located on the Hungarian Lowlands about 200 
km from Budapest, is a modern hearth resort. Apart from 
the Reformation church, the Great Nagyerdő Forest is very 
popular with the tourists. It is a huge park where there is a 
thermal bath open all year with indoor and outdoor pools, 
artificial waves, children’s pool, a sports swimming pool and 

Kąpielisko Egerszalok / Bathing area in Egerszalók

Wnętrze  łaźni tureckiej w Budapeszcie /  Interior of Turkish Baths in Budapest

Wino tokaj/Tokay wine

Egerszalok – węgierskie Pamukkale / Egerszalók – Hungarian  Pamukkale

wing Louis XIV, it is called  ”vinum regum– rex vinorum”, 
that is, “king of wines and wine of the kings”. Wine from 
Tokaj, a volcanic mountain at the mouth of the Bodrog River 
to Cisa, has a unique taste and bouquet. The time of grape 
picking determines the type of Tokaj. Dry wines, Tokaji fur-
mit and Tokaji hárslevelú, are made from grapes picked at 
the normal time. While the dearer wines, dry and semi dry 
- Tokaj szamorodni, are made from grapes picked a month 
later. The grapes are kept in vats for a few days to start the 
natural fermentation process. The most valuable Tokaj aszú 
includes also honey sweet grapes, almost raisins, picked 
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kreacyjne, m.in. stadion, ogród zoologiczny, wesołe miastecz-
ko, ogród skalny, teatr letni. 
Nie mniej ciekawą ofertą kusi Eger, jedno z piękniejszych 
miast na Węgrzech, które leży u podnóża Gór Bukowych. Do 
dziś działają tu łaźnie zbudowane przez Turków. Woda jest 
lekko radioaktywna, zawiera wapń, magnez, dwutlenek wę-
gla. Kuracjusze tu wypoczywają i leczą choroby narządów ru-
chu, kąpiele wspomagają też rekonwalescencję po opera-
cjach ortopedycznych. 
Równie atrakcyjne jest budapeszteńskie kąpielisko Palatinus 
położone na Wyspie Małgorzaty. To jedno z najładniejszych 
europejskich kąpielisk. W jego pobliżu znajdują się dwa eks-
kluzywne hotele-sanatoria, w których można zażywać kąpie-
li przez cały rok. Mnie najbardziej urzekł kompleks Egersza-
lók usytuowany u stóp wapiennej góry. Na zboczu wzniesie-
nia tryskająca ze źródła woda utworzyła malownicze tarasy 
i oczka wodne otoczone białą wapienną kaskadą. Wapien-
ne tarasy przypominają nieco tureckie Pamukkale. Mieści się 
tu aż 17 krytych i otwartych basenów, nowoczesne gabine-
ty lecznicze. Centrum wellness z niezwykle bogatą ofertą za-
biegów regeneracyjnych i wykwalifikowanym personelem to 
gwarancja udanego pobytu. 
Zazdrościmy Węgrom uroków wód termalnych, nowocze-
snych ośrodków spa, smacznej kuchni, doskonałych win… 
A wystarczy zaplanować urlop u naszych bratanków znad 
Dunaju. Zwłaszcza że jesteśmy tam mile widzianymi gośćmi. 

water massage. Apart from attractive waters, the guests 
can enjoy sporting and recreational facilities, including a 
stadium, zoological gardens, an amusement park, rock park 
and summer theatre.
Eger is also tempting. It is one of the more beautiful Hunga-
rian cities, located at the foot of the Bukowe Mountains. The 
baths built by the Turks are still in operation today. The wa-
ter is a bit radioactive, it includes calcium, magnesium and 
carbon dioxide. People come to rest and have treatment on 
their motor organs, and the baths also help to recuperate 
from orthopedic operations. 
The Budapest bathing resort, Palatinus located on Marga-
ret Island is equally attractive. It is one of the nicest bathing 
resorts in Europe. There are two exclusive hotel-health re-
sorts in the vicinity, where one can have baths all year ro-
und. I was most impressed with the Egerszalók complex si-
tuated at the foot of the limestone mountain. On the hillside 
the spurting water from the spring has created colourful ter-
races and ponds surrounded by white lime cascades.  The 
lime terraces are reminiscent of the Turkish Pamukkale. 
There are 17 covered and open pools, and modern health 
clinics. The wellness centre with a comprehensive offer of 
regenerating treatments and qualified personnel guarante-
es a successful visit.Katedra św. Anny w Debreczynie /  St. Anne’s cathedral in Debrecen

Dojazd: samochodem lub pociągiem Warszawa–Budapeszt. PKS Rzeszów ofe-

ruje regularne połączenia autobusowe na linii Rzeszów–Miszkolc. Połączenia 

lotnicze obsługują MALEV oraz LOT, bilet w obie strony kosztuje 600–800 zł;   

www.malev.com,  www.lot.pl 

Waluta to: 1 forint (HUF), 1 EUR = 268 HUF, 1 USD = 189 HUF

Klimat: Węgry położone są w strefi e klimatu umiarkowanego kontynental-

nego. Najprzyjemniejsze pory roku na urlop to wiosna, lato i wczesna jesień.

Getting there: by car or train Warsaw-Budapest. PKS Rzeszów off ers regular 

bus connections between Rzeszów-Miszkolc. Air fl ights with MALEV and LOT, 

return ticket costs 600-800 PLN; www.malev.com” www.malev.com, www.lot.

pl” www.lot.pl

Currency: 1 forint (HUF), 1 EUR=268 HUF, 1USD=189 HUF

Climate: Hungary has moderate continental climate. The best seasons for ho-

lidays are spring, summer and early autumn.

www.wegry.info.pl

56-61 wegry.indd   60-6156-61 wegry.indd   60-61 11-08-25   10:1011-08-25   10:10



Western CityBoomerang raft tramp – największa tego typu zjeżdżalnia w Europie

Boomerang raft tramp - biggest slide of this type in Europe

TRATRALAND’S FAIRYTALE WORLD
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Dla dzieci to barwny, pełen wrażeń i wyzwań świat wody 
i ruchu. Dla ich rodziców – odpoczynek i relaks w czasie, gdy 
ich dzieci mogą bezpiecznie bawić się w magicznej krainie 
Tatralandia. Od ośmiu lat stworzony u podnóża Tatr wodny 
świat przyciąga gości z wielu miejsc Europy. Oprócz gospo-
darzy mnóstwo tu zawsze Czechów, Węgrów, Polaków. Sły-
chać też inne języki Europy.

WODNE UCIECHY >> Magnesem jest termalna woda 
wydobywana z głębokości 2500 m. Jej pozytywne oddziały-
wanie na układy oddechowy i ruchowy to doskonały powód, 
by z kąpieli w basenach korzystali najmłodsi, dorośli i starsi tu-
ryści. W 11 termalnych basenach (w tym 8 całorocznych) każdy 
znajdzie odpowiednie dla swych potrzeb i możliwości miejsce, 
temperaturę i sposób spędzania czasu. Najwięcej basenowych 
atrakcji czeka oczywiście na dzieci. Zjeżdżalnie, wodne huśtaw-
ki, sztuczny deszcz, wodne kurtyny, wodotryski, ścianka wspi-
naczkowa, interaktywny zamek, wodny tor przeszkód. Każda 
rura i zjeżdżalnia nosi nazwę. Nie sposób je wszystkie wymie-
nić, bo jest ich łącznie... 30. Ci, którzy byli już w Tatralandii, za-
pamiętali z pewnością „najdłuższą słowacką rurę” – Anakondę 
– 146 m. Jednak co roku przybywają tu nowe atrakcje. Hitem 
tego lata jest boomerang raft tramp, największa U-zjeżdżalnia 
w Europie. Wodny świat Tatralandii to także relaks dla duszy 
i ciała, zbawienny dla zdrowia i regeneracji sił. Zapewniają 
go liczne sauny usytuowane w obrębie aquaparku, z których 
można, za dodatkową opłatą, korzystać trzy godziny w cią-

gu dnia. Woda, aromaterapia i muzyka to doskonałe 
połączenie przywracające równowagę ciała i duszy... 
I to w czasie, gdy dzieci bezpiecznie i radośnie szaleją 
w basenowym, bajecznym świecie.

Z ŁÓŻKA DO WODY >> Z aquaparkiem są-
siaduje kompleks pobytowy Holiday Village Tatralan-
dia. Wart polecenia tym, którzy z basenów u podnóża 
Tatr zechcą skorzystać w trakcie rodzinnego urlopu. 
Zarówno, latem jak i zimą. 155 bungalowów i apar-
tamentów, nowocześnie i przytulnie wyposażonych 
oddalonych jest zaledwie kilkadziesiąt metrów od aqua-
parku, ale też od westernowej wioski, urządzonej 
w stylu XIX-wiecznego amerykańskiego miasteczka. 
Przyjezdny bezpiecznie zaparkuje tu samochód, ma 
do dyspozycji restaurację, sklep, kantor. I co bardzo 
ważne, niezwykle uprzejmą i szybką obsługę. Po wyj-
ściu z basenu można nadal korzystać z ruchu na świe-
żym powietrzu dzięki boiskom sportowym, kortom, 
kręgielni. Na dzieci czekają place zabaw. Zimą rusza 
lodowisko i naśnieżony stok. Tegoroczna nowość to 
kino w technice 5D! Widzowie oglądają filmy, czując 
tatrzański wiatr we włosach. 

HOP NA CHOPOK >> Będąc w Tatralan-
dii, nie sposób nie wybrać się... w Tatry. Z Kotliny 
Liptowskiej, w której usytuowana jest Tatralandia, 
podziwiać można szczyty słowackich Tatr Niskich 
i Zachodnich. Zaprawieni w pieszych wędrówkach 
turyści mogą wybrać się m.in. na Chopok, drugi co 
do wysokości szczyt Tatr Niskich (2024 m n.p.m.). 
Mniej wytrawni dotrą tam kolejką linową. Na jed-
nych i drugich czekają niezapomniane widoki, 
a u podnóża, na zboczu góry – jaskinie. Turyści nie 
powinni też zapomnieć o odwiedzeniu urokliwego 
Liptowskiego Mikulasza miasteczka na krańcach któ-
rego rozpościera się bajkowa Tatralandia.

Bajeczny Bajeczny 
     świat Tatralandii     świat Tatralandii

www.tatralandia.sk

Dojazd: turysta z  Polski do Tatralandii najszybciej dotrze przez przejście graniczne 

w Chyżnem (od granicy ok. 60 km). 

Getting there: The quickest way a tourist will reach Tatraland from Poland is through 

the border with Chyżne (approx. 60 km from the border).

e-mail: info@tatralandia.sk, reservation@tatralandia.sk, tel. +421 445 477 852

Ràztockà 21, 031 05 Liptovský Mikulàš, Slovakia

Woda, zjeżdżalnie, tory prze-
szkód, boiska,  place zabaw, 

westernowa wioska, minizoo. 
Tatralandia. Największy sło-

wacki aquapark to  wymarzone 
miejsce rodzinnego wypoczynku. 

Water, slides, obstacle courses, 
sports fields, playgrounds, wild-
west village, mini zoo. Tatraland. 
The biggest Slovak aquapark is the 
perfect place for family holidays.  

For children it is a world of water and action, full of colour, exci-
tement and challenge. Built eight years ago at the foot of the 
Tatra mountains it attracts guests from many places in Euro-
pe, including from the Czech Republic, Hungary and Poland.    

WATER DELIGHTS >> Thermal springs extracted 
from depths of 2,500m are like a magnet here. It is good 
for respiratory and motor systems, and bathing in the pools 
is good for the young, adults and very elderly tourists. In the 
11 thermal mineral pools everyone will find the right spot, 
temperature and a way of spending their time. Of course, 
the greatest number of pool attractions is waiting for the 
children. Water slides and swings, artificial rain, water curta-
ins, fountain jets, climbing wall, interactive castle and water 
obstacle courses. Tatraland’s water world includes also rela-
xation for the soul and body. There are many saunas located 
within the aquapark that can be enjoyed for an extra fee. 
Water, fragrances and music is an excellent combination 
that brings back balance to the body and soul… And that 
can be enjoyed when the children are safely having fun in 
the fairyland world of water.

FROM BED TO WATER >>  The Tatraland Holiday Village 
complex is adjacent to the aquapark. It is open both in summer 
and winter. The 155 bungalows and apartments with modern fa-
cilities is merely several dozen meters from the aquapark and also 
from the wild-west village rerecreated in the 19th century Ameri-
can village style. There is a car park, restaurant, shop and money 
exchange. And importantly, the service is exceptionally polite and 
efficient. Upon leaving the pool one can continue sporting activities 
on the sports fields, courts and bowling alley. There is a playground 
for children. In winter there is a skating rink and a ski slope. A 5D 
outdoor cinema is a novelty this year.  

HOP ONTO CHOPOK >> While in Tatraland you have to 
drop into … the Tatras. From the Liptovská Valley where Tatraland 
is located one can admire the peaks of the Slovak Low and West 
Tatras. Seasoned hikers can walk to the top of Chopak, the second 
highest peak of the Low Tatras with 2,024 m above sea level. 
Others can use the funicular. Both travelers will have unforgetta-
ble views, and there are caves at the foot of the mountain. Tourists 
should also visit the pretty Liptovský Mikuláš town on the edge of 
Tatraland.

62-63 Tatralandia.indd   62-6362-63 Tatralandia.indd   62-63 11-08-25   10:1111-08-25   10:11
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Wielu z nas pamięta sceny z filmów „Ogniem 
i mieczem”, „Pan Tadeusz”. Ale nie każdy 

wie, że miejsca, w których były nagrywane, 
można odwiedzić, wejść do XIX-wiecznej 
chłopskiej chaty i szlacheckiego dworku, 

w karczmie Jankiela skosztować najlepszego 
chleba – wypiekanego tak, jak niegdyś robiono 

to na polskiej wsi.

Aby przenieść się w czasie, wystarczy wyruszyć na wycieczkę 
do Sierpca, miejscowości położonej ok. 120 km na północny 
zachód od Warszawy. Znajduje się tam Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej. To skansen, ale nietypowy, bo tętniący życiem.
Można w nim zobaczyć kilkanaście chłopskich domów, sto-
dół, zabudowań gospodarczych, dwór, kościół, kaplicę, wia-
trak. Wejść do izb wyposażonych dokładnie jak sto lat temu, 
poczuć zapach historii. Budynki zgromadzone w skansenie  
powstawały w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. 
Każdy z nich jest trochę inny, każdy otoczony ogródkiem 
kwiatowym, zadbanym warzywniakiem albo sadem. Nietrud-
no odnieść wrażenie, że gospodarze wciąż tu mieszkają, że 
wyszli jedynie na chwilę. 
Warto wiedzieć, że Muzeum to nie tylko skansen. Ekspozycje 
podziwiać można  także w ratuszu, a w niedalekim Bieżuniu 
znajduje się  jego oddział – Muzeum Małego Miasta. A już 
wkrótce powstanie tu nowoczesne centrum rekreacyjne i kon-
ferencyjne. Placówka nie ogranicza się bowiem  do zbierania 
i ochrony pamiątek. W tym urokliwym miejscu odbywają się pre-

lekcje, konferencje, lekcje historii dla odbiorców w każdym wieku 
oraz pokazy rzemiosła ludowego i dawnych prac codziennych.

JUBILEUSZOWE ATRAKCJE >> Ten rok jest w Mu-
zeum wyjątkowy: mija 40 lat od jego powstania. W salach 
wystawienniczych ratusza i Muzeum Małego Miasta w Bieżu-
niu otwarte zostaną wystawy jubileuszowe, a w dniach 8-10 
września 2011 r odbędzie się  Międzynarodowa Konferencja 
Skansenowska. Dla gości przewidziano wiele atrakcji i imprez 
plenerowych. Skansen ożyje w sposób szczególny: we wnę-
trzach chałup, zagrodach oraz pomieszczeniach dworskich na 
terenie ekspozycji muzealnej odbywać się będą  inscenizacje ży-
cia codziennego, a o oprawę muzyczną imprez zadbają ludowe 
zespoły. 

HISTORIA Z PERSPEKTYWĄ NA PRZYSZŁOŚĆ
>> W tym Muzeum czas się nie zatrzymuje. Planowane jest 
powiększenie terenu ekspozycji, wzbogacenie o nowe obiek-
ty, a także modernizacja Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. 
Wkrótce w skansenie stanie kolejny dwór z Uniszek Zawadzkich 
oraz chałupa z Zakrzewa Kościelnego. Niebawem rozpocznie się 
też budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego.Będzie to idealne 
miejsce na zorganizowanie pobytu integracyjnego, kongresu  czy 
szkolenia dla firm, niezapomnianej lekcji historii dla uczniów,  re-
kreacji i wypoczynku dla wszystkich, którzy chcą wrócić do korze-
ni albo po prostu odpocząć w tym niezwykłym otoczeniu. 

www.mwmskansen.pl

Jak dojechać: drogą krajową nr 10

Warto wiedzieć: od maja do września w każdą niedzielę odbywają 

się imprezy plenerowe „Niedziela w skansenie”,  4 września „Wykopki”. 

Uroczystości jubileuszowe: 8-9 września 2011 r. – Międzyna-

rodowa Konferencja Naukowa, 10-11 września – imprezy plene-

rowe  „Weekend w skansenie”  –  wstęp bezpłatny.

Getting there: National Road No. 10.

Must see: “Sunday in the Outdoor Museum” events every Sunday 

from May to September. “Wykopki” 4 September. 

Jubilee celebrations: International Scientifi c Conference on 8-9 

September, 2011, “Weekend in the Outdoor Museum” events on 10-11 

September, entry free.

Impreza plenerowa „Żniwa w skansenie” / “Harvest in open-air museum” event 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe / Conference and Education Centre  

             MUSEUM IN SIERPC – TRAVEL IN TIME                       MMMMM  USSSSEUEUEUEUEUEUM INININININ SSSSSIIIEIERPRPRRPC – TTTTTRTRAVAVAVAVELELELELELEL IN TITIIIMEMEMEMEME

Muzeum Muzeum 
w Sierpcuw Sierpcu  
      – podróż w czasie– podróż w czasie

Many of us remember scenes from the film 
“Fire and Sword” and “Pan Tadeusz”. 
But few know that the places where 
they were filmed can be visited. One can enter 
a 19th century peasant cottage and an aristo-
cratic manor house and in Jankel’s inn taste 
the best bread, baked like in a Polish village 
in the past.

To travel back in time, it is enough to take a trip to Sierpc, a 
place situated approx.120 km north west of Warsaw. There 
is a Masovian Village Museum. It is an unusual outdoor mu-
seum, because it pulsates with life. 
One can see there several dozen peasant cottages, barns, 
outhouses, manor house, church, chapel and a windmill. 
Walk into rooms decorated exactly as one hundred years 
ago and get a taste of history. These buildings were built 
in the second half of the 19th and beginning of the 20th 
century. Each one is a little different, surrounded by a flower 
garden, and well-looked after vegetable patch or an orchard. 
There is a feeling that the owners sill live here, but are ab-
sent for a moment.  
It’s worth knowing that the Museum is not only an open-air 
exposition. Exhibits can be admired also in the town hall, 
and in its branch, the Museum of a Small Town in nearby 
Bieżuń. Shortly, there will also be a modern recreation and 
conference centre. But focus is not only on collecting and 
protecting mementos. In this pretty place there are classes, 

conferences, history lessons for all ages and folk art and 
craft demonstrations.

JUBILEE ATTRACTIONS >> It is an exceptional year 
for the Museum, which will be celebrating its 40th anniver-
sary. Jubilee exhibitions will be open in the town hall’s exhi-
bition rooms and in the Museum of a Small Town in Bieżuń. 
An International Open-Air Museum Conference will be 
held during 8-10 September, 2011. Many attractions and 
outdoor events have been planned for guests. The open-air 
museum will come alive in a unique way: a re-enactment of 
every day life will be organised in the interiors of the cot-
tages, inns, and in the manor house rooms, while folkloric 
groups will provide musical entertainment.

HISTORY FOR THE FUTURE >> Time doesn’t stand 
still in this Museum. There are plans to enlarge the exhibi-
tion area, add new buildings and modernise the Museum of 
a Small Town in Bieżuń. Soon, another manor house from 
Uniszek and a cottage from Zakrzew Kościelny will appear 
there. Shortly also a Cultural and Recreation Centre will be 
built there. That will be an ideal place to organise conferen-
ces, integrating events, company workshops, unforgettable 
history lessons for students and for rest and recreation for 
all those who want to return to their roots or simply relax in 
these unique surroundings.  

64-65 sierpc skansen.indd   64-6564-65 sierpc skansen.indd   64-65 11-08-25   10:1211-08-25   10:12
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Koszęcin należy dziś do najciekawszych 
miejsc na turystycznej mapie Polski. 
Nie tylko z racji architektonicznych 

walorów pałacu otoczonego rozległym par-
kiem. Gospodarz kompleksu – znany w kraju 
i na świecie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 
Stanisława Hadyny – prowadzi tam otwartą 

dla szerokiej publiczności działalność.

Zespół „Śląsk” znany jest od ponad pół wieku. Od 1953 roku 
prezentuje w kraju i na świecie polski folklor. W repertuarze 
ma dwadzieścia różnorodnych programów, od wielkich wido-
wisk, poprzez koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki 
klasycznej i sakralnej. Występy zespołu obejrzało jak dotąd 
ponad 25 milionów widzów – w Polsce i w 44 krajach na 
wszystkich kontynentach. Zasłużenie więc „Śląsk” zyskał  mia-
no ambasadora polskiej kultury. W 2005 roku, w siedzibie ze-
społu – w pałacu w Koszęcinie – powołano Śląskie Centrum 
Edukacji Regionalnej. Tak zaczął się nowy rozdział działalności 
„Śląska”. W odnowionym kompleksie pałacowo-parkowym 
członkowie zespołu prowadzą artystyczne warsztaty dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, dla amatorów i profesjonalistów. 
Koszęcin stał się sceną Międzynarodowego Przeglądu Muzyki 
i Pieśni im. Stanisława Hadyny oraz Regionalnego Przeglą-
du Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Pod 
egidą Centrum rozkwitła działalność wydawnicza związana 
z kulturą Śląska i innych regionów, a pałacowe pomieszczenia 
użyczane są na konferencje i szkolenia.

Today Koszęcin is one of the most interesting 
places on the Polish tourist map. 
That’s not only due to architectural qualities of 
the palace surrounded by a vast park. The Sta-
nislaw Hadyna “Slask” Song and Dance Ensem-
ble, which is very well known in Poland and 
abroad, looks after the complex and conducts 
activities open to a wide range of people. 

The “Slask” Ensemble has been known for over half a century. 
Since 1952 it presents Polish folklore in Poland and around the 
world. It has twenty varied programs, from huge shows to edu-
cational concerts, through to the presentation of classical and 
sacred music. So far, more than 25 million people in Poland and 
in 44 countries on all continents have seen the ensemble per-
form. Hence, “Slask” deserves the title of ambassador of Polish 
culture.
 In 2005 the Silesian Regional Education Centre was establi-
shed in the palace in Koszecin where the ensemble is located. 
This was the start of a new field of activity for “Slask”. Artistic 
workshops for children, youth and adults, both for amateurs 
and professionals are held at the renovated palace and park 
complex. Koszecin has become the stage for Stanislaw Hadyna 
International Music and Song Review and Prof. Adolf Dygacz  
“Silesian Singing” Regional Song Review.  Publications associa-
ted with Silesian culture and other regions has flourished under 
the aegis of the Centre, and the palace is used for conferences 
and training.    

KOSZĘCIŃSKIE GRY I ZABAWY  >> Imprezą ad-
resowaną do najszerszej grupy odbiorców jest „Śląski Ogród 
Sztuk” – cykl artystycznych spotkań z muzyką, teatrem, tań-
cem i śpiewem, który trwa od maja do października. Bar-
dzo ważne w kalendarzu imprez „Święto Śląska” to wielki, 
trzydniowy piknik artystyczny Zespołu „Śląśk” organizowany 
z okazji rocznicy jego powstania i zakończenia kolejnego se-
zonu. Wśród atrakcji są m.in. koncerty „Śląska”, występy wo-
kalnych i tanecznych zespołów artystycznych, kabarety, poka-
zy pirotechniczne, wesołe miasteczko, losowanie pamiątek. 
Inne letnie imprezy to piknik łowiecko-leśny „Cietrzewisko” 
czy piknik „Country w Leśnej Dolinie”. Bogaty program arty-
styczny, plenerowe zabawy, znakomita kuchnia, atrakcje dla 
dzieci – to wszystko przyciąga wielotysięczną publiczność. 
Lato w Koszęcinie upływa pod znakiem zabawy, ale też nauki 
w Letniej Szkole Artystycznej. Można w niej rozwijać zainte-
resowania tańcem, śpiewem, a ostatnio także malarstwem. 
Z roku na rok taka forma edukacji zyskuje coraz większe grono 
sympatyków, także z zagranicy, a program szkoły jest bogat-
szy i bardziej urozmaicony. Możliwość szkolenia pod okiem 
najlepszych pedagogów, w znakomitych warunkach siedzi-
by Zespołu to gratka dla wielu młodych ludzi. Uczestnicząc 
w warsztatach, mają gwarancję przyjemnego pobytu w pięk-
nych wnętrzach i nowoczesnych salach dydaktycznych, a jed-
nocześnie fachowej opieki kadry pedagogów tańca i śpiewu, 
na najwyższym, często międzynarodowym poziomie.

GENIUS LOCI  >> Organizowane w Koszęcinie przed-
sięwzięcia i wydarzenia artystyczne są niezwykłe – bez wąt-

         Do Koszęcina, 
        na „Śląsk”THROUGH KOSZĘCIN TO “SLASK”

 „Śląsk”  to marka znana na całym świecie. Zespół pracuje na nią od 58 lat

“Śląsk” is a brand known throughout the world. 

The Ensemble has been working for the title for 58 years

KOSZECIN’S FUND AND GAMES >> The “Silesian 
Garden of Performances” is intended for the widest audien-
ces. It is a series of artistic encounters with music, theatre, 
dance and song, which is held from May to October. The 
“Silesian Festival” is very important in the events calendar; 
it is the “Slask” Ensemble’s huge, three-day artistic picnic. 
Attractions include “Slask” concerts, performances by vocal 
and dance ensembles, cabaret, fireworks, funfair and a so-
uvenir draw. Other summer events include a “Cietrzewisko” 
hunting and forest picnic and the “Country in a Forest Valley” 
picnic.  A rich artistic program, outdoor games, fantastic cu-
isine and attractions for children - all this attracts several tho-
usand people. Summer in Koszecin is full of fun and games, 
as well as education at the Summer Artistic School. One can 
broaden ones interest in dance, song, and recently also in pa-
inting. With each year this educational form becomes more 
popular, also among foreigners, and the school’s program 
is more extensive and varied. The ability to learn under the 
watchful eyes of the best teachers in a fantastic location with 
great conditions is a windfall for many young people. They 
are guaranteed of a pleasant stay in beautiful palace interiors 
and modern classrooms, and at the same time have a pro-
fessional team of song and dance teachers, with the highest 
standards, often at international level.

GENIUS LOCI >> The activities and artistic events or-
ganised in Koszecin are unique and undoubtedly the magic 
of the area contributes towards that. Koszecin is located in 
the Tarnowskie Mountains region. The beginnings of the 
settlement date back to 1275. The estate changed hands 
many times, in early 19th century is became the property 
of Hohenlohe-Ingelfingen,’s, a German princely family, which 
besides the estate and land also owned mines and foundry in 
the area. The German owners built a residence in neo-classi-
cal style in 1829. In keeping with the trend of the times, they 
surrounded the huge three-winged palace by a vast English 
garden, taking advantage of the landscape’s natural attribu-
tes. Many trees, which today rustle in the palace gardens are 
considered to be nature’s monuments.  One can find here 
small-leaved linden trees, chestnut trees, beech trees, ash 
trees, sycamore trees and pedunculate oaks. There are also 
a few exotic trees.  The palace itself is one of the biggest neo-
classical buildings in Poland. 19th century wall murals and 
some elements of the rooms’ décor have been preserved. 
There is a beautiful round empire-style tile oven in the Green 
room and the Ballroom located in the most beautiful west 
wing opens out onto a terrace looks out onto the imposing 
park. A monument of Prof. Stanislaw Hadyna, the founder 
of “Slask” was unveiled in the courtyard in front of the pa-
lace in 2006. It is popularly called the professor’s bench, 
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pienia przyczynia się do tego magia miejsca. Koszęcin 
leży w rejonie Tarnowskich Gór, początki osady datuje 
się na 1275 rok. Majątek przechodził z rąk do rąk, na 
początku XIX w. stał się własnością niemieckiej rodzi-
ny książęcej Hohenlohe-Ingelfingen, która oprócz dóbr 
ziemskich posiadała w okolicy kopalnie i huty. Niemieccy 
właściciele w 1829 roku wznieśli rezydencję w stylu neo-
klasycystycznym. Zgodnie z ówczesną modą potężny trój-
skrzydłowy pałac otoczyli rozległym angielskim ogrodem, 
wykorzystując naturalne walory krajobrazu. Wiele drzew, 
które szumią do dziś w pałacowym ogrodzie, uznano za 
pomniki przyrody. Spotkać tu można lipy drobnolistne, 
kasztanowce, buki, jawory, jesiony wyniosłe i dęby szy-
pułkowe. Jest też kilka drzew egzotycznych.
Sam pałac to jedna z największych neoklasycznych bu-
dowli w Polsce. Zachowały się w nim XIX-wieczne ma-
lowidła ścienne i niektóre elementy wystroju sal. W sali 
Zielonej zachwyca okrągły empirowy piec kaflowy, 
Balowa – usytuowana w najpiękniejszym, zachodnim 
skrzydle – otwiera się na park imponującym tarasem wi-
dokowym. Na dziedzińcu przed pałacem w 2006 roku 
odsłonięto pomnik założyciela „Śląska”, profesora Stani-
sława Hadyny. Popularnie nazywa się go ławeczką pro-
fesorską, ponieważ pan profesor wita gości, siedząc na 
ławce parkowej. Pyka fajeczkę, a w rękach trzyma nuty 
pieśni „Helokanie”.
Melomani powinni zajrzeć koniecznie do wyremontowanej 
kaplicy, która dziś jest kameralną salą koncertową,  a mi-
łośnicy folkloru do dawnego budynku folwarcznego, który 
stał się Domem Pracy Twórczej imienia Adolfa Dygacza – 
etnografa, muzykologa i zasłużonego dla regionu folklo-
rysty. Urządzono tutaj Izbę Tradycji Zespołu oraz wystawę 
śląskich strojów ludowych. Dla potrzeb artystycznych wy-
korzystana została także dawna przypałacowa ujeżdżalnia. 
Dziś jest to Pawilon im. Elwiry Kamińskiej, wybitnego cho-
reografa i pedagoga, współtwórczyni „Śląska”. 

Dojazd: Z Częstochowy drogą 907, z Tarnowskich Gór drogą nr 11, w miejscowości  Tworóg 

w prawo drogą 907; pociągiem z Kluczborka lub z Katowic.

Noclegi, rezerwacja: Kompleks dysponuje bazą noclegową z pokojami w  standardzie 

2-, 3-gwiazdkowego hotelu (57 miejsc w 4 apartamentach, 6 pokojach typu „studio” , 2 

pokojach jednoosobowych, 13 dwuosobowych, 1 trzyosobowym). Zaplecze noclegowe  

przeznaczone jest głównie dla grup zorganizowanych. Go-

spodarze zapewniają kompleksową obsługę imprez i relaks 

dla uczestników. Sale konferencyjne mieszczą łącznie 400 

osób. W  jednej z  reprezentacyjnych sal pałacu mieści się 

restauracja z miejscami dla 100 osób. Rezerwacja: Śląskie 

Centrum Edukacji Regionalnej, telefon (34)  310 64 03, 

e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

Getting there: from Czestochowa take route 907, from 

Tarnowskie Góry Route 11, in Twaróg go right on Road 907, 

by train from Kluczborek or Katowice.

Accommodation reservation: The Complex has 2 

and 3 star hotel accommodation (a total of 57 beds in 

4 apartments, 6 studio rooms, 2 one-person rooms, 13 

two-person rooms, and 1 three-person room). The ac-

commodation is mainly designed for organised groups. 

Full event management and relaxation for participants 

is provided. Conference rooms hold 400 people. There is 

a restaurant for 100 people in one of the elegant palace 

rooms. Reservations: Silesian Regional Educational Centre, 

ph. (34) 310 64 03,  email: centrum.edukacji@zespolslask.pl

więcej na:    www.zespolslask.pl

pl

Neoklasycystyczny Pałac w Koszęcinie – widok od strony parku

Neo-classical Palace in Koszęcin – view from the park.

Sala Widowiskowa w Pawilonie im. Elwiry Kamińskiej

Auditorium in Elwira Kamińska Pavilion

Barbara Jampolska-Wasiak

Kraina srebrem płynąca
Kolorowy, wydany starannie „Argentyna. Przewodnik ilustrowany“ zaczyna się od rozdziału „Największe 
atrakcje“. Po jego przeczytaniu ma się od razu ochotę pakować walizki, by zobaczyć wodospady Iguaçu, 
lodowiec Perito Moreno, La Boca, wąwóz Atuel i wiele innych niezwykłych miejsc. I ta wołowina! Nazwa 
Argentyna pochodzi od słowa argentum, czyli srebra, na którego poszukiwanie w XVI w. wybierali się 
w te strony kolejni, zazwyczaj hiszpańscy odkrywcy. O nich i o minionych, barwnych wydarzeniach prze-
czytamy na początku przewodnika. Dalej zamieszczono informacje o miastach i zabytkach, ubarwione 
ciekawostkami i pięknymi, często niebanalnymi zdjęciami. Do każdego rozdziału przyporządkowana 
jest dość dokładna mapa, ściśle powiązana z treścią, zamieszczono także orientacyjne plany wybranych 
miast. Na kilkunastu ostatnich stronach znajdują się informacje praktyczne (noclegi, komunikacja, przy-
datne dla obcokrajowca adresy). Z „Argentyną“ można dość dokładnie zaplanować sobie interesującą 
podróż, choć sama książka nie nadaje się, by ją wrzucić do plecaka – taka ilość informacji musi ważyć!

„Argentyna. Przewodnik ilustrowany“, wyd. Berlitz, cena ok. 60 zł

Tajemnice Pomorza Zachodniego
Książka Michała Rembasa jest niewielka i poręczna, co dla wielu zapewne będzie zachętą, by po nią 
sięgnąć. Jednak gdy zaczną już czytać, zaleta zamieni się w wadę, bowiem „Zachodniopomorskie tajem-
nice“ po prostu się połyka. W każdym zdaniu czuje się, że opisywane miejsca są pasją autora. A temat 
– jak to z tajemnicami bywa – wciąga czytelnika od pierwszego do ostatniego słowa. Kto powyginał w 
ósemki graby tworzące aleję w Siemczynie? A w łuki Krzywy Las nieopodal Gryfina? Dlaczego królewski 
błazen ma piękny, bogato zdobiony grób w Sownie? I – moim zdaniem najlepsza historia z całej książki 
– kim był najwyraźniej kompletnie pozbawiony talentu „mistrz z Czachowa“, który namalował wstrząsa-
jące polichromie w tamtejszym kościele, np. rycerza z chorągwią jako żywo przypominającą parasolkę, 
na koniu z powyłamywanymi nogami? Czytelnik nie zawsze otrzymuje odpowiedź na nurtujące pytania. 
Ale to daje impuls, żeby wyruszyć samemu na Pomorze Zachodnie.  

Michał Rembas, „Zachodniopomorskie tajemnice“, wyd. Walkowska Wydawnictwo/Jeż, cena 24,90 zł

Japonia praktycznie
Japonia jawi się Europejczykowi jako kraj intrygujący, a nade wszystko egzotyczny. Zdawali sobie z 
tego sprawę autorzy pascalowskiego praktycznego przewodnika „Japonia“, którzy poświęcili bardzo 
obszerny rozdział wstępny kwestiom zasadniczym. Obok wiadomości na temat historii, sztuki i najwięk-
szych atrakcji, sporo ów, atrakcji przyrodniczych i kulturalnych, których w Kraju Kwitnącej Wiśni jest co 
niemiara. Bardzo pomocna na pewno będzie część poświęcona językowi, gdzie obok miniaturowego 
słowniczka znajdują się objaśnienia kulinarne (chyba tylko sake i sushi brzmią znajomo!) i japońskie 
nazwy ważnych dla turysty obiektów. Trochę szkoda, że w książce nie ma zdjęć (kilka inspiracyjnych 
fotografii znajduje się jedynie na początku przewodnika), ale cóż, nie można mieć wszystkiego. 

Beth Reiber, Janie Spencer „Japonia“, wyd. Pascal, cena ok. 60 zł

as the professor welcomes guests while sitting on a park bench. 
He’s smoking a pipe and is holding music score to the “Heloka-
nie” song.  Music lovers must have a look at the renovated chapel, 
which today is a chamber concert hall, and those who love folklore 
should head for the old farm building, which has been converted to 
the Adolf Dygacz Creative Work Centre. Dygacz was an ethnogra-
pher, musicologist and had rendered great service in developing 
the region’s folklore. The Chamber of the Ensemble Traditions has 
been set up here as well as an exhibition of Silesian folk costumes. 
The old horse riding area near the palace has been converted to 
the Elwira Kaminska Pavilion, a distinguished choreographer and 
pedagogue, co-founder of “Slask”.
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