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redaktor wydania

editor of issue

Wiosna to wspaniały czas na krótkie week-

endowe wypady. Nie ma jeszcze męczą-

cych upałów, można więc wsiąść na rower 

i nie tylko przyjemnie spędzić czas na łonie 

przyrody, ale jeszcze poprawić formę. Ide-

alne warunki do jazdy na rowerze znajdzie-

my w Górach Świętokrzyskich. Mamy tu do 

wyboru kilkadziesiąt tras rowerowych, od 

łatwych do wymagających sporych umie-

jętności i kondycji, o łącznej długości po-

nad 3 tysięcy kilometrów.

Dzieci niecierpliwie czekają już na 1 czerw-

ca. Warto spędzić ten dzień w szczególny 

sposób. Można na przykład zabrać swoje 

pociechy do Pacanowa na huczne urodzi-

ny Koziołka Matołka połączone z Festiwa-

lem Sztuki Dziecięcej. Innym pomysłem na 

Dzień Dziecka może być wypad do jedne-

go z parków rozrywki u naszych zachod-

nich sąsiadów.

Spring is a perfect time for short week-

end trips. There is no strenuous heat yet 

and you can get on your bike and not only 

spend your time in the nature but get better 

shape. Ideal conditions for cycling can be 

found in the Świętokrzyskie Mountains. We 

can choose between dozens of bike trails, 

from easy to demanding considerable skill 

and fitness, with the length of over 3000 

km in total.

Children are waiting impatiently for the 1st 

June. It is worth to spend this day in a very 

special way. One choice is to take your kids 

for the boisterous ‘Matołek the Goat’s bir-

thday to Pacanów and to Children’s Art Fe-

stival. Another idea for spending Children’s 

Day can be a trip to one of the theme parks 

in Germany.
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APTECZKĘ ZOSTAWIAM W DOMU
I LEAVE MY MEDICINE 

CABINET AT HOME

Świat się skurczył w czasie i przestrzeni do wymiaru kilku, kil-

kunastu godzin. Tyle wystarczy, by dotrzeć w odległe zakątki 

naszego globu. Są też minusy nagłej zmiany miejsca – orga-

nizm nie ma czasu, żeby się dostosować do nowych warun-

ków. Inna strefa czasowa, klimat, dieta, woda. Bywa, że za-

czyna fiksować i trzeba sięgnąć po leki. 

Moja żona zapadła kiedyś w indyjskim Puszkarze na zapale-

nie nerek. Lekarstwa nabyte w warszawskiej aptece okazały 

się nieskuteczne. W końcu zdesperowana weszła do hindu-

skiej przychodni i apteki w jednym. Siwobrody lekarz odziany 

w tradycyjny dhoti wysłuchał jej, po czym zalecił ziołowe ta-

bletki. Po trzech dniach było po chorobie. A problemy z ner-

kami nie wróciły do dzisiaj.

Moja córka lat 3 w Kapadocji zaczęła wymiotować, a wkrót-

ce dostała biegunki i wysokiej temperatury. Przyczyną była 

prawdopodobnie nieprzegotowana woda, którą wypiła. 

Miejscowy doktor przepisał turecki medykament i zalecił pi-

cie odgazowanej coca-coli. Córcia wkrótce doszła do siebie, 

a my mogliśmy kontynuować podróż. 

Cała rodzina, nie wyłączając mnie, płynąc statkiem po Nilu, 

zachorowała na klasyczną „zemstę faraona”. Sięgnęliśmy po 

sprawdzone w kraju nifuroksazyd i no-spę. Raz, drugi, trze-

ci… bezskutecznie. Nadal, zamiast afrykańskich krajobrazów,  

częściej oglądaliśmy wnętrze toalety. Znowu trzeba było za-

witać u medyka, tym razem egipskiego. Ten zaaplikował nam 

po zastrzyku oraz tutejsze odpowiedniki naszych lekarstw: 

antinal i nu-spasm. Rano obudziliśmy się jak nowi. 

Zamiast obciążania się apteczką (a raczej całą apteką) war-

to zaufać wiedzy lekarskiej, nawet jeśli jest wyrażona w nie-

znanym nam języku. No, chyba że tam, gdzie się wybieramy, 

nie ma lekarza… 

The world has shrunken over time and space to the dimension 

of a few, dozen hours. It is enough to reach distant corners of our 

globe. There are some disadvantages of a sudden change of pla-

ce though - the body does not have time to adapt to the new con-

ditions. Different time zone, climate, diet, water. It happens that it 

goes crazy and you must reach for some medications. 

Once upon a time, in Indian Pushkar, my wife got nephritis. Medi-

cines purchased in a pharmacy in Warsaw proved to be ineffecti-

ve. Eventually, she got desperate and entered an Indian clinic and 

pharmacy in one. Grey-bearded doctor wearing a traditional dho-

ti heard her out and recommended herbal pills. After three days 

disease was gone. And the problems with the kidneys hasn’t re-

turned until today.

My daughter, age 3, began vomiting in Cappadocia and soon got 

diarrhea and fever. This was caused probably by unboiled water 

she had drunk. Local doctor prescribed Turkish medication and 

recommended drinking degassed Coke. My dear daughter soon 

recovered and we could continue the journey. 

Once, sailing on ship on the Nile with my whole family, we became 

victims of the classic „Pharaoh’s revenge”. We tried „nifuroxazide” 

and „no-spa” bought in Poland but without any effect. Once, twice, 

third time ... to no avail. Still, instead of African landscapes, we were 

sightseeing the interior of the local toilets. Once again we had to vi-

sit a local medicine-man, this time an Egyptian one. He administe-

red  injection and local equivalents of our medicines: „antinal” and 

„nu-spasm”. Next morning we woke up as new ones. 

Instead of burdening one selves with a medicine cabinet (or rather 

with the entire pharmacy in our case) it is worth to make use of me-

dical, local knowledge, and trust it even if it is verbalized in a fore-

ign language. Unless, in the place where we are heading to, there 

is no doctor on hand.
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Semana Santa – Święty Tydzień  
Sewilla, Hiszpania

Huczne obchody Wielkiego Tygodnia – naj-
ważniejszego święta katolickiego w Anda-
luzji: uroczyste procesje i imprezy uliczne.

Semana Santa - Holy Week
Seville, Spain

Boisterous celebration of the Holy Week - 
the most important Catholic holiday

 in Andalusia:solemn processions 
and street events 

www.guiasemanasanta.com/sevilla 

Festiwal Wiosna Gospel, Lublin
Koncerty muzyki gospel, wystawy, a przede 
wszystkim jubileuszowa X edycja warszta-
tów gospel.
Spring Gospel Festival, Lublin
Gospel music concerts, exhibitions, and 
most of all the 10th jubilee edition of the go-
spel workshop.
lublin.gospel.com.pl

7. SLOT Fest „O wschodzie”, Kraków 
Edycja festiwalu poświęcona Kaukazo-

wi, m.in. wykłady, fi lmy, debata, warsztaty 
plastyczne, muzyczne, taneczne.

The 7th SLOT Fest „at sunrise”, Cracow
Festival dedicated to the Caucasus,

including lectures, fi lms, debates, 
and art, music, and dance workshops.

www.wagabunda.krakow.pl 

II Ogólnopolski Studencki Festiwal 
Podróży Kormorany 2012, Olsztyn
Pokazy konkursowe, prezentacje podróż-
nicze zaproszonych gości, fi lmy 
oraz warsztaty i panele dyskusyjne.  
The 2th National Travel Student 
Festival ‘Cormorants’ 2012, Olsztyn
Competition demonstrations, presentations 
by guests travelers invited, 
and fi lms, workshops and panel discussions.
www.osfp.uwm.edu.pl 

Radosna Wielkanoc w Meksyku
Średniowieczne parady, tańce i widowiska 

– obchody Wielkanocy w Meksyku 
to dwa tygodnie radosnej fi esty.

Joyful Easter in Mexico
Medieval parades, dances and perfor-

mances - The celebration of Easter 
in Mexico means two weeks joyous fi esta 

all over the Mexico. 
www.gomexico.about.com/od/festival-

sholidays/p/holy_week.htm 

The Titanic Experience, Belfast
W stulecie zatonięcia „Titanica” otwarcie Ti-
tanic Belfast, centrum kulturalno-muzealne-
go poświęconego zbudowanemu w Belfa-
ście legendarnemu transatlantykowi.
The Titanic Experience, Belfast
On the centenary of the „Titanic” sinking, 
Titanic Belfast, a museum and cultural cen-
ter,devoted to the legendary transatlantic, 
built in Belfast, is opening.
www.titanicbelfast.com 

Palma Kurpiowska 2012, Łyse 
XLIII Konkurs na najpiękniejszą palmę kur-

piowską, któremu towarzyszą imprezy 
folklorystyczne i jarmark. 

Palma Kurpiowska 2012, Łyse
The 43rd competition for the most 

beautiful Kurpian palm,
accompanied by folklore events and fair.

www.gminalyse.pl/palmowa.html 

Zakończenie sezonu zimowego 
z Mariah Carey, Ischgl, Tyrol, Austria
Mariah Carey wystąpi podczas plenerowe-
go koncertu „Top of the Mountain” – to je-
dyny koncert w 2012 roku, w Europie.  
End of winter season with Mariah 
Carey, Ischgl, Tirol, Austria
Mariah Carey will perform during the open-
airconcert „Top of the Mountain” – it is the 
only concert of the star in 2012 in Europe.
www.ischgl.com 

Scoppio del Carro, 
czyli wybuch wozu we Florencji

Kulminacja ulicznych parad i widowisk 
wielkanocnych:eksplozja kolorowych fa-

jerwerków. Na dobrą wróżbę! 
Scoppio del Carro, or explosion 

of the cart in Florence
The culmination of street parades and 

Easter performances: cart arson fi nished 
with anexplosion of colorful fi reworks.

For a good omen!
www.provincia.fi .it 

Pomarańczowy Festiwal, 
czyli Dzień Królowej w Amsterdamie
Huczne uliczne imprezy, które towarzyszą 
urodzinom królowej. Występy, koncerty 
i zabawa do białego rana. 
Orange Festival
or Queen’s Day in Amsterdam
Boisterous street events that accompany
the queen’s birthday party. Stalls with all
good, live music and fun all night long.
www.amsterdam.info/queensday 
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Gdynia Film Festival 
Jedna z największych w kraju imprez fi lmo-

wych. W tym roku o Złote Lwy powalczy 
ponad 30 polskich produkcji. 

Gdynia Film Festival
One of the biggest movie events 

in Poland. This year, more than 30 Polish 
productions will be competing for the Gol-

den Lions Award.
www.fpff.pl

Festiwal PODRÓŻNICY, Bydgoszcz
Druga edycja imprezy: prezentacje, pokazy, 
slajdowiska, warsztaty, spotkania, tańce, 
muzyka i kuchnie świata. Wśród zaproszo-
nych gości jest Elżbieta Dzikowska.
‘Travelers’ Festival, Bydgoszcz
The second edition of the event: presenta-
tions, demonstrations, slide shows, work-
shops, meetings, dance parties, music and 
the cuisines of the world.  
www.podroznicy.byd.pl 

New Orleans Jazz&Heritage Festival
Nowy Orlean, USA 

Doroczne święto miłośników jazzu, 
bluesa, rocka, folku i gospel.  

New Orleans Jazz & Heritage Festival
New Orleans, USA

The annual feast of jazz, blues,
rock, folk and gospel lovers. 

www.nojazzfest.com 

9 Planet DOC Film Festival, 
Warszawa, Wrocław
Jedna z najważniejszych tego typu imprez 
na świecie. Gościem festiwalu będzie ba-
daczka szympansów Jane Goodall.  
The 9th Planet DOC Film Festival,
Warsaw, Wroclaw
One of the most important events of this 
sort in the world. You can watch moving 
domesticdocumentaries and from abroad.
Jane Goodall 
www.planetedocff.pl 

Małopolskie Dni 
Dziedzictwa Kulturowego

W zabytkach architektury drewnianej  prze-
wodnicy będą opowiadać o ich historii i 

związanych z nimi ludziach. 
Days of the Cultural Heritage 

of Małopolska region
Series of meetings with tourist guides insi-

de the monuments of wooden architecture, 
about their history and people related to it.

www.dnidziedzictwa.pl 

Festiwal Filmowy w Cannes
Festiwal fi lmowy w Cannes odbywa się nie-
przerwanie od 1946 r. Na ulicach śródziem-
nomorskiego kurortu przez 2 tygodnie moż-
na będzie spotykać ekranowe sławy. 
Cannes Film Festival
Film festival in Cannes takes place continu-
ously since 1946. In the streets of the Medi-
terranean resort you can meet movie cele-
brities for two weeks.
www.festival-cannes.fr 

Miesiąc Fotografi i, Kraków
Prezentacje prac mistrzów światowej fo-

tografi i, eksperymentalny projekt arty-
styczny oraz ShowOFF dla młodych pol-

skich twórców 
Month of the photography, Krakow

Presentations of the photographs taken 
by world masters, experimental art project

and ShowOFF Section for young 
Polish artists.

www.photomonth.com 

Białe Noce, St. Petersburg
Słońce świeci nawet o północy, a po ulicach 
spacerują ludzie. W tak niezwykłej scenerii 
organizowane są koncerty, przedstawienia 
teatralne, operowe i baletowe.  
White Nights, St. Petersburg
The sun shines even at midnight and the 
streets are full of people walking. In this 
unusual setting concerts, theater plays, 
opera and ballet are performed.
www.saint-petersburg.com 

Isle of Man TT, Wyspa Man, Wlk. Brytania 
Widowiskowe uliczne wyścigi motocyklo-

we, które odbywają się w tym miejscu 
od 1904 r. Maszyny z prędkością 300 
km/h mkną ulicami miasteczek i wsi. 

Isle of Man TT, Isle of Man, Great Britain
Spectacular street motorcycle racing taking pla-

ce at this location since1904. Vehicles 
at 300 km/hare speeding along the streets 

of towns and villages.
www.iomtt.com

Święto Konstytucji Norwegii
Barwne parady, uliczne imprezy, muzyka 
i zabawa. Chociaż wszędzie powiewają 
narodowe fl agi, ludzie przede wszystkim 
bawią się i biesiadują do późnej nocy. 
Norwegian Constitution Day
Colourful parades, street events, mu-
sic and fun party. Despite of nationalfl ags 
everywhere people are having fun and fe-
asting all night long.
www.visitoslo.com/en 
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Choć Liban to najmniejsze z państw Bliskiego Wschodu, zaj-
mujące terytorium porównywalne z obszarem województwa 
świętokrzyskiego, na każdym kroku zachwyca swoją różno-
rodnością. Ten niewielki kraj zamieszkują wyznawcy 18 re-
ligii. Dominują muzułmanie i chrześcijanie – gdy na północy 
i południu kraju słyszy się głównie nawoływania muezinów, 
w zgiełku stołecznych ulic częściej słychać dźwięk kościelnych 
dzwonów. Przenikanie się różnych kultur i religii dostrzeżemy 
zwłaszcza w architekturze, bywa, że dawna wieża kościelna 
jest dziś minaretem meczetu. Dopełnieniem kulturowej mo-
zaiki są liczni przybysze, zwłaszcza imigranci zarobkowi ze 
Sri Lanki oraz uchodźcy z Palestyny. Po bejruckiej promena-
dzie Corniche spacerują zarówno kobiety ubrane w stylu za-
chodnim, w krótkich sukienkach i w butach na wysokim ob-
casie, jak i te ubrane tradycyjnie – owinięte chustami, noszą-
ce hidżab, a nawet burkę. Na ulicy mieszają się różne języ-
ki – co prawda słychać głównie arabski, ale billboardy i znaki 
drogowe w języku angielskim i francuskim sprawiają, że czu-
jemy się jak w Europie.

PARTIA BOGA >> Z czym kojarzy się Liban? Jeśli należa-
łoby szybko wymienić jedno skojarzenie, dla większości czy-
telników byłby to pewnie Hezbollah. Partia Boga, powsta-
ła jako organizacja tworząca antyizraelski ruch oporu w cza-

LEBANON – SWITZERLAND OF THE MIDDLE EAST

Życie skupia się w kosmopolitycznym Bejrucie, 
pełnym drogich samochodów i eleganckich kamienic 
wplecionych w zielone wzgórza, z których roztacza 
się piękny widok na błękitne Morze Śródziemne.

 Szwajcaria Bliskiego Wschodu Szwajcaria Bliskiego Wschodu

Adam Adamus

Mieszanka tradycji z nowoczesnością / The mixture of tradition and modernity

Life is centred in the cosmopolitan Beirut
 full of expensive cars and elegant buildings 

into the green hills offering a wonderful view 
of the blue waters of Mediterranean Sea.

Although Lebanon is the smallest country in the Middle 
East with area comparable to the Świętokrzyskie provin-
ce in Poland, it surprises tourists with its diversity and va-
riety. This small country is a home to eighteen religions! 
Dominating groups are Christians and Muslims: while in 
the North and South of the country you can often hear the 
muezzins calling to prayer, the noisy Beirut streets usually 
echo ringing church bells. The melting pot of different cul-
tures and religions is reflected in the country’s architectu-
re and sometimes a former bell tower becomes a mosque 
minaret. The cultural mosaic is enriched by numerous fo-
reigners, especially immigrants from Sri Lanka and refu-
gees from Palestine. Corniche, the Beirut promenade, wit-
nesses women wearing western style short dresses and 
high heels as well as those wearing more traditional out-
fits – a hijab or even a burqa. The streets sound with many 
languages and, while Arab is obviously the most common 
one, the street signs in English and French make the to-
urists feel at home. 

THE PARTY OF GOD >> What is Lebanon famous for? 
If you were to name the first thing that comes to your mind 
that would probably be the Hezbollah. The Party of God was 
established initially as an anti-Israeli resistance organisation 
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sie wojny domowej, w świadomości zwykłych Libańczyków 
jest po prostu partią polityczną. Od lat widnieje na listach or-
ganizacji terrorystycznych i nie sposób zanegować wielu ak-
tów przemocy dokonanych przez jej członków, ale Hezbollah 
ma też drugą, mniej znaną twarz. Organizacja prowadzi m.in. 
szpitale oraz realizuje wiele projektów społecznych dla naj-
uboższych, czym skutecznie zapewnia sobie poparcie znacz-
nej części społeczeństwa.

BIBLIJNE DRZEWA>> „Sprawiedliwy zakwitnie jak pal-
ma, rozrośnie się jak cedr na Libanie” – taką obietnicę daje 
nam jeden z psalmów Starego Testamentu. Cedry, wyso-
kogórskie drzewa, mają nawet kilkanaście metrów średni-
cy, a wiek najstarszych z nich ocenia się na 1500 lat. Zale-
ty drewna cedrowego – przede wszystkim wyjątkowa trwa-
łość i zapach – były znane już w starożytności. Egipcjanie ce-
nili otrzymywaną z cedru żywicę, używając jej przy mumifika-
cji zwłok. Drewno tego gatunku było najbardziej poszukiwa-
nym materiałem budowlanym, z którego powstały świątynie 
Asyrii, Izraela, Babilonu oraz Persji. Zapotrzebowanie na ten 
surowiec pozwoliło na wielki rozwój nadmorskich miast ów-
czesnej Fenicji – Tyru i Sydonu, które szybko stały się jedny-
mi z największych portów na świecie. Wpływy Tyru za cza-
sów króla Hirama były tak wielkie, że Morze Śródziemne na-
zywano wtedy Morzem Tyryjskim. Intensywna eksploatacja 
cedru, trwająca aż do XX w., nieomal spowodowała wyginię-
cie tego gatunku – obecnie te pomniki przyrody można zoba-

czyć tylko w kilku miejscach. Warto wybrać się do rezerwa-
tu założonego w okolicach Trypolisu, drogą przez malowni-
czą dolinę Kadisza.

MIASTO SŁOŃCA>> Baalbek, położone po drugiej stro-
nie pasma górskiego Liban, znane jest dziś na Bliskim Wscho-
dzie przede wszystkim jako kwatera Hezbollahu. Wjeżdża-
jąc do miasta, nie sposób nie zorientować się, kto jest na-
szym gospodarzem – to Hassan Nasrallah, przywódca Par-
tii Boga. Obok niego z podobną częstotliwością spoty-
kamy w Libanie tylko plakaty z wizerunkiem Musy al Sa-
dra, przywódcy libańskich szyitów, zaginionego w 1978 r. 
Baalbek, w okresie greckim znane jako Heliopolis, czy-
li Miasto Słońca, było od wieków miejscem kultu staro-
żytnych bogów. Monumentalny kompleks z czasów Cesar-
stwa Rzymskiego, wpisany na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO w 1984 r., składa się z 3 świątyń. Wyobraże-
nie o rozmiarach największej z nich, świątyni Jowisza, daje 
6 zachowanych 20-metrowych kolumn. Jako drugą w ko-
lejności wybudowano świątynię Bachusa. Jest ona mniej-
sza od świątyni Jowisza, ale wszystkie zachowane ściany 
i bogato zdobione detale wnętrza sprawiają wrażenie, że 
cofnęliśmy się w czasie o 2 tys. lat. Najmłodsza ze świą-
tyń, poświęcona Wenus, została wybudowana w III w. 
n.e. Całość powstawała przez prawie 400 lat i dogląda-
li jej liczni władcy Rzymu, od cesarza Augusta poczynając, 
na Septymiuszu Sewerze kończąc. 

17

Wnętrze świątyni Bachusa w Baalbek 
The interior of the Bacchus’ temple in Baalbek

Łuk triumfalny w Tyrze / Arch of Triumph in TyreCedry w okolicy Doliny Kadisza / Cedars in the area of  the Kadisha Valley

during the civil war but the Lebanese think of it as just ano-
ther political party. 
Hezbollah has been included in the list of terrorist organisa-
tions for years and one cannot deny numerous violent acts 
committed by its members but the organisation is much 
more than that. It runs hospitals and many community pro-
jects for the economically disadvantaged citizens, which en-
sures a strong support of a vast portion of the society.
.  
BIBLICAL TREES >> The just shall bloom as palm trees 
and shall grow like cedars in Lebanon” this is the promise in 
one of the Old Testament psalms. Cedars, trees growing 
in the high mountains, can have over ten meters in dia-
meter and some of them are over 1,500 years old. Ce-
dar wood is extremely durable and has a pleasant smell 
which was appreciated already in the ancient Egypt. The 
Egyptians highly valued cedar resin and used it to mum-
mify their deceased. Cedar wood was also a highly de-
manded building material used to raise the temples of 
Assyria, Israel, Babylon and Persia. The high demand for 
cedar wood triggered the development of seaside cities 
in the ancient Phoenicia such as Tyre and Sidon. The 
thriving economy of Tire under king Hiram was so famo-
us that the Mediterranean Sea was referred to as the Sea 
of Tyre. Intense exploitation of the cedar forests lasting 
until the 20th century almost led to the species extinc-
tion. Today, the monumental trees may be found only in 

a few spots. A trip to the wild life reserve outside Tripoli 
through the picturesque Kadisha valley is definitely recom-
mendable.

CITY OF THE SUN>>Baalbek, located across the Leba-
non ridge, is famous in the Middle East as Hezbollah he-
adquarters. When you enter the city for the first time, you 
will definitely notice who is the boss here. It’s Hassan Na-
srallah, the leader of the Party of God. The second most 
often portrayed person in Lebanon is Musa al Sadr, the spi-
ritual leader of Lebanese Shias who has been missing since 
1978. The city of Baalbek was named Heliopolis (the City 
of the Sun) during the Greek period and it was the centre 
of ancient religious cult. A monumental building complex ra-
ised by the Romans, included in the UNESCO list of world 
heritage since 1984, is composed of three temples. The 
six remaining columns, each measuring over 20 meters, 
give you an idea of the size of the largest Jupiter temple. 
The second temple is devoted to Bacchus. Although being 
much smaller than the Jupiter temple, it is much better pre-
served and the rich interior decorations make you feel that 
you have just travelled 2,000 years back in time. The latest 
of the temples, built in the third century, is devoted to Ve-
nus but the whole complex has been under construction for 
over four hundred years and numerous Roman emperors, 
from Augustus to Septimius Severus, supervised the con-
struction site.
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POWIEW WOLNOŚCI>> Najnowsze dzieje Libanu deter-
minują konflikty, które negatywnie odbiły się na rozwoju pań-
stwa. Najpierw wieloletnia wojna domowa, a następnie in-
wazja Izraela w 2006 r. spowodowały duże zniszczenia. Po 
latach waśni na tle religijnym Libańczycy znów czują się jed-
nym narodem i z pomocą licznej diaspory oraz zamożnych 
państw regionu, solidarnie odbudowują kraj. Zróżnicowanie 
religijne ma realne przełożenie na strukturę władzy – kon-
sensus dotyczący podziału najważniejszych stanowisk w pań-
stwie gwarantuje, że urząd prezydenta sprawuje przedsta-
wiciel chrześcijańskich maronitów, premierem jest muzułma-
nin sunnita, a przewodniczącym Zgromadzenia Narodowe-
go muzułmanin szyita. Mimo dość skomplikowanej sytuacji 
politycznej Liban znacznie różni się od pozostałych arabskich 
państw Bliskiego Wschodu. Cały czas da się wyczuć klimat 
swobody, którego zazdroszczą Libańczykom Arabowie z in-
nych krajów, często przybywający do Bejrutu na kilka dni sza-
leństwa. Wystarczy spojrzeć na spacerujące samotnie kobie-
ty, nierzadko z papierosem w ustach, by zorientować się, że 
autochtoni bardzo cenią sobie wolność osobistą. Wydaje się, 
że Liban, nazywany przed wybuchem wojny domowej Szwaj-
carią Bliskiego Wschodu, znów jest na właściwych torach, by 
stać się bogatym i stabilnym państwem w regionie. 

MEZZE>> Kuchnia libańska zasługuje na odrębny rozdział. 
Jest nie tylko jedną z najlepszych na Bliskim Wschodzie, ale 
i na świecie. Zawdzięcza to w dużej mierze wielowiekowej 
historii i przenikaniu się kultury tureckiej, fenickiej i francu-
skiej. Każdy znajdzie coś dla siebie, a kto raz spróbuje, będzie 
chciał do niej wracać. Na świecie została rozsławiona głównie 
dzięki przystawkom (mezze), podawanym zarówno na ciepło, 
jak i na zimno. Choć na co dzień Libańczycy jadają skromniej, 
w restauracji obowiązkowo każda uczta zaczyna się od kilku 

mezze. Do najbardziej znanych należy hommos (pasta z cie-
cierzycy), baba ghannouj (pasta z pieczonego bakłażana), fat-
toush (sałatka z grubo krojonych świeżych warzyw z dodat-
kiem grzanek lub placka pita) czy  tabbouleh (sałatka z drob-
no posiekanych świeżych warzyw, z dodatkiem pietruszki, 
cytryny i kaszy bulghur). Królują zatem warzywa w postaci 
świeżej, grillowanej lub kiszonej. W przypadku dań mięsnych 
dominuje jagnięcina, cielęcina i wołowina. Wszystkie potra-
wy wyróżniają się lekkością (niezbędną z uwagi na panujące 
latem temperatury), a także użytymi przyprawami, które sta-
nowią kolejny charakterystyczny i wart podkreślenia element 
kuchni libańskiej. Spośród prawdziwego arsenału przypraw 
na uwagę zasługują przede wszystkim kumin i kolendra. Bez 
wątpienia kuchnia libańska to nie tylko połączenie zdrowych 
i smacznych składników, ale także dowód na śródziemnomor-
ski charakter Libańczyków – otwartych, gościnnych i cieszą-
cych się życiem. 

ZAKUPY BEZ WYSIADANIA Z AUTA >> Autorzy jedne-
go z przewodników po Bliskim Wschodzie radzą, by wybie-
rając się do Libanu, swoje auto pozostawić w… Damaszku. 
Obserwując, co się dzieje na ulicach Bejrutu, i pomni tej prze-
strogi nie odważyliśmy się wynająć samochodu. Wyobraża-
cie sobie zakupy bez wysiadania z auta? Do tego przyzwycza-
jeni są kierowcy w stolicy Libanu. Zatrzymują się, nie zważa-
jąc na to, że często blokują jeden pas ruchu, po czym składają 

Samochodowy stragan z suszonymi owocami / Car stall with dried fruits 

Tabbouleh
Hommos

THE WIND OF CHANGE >>The recent history of Le-
banon was determined by conflicts, which had a negative 
impact on the country’s development. First came the long 
civil war followed by the Israeli invasion in 2006 and both 
of them brought extensive damage. After years of religio-
us conflicts, the Lebanese feel reunited as a nation again 
and, with the help of their diaspora and wealthy countries of 
the region, are raising the country from ruins. Religious di-
versity is reflected by the structure of the country’s authori-
ties. The consensus concerning the most important posi-
tions in Lebanon guarantees that the President is always a 
Christian Maronite, the Prime Minister is a Muslim Sunnite 
and the Parliament is led by a Muslim Shia. Although Leba-
non’s political situation is quite complex, the country is very 
different to other Arab countries of the Middle East. Touri-
sts can experience the atmosphere of freedom and Arabs 
from other countries often visit Beirut to experience a few 
days of craze. It is enough to notice women walking the stre-
ets on their own and often smoking cigarettes to realize that 
the locals really appreciate personal freedom. It seems that 
Lebanon, which was called Switzerland of the Middle East 
before the civil war, is back on the right track to become a 
wealthy and stable Middle East country.

MEZZE >> Lebanese cuisine is a story on its own, being 
not only one of the best cuisines in the Middle East but pro-

bably in the whole world. This is probably due to its long 
history and the mixture of Turkish, Phoenician and French 
influences. It will satisfy every taste and if you try it once 
you will definitely want some more. In the world it is famous 
mainly for its starters (mezze) served hot or cold. Although 
obviously not every lunch in Lebanon is a feast, each restau-
rant meal will definitely start with several mezze.
The most popular starters are probably hommos (chick 
peas paste), baba ghannouj (roasted aubergine paste), 
fattoush (fresh vegetable salad served with crouton or 
pita bread) or tabbouleh (fresh vegetable salad with par-
sley, lemon and bulghur cereal). The vegetables are se-
rved fresh, roasted or pickled and the most popular meat 
types are lamb, beef and veal. All dishes are exceptional-
ly light (due to extremely hot Summer temperatures) and 
have a rich flavour, which is a very characteristic and no-
ticeable element of the Lebanese cuisine. The abundan-
ce of seasonings includes cumin and coriander and un-
doubtedly Lebanese cuisine is not just a combination of 
healthy and tasty ingredients but it is also an evidence of 
the Mediterranean character of the people who are open, 
welcoming and enjoy life.

DRIVE IN SHOPPING >> One of the Middle East to-
urist guides recommending a trip to Lebanon advised to-
urists to leave their cars in Damascus. Bearing the advice 
in mind and witnessing the traffic in the streets of Beirut 
we did not dare to rent a car there. Can you imagine do-
ing shopping without exiting your car? This seems the usu-
al practice for the drivers in Lebanon’s capital city. They 
often stop the car blocking traffic in the whole lane and 
calmly go to order their groceries with a special shop as-
sistant.

14-21 Liban.T.indd   18-1914-21 Liban.T.indd   18-19 12-04-17   13:3912-04-17   13:39



Fo
t.

: 
A

. 
A

d
a

m
u

s

w y p r a w a

zamówienie u specjalnego pracownika sklepu. Ten po chwili 
przybiega, najczęściej z butelką wody lub paczką papierosów 
i pobiera opłatę. Bezpieczniej przemieszczać się transportem 
miejskim, a ten rządzi się swoimi prawami. Niezliczona ilość 
prywatnych przewoźników powoduje, że nawet na między-
miastowy kurs nie musimy długo czekać. Kierowca zapełnia 
autobus, zabierając pasażerów dosłownie „po drodze”. Po-
nieważ na trasie nie ma przystanków, potencjalnym pasaże-
rem jest każdy, kto stoi przy drodze. By taki jegomość nie 
przegapił naszego autobusu, kierowca zawsze używa klak-
sonu, co na dłuższych trasach mocno daje się we znaki po-
dróżującym. Drogę między miastami uprzykrzają także liczne 
posterunki wojskowe, przy których należy zwolnić, a czasem 
trzeba się zatrzymać. 

PLAŻA CZY STOK? >> Kiedy najlepiej przyjechać do Liba-
nu? To wbrew pozorom trudne pytanie. To także wspaniałe 
miejsce do zimowego wypoczynku, albowiem kraj ma najwię-
cej tras narciarskich na Bliskim Wschodzie. Modę na szusowa-
nie po białym puchu zapoczątkowali w latach 30. XX w. stacjo-
nujący w ramach mandatu Ligi Narodów żołnierze francuscy. 
Czy można zatem wyobrazić sobie poranną kąpiel w morzu 
i popołudniowe zjeżdżanie na nartach po naturalnie ośnieżo-
nym stoku? Tak, w Libanie!

Przystań w nadmorskim kurorcie Byblos/ Harbour  in the seaside resort of ByblosMali Libańczycy z Trypolisu / Young Lebanese from Tripoli

Dojazd: samolotem z Warszawy – bezpośrednio LOT-em (od 3 czerwca do 16 września) lub np. liniami Alitalia przez 
Rzym lub Lufthansą przez Frankfurt
Waluta: funt libański LBP (1 USD = 1534 LBP, 1 PLN = 493 LBP)
Wiza: Obywatele polscy w celach turystycznych mogą otrzymać wizę do Libanu na przejściach granicznych. Jest 
to wiza jednokrotnego wjazdu na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy. Paszport 
musi być ważny przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela. Wiza jednokrotnego wjazdu kosztuje 35 
USD.  Ambasada Libanu w Polsce: Warszawa, ul. Starościńska 1b m. 10, tel. 22 844 50 65, 22 646 35 46.
Getting there: by plane from Warsaw - directly by LOT (from 3 June to 16 September) or for example by Alitalia via 
Rome or Lufthansa via Frankfurt
Currency: LBP Lebanese pound ($ 1 = 1534 LBP, 1 PLN = 493 LBP)
Polish citizens as tourists can obtain a visa to Lebanon at the border. This is a single entry visa valid for one month, 
renewable up to three months. The passport must be valid for at least half a year without entry stamps to Israel. 
Single entry visa costs $ 35.
The Lebanese Embassy in Poland: Warsaw, ul. Starościńska 1b m 10, ph. 22 844 50 65 or 22 646 35 46

http://pl.lebanon.pl

BejrutBejrut

Minutes later, the assistant rushes back to the driver 
with a bottle of mineral water or a pack of cigarettes and 
collects the cash. The public transport seems a much 
safer way to travel but it has its own rights too. Coun-
tless private transport providers make you wait forever 
even for an international bus and the driver will stop li-
terally anywhere to pick up new passengers. Since the-
re are no bus stops, a potential passenger is anybody 
standing at the roadside and the driver will always so-
und the horn to announce that a bus is coming. This mi-
ght be quite a nuisance to those travelling long distan-
ces. A trip between cities may also interrupted by mili-
tary check points where the bus must slow down and 
stop from time to time

TO THE BEACH OR SKIING SLOPE? >> “What is the 
best time to visit Lebanon?” might be a tricky question 
as the country is a perfect place to enjoy winter sports 
having the most ski routes in the Middle East. Skiing 
became a fashion in Lebanon in the 1930s thanks to 
the French troops garrisoned here by the League of Na-
tions. Can you imagine a morning swim in a warm sea 
and an af ternoon on a skiing slope? It is possible! In 
Lebanon. 
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Cztery restauracje libańskie i sklep 
ze śródziemnomorskimi produktami 
spożywczymi tworzą w Warszawie 
niewielką sieć gastronomiczną pod 
wspólnym szyldem „Fenicja”. 

RESTAURATOR Z DYPLOMEM POLITECHNIKI >>
Właściciel – Ali Hamze – jest rodowitym Libańczykiem, a jego 
przygoda z Polską rozpoczęła się od studiów na Politechnice 
Warszawskiej. Gdy został inżynierem, osiadł u nas na stałe. 
Do założenia sieci gastronomicznej nie było tak daleko, jak 
mogłoby się wydawać, gdyż gotowanie było zawsze jego pa-
sją. Gotowanie w duchu tradycji rodzinnego kraju, sięgającej 
tysięcy lat wstecz. Czasów, gdy Fenicjanie wiedli prym w że-
gludze i handlu śródziemnomorskim, a dla jego usprawnie-
nia wynaleźli pieniądze. 

LIBAŃSKIE KLIMATY >> Na szyldach są polskie i przypo-
minające ornament arabskie napisy. A w największym lokalu 
przy Świętokrzyskiej wnętrze zdobi cedr (cedrus libani), drze-
wo tak charakterystyczne dla Libanu, że stało się jego godłem 
i przedstawiono je na narodowej fladze. Na internetowych 
stronach „Fenicji” opisana jest historia Libanu i obyczaje, któ-
re niemal każdy kojarzy ze światem arabskim – fajka wod-
na czy dynamiczny, uwodzący taniec raks sharki, nazywany u 
nas tańcem brzucha. To nie tylko chwyt marketingowy, bo Ali 
Hamze działa z poczuciem misji. Chce nie tylko serwować po-

trawy klientom. Chce ich jak najlepiej ugościć, to znaczy czę-
stować smacznymi potrawami i zabawić, przybliżając kultu-
rę, tradycję oraz klimaty swojego kraju będące egzotycznymi 
z naszego punktu widzenia – zwyczaje. 

W ZGODZIE Z TRADYCJĄ >> W menu opisuje dokładnie 
skład potraw, a nawet szuka dla nich określeń osadzonych w 
naszej kulturze. Z tego powodu np. opisał „kibbe niye” jako 
„libański tatar”. To danie z surowego mięsa z aromatyczną 
przyprawą złożoną z różnych ziół, kuskusu, skórki pomarań-
czowej i lekko ostrej papryczki. Nie ma u nas nic podobne-
go, a z tatarem łączy je jedynie użycie surowego mięsa. No-
tabene mięso w „Fenicji” pochodzi z Polski, ale z rytualne-
go uboju, jakim parają się zamieszkali w naszym kraju Turcy. 
Jest więc halal (arabski odpowiednik koszerności) i może je 
spożywać nawet prawowierny muzułmanin. Ali Hamze pie-
czołowicie dobiera produkty. Sprowadza oryginalne przy-
prawy, owoce, soki i szuka najlepszej oliwy. Jak bowiem 
przystało na kuchnię łączącą to, co najlepsze w basenie 
Morza Śródziemnego, z doświadczeniami świata arabskie-
go, oliwa ma kluczowe znaczenie dla przygotowania każ-
dej niemal potrawy. 

WINO PROSTO Z LIBANU >> Przebojem w „Fenicji” są 
wina. Wytrawne, czerwone, z Libanu z winorośli uprawia-
nych w nasłonecznionych górskich dolinach, wielokrotnie na-
gradzane za jakość na światowych wystawach.

– z miłości do gotowania i tradycji

Lokale „Fenicji” mieszczą się w Warszawie w Centrum, : w Śródmieściu przy 32 (największa restauracja i sklep), 
na Ursynowie przy ul. Dereniowej 12 oraz na Saskiej Kępie przy ul. Francuskiej pod numerami 31 i 41 (www.fenicja.com).
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Obszar górski Siedmiogórze 
(Siebengebirge) rozpościera 

się na wschodnim brzegu 
środkowego Renu i stanowi 

pasmo wygasłych wulkanów, 
obecnie w większości 

pokrytych gęstymi lasami. 
Według legendy zostały 

one usypane przez siedmiu 
olbrzymów podczas czyszczenia 

przez nich łopat po kopaniu 
nowego koryta rzeki. 

Podobno tutaj rozegrała się 
najsłynniejsza z bajek braci 
Grimm „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków”. 

Mountain area of 
Siebengebirge stretches on the 
eastern bank of the Middle 
Rhine and constitutes a range 
of extinct volcanoes, now 
mostly covered with dense 
forests. According to legend, 
they were piled up by seven 
giants while they were cleaning 
their shovels after digging a 
new river bed. Supposedly, it is 
here that the most famous of 
the Grimm brothers’ fairy tales 
- the „Snow White and the 
seven dwarfs”, took place.

SIEDMIOGÓRZE  – MEKKA ROMANTYKÓW >> Mimo 
że góry liczą 30 łagodnych szczytów, w ich nazwie została użyta 
liczba 7, ze względu na jej mistykę, oznaczenie doskonałości. A tak 
jest określane Siedmiogórze już od zarania dziejów – jako kra-
ina wyjątkowej urody. Alexander Humboldt, niemiecki podróżnik 
i przyrodnik, nazwał ją ósmym cudem świata. Szczególnie zachwy-
ciła romantyków. Sławili ją w swoich dziełach m.in. poeci – Geor-
ge Byron, Heinrich Heine, kompozytor Robert Schumann, William 
Turner – malarz uważany za prekursora impresjonizmu. Wówczas 
została odkryta dla turystyki, pierwszymi wojażerami byli przedsta-
wiciele arystokracji i inteligencji niemieckiej i brytyjskiej. W 1958 r. 
na tym terenie utworzono park narodowy, przez który wiodą liczne 
szlaki piesze, wędrówka nimi trwa od 1 do 3 godzin.  

KOLEJKĄ DO ZAMKU DRACHENBURG >> Najwyższym 
wzniesieniem gór jest Oelberg (Ölberg) położony na wysokości 

Majka FudałaMMajka Fudała

Nad RenemNad Renem
ON THE RHINE

SIEBENGEBIRGE  – MECCA FOR ROMANTICS >> Even 
though the mountains  number 30 gentle peaks, the number 7 
was used in their name, due to its mystical significance, indica-
tion of perfection. And so has the Siebengebirge been identified 
from the dawn of history - as a land of exceptional beauty. Ale-
xander Humboldt, a German explorer and naturalist, called it the 
eighth wonder of the world. The Romantics found it particularly 
enchanting. It was praised in the works of such poets as - Geo-
rge Byron, Harry Heine, composer - Robert Schumann, William 
Turner - painter considered as the precursor of Impressionism. 
Then it was discovered for tourism, first visitors were the repre-
sentatives of aristocracy and German and British intelligentsia. 
In 1958 a national park was created in the area, through which 
lead numerous hiking trails, covering their distance takes from 
1 to 3 hours.  

ON THE WAY TO CASTLE DRACHENBURG >> The hi-
ghest elevation of the mountains is Ölberg situated at a height of 
460 m above sea level, but considered as their symbol is the lo-
west and the most frequented - Drachenfels (321 m). To facilita-
te the ascent, already in 1883 a funicular railway was built, the 
first in Germany, negotiating the distance of 1.5 km and a 220 
meter slope. Along the way, beautiful views can be admired, and 
on the top a real surprise awaits the tourists - a picturesque two-
story palace and garden complex of Drachenburg. It was com-
missioned by Stephen Baron von Sarter in the years of rapid in-
dustrial development in the nineteenth century (1882-1884). It 
is one of the youngest of its kind located on the Rhine. Rebuilt 
after the war in 2004, it regained its former glory. The object is 
controversial in terms of architecture. By some it is seen as a ma-
sterpiece of the Gothic Revival, by others as a product of roman-
tic kitsch. It certainly illustrates the culture and the way of life of 
the then aristocracy. In the elegant rooms, thanks to wall deco-
rations, paintings and numerous exhibits, we find its passion for 

Symbol Siedmiogórza Drachenfels
The symbol of Siebengebirge
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460 m n.p.m., ale za ich symbol uważany jest najniższy – Dra-
chenfels (321 m n.p.m.), najczęściej uczęszczany. Aby usprawnić 
dotarcie do niego, już w 1883 r. zbudowano pierwszą wówczas 
w Niemczech górską kolejkę, która pokonuje odcinek o długości 
1,5 km i nachyleniu 220 m. Po drodze podziwiamy piękne widoki, 
a na szczycie czeka turystów prawdziwa niespodzianka – malow-
niczy dwupiętrowy zespół pałacowo-ogrodowy Drachenburg. Zo-
stał zbudowany na zamówienie barona Stephena von Sarter w la-
tach szybkiego rozwoju przemysłu w XIX w. (1882–1884). Należy 
do najmłodszych tego typu budowli położonych nad Renem. Od-
budowany po zniszczeniach wojennych w 2004 r. odzyskał dawny 
blask. Obiekt pod względem architektonicznym budzi kontrower-
sje. Przez jednych jest oceniony jako arcydzieło neogotyku, przez 
innych jako wytwór romantycznego kiczu. Na pewno ilustruje kul-
turę i sposób życia arystokracji w tym czasie. W wytwornych salach 
dzięki dekoracjom ściennym, obrazom i licznym eksponatom od-
najdujemy jej zamiłowanie do nauki, muzyki, polowań i gry w bi-
lard, a także upodobanie do urządzania dużych przyjęć i spotkań 
w kameralnym gronie. Wyjątkowy jest Pokój Nibelungów, którego 
wystrój nawiązuje do legend i opowieści o Nadrenii. 

OJCIEC RZEK >>Ogromną przyjemność sprawia podziwianie 
z tutejszego tarasu fantastycznych pejzaży górskich i płynącego do-
stojnie w dolinie Renu, nazywanego „ojcem rzek” w Niemczech, 
gdzie płynie przez 867 km (całkowita długość – 1320 km). Pod 
względem długości zajmuje 3. miejsce w Europie po Wołdze i Du-
naju. Można stwierdzić, że Ren zadecydował o rozwoju cywilizacji 
na terenach obecnych Niemiec. Stało się to już w 55 r. n.e., kiedy 
Juliusz Cezar zaplanował budowę pierwszego mostu koło Ander-
nach i tym samym wytyczył granice cesarstwa rzymskiego na tere-
nach zamieszkanych przez plemiona germańskie. 
Rzeka ze względu na swoją wielkość jest niebezpieczna, charakte-
ryzuje się zdradzieckimi prądami, wirami, skalistymi brzegami i nie-
spodziewanymi zakrętami. Na pewno wiele mających tu miejsce 
tragicznych wydarzeń przyczyniło się do powstania wyjątkowo bo-

gatego zbioru mrocznych legend i opowieści o syrenach, rusałkach 
i zatapianych statkach. 
Ren od zawsze odgrywał jednak ważną rolę w żegludze, stano-
wiąc jeden z głównych szlaków transportowych Europy. Obecnie 
pływa po nim wiele statków turystycznych, z pokładów których 
można podziwiać idylliczne krajobrazy z wysepkami, wzgórzami 
porośniętymi winnicami, widocznymi z daleka średniowiecznymi 
zamkami należącymi niegdyś do baronów-rozbójników. 
Ze względu na szczególne walory krajobraz kulturowy środkowe-
go Renu pomiędzy Bingen i Rüdesheim a Koblencją został wpisany 
w 2002 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

REŃSKI SZLAK LEGEND >> Po przyjeździe do stacji kolej-
ki Drachenfels udajemy się do położonego poniżej historyczne-
go miasta Königswinter, o którym pierwsza wzmianka pochodzi 
z 1342 r. Miasto zawsze predestynowało do odgrywania roli atrak-
cji romantycznego Renu. Warte poznania są zabytkowe kamienicz-
ki, których pochodzenie datowane jest od XVII w. W jednej z nich, 
pochodzącej z XVIII w., mieści się Muzeum Siedmiogórza. Wie-
dzie tędy Reński Szlak Legend, obejmujący ponad 100 zabytków, 
których opisy znajdują się na kartach miejscowych legend. Miasto 
każdego roku przyciąga wielu turystów z całego świata. 

MIASTO BEETHOVENA >>Na pewno trzeba udać się do 
Bonn, oddalonego o niecałą godzinę rejsu statkiem. Przystań mie-
ści się u podnóża twierdzy, nazwanej „Bastionem Trzech Króli”, któ-
ra zabezpieczała miasto przed wrogiem głównie w XVII w. Obec-
nie jest to doskonały punkt widokowy na Ren i Siedmiogórze, od-
dalone stąd, jak głosi legenda, o 7 godzin marszu. Podobno często 

Zamek Drachenburg – arcydzieło neogotyku czy romantyczny kicz
Castle Drachenburg – a Gothic Revival masterpiece or romantic kitsch 

Panorama Bonn / Bonn panorame

Königswinter jest jedną z atrakcji romantycznego Renu
Königswinter is one of the romantic attractions of the RhineFo
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science, music, hunting and billiards, as well as a penchant for 
holding large receptions and meetings for a select group. Unique 
is the Nibelung Room whose décor was inspired by the legends 
and stories about the Rhine. 

THE FATHER OF ALL RIVERS >> It a real delight to marvel 
at the fantastic terrace of mountain landscapes and the valley 
where majestically flowing is the Rhine, called the „father of all ri-
vers” in Germany, where it runs for 867 km (total length - 1320 
km). In terms of length it occupies the third place in Europe after 
the Volga and the Danube. One may claim that the Rhine has de-
termined the development of civilization in the areas of current 
Germany. This happened as early as 55 AD, when Julius Caesar 
planned to build the first bridge near Andernach, thus marking 
out the boundaries of the Roman Empire in areas inhabited by 
Germanic tribes. 
The river because of its size is dangerous, characterized by tre-
acherous currents, whirlpools, rocky shores and unexpected 
bends. Surely, many of the tragic events that took place here con-
tributed to the exceptionally rich collection of dark legends and 
tales of mermaids, water nymphs and sunken ships. 
The Rhine, however, has always played an important role in ship-
ping and is one of the main transport routes in Europe. Currently, 
it is sailed on by many pleasure crafts, from the decks of which 
you can enjoy the idyllic landscapes with tiny islands, hills cove-
red with vineyards, visible from afar medieval castles earlier be-
longing to some robber knights. 
Due to the special qualities, the cultural landscape of the Middle 
Rhine between Bingen, Rüdesheim and Koblenz was listed in 
2002 as a UNESCO World Heritage Site.

THE LEGENDARY RHINE-ROMANTIC ROUTE >> When 
you arrive at the Drachenfels train station find your way to the hi-
storic city of Königswinter located below, which was first mentio-
ned in 1342. The city has always been predestined to play the 
role of Rhine’s romantic attraction. Worth seeing are the old te-
nement houses, whose origins date back to the seventeenth cen-
tury. One of the eighteenth century ones, houses the Siebenge-
birge Museum. The Legendary Rhine-Romantic Route, encom-
passing over 100 monuments from local legends, leads through 
here. Each year the city attracts many tourists from around the 
world. 

THE RHINE BY SHIP  >> Rhine navigation is mainly handled 
by a fleet of KD ships (Köln Düsseldorfer Deutsche Rheinschif-
fahrt AG). This year cruises take place between 6 April and 21 
October. The route from Mainz to Cologne has 32 stops. Each is 
tempting to get off and see the local surprises. 

BEETHOVEN’S CITY >> You definitely need to go to Bonn, 
only an hour’s cruise away. The marina is located at the foot of 
the fortress named „Bastion the Three Kings,” which secured 
the city against the enemy mainly in the seventeenth century. To-
day it is a perfect vantage point over the Rhine and Siebengebir-
ge, as legend has it, about seven hours’ walk away. Supposedly, 
Beethoven came here often to watch with admiration the Rhine 
landscape. This great composer was born in a nearby baroque 
bourgeois tenement house in 1770 and lived here for 22 years. 
At present it houses a museum, called the „House of Beetho-
ven”. It has the world’s largest, numbering over 1000 exhibits, 
collection of the composer’s mementos. These are notes, let-
ters, books, engravings, portraits, instruments, including a num-
ber of stringed ones, and the last of his pianos. Most moving are 
the Eustachian tubes, which were supposed to help him in his fi-
ght with deafness. Since 1927, the archive functions as a scien-

24 25
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Kolegiata w Bonn była świadkiem wielu historycznych wydarzeń
Bonn collegiate church has witnessed many historic events

W panoramie Kolonii wyróżnia się strzelista katedra, niegdyś najwyższy budynek 
świata / Dominating the panorama of Cologne is the soaring cathedral, once the 
world’s tallest building

27e x p e d i t i o n26 w y p r a w a

przychodził tu Beethoven, aby z uwielbieniem obserwować reń-
ski krajobraz. Ten wybitny kompozytor urodził się w pobliskiej ba-
rokowej mieszczańskiej kamienicy w 1770 r. i mieszkał tu 22 lata. 
Obecnie mieści się tu muzeum, nazwane „Domem Beethovena”. 
Posiada ono największą na świecie, liczącą ponad 1000 ekspona-
tów, kolekcję pamiątek po kompozytorze. Są to nuty, listy, książ-
ki, grafiki, portrety, instrumenty, w tym liczne smyczkowe, i ostatni 
jego fortepian. Najbardziej wzruszają trąbki słuchowe, które mia-
ły mu pomagać w walce z głuchotą. Symbolem miasta jest pomnik 
Beethovena na placu katedralnym, odsłonięty 22.08.1845 r. Wów-
czas po raz pierwszy odbył się festiwal prezentujący jego dzieła 
i tak jest do dzisiaj. Jego muzyka jest tu wszechobecna podczas 
licznych koncertów. Najważniejszy z nich Festiwal Beethovena, od-
bywa się w tym roku od 7 września do 7 października w specjal-
nie zbudowanej  w 1959 r. Hali Beethovena. Jest to zawsze po-
kaz renomowanych orkiestr, solistów i dyrygentów z całego świa-
ta. Festiwal odwiedza corocznie ok. 70 000 gości. Miejsc związa-
nych z kompozytorem w tym mieście jest jeszcze wiele, warto od-
być wycieczkę jego szlakiem – można ją zamówić w miejscowym 
biurze turystycznym  

OD RZYMSKIEJ OSADY DO STOLICY RFN >>Bonn jed-
nak to nie tylko Beethoven. Historia miasta liczy ponad 2000 lat, 
od czasu, kiedy Rzymianie założyli obóz „Castra Bonnensia”. Szyb-
ki rozwój miasta przyniosło średniowiecze. Z tego okresu pocho-
dzi olbrzymia kolegiata, która prezentuje czystą formę tzw. stylu 

reńskiego, zawierającego elementy romańskie i gotyckie (1248 r.). 
W XVII w. Bonn stało się rezydencją elektorów i biskupów Kolonii, 
którzy byli fundatorami wspaniałych budowli i pomników sztuki 
barokowej. Wiele z nich stało się symbolami miasta, jak np. zamek 
niezwykłej długości położony na starym mieście i zamek na przed-
mieściu Poppelsdorf. Oba gmachy są obecnie siedzibą uniwersyte-
tu, założonego w 1818 r. Trójkątny rynek ożywia różowy, rokoko-
wy Stary Ratusz (1737 r.). Jego zewnętrzne schody o pozłacanych 
balustradach były widownią wielu historycznych wydarzeń. Po II 
wojnie światowej, przypadła temu niedużemu miastu dziejowa 
rola w historii Niemiec – zostało stolicą RFN (1949–1990). Obec-
nie nadal mieszczą się tu siedziby niektórych instytucji rządowych 
i ONZ.  Bonn jest odwiedzane przez licznych turystów z całego 
świata, którzy jadą trasą „Romantyczny Ren”. Jest też znane jako 
metropolia kultury, prezentująca prestiżowe wystawy i koncerty, 
ośrodek życia uniwersyteckiego. Ciekawą, bardzo nowatorską fu-
turystyczną architekturę ma budynek Museumsmeile (Mila Muze-
ów), gdzie mieści się Hala Sztuki i Wystaw RFN. Program sześciu 
corocznie organizowanych wystaw przybliża nurty rozwoju kultu-
ry europejskiej i światowej. Spektrum wystaw sięga od sztuk pięk-
nych poprzez historię kultury po zagadnienia nauki i techniki. Wy-
bitne zbiory posiadają: Bońskie Muzeum Sztuki z wystawą reń-
skich ekspresjonistów i sztuką po 1945 r., Muzeum Historii RFN, 
z zupełnie nowymi inscenizacjami najnowszej historii, Niemieckie 
Muzeum w Bonn, prezentujące pierwsze współczesne wynalazki 
i technikę Niemiec. 
 
OJCZYZNA WODY KOLOŃSKIEJ >>Dalszą godzinną po-
dróż Renem można odbyć statkiem w górę rzeki, do Kolonii. 
W ubiegłym roku miasto realizowało specjalny program nazwany „Ko-
lonia miastem wody”. Znalazły się tu takie symbole, jak oczywiście 
Ren z nadrzecznymi bulwarami i infrastrukturą portów, Kölsch – silnie 
chmielone miejscowe piwo, wynaleziona tu w 1709 r. Eau de Cologne 
przez włoskiego aptekarza (popularna dzisiaj woda kolońska), liczne 
fontanny, które zachowały się jeszcze od czasów rzymskich. 
Początki Kolonii, podobnie jak Bonn, sięgają bowiem ponad 2000 
lat. Przeszłość jest tu obecna na każdym kroku. Z oddali widocz-
ny jest symbol miasta – katedra o wysokości 142 m. Powstała jako 
miejsce adoracji relikwii Trzech Króli, które Germanie przywieźli 
z Mediolanu w 1164 r. Budowa z przerwami trwała aż 632 lata, 
od 1248 r. do 1880 r. Była to wówczas najwyższa budowla na 
świecie. Trzynawowy kościół robi niezwykłe wrażenie. Kolonia po-
siada wiele cennych zabytków z różnych epok, dlatego przyciąga 
swoim urokiem niczym magnes. 

REN W PŁOMIENIACH >> Warto sobie zaplanować podróż 
w ten rejon, nawet na początek maja, kiedy odbędzie się impreza 
„Ren w płomieniach”. Wówczas nadbrzeżne promenady od Bonn 
po Linz w Austrii oblewa blask 2 tys. czerwonych sztucznych ogni, 
co tworzy prawdziwy spektakl świateł. Turyści mogą go podziwiać 
z brzegu lub z pokładów 60 statków pasażerskich. 

Przydatne adresy:
www.siebengebirge.com
www.k-d.de
www.bonn.de
www.koeln.de
www.niemcy-turystyka.pl
Żegluga po Renie :
KD (Köln-Düsseldorfer 
Deutsche Rheinschiff ahrt AG)
Tel. +49 (0)221/2088-318
Faks +49 (0)221/2088-345 

 info@k-d.com 

tific institute. The symbol of the city is a monument to Beethoven 
in the Cathedral Square, unveiled on 08.22.1845. On that very 
day a festival presenting his works was held, and so it continues 
until the present day. His music is omnipresent here during nu-
merous concerts. The most important being Beethoven Festi-
val, held this year from 7 September to 7 October in the Beetho-
ven Hall specially built for this purpose in 1959. It is always a 
show of renowned orchestras, soloists and conductors from aro-
und the world. The festival is visited every year by about 70 000 
visitors. Places associated with the composer found in this city 
are in abundance, consider taking a tour following his trail - it can 
be ordered at the local tourist office.  

FROM A ROMAN SETTLEMENT TO THE CAPITAL OF 
FRG >> Bonn is about more than just Beethoven. After all, the 
city’s history amounts to more than 2000 years, when the Ro-
mans established here the „Castra Bonnensia” camp. The Mid-
dleages brough rapid development upon the city. From this pe-
riod dates an enormous collegiate church, which presents the 
pure form of the so-called Rhenish style, containing elements 
of Romanesque and Gothic (1248). In the seventeenth century, 
Bonn became the residence of the electors and bishops of Co-
logne, who were the founders of magnificent buildings and mo-
numents of Baroque art. Many of them have become the sym-
bols of the city, e.g. the castle of unusual length located in the old 
town and another castle in the suburbs of Poppelsdorf. Both buil-
dings are now home to the university founded in 1818. The trian-
gular market is enlivened by the pink rococo-style Old Town Hall 
(1737). Its exterior gold-plated stair railings witnessed many hi-
storic events. This tradition continues to this day. 
In the post-war times the historic role of being the capital of FRG 
(1949-1990) fell to this small city. Currently, it remains the seat 
of some government institutions and the UN.  
Bonn is visited by many tourists from around the world, who set 
out on the „Romantic Rhine” route. It is also known as a cultural 
metropolis, presenting prestigious exhibitions and concerts, the 
center of university life. The Museumsmeile (Museum Mile) with 
its interesting, innovative and futuristic architecture, houses the 
FRG’s Art and Exhibition Hall. A program of six exhibitions held 
yearly introduces the development trends in European and World 
culture. The spectrum of exhibitions ranges from the fine arts, thro-
ugh cultural history, to issues of science and technology. Outstan-
ding collections are in possession of: Bonn Museum of Modern Art 
with its exhibition of Rhenish expressionists and post-1945 art, 
House of the History of the Federal Republic of Germany, with al-
l-new productions of recent history, Deutsches Museum Bonn, pre-
senting first modern inventions and German technology. 
 
HOME OF COLOGNE >> A farther, hour-long journey down 
the Rhine can be taken upriver by ship to Cologne (Köln). Last 
year the city realized a special program called „Cologne - City of 

Water”. Among the included symbols were -  obviously, the Rhine 
with its riverside boulevards and port infrastructure, Kölsch – lo-
cal strongly hopped beer, Eau de Cologne invented here in 1709 
by an Italian apothecary (now a popular cologne), numerous fo-
untains, which are still preserved from Roman times. 
Beginnings of Cologne, as well as Bonn, date back over 2000 
years. The past is present here at every step. In the distance can 
be seen the symbol of the city - Cathedral with a height of 142 
m. Established as a place for adoration of the reliquary of the 
Three Kings that the Germans had brought from Milan in 1164. 
Construction continued intermittently for 632 years, from 1248 
to 1880. It was then the tallest building on Earth. The three-na-
ve church makes an extraordinary impression. Cologne is home 
to many valuable monuments from different epochs, owing them 
its magnetic charm. 

RHINE IN FLAMES >> It is worthwhile to plan a trip to this re-
gion even for early May when the event „Rhine in flames” is held. 
It is then that the riverside promenades from Bonn to Linz in Au-
stria are basked in 2000 of red fireworks, which create a true 
spectacle of lights. Tourists can witness it either from the bank or 
from the decks of 60 passenger ships. 

BonnBonn DrachenburgDrachenburg
KoloniaKolonia

KönigswinterKönigswinter
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Elżbieta Wołoszyńska 
Marek Wołoszyński

Świętokrzyskie  
             szlaki tematyczne

ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION THEMATIC TRAILS

ŚWIĘTOKRZYSKI 
SZLAK ARCHEO-GEOLOGICZNY 
Od niedawna jest to pierwszy z regionów naszego kraju, mogący 
pochwalić się niezwykłą trasą turystyczną – Świętokrzyskim Szla-
kiem Archeo-Geologicznym, łączącym najciekawsze dla pasjona-
tów geologii, paleontologii oraz archeologii atrakcje turystyczne. 
Szlak rozpoczyna się w Bałtowskim Parku Jurajskim w północno-
-wschodniej części regionu i wiedzie ku jego zachodnim granicom aż 
do rezerwatu „Góra Miedzianka”. Ta niezwykła trasa to odpowiedź 
władz regionu na rosnące zainteresowanie dynamicznie rozwijającą 
się formą turystyki, jaką jest geoturystyka. Świętokrzyskie perełki za-
spokoją apetyt najbardziej zgłodniałych wrażeń turystów.

OKO W OKO Z DINOZAURAMI>> Wkraczając na Szlak, sta-
jemy oko w oko ze świętokrzyskimi…. dinozaurami, które żyły tu kil-
kaset milionów lat temu. Z łatwością przenosimy się w czasy pano-
wania tych prehistorycznych gadów za sprawą rzeczywistej wielko-
ści replik zgromadzonych w bałtowskim Jura Parku. Niemałą sensa-
cję wywołało też odkrycie śladów ich prapradziadka – słynnego te-
trapoda – pierwszego czworonożnego zwierzęcia, które wyszło na 
ląd z morza w kamieniołomie Zachełmie koło Kielc. Po wyginięciu di-
nozaurów świętokrzyska ziemia stała się domem dla naszych przod-
ków. Pierwsze ślady osadnictwa datowane są na około 50 tys. lat 
p.n.e., gdy wędrowne plemiona łowieckie zamieszkiwały m.in. ja-
skinię Raj. Ich obecność nie przeszkodziła w zachowaniu unikato-
wej szaty naciekowej, jaką jaskinia wyróżnia się wśród innych tego 
typu obiektów w Polsce. 

KOPALNIE SPRZED 5 TYS. LAT >> Wraz z rozwojem techni-
ki człowiek zaczął coraz częściej korzystać z naturalnych bogactw re-

Obszar Gór Świętokrzyskich to wyjątkowe miejsce na turystycznej 
mapie Polski. Region ten jest prawdziwym rajem dla amatorów 

aktywnego wypoczynku. Dla tłumnie zjeżdżających tu pasjonatów 
geologii, paleontologii i archeologii przygotowano Świętokrzyski 

Szlak Archeo-Geologiczny. Do zwiedzania udostępniono liczne jaskinie, 
kamieniołomy, a nawet kopalnie sprzed 5 tysięcy lat. Z kolei dla 

rowerzystów wytyczono około 70 szlaków o zróżnicowanym stopniu 
trudności, o łącznej długości ponad 3000 kilometrów. 

The territory of the Holy Cross Mountains 
(pol. Góry Świętokrzyskie) is a unique place 

on the tourist map of Poland. This region is a paradise 
for lovers of active tourism. The swarming geology, 

paleontology and archeology buffs can enjoy new archeo-
geological Świętokrzyski trail. What’s more, many caves, 

quarries, and even 5000 years old mines are available
 for exploring. As many as 70 cycling routes of varying 

level of difficulty have been routed with a length 
of over 3000 kilometers in total.

ŚWIĘTOKRZYSKI
ARCHEO-GEOLOGICAL TRAIL
Since recently, it is the first region in Poland, which can boast of such 
a unique tourist route - Świętokrzyski Archeo-Geological trail, combi-
ning the most interesting tourist attractions for geology, paleontolo-
gy and archeology passionates. The trail begins in Bałtowski Jurassic 
Park in the northeastern part of the region and leads to its western 
borders to the reserve „Miedzianka Mountain”. This remarkable ro-
ute meets the growing need for the dynamically developing form of to-
urism - Geotourism. Świętokrzyskie tourist gems will satisfy the most 
hungry sensation seekers’ appetite.

FACE TO FACE WITH DINOSAURS>> Entering the trail, we 
come face to face with Świętokrzyskie .... dinosaurs that lived here 
hundreds of millions of years ago. We can move in time easily here 
just into the era of these reigning prehistoric reptiles, thanks to the-
ir actual in size replicas gathered in the Bałtowski Jurasic Park. A consi-
derable sensation was caused by the discovery of traces of their ancestor 
- famous tetrapod - the first four-legged beast, which came ashore from 
the the sea in a quarry ‘Zachełmie’ near the city of Kielce. After the extinc-
tion of the dinosaurs, the Świętokrzyskie territory became home for our 
ancestors. First traces of settlements are dating back to over 50,000 BC, 
when nomadic hunting tribes lived, among others, in ‘Raj’ cave. Their pre-
sence didn’t interfere with the existence of unique rock formations, which 
make that cave special among others of its kind in Poland.

5000 YEARS OLD MINES>> As technology had been deve-
loping humans began to use the natural resources of the region more 
often. Originally, among minerals extracted here, were such as hema-
tite or flints. The scale of the production becomes imaginable while vi- Fo
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gionu. Pierwotnie były to surowce takie jak hematyt lub krzemienie. 
O skali prowadzonego wydobycia można się przekonać, odwiedza-
jąc kompleks neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego w Krze-
mionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, których historia liczy ok. 
5–1,6 tys. lat. Po zwiedzeniu rekonstrukcji obozowiska górników 
i pracowni kamieniarskiej warto przejść mierzącą 500 m podziem-
ną trasę, aby samodzielnie przekonać się, jak 
wyglądała praca w neolitycznej kopalni, stano-
wiącej ważne osiągnięcie pradziejowej techniki 
górniczej. Zespół kopalń w Rezerwacie Arche-
ologiczno-Przyrodniczym „Krzemionki” to jeden 
z najciekawszych tego typu obiektów na świe-
cie. Niezwykłości miejscu dodaje fakt, iż mimo 
upływu stuleci kopalnie zachowały się w prak-
tycznie niezmienionym stanie. Przemierzając 
Szlak Archeo-Geologiczny, można zobaczyć także odsłonięte miejsca 
poszukiwania i wydobycia rud żelaza, ołowiu (galeny) oraz miedzi. 
Do najciekawszych należą te zlokalizowane na stokach wzgórza Kar-
czówka (340 m n.p.m.), gdzie od XIV w. wydobywano m.in. galenę, 
kalcyt oraz baryt. 

POTĘGA PRZYRODY >> Na trasie możemy odwiedzić tak-
że liczne rezerwaty przyrody nieożywionej, w których bogactwo 
form i zjawisk geologicznych zostało odsłonięte właśnie dzięki 
górniczej działalności człowieka. Każde z tych miejsc to doskona-
ły punkt do poznania geologii regionu. W rezerwacie skalnym „Ślu-
chowice” im. Jana Czarnockiego podziwiać można efekty działal-
ności potęgi przyrody, która twarde masy skalne modeluje jak pla-
stelinę. Znajduje się tu najsłynniejszy w Polsce fałd obalony, od-
słonięty w wyniku eksploatacji wapieni dewońskich. Przepiękne 
odsłonięcia skalne można również podziwiać w rezerwatach „Biesak-
-Białogon” w Kielcach oraz „Góra Rzepka” w Chęcinach. Pierwszy 
z nich to miejsce odsłonięcia należących do najstarszych skał Gór 
Świętokrzyskich – kambryjskich piaskowców i mułowców liczących 

ok. 540 mln lat. Geologiczną perełkę stanowi przykład nietypowe-
go ułożenia mas skalnych. Starsze formacje skalne (mułowce kam-
bryjskie) położone są na utworach młodszych (rdzawych piaskow-
cach). To kolejny po obalonym fałdzie przykład, jak wielkimi siła-
mi dysponuje przyroda. Efekty jej działań można również dostrzec 
w drugim z wymienionych rezerwatów. W dawnym kamienioło-
mie wapieni na Górze Rzepka formacje skalne są silnie pofałdo-
wane oraz przemieszczone. 

OBIEKTY EDUKACYJNE >> Na Szlaku z roku na rok przyby-
wa nowych atrakcji. W rezerwacie „Wietrznia” im. Zbigniewa Ru-
binowicza z początkiem tego roku otwarto Centrum Geoedukacji – 
ośrodek promujący walory geologiczne regionu oraz umożliwiają-
cy rozwijanie wiedzy w tym zakresie. Nowoczesny obiekt mieści za-
plecze edukacyjne, w którym Klub Miłośników Geologii organizuje 
warsztaty geologiczne dla wszystkich zainteresowanych, bez wzglę-
du na wiek. Ich tematyka obejmuje m.in. techniki wykonywania szli-
fów próbek skalnych. Na wiosnę planowane jest również otwarcie 
Galerii Ziemi – muzeum udostępniającego zbiory geologiczne z ob-
szaru Gór Świętokrzyskich. Obiekt dysponuje także nowoczesnymi 
salami konferencyjnymi, w których organizowane będą prelekcje 
oraz spotkania naukowe. Powstanie Centrum, harmonijnie wkom-
ponowanego w krajobraz wyrobisk, przyczyniło się także do uatrak-
cyjnienia obszaru samego rezerwatu – wytyczono nowe ścieżki edu-
kacyjne oznakowane tablicami informacyjnymi. Wiedzę zdobytą na 
zajęciach w Centrum Geoedukacji można od razu ją wykorzystać 
w zgłębianiu geologicznych tajemnic rezerwatu „Wietrznia”. 

NOWE ATRAKCJE NA KADZIELNI >> Także wizytówka 
miasta, czyli rezerwat „Kadzielnia”, może pochwalić się nowym punk-
tem w ofercie turystycznej. Największe zainteresowanie wśród tury-
stów odwiedzających rezerwat od zawsze wzbudzały liczne jaskinie. 
W sumie naliczono ich 27. Najdłuższa z nich, mierząca 180 m długo-
ści Szczelina na Kadzielni, zlokalizowana jest we wschodniej ścianie 
kamieniołomu. Już w 2003 r. podjęto prace nad połączeniem wspo-
mnianej jaskini oraz dwóch innych (Odkrywców, Prochowni) w jeden 
system. Niedawno obiekt udostępniono do zwiedzania. Podziemna 
trasa turystyczna czynna jest jedynie przez kilka godzin tygodniowo. 
Ograniczono także liczbę osób mogących przebywać jednorazowo 
w jaskiniach. Zabezpieczenia te pozwalają na utrzymanie delikatne-
go podziemnego ekosystemu w niezmienionej formie. Wycieczka na 
Kadzielnię to doskonałe uzupełnienie wizyty w Galerii Ziemi w Cen-
trum Geoedukacji – przejście od teorii do praktycznego poznania po-
tęgi sił przyrody.
Wycieczka Szlakiem Archeo-Geologicznym to niezwykła możli-
wość poznania najjaśniejszych przyrodniczo-archeologicznych pe-
rełek na świętokrzyskiej mapie turystycznej. Przed wyprawą ko-
niecznie trzeba odwiedzić stronę internetową Szlaku, a w terenie 
pomogą nam specjalnie oznakowane tablice z charakterystycznym 
logo tetrapodowego śladu.
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W zgłębianiu geologicznych tajemnic rezerwatu „Wietrznia”  pomoże nowo otwarte 
Centrum Geoedukacji / The geological exploration of the mysteries of natural 
“Wietrznia” reserve will be easier with the newly opened Geo-Educational Center 

Podziemna trasa turystyczna na Kadzielni 
The underground tourist route in Kadzielnia

  www.szlakarcheogeo.pl 

Mimo upływu tysięcy lat kopalnie w Krzemionkach zachowały się w niezmienionym 
stanie / Despite the lapse of one thousand years in mines in Krzemionki remained 
in a perfect state

Krzemień pasiasty / Striped fl int

Fo
t.

: 
M

. 
W

o
ło

sz
yn

sk
i

siting the complex of Neolithic striped flint mines in Krzemionki near 
the city of Ostrowiec Świętokrzyski, whose history dates back to aro-
und 5-1,6 thousand years. After visiting the reconstruction of the mi-
ning camp and a stone workshop it is worth to walk along measuring 
500 m underground route one selves to see how the work in the Neo-
lithic mine, big achievement of prehistoric mining technology, looked 
like. The mine complex in the Archeo-Natural Reserve „Krzemionki” is 
one of the most interesting of its kind in the world. The unchanged sta-
te of the mines, despite of lapse of centuries, adds some rareness to 
it. Crossing along Archeo-Geological Trail, you can see the bare sites 
of exploration and extraction of iron, lead (galena) and copper ore. The 
most interesting are those located on the slopes of the hill Karczówka, 
340 m high, where since the fourteenth century minerals such as ga-
lena crystals, calcite and barite had been extracted.

POWER OF NATURE>> On the route we also visit a number of 
inanimate nature reserves where the abundance of forms and geolo-
gical phenomena became uncovered thanks to the mining human ac-
tivity. Each of these places stands for a perfect spot to learn about the 
geology of the region. In the Jan Czarnocki rock reserve ‚Śluchowi-
ce’ you can admire the effects of the power of nature which models 
hard rock mass as plasticine. There is the most famous in Poland clo-
se fold, unveiled as the effect of Devonian limestone exploitation. Be-

autiful unveiled rock formations can also be seen in” 
Biesak-Białogon” Reserve in the city of Kielce, and in 
the “Rzepka Mountain” Reserve in Chęciny. Within the 
borders of the former one there is a place of the ol-
dest, unveiled rocks of the Świętokrzyskie Mountains, 
540 million old Cambrian sandstones and siltstones. 
Rare stratification of rock masses is a real geological 
gem. Older rock masses (Cambrian siltstones) are lo-
cated on the younger formations (rusty sandstones). It 

is another, next to the closed fold, example of the powerful forces of the 
nature. The effects of its actions can also be seen in the latter reserve. 
In the former limestone quarry on Mount Rzepka rock formations are 
strongly folded and dislocated.

EDUCATIONAL FACILITIES>> The route is from year to year 

more equipped with new attractions. In the Zbigniew Rubinowicz Re-
serve „Wietrznia” the Geoeducational center was open in the begin-
ning of this year - the center promoting the geological values of the 
region and enabling spreading knowledge in this field. Modern buil-
ding contains educational facilities where the Geology Fun Club orga-
nizes workshops for all interested in geology, no matter of age. Their 
subject matter includes techniques of thic section of rock samples. In 
the spring the Gallery of the Earth is planned to open. This geological mu-
seum will be in the disposal of collections gathered from all of the area of 
the mountains. It includes also modern conference rooms, in which lectu-
res and scientific meetings will be organized. Establishment of the Centre, 
harmoniously fitted in the landscape of the excavation sites, also contribu-
ted to enhance the attractiveness of the reserve itself - new trails have been 
marked out and information boards have been installed. The knowledge 
gained during classes at the Geo-education Center can immediately be 
used to uncover the geological secrets of „Wietrznia reserve„.

NEW ATTRACTIONS IN KADZIELNIA>> Also the reserve 
„Kadzielnia” – the trademark of the city – can boast of a new point in 
the tourist map. Greatest interest among tourists visiting the reserve has 
been always aroused by numerous caves. In total, 27 have been coun-
ted.  The longest of them - 180 meters long, “Szczelina na Kadzielni”, 
is located in the eastern wall of the quarry. Already in 2003 work be-
gan on connecting of that cave and two others (Explorers’ cave and Pro-
chownia) into one system. Recently the object became made available 
to the public. The underground tourist route is open only for a few hours 
a week. The number of persons who may stay in the caves at one time 
also has been restricted. These safeguards allow for the preservation of 
underground delicate ecosystem in the original form. Trip to Kadzielnia 
perfectly complements a visit to the Earth Gallery in the Geo-educatio-
nal Center – it serves as the transition from theory to practical knowled-
ge of power forces of nature. Archeo-Geological Trail is a unique oppor-
tunity to discover the brightest natural and archaeological gems of Świę-
tokrzyskie tourist map. Before the expedition you must visit the website 
of the Trail, and specifically labeled information boards with a distinctive 
logo of tetrapod trace will be helpful on the spot.
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VII ŚWIĘTOKRZYSKI 
JARMARK AGROTURYSTYCZNY
Zwiedzenie skansenu w Parku Etnograficznym 
w podchęcińskiej Tokarni to jeden z obowiązko-
wych punktów na turystycznej mapie wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Na obszarze prawie 70 ha, 
w malowniczym zakolu Czarnej Nidy, zgromadzo-
no najciekawsze i najcenniejsze zabytki budow-
nictwa wiejskiego i małomiasteczkowego regio-
nu. Tu czas zatrzymał się miejscu. Wykorzystu-
jąc tę niepowtarzalną magię miejsca, od kilku lat 
w czerwcu Urząd Marszałkowski oraz Muzeum 
Wsi Kieleckiej organizują Świętokrzyski Jarmark 
Agroturystyczny. Impreza przyciąga rzesze tury-
stów pragnących poznać bogatą kulturę regionu. 
Swoją coraz ciekawszą ofertę zaprezentują gospo-
darstwa agroturystyczne, Lokalne Grupy Działania 
oraz instytucje kulturalne. 

KIERMASZE I WYSTĘPY >> Największą 
atrakcję Jarmarku stanowią kiermasze pieczywa, 
miodu, wyrobów z wosku, rękodzieła regional-
nego i sztuki ludowej. Na wielu stoiskach można 
będzie podpatrzeć tradycyjne sposoby ich wytwa-
rzania. Czas umilą kapele i zespoły folklorystyczne 
występujące w pięknych strojach ludowych oraz 
zespół „Masters”. 

GRATKA DLA FANÓW PIŁKI RĘCZNEJ 
>> Miłośnicy piłki ręcznej będą mogli odwiedzić 
stoisko KS VIVE TARGI KIELCE, gdzie czekać będą 
na nich zawodnicy oraz atrakcje sportowe. 

MINI EURO STREFA >> A w niej szereg 
atrakcji związanych z piłką nożną, m.in. Mega Pił-
karzyki, turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży 
oraz rodzinny, stoły do piłkarzyków a także kula 
Zorbing, konkurs rzutów karnych, żonglerka itp.

ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH >> 
W tym roku Jarmark połączono z obchodami 
Dnia Dziecka. Z tej okazji na najmłodszych cze-
ka wiele atrakcji, m.in. wielki festiwal gier i za-
baw dawnych, wesołe miasteczko, dmuchań-
ce, Kinder-bal z Krainą Legend Świętokrzyskich 
oraz atrakcje przygotowane przez Osadę Śre-
dniowieczną.

FESTIWAL SZTUKI 
DZIECIĘCEJ W PACANOWIE
Początek czerwca to tradycyjnie czas świę-
towania Dnia Dziecka. Z tej okazji już po raz 
10. odbędzie się w Pacanowie Festiwal Sztu-
ki Dziecięcej organizowany przez utworzone 
w 2005 r. Europejskie Centrum Bajki im. Ko-
ziołka Matołka. Festiwal od lat jest jednym 
z największych wydarzeń kulturalnych w Pol-
sce przygotowanym dla dzieci i przez dzie-
ci. Corocznie przyciąga tysiące najmłodszych 
uczestników wraz z rodzicami. 

URODZINY KOZIOŁKA MATOŁKA >> Na 
czas Festiwalu Pacanów zmienia się w mia-
steczko dziecięcej zabawy, uśmiechów i twór-
czości. Organizowane są warsztaty dla twór-
ców, konkurs przedstawień teatralnych oraz 
występy dziecięcych artystów i gwiazd. Towa-
rzyszą im liczne konkursy, pokazy, kiermasze, 
koncerty, występy grup teatralnych, akcja gło-
śnego czytania. W trakcie festiwalu hucznie 
obchodzone są urodziny Koziołka Matołka. 

TRZY DNI ZABAWY >> W roku jubileuszu 
pierwsze dwa dni zostaną poświęcone warsz-
tatom teatralnym i muzycznym oraz prezenta-
cjom konkursowym. Niedziela to prezentacja 
laureatów konkursu, występy gości z Ukra-
iny i tegorocznej gwiazdy Natalii Kukulskiej, 
występy lokalnych zespołów muzycznych i ta-
necznych, warsztaty twórcze, cyrkowe, ryso-
wanie portretów. Na ten dzień zapowiedzia-
no także obchody urodzin Koziołka Matołka 
połączone z wypuszczaniem balonów.  Za-
bawie towarzyszyć będą liczne atrakcje zor-
ganizowane w specjalnych strefach. W strefie 
wiedzy dzieci będą miały okazję do poznania 
praw fizyki i chemii w formie atrakcyjnych do-
świadczeń. W strefie twórczości – warsztaty 
muzyczne, plastyczne, garncarskie i inne. Stre-
fa zabawy zaprasza na plac zabaw, do pia-
skownicy, do układania klocków. W Miastecz-
ku Ruchu Drogowego pierwszej pomocy uczyć 
będzie Kevin Aiston. Odbędzie się także kier-
masz książek, a dla najmłodszych, jak co roku 
głośne czytanie bajek. 

  http://pacanow.eu/10-festiwal-kultury-dzieciecej-im118.php  www.mwk.com.pl

Kiedy: 1–3 czerwca 2012 r.
Gdzie: Europejskie Centrum Bajki  
ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów

When: 1-3 June 2012
Where: The European Fairy Tales

ul. Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów

CHILDREN’S ART FESTIVAL IN PACANÓW
Early June is the traditionally time to celebrate Children’s Day. On this occa-
sion, the 10th Children Art Festival in Pacanów will be organized by ‘Matołek 
the Goat’ (eng. Little silly goat) European Fairytale Centre, created in 2005. 
The festival has long been one of the biggest cultural events in Poland organi-
zed for children and by children. Annually, it attracts thousands of young spec-
tators and their parents.

‘MATOLEK THE GOAT’S BIRTHDAY >> At the time of the Festival in Paca-
nów changes into children’s park of fun, smiles and creativeness. It organizes 
numerous workshops for artists, theater play contest and child stars performan-
ces. They are accompanied by frequent contests, shows, fairs, concerts, theater 
group’s performances, and the action of reading aloud. ‘Matołek the Goat’s bir-
thday is reverently celebrated during the festival.

THREE DAYS OF FUN >> In the year of the anniversary, the first two days will 
be devoted to theater and music workshops and contest presentations. There 
will be a presentation of the winners, Ukrainian guests’ performances, singer 
Natalia Kukulska - this year star’s show, performances of local music and dance 
bands, creative and circus workshops, and portraits drawing on Sunday. On this 
day the celebration of ‘Matołek the Goat’s birthdays will have also been announ-
ced combined with balloons flying. The play will be accompanied by numerous 
activities organized in special zones. In the area of knowledge children will have 
the opportunity to understand the laws of physics and chemistry in the form of 
interesting experiments. In the area of creativity there will be music, art, pottery 
workshops and more. Play area will include a playground, a sandbox, building 
bricks. Traffic town will host Kevin Aiston who will teach first aid. There will also 
be books fair, and for children, fairy tales reading aloud, as every year.

Kiedy:3 czerwca 2012 r. 
VII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny
Gdzie: Park Etnografi czny Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

When: 3 June 2012 
the 7th Świętokrzyski Agritourist Fair

Where: The Ethnographic Park of the Regional Countryside Museum in Tokarnia

Fo
t.

: 
A

rc
h

. 
U

rz
ą

d
 M

a
rs

za
łk

o
w

sk
i 

W
o

je
w

ó
d

zt
w

a
 Ś

w
ię

to
kr

zy
sk

ie
g

o

THE 7TH ŚWIĘTOKRZYSKI AGRITOURIST FAIR 
Visiting the heritage museum in the Ethnographic Park in Tokarnia near 
Checiny is one of the mandatory points on the tourist map of the Province. In 
the area of almost 70 hectares, in a picturesque curve in the Black Nida Ri-
ver, the most interesting and most valuable monuments of rural architecture 
and small-town region have been collected. Here, time apparently has stop-
ped. Taking the opportunity which is given by this unique magic place, for se-
veral years in June, the Marshal’s Office of the Świętokrzyskie Voivodship 
and the Museum of Kielce Village organize Świętokrzyski Agritourist Fair in 
Tokarnia. The event attracts number of tourists eager to learn about the cul-
ture of the region. Agritourist farms, local action groups and cultural institu-
tions will present more and more interesting offer.

FAIRS AND SHOWS >> What is the greatest attraction of the Fair are 
stands with bread, honey, wax handmade products, regional handicrafts and 
folk art. It is possible to watch traditional process of their production. Mem-
bers of the bands and folk groups wearing beautiful costumes and the band 
„Masters” will make time pleasant.

WINDFALL FOR HANDBALL FANS >> Handball enthusiasts can visit 
KS VIVE Kielce Trade Fairs stand, where athletes and sport attraction will 
be awaiting them.

MINI EURO ZONE >> It includes a variety of attractions related to foot-
ball, among them Mega table football and family football tournament. Chil-
dren and young people can expect table football, Zorbing ball, penalty sho-
ot-out contest, juggling, etc.

ATTRACTIONS FOR KIDS >> This year fair is combined with the cele-
bration of Children’s Day. On this occasion, the youngest will enjoy many at-
tractions, including great festival of the ancient games, amusement park, bal-
loons, Kinder-dance with the land of regional legends and attractions prepa-
red by the organizers of a medieval settlement.

28-35 SwietokrzyskieT.E.indd   32-3328-35 SwietokrzyskieT.E.indd   32-33 12-04-17   13:5812-04-17   13:58
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BIKE’OWE ŚWIĘTOKRZYSKIE
Ponad 3000 km tras, na których wytyczono około 70 szlaków 
oraz niezwykle urozmaicone warunki terenowe – tak pokrótce 
można opisać świętokrzyski raj rowerowy. Coraz większa liczba 
miłośników aktywnego wypoczynku odwiedza ten region, w po-
szukiwaniu nowych wrażeń. Niezależne od stopnia rowerowe-
go wtajemniczenia każdy znajdzie tu trasę dopasowaną ideal-
nie do jego potrzeb.

64 KM WOKÓŁ STARACHOWIC >> Weekendowa wizyta 
w Górach Świętokrzyskich lub też nieco dłuższe rodzinne waka-
cje to doskonała okazja do wyprawy jednym z miejskich szlaków, 
pozwalających na poznanie większych miast i ich okolic. Szcze-
gólnie godny uwagi jest szlak wokół Starachowic. Mierzy 64 km 
i prowadzi w większości przez tereny leśne. Do najciekawszych 
punktów na trasie należą Starachowice ze swoimi zabytkami 
techniki oraz Wąchock z przepiękną architekturą. Wśród leśnych 
ostępów można także odbyć lekcję historii najnowszej, odwie-
dzając Wykus – miejsc schronienia świętokrzyskich partyzantów.

„DUŻA PĘTLA” DLA WYTRENOWANYCH >> Propozycja 
na wypad z przyjaciółmi? Doskonałe rozwiązanie to jeden z lo-
kalnych szlaków, prezentujących atrakcje turystyczne wybranej 
gminy. Wycieczki zaplanowane są jako wyprawy pół- lub cało-
dniowe, a czas przejazdu zależy także od naszego przygotowa-
nia. Np. „Duża pętla” wokół Bielin, pomimo niewielkiej długości 
(35 km), wymaga roweru górskiego i dobrej kondycji. Za to mo-
żemy podziwiać piękne krajobrazy i słynny klasztor na Świętym 
Krzyżu.

URLOP NA DWÓCH KÓŁKACH  >> Osoby zainteresowa-
ne kilkudniowym urlopem na rowerze także nie będą miały kło-
potu ze znalezieniem odpowiedniej trasy dla siebie. Dla miłośni-
ków zabytków przygotowano Szlak Architektury Obronnej mie-
rzący 500 km. Szczególny jest szlak Miejsca Mocy. Trasa o długo-
ści 570 km prowadzi przez miejsca kultu religijnego, sanktuaria 
maryjne i najcenniejsze obiekty sakralne województwa. Zaczyna 
się i kończy w Kielcach. Szlak Zabytków Techniki Doliny Kamien-
nej, mimo że ma „tylko” 76 km, prowadzi przez miejsca, które 
stanowiły niegdyś istotne ośrodki rozwoju gospodarczego Polski, 
m.in. Starachowice, gdzie w Muzeum Przyrody i Techniki można 
obejrzeć wielki piec hutniczy z końca XIX w. 
Jedno- lub kilkudniowe wycieczki rowerowe to doskonały spo-
sób na poznanie regionalnych perełek. Nie zapomniano jednak 
o osobach szukających mocniejszej dawki wrażeń. Na kieleckim 
„Stadionie Leśnym” wytyczono dwie trasy do jazdy wyczynowej 
(pętle o długości 13 i 14 km). Na stokach Telegrafu spotykają 
się natomiast downhillowcy. Wprawdzie świętokrzyskie stoki nie 
mogą się równać ze stromymi stokami beskidzkimi bądź sudec-
kimi, niemniej ich pokonanie wymaga również niezłych umiejęt-
ności. Na wspomnianych trasach rozgrywane są m.in. eliminacje 
do mistrzostw Polski w MTB.

TRASY ROWEROWE W KOMÓRCE  >> Planując rowero-
wą wyprawę po regionie, nie wolno zapomnieć o dobrej ma-
pie i przewodniku. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu mobilne-
mu, które przygotował Urząd Marszałkowski, znacznie zmniej-
szyła się ich waga i objętość. Wszystkie najpotrzebniejsze infor-
macje zmieszczą się teraz... w telefonie komórkowym. Aplikacja 
dedykowana jest zarówno do urządzeń z ekranem dotykowym, 
jak i z klawiaturą. Pobranie i instalacja programu trwa tyle, co za-
łożenie kasku. Wystarczy zaledwie chwila i już jesteśmy gotowi 
do wyruszenia ku rowerowej przygodzie.

  www.sejmik.kielce.pl/bike-owe-swietokrzyskie---aplikacja-na-telefon-komorkowy,28815.html

Aplikację można pobrać BEZPŁATNIE 
na stronie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego: 

Application can be downloaded free of charge
 from the: Marshal’s Offi  ce 

of the Świętokrzyskie Voivodship

„Dużą pętlą” możemy dojechać do klasztoru na Świętym Krzyżu  
Along “The big loop” we can get to the monastery of the Holy Cross

Ruiny huty w Samsonowie, gmina Zagnańsk
The ruins of the ironworks in Samsonów, Zagnańsk commune
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BIKING  ŚWIĘTOKRZYSKIE
Over 3,000 km of biking lanes, 70 marked routes and extre-
mely varied terrain – it is briefly the description of świętokrzy-
ski bicycle paradise. An increasing number of sports enthusia-
sts visits the region looking for new adventures. Regardless of 
the degree of cycling skills everyone will find a route perfectly 
matched to his or her needs.

64 KM AROUND STARACHOWICE >> A weekend visit to 
the Swiętokrzyskie Mountains, or a little longer family holiday 
are an excellent opportunities for making a trip along one of 
the city routes, allowing to explore major towns and their sur-
rounding areas in the region. The trail around the Starachowi-
ce is particularly noteworthy . It measures 64 km and leads 
mostly in the wooded area. Starachowice with its monuments 
of Science and Wąchock town with beautiful architecture are 
the most interesting points on the route. Visiting forest Hin-
terlands and Wykus - place of refuge for the WW II local parti-
sans can be a lesson of recent history of Poland though.

„LARGE LOOP” FOR PROFESIONALS >> Any ideas for 
a trip with friends? One of the local trails presenting selec-
ted municipal attractions seems to be the perfect solution. 
Trips are planned as a half-or full-day tours, and travel time 
also depends on our preparation level. For example, „large 
loop” around Bieliny, despite the short distance  (35 km), 
requires a mountain bike and good stamina. However, we 
can enjoy beautiful scenery and famous monastery on the 
Holy Cross hill.

HOLIDAY ON TWO WHEELS >> If you are interested in a 
few days holiday on bike, you will not have any problems fin-
ding a suitable route for yourself. For lovers of monuments 
can enjoy specially prepared Trail of Fortified Architecture, 
measuring 500 km. Force Point pathway is very unusual. Tra-
il, long for 570 km, leads along scattered objects of worship, 
Marian shrines and precious sacral, regional objects. It be-
gins and ends in the city of Kielce. The Route of Industrial Mo-
numents in the Stone Valley, although it is „only” 76 km long, 
takes the visitors to  important centers of historic Polish eco-
nomic development, including Starachowice, where you can 
see blast furnace of the late nineteenth century in the local Mu-
seum of Nature and Science. One- or few-days bicycle tours 
are a fantastic way to learn about regional tourist gems. Howe-
ver, a stronger dose of emotions for people looking for it is also 
possible. The „Forest Stadium” (pol. Stadion Leśny) in Kielce 
has been adapted for the professional cycling. (The length of 
loops: 13 and 14 km). On the slopes of ‘Telegraph’ downhill 
bikers meet. Although the local slopes can’t compete with the 
steep ones in the Beskidy or Sudety Mountains, but quite ad-
vanced skills are necessary to ride on them. The Elimination in 
the Polish Championships in MTB take place here regularly.

BIKE LANES ON MOBILES >>  Planning a tour in the re-
gion, do not forget about a good map and a guide. Thanks to 
the modern solution the Marshal’s Office of the Świętokrzyskie 
Voivodship has prepared, their weight and size have been vivi-
dly shrunken. All the most essential information can be fitted 
now ... in the mobile phone. Application is dedicated to both 
the devices with a touch screen, and a keyboard. Downloading 
and installing the program takes as much as putting on a hel-
met. Just a moment and we’re ready to set out for a bicycle ad-
venture.

28-35 SwietokrzyskieT.E.indd   34-3528-35 SwietokrzyskieT.E.indd   34-35 12-04-17   13:5812-04-17   13:58
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Powiat skarżyski to doskonałe 
miejsce na wypoczynek podczas 
długiego weekendu. Atrakcyjnie 

położony i znakomicie skomuniko-
wany, dzięki oddanemu niedaw-

no nowoczesnemu odcinkowi kra-
jowej S7, oferuje świetne warun-

ki do wypoczynku i uprawiania ak-
tywnych form turystyki. 

Prawie 60% powierzchni powiatu zajmują piękne komplek-
sy leśne, które są pozostałością po Puszczy Świętokrzyskiej. 
Niektóre partie lasów, np. w okolicy Bliżyna, do dzisiaj zacho-
wały swój pierwotny, puszczański charakter. Większość z nich 
objęto ochroną w ramach parków krajobrazowych  – oblę-
gorsko-suchedniowskiego i sieradowickiego. Wśród leśnych 
ostępów kryją się miejsca magiczne – wychodnie skalne Pie-
kło Dalejowskie, Brama Piekielna czy skałki pod szczytem Bu-

kowej Góry. Najcenniejsze obszary leśne są objęte ochroną 
w czterech rezerwatach. Przez tereny leśne poprowadzono 
liczne szlaki dla turystów pieszych i rowerzystów. Warto po-
znać te leśne ostępy, planując jesienne wypady na grzyby. 

ROZLEWISKA KAMIENNEJ >> Przez północną część po-
wiatu przepływa „najpracowitsza rzeka Polski” – Kamien-
na. Ten przydomek zawdzięcza licznym zakładom przemysło-
wym, które przez stulecia wykorzystywały drogocenną ener-
gię jej wód. Budowle hydrotechniczne zmieniły pierwotny 
krajobraz. Powstały liczne zalewy i rozlewiska, sprawiając, iż 
miejscami krajobraz regionu bardziej przypomina ten znany 
z bagien biebrzańskich lub Mazur. Do dziś po zakładach po-
zostały niestety jedynie ruiny, a pogarszający się stan zapór 
z czasem zaczął zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców nad-
rzecznych terenów. Obecnie podejmowane są działania nad 
odbudową tej infrastruktury. W kwietniu br. oddano do użyt-
ku zalew w Bliżynie, gdzie urządzono nowoczesny ośrodek 
wypoczynkowy. Równie atrakcyjne miejsca rekreacyjne znaj-

FOREST, WATER AND MEETINGS WITH HISTORY

Magiczna Brama Piekielna jest pomnikiem przyrody nieożywionej
Magic Hellish Gate is a monument

rocks close to Bukowa mountain summit. The most valuable 
forest areas are protected in a form of four sanctuaries. There 
are many hiking trails and cycle routes in the forest. It is wor-
thwhile to become familiar with these natural attractions, whi-
le planning autumn mushroom picking trips.   

BACKWATER OF KAMIENNA RIVER >> „The most 
hard working river of Poland” – the Kamienna river - flows 
through the northern part of district This description is down 
to the fact that many industrial plants used energy of its wa-
ter for hundreds of years. Thus, hydrotechnical constructions 
changed the primary landscape. Many reservoirs and bak-
cwaters were formed, thus the region, in some areas, resem-
bles more the landscape of Biebrza swamps or Mazury lake 
region. Nowadays only ruins are left and deteriorating condi-
tion of dams starts to threaten safety of riverside inhabitants. 
Currently it has been attempted to reconstruct this infrastruc-
ture. In April, reservoir in Bliżyn has been opened and a mo-
dern holiday resort has been constructed there. Sites of com-
parable attraction can be also found in Mostki, Suchedniów 
and Rejów (district of Skarżysko – Kamienna). In hot days, 
there is nothing better than to refresh in the river and relax on 
riverside beaches. www.rydno.pl

Skarżyski district is a perfect 
place to rest during long 
weekends. Attractive location 
and convenient communication 
provided by a recently-finished 
section of S7 national road, 
guarantee great conditions 
for relax and active forms 
of tourism.  

Almost 60% of the district surface area is covered by beau-
tiful forest complexes which are remnants of Świętokrzyski 
Primeval Forest. Its primary and wild character still can be 
seen in some parts of the forest like e.g. in the area of Bliżyn. 
Most of them are protected as Oblęgorsko-Suchedniowski 
and Sieradowicki  Lanscape Parks. There are magic places 
among forest sections like rock outcrops – Piekło Dalejow-
skie (Dalejowskie Hell), Brama Piekielna (Gate to Hell) or 

Elżbieta WołoszyńskaElżbieta Wołoszyńska
Marek Wołoszyński

FOREST WATER AND MEETINGS WITH HISTORY

Lasy, woda Lasy, woda 
i spotkania z historiąi spotkania z historią

36-39 Skarzysko.indd   36-3736-39 Skarzysko.indd   36-37 12-04-17   14:0012-04-17   14:00



o n  t h e  r o u t e38 n a  s z l a k u

Fo
t.

: 
©

 a
rc

h
. 

U
.M

. 
SK

a
rż

ys
ko

 K
a

m
ie

n
n

a
, 

m
u

ze
u

m
 O

rł
a

 B
ia

łe
g

o

dują się także w Mostkach, Suchedniowie i Rejowie (dzielni-
cy Skarżyska-Kamiennej). W upalny dzień warto skorzystać 
z orzeźwiającej kąpieli i poleniuchować na nabrzeżnych pla-
żach. www.rydno.pl

RAJ DLA WĘDKARZY >> Wody powiatu kryją miłą nie-
spodziankę dla wędkarzy. Aż trudno uwierzyć, jak wiele ga-
tunków ryb żyje w rzekach, strumieniach, zalewach czy nie-
wielkich stawach. Są wśród nich m.in.: amur, boleń, brzana, 
karaś, karp, kiełb, leszcz, płoć, pstrąg, sandacz, sum, szczu-
pak. Ryby mają tu dobre warunki do rozwoju i często osią-
gają znaczne rozmiary. Jak mawiają znawcy tutejszych wód, 
każdy znajdzie coś dla siebie i będzie się mógł wykazać swo-
imi umiejętnościami i wiedzą potrzebną do odniesienia suk-
cesu. Władze powiatu kończą opracowywanie przewodnika 
dla wędkarzy, który zostanie opublikowany na jego stronie 
internetowej.

MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO >> „„W czasie deszczu 
dzieci się nudzą”… Ale nie w powiecie skarżyskim! Jeśli po-
goda nie zachęca do wodnych igraszek, warto zajrzeć w głąb 
lądu. W pobliżu zalewu „Rejów” w Skarżysku-Kamiennej dla 
zwiedzających otwiera swe podwoje Muzeum im. „Orła Bia-
łego”. którego największym atutem jest, drugi co do wiel-
kości w Polsce, zbiór militariów, w części eksponowany ple-
nerowo. Na ekspozycji możemy podziwiać  kuter torpedowy 
OROP „Odważny”, samolot transportowy Ił-14, który udo-
stępniony jest dla zwiedzających. Obok Muzeum  zachowały 

się duże fragmenty XVIII-XIX  wiecznego zakładu wielkopie-
cowego Rejów z murem oporowym, kanałem roboczym i czę-
ścią wielkiego pieca. 
www.muzeum.orzelbialy.dmkhosting.com

KOPALNIE HEMATYTU SPRZED 40 TYSIĘCY LAT >> 
Eksplorując brzegi Kamiennej, warto także zajrzeć do rezer-
watu archeologicznego „Rydno”. Utworzono go w 1957 r., 
by chronić jedyny w swoim rodzaju kompleks osad przemysło-
wych powstałych przy kopalni hematytu ok. 40 000 lat temu. 
Na ciągnącym się od Skarżyska-Kamiennej do Wąchocka od-
cinku doliny Kamiennej odkryto prehistoryczne kopalnie hema-
tytu, z którego wyrabiano charakterystyczny czerwony barwnik 
– ochrę zwaną tu krwicą. Symbolizowała ona krew, czyli życie. 

PIKNIK ARCHEOLOGICZNY  >> Co roku organizowane 
są tu pikniki archeologiczne. W tegorocznym (24-27 maja) 
w pięknej scenerii doliny Kamiennej cofniemy się o 10 tys. lat. 
Będziemy mogli zobaczyć, jak budowano kamienny dolmen, 
obejrzeć pokazy astronomiczne, warsztaty krzemieniarskie 
i wikliniarskie. Wieczorem odbędą się  pokazy filmów. Zapra-
szamy do spędzenia pięknego weekendu wśród „dzikich lu-
dzi” przeniesionych z zamierzchłych czasów, aby poznać ży-
cie prehistorycznej osady. Podjęto już działania zmierzające 
do utworzenia przy rezerwacie stałego obiektu muzealnego.
Poszerzająca się baza noclegowa, w tym gospodarstw agro-
turystycznych, sprzyja poznaniu uroków powiatu i zachęca do 
zatrzymania się tu nawet na kilka dni. 

Urokliwa rzeka Kamienna przyciąga turystów i wędkarzy/ Charming Kamienna river attracts tourists and anglers

Podczas pikniku archeologicznym w Rydnie cofamy się o 10 tys. lat
During the archeological picnic in Rydno we go 10 thousand years back
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PARADISE FOR ANGLERS >>Anglers will be nice-
ly surprises by district streams and rivers. One can har-
dly believe how many fish species live in the rivers, stre-
ams, reservoirs or small ponds. They include: amur, asp, 
barbel, crucian, carp, mullet, bream, roach, trout, san-
der, catfish and pike. Local waters create great condi-
tions for fish, thus they are of ten very big. In the opinion 
of experts for local fishing, everybody will find something 
special and will have an opportunity to show of f. Repre-
sentatives of the district authority are finishing prepara-
tion of a guidebook for angles which will be published 
on the website. 

MUSEUM „ORŁA BIAŁEGO” >>„Kids are getting bo-
red while it is raining”…however, it doesn’t happen in the 
skarżyski district. When the weather does not encourage 
to splash around in the water, it is worth to set out on the 
trip into interior. In the neighborhood of Rejów reservoir in 
Skarżysko-Kamienna “White Eagle” Museum” opens its 
doors. Its greatest asset is the second largest in Poland, 
collection of military, partly displayed outdoor. The exhi-
bition can be admired for the OROP “Odważny” torpedo 
boat, Ił-14 transport aircraft, which is available for visitors. 
In the proximity of the Museum, large parts of the 18th 
and 19th century blast plant Rejów together with the re-
taining wall, part of the working channel and one block of 
the blast furnace are preserved.  
www.muzeum.orzelbialy.dmkhosting.com

HAEMATITE MINES OLDER THAN 40 THOUSAND 
YEARS >>While exploring the Kamienna river banks, it is 
worth to have a look into archeological reserve „Rydno”. It 
was created in 1957 to preserve a unique complex of indu-
strial settlements located beside hematite mines which are 
about 40 000 years old. Pre-historic hematite mines were 
discovered in the section of Kamienna river valley, between 
Skarżysko-Kamienna and Wąchocka, where characteristic 
red dye was made. This dye was ochre – called a bloody sta-
in. It symbolized blood and thus life too. 

ARCHEOLOGICAL PICNIC >> Archeological picnics are 
organized here every year. This time (24-27 May) we will tra-
vel 10 thousand years back, in pristine scenery of Kamien-
na valley. We will see how stone dolmens were constructed, 
watch astronomic shows, flint stone and wicker workshops. 
In the evenings, interesting movies will be displayed. You are 
welcome to spend an exciting weekend with ‘primitive and 
wild people” who will arrive from the past and to learn about 
life in a prehistoric village. It is being also attempted to create 
a permanent museum by the sanctuary. Tourist accommoda-
tion offer, including agrotourism farms, has been developed, 
thus tourists are even more welcome to cherish natural beau-
ty of the district and stay here for a few days.

  www.skarzysko.powiat.pl

 Dojazd: drogą nr 7.
informacja turystyczna: 
Zespól ds. Promocji,  Starostwo Powiatowe 
w Skarzysku-Kamiennej
w Skarżysku-Kamiennej, tel. (41) 395 30 12
Getting there: route no 7.

39

Muzeum im.  Orła Białego  zgromadziło bogate zbiorów militariów i dokumentów
There are great collections of militaries and related documents

 in the museum “Orła Białego”

36-39 Skarzysko.indd   38-3936-39 Skarzysko.indd   38-39 12-04-17   14:0012-04-17   14:00
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Polacy coraz częściej biorą 
śluby w egzotycznych 

miejscach. Cypr wydaje się 
być idealnym miejscem 

na taką uroczystość. 
Zawsze piękna pogoda, 

życzliwi mieszkańcy, kościół 
z polskim księdzem, przed 

którym można złożyć 
przysięgę małżeńską, i tylko 

trzy godziny lotu z Polski.

WYSPA AFRODYTY >> Położoną na Morzu Śródziemnym 
wyspę wybrała bogini miłości – Afrodyta. Słońce świeci tutaj przez 
340 dni w roku. A radość każdej chwili podkreśla uwodzicielsko 
słodkie wino – commandaria. Afrodyta wyłoniła się z morskiej pia-
ny u południowych wybrzeży. Mityczne miejsce nieopodal Pafos 
wyznacza grupa sterczących z morza malowniczych skał. Spienio-
ne fale czule pieszczą brzegi, grzechocząc milionami kamyków za-
ściełających okoliczne plaże. Ileż z nich powędrowało już w świat. 
Są tym cenniejszą pamiątką, że uchodzą za skuteczny afrodyzjak. 
Cypryjczycy Greccy są przekonani, że bogini darzy wyspę szcze-
gólną miłością i z wysokości miejscowego Olimpu (taką nazwę 
nosi najwyższy szczyt gór Troodos) spogląda życzliwie, sprzyjając 
zwłaszcza zakochanym.

NIESPIESZNY RYTM DNIA >> Przed słońcem trudno się 
ukryć na Cyprze. Chyba że w chłodzie murów albo w cieniu, jaki 

CYPRUS - AN IDEAL PLACE FOR A WEDDING

Romantyczne chwile na morzem Śródziemnym
Romantic moments at the Mediterranean Sea

CYPRUS AN IDEAL PLACE FOOOOOOOOOOR A WEDDING

CyprCypr
– wymarzone miejsce na ślub– wymarzone miejsce na ślub

Poles are more likely 
to get married in exotic 
countries nowadays. 
Cyprus appears to be 
an ideal place for such 
a ceremony- beautiful 
weathers every day, 
friendly people, Polish 
priests, and the flight 
from Poland only three 
hours long.

THE APHRODITE’S ISLAND >> The island situated on 
the Mediterranean Sea  was chosen by the goddess of love, 
Aphrodite. The sun shines here for more than 340 days a 
year and the delight of every moment is highlighted by a se-
ductively sweet wine - Commandaria.
Aphrodite emerged out of the sea foam at the south coast. 
Mythical place near Paphos is outlined by the group of pictu-
resque cliffs sticking out of the sea. Foamy waves lovingly ca-
ress the shore rattling with millions of pebbles covering surro-
unding beaches. How many of them have already found the-
ir way into the wide world. These are the valuable souvenirs 
since they are believed to be an effective aphrodisiac. The 
Cyprus Greeks are convinced that the goddess feels special 
love for the island and from the heights of nearby Olympus 
(the name given to the highest peak of the Troodos Mounta-
ins) looks kindly, favoring especially the ones in love.

THE SLOW RHYTHM OF THE DAY >> Hiding from the 
sun is difficult in Cyprus, unless you have reached the sha-
dow of the walls or the shade given by vine shoots hanging 
over the terraces of houses and restaurants. In the middle of 
the day the streets are getting empty and the shop windows 
are covered by shutters. The island is wrapped with silence 

WYSPA AFRODYTY >> Położoną na Morzu Śródziemnym

ins) look

THE SL
sun is d
dow of t
over the
the day 
are cove
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dają rozwieszone nad tarasami domów i restauracji pędy wino-
rośli. W środku dnia pustoszeją więc ulice, a witryny sklepów za-
krywają żaluzje. Na długie godziny wyspę otula cisza – czas sje-
sty. O zachodzie słońca życie znowu nabiera tempa. Na ulice wra-
cają piesi i samochody. Restauracje wypełniają się gośćmi. Z gwa-
rem głosów przeplata się muzyka. Zgodnie z miejscowym obycza-
jem biesiaduje się jednak niespiesznie, ciesząc się światłami wie-
czoru, smakiem potraw i miłym towarzystwem.

ŻYCZLIWIE I Z CIERPLIWOŚCIĄ >> Cypryjczycy są bardzo 
bezpośredni. Trudno wręcz oprzeć się wrażeniu, że każdy tutaj każ-
dego zna. Łatwo nawiązywać z nimi znajomości i załatwiać wszel-
kie formalne procedury. Biurokracja jest jedyną bodaj rzeczą, któ-
ra nie rozkwitła w cypryjskim słońcu. Nikomu, także urzędnikom, 
nie brakuje cierpliwości. Życzliwość i pobłażanie towarzyszy nawet 
manewrom kierowców z kontynentalnej Europy, nieprzyzwyczajo-
nym do lewostronnego ruchu. Miejscowi zachowują ostrożność 
i starają się pomóc, gdy tylko widzą różowe tablice rejestracyjne, 
jakimi oznaczone są samochody z wypożyczalni.

POLSCY FRANCISZKANIE W LARNACE>> Choć egzo-
tyczna, wyspa Afrodyty nie jest odległa. Lot z Polski trwa nieco po-
nad 3 godziny. Na miejscu zaś można przebierać w kwaterach, ko-
rzystając zarówno z luksusowych, drogich, jak i z tańszych hote-
li czy pensjonatów. We wszystkich panuje wspaniała atmosfera. 
Dla par z Polski, które w tym słonecznym kraju zechcą wymienić 
obrączki i wypowiedzieć słowa małżeńskiej przysięgi, otwiera po-
dwoje kościół Matki Boskiej Łaskawej w Larnace. Ślubów udzie-
la polski ksiądz, franciszkanin ze zgromadzenia opiekującego się 
świątynią.

Z POMOCĄ PROFESJONALISTÓW >> Otwartość na 
klientów sprawia, że wszelkie usługi, w tym kosmetyczne i fryzjer-
skie, wykonują specjaliści. Nie tylko doświadczeni w swoim fachu, 
ale także mówiący po polsku. W takiej atmosferze państwo młodzi 
poczują się z pewnością komfortowo. Odciążeni od obowiązków 
mogą się bez przeszkód skupić na osobistych przygotowaniach 
i uroczystości. Bo jak powiedział japoński poeta Sakutarō Hagiwa-
ra – ludzie wiążą się małżeństwem, kiedy płoną. O organizację ce-
remonii zadba Firma AMS Cyprus Events. W ofercie szeroki zakres 
usług – od kameralnych ceremonii po huczne imprezy z rzeszą go-
ści oraz sesje zdjęciowe w najpiękniejszych cypryjskich plenerach. 
Firma bierze na siebie realizację niezbędnych formalności. Może 
nawet zapewnić świadków ceremonii parom, które spontanicznie 
podejmą decyzję o ślubie.
Zapraszam serdecznie zakochane pary.Zapraszam serdecznie zakochane pary.
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Przyjęcie weselne na plaży na zawsze pozostanie w pamięci / Wedding party on the beach will always remain in memory

R E K L A M A

for the long hours – it’s siesta time. At sunset, life once again 
gains its momentum. Pedestrians and cars are coming back 
onto the streets, restaurants are filling with guests and the 
hubbub of voices intertwines with music. According to local 
custom, people dine without rush enjoying the evening lights, 
the taste of food and nice company.

KINDLY AND WITH PATIENCE >> Cypriots are very di-
rect. It is difficult indeed to resist the impression that everyone 
here knows everyone. It is easy to make friends and to follow 
formal procedures. Bureaucracy is probably the only thing that 
has not flourished in the Cypriot sun. No one, including officials, 
lacks patience. Kindness and indulgence is not spared even for 
drivers from continental Europe, unaccustomed to the left-side 
traffic. Locals are cautious and try to help whenever they see 
pink license plates which are typical for rental cars.

POLISH FRANCISCAN FRIAR IN LARNACA >>  Al-
though the island of Aphrodite is exotic, it is not distant. Fli-

ght from Poland takes a little more than three hours. The ac-
commodation offer is very rich and everyone can find so-
mething that suits him or her, choosing a luxury, expensi-
ve, or cheaper hotel and B & Bs. Great atmosphere is in all 
of them. For Polish couples, who are planning to exchange 
their wedding rings and to utter the words of marriage vows, 
Our Lady of Grace Church in Larnaca opens its doors. Po-
lish priest, friars of the congregation of caring for the temple, 
can provide with church weddings.

WITH THE HELP OF PROFESSIONALS >> Openness 
to the customer makes all the services, including beauty and 
hairdressing, very professional. Not only are locals experien-
ced in his field, but they also speak Polish. In such an atmo-
sphere the bride and groom will feel comfortable without do-
ubts. Relieved from duties they can freely focus on prepara-
tions and the celebration. As Hagiwara Sakutarō, a Japane-
se poet said - people get tied by marriage while burning. The 
AMS Cyprus Events Company will take care of the organiza-
tion of the ceremony. In our offer there is a wide range of se-
rvices - from intimate ceremonies to raucous parties with the 
company of guests and photo sessions in the beautiful land-
scapes of Cyprus. The company deals with necessary forma-
lities. It can even provide witnesses for the ceremony in case 
couples spontaneously decide to get married.
I am sincerely inviting enamoured couples.

40-43 Cypr.indd   42-4340-43 Cypr.indd   42-43 12-04-17   13:4212-04-17   13:42
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Europa-Park jest największym 
na Starym Kontynencie tematycz-

nym parkiem rozrywki. Usytuowa-
ny na terenie Niemiec u zbiegu 

granic z Francją i Szwajcarią, kusi 
malowniczym położeniem 

i setką atrakcji rozrzuconych 
w 13 sektorach poświęconych 

kulturze wybranych krajów 
europejskich

Europa-Park is the largest 
theme entertainment park 
in the Old World. Located 
in Germany at the confluence of 
the borders with France and Swit-
zerland, tempts with picturesque 
location and hundreds of attrac-
tions scattered in 13 sectors devo-
ted to the culture of choosen 
European countries. 

Gospodarze konsekwentnie wdrażają w życie prorodzinną filo-
zofię, sezon letni i zimowy wypełniając szeregiem imprez ad-
resowanych zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. 
Nie sposób się tutaj nudzić, biorąc udział w reżyserowanym 
przez siebie horrorze, podziwiając krainę baśni Jana Christia-
na Andersena, płynąc gondolą przez Wenecję, Pizę i Floren-
cję. Można też odkrywać Nowy Świat niczym wielcy podróż-
nicy sprzed wieków, obserwować dynamiczne popisy uczest-
ników międzynarodowego festiwalu tańca czy podziwiać pre-
tendentki do tytułu i korony Miss Niemiec. Przez cały rok do-
stępne są obiekty rozległego kompleksu hotelowego, który 
oferuje nie tylko bogate programy wellness, kuchnię różnych 
narodów czy organizację konferencji, ale również wypełnio-
ne przygodami rodzinne pobyty. Park odwiedza każdego roku 
ponad 4 miliony osób. Ale gospodarze nie spoczywają na 
laurach i nie ustają w wysiłkach, aby goście zamarzyli o po-
wtórnej wizycie.

The hosts are consistently implementing pro-family philoso-
phy and enriching summer and winter seasons with series of 
events attracting both children and adults. It is impossible to 
become bored here, taking part in a horror film directed by one-
self, admiring the land of John Christian Andersen’s fairy tales, 
sailing a gondola along the shores of Venice, Pisa and Flor-
ence, discovering the New World like the great explorers from 
centuries ago, watching the dynamic performances of partici-
pants in the international dance festival or admiring candidates 
for the title and the crown of Miss Germany. Throughout the 
year facilities of the extensive accommodation complex, which 
offers extensive wellness programs, cuisines of various nations 
or conference rooms, are available. They guarantee also family 
stays filled with great adventure. The Park is visited each year 
by more than 4 million people. But the hosts did not rest on 
their laurels and spare no effort to make their guests dream 
about the next visit.

Nowy fi lm 4D  z Euromaus i jej przyjaciółmi w Magic Cinema
The new 4D movie featuring Euromaus and her friends in the Magic Cinema

44-47 Europa Park.T.E.indd   44-4544-47 Europa Park.T.E.indd   44-45 12-04-17   14:0212-04-17   14:02
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Naukowe eksperymenty pobudzją wyobraźnię i ciekawość
Scientifi c experiments stimulate imagination and curiosity

Hotel „Bell Rock” oferuje 194 pokoje i 31 stylowych apartamentów
„Bell Rock”  Hotel off ers 194 rooms and 31 stylish suites
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Europa-Park mieści się w Rust koło Freiburga (land Badenia-Wirtembergia).
Jest czynny: w sezonie letnim (31 III- 4 XI 2012), codziennie, w godz. 9-18, 
w zimowym (24 XI 2012-6 I 2013), z wyjątkiem 25-26 XII, w godz. 11-17.

Bilety:
dla dorosłych 37,50 EUR
dla dzieci w wieku 4-11 lat, seniorów i osób niepełnosprawnych  33 EUR
w grupach (powyżej 20 osób płacących za bilety)   32 EUR/os.
w grupach szkolnych (powyżej 10 osób płacących za bilet)  23 EUR/os.
dla dzieci do lat 4 i dzieci do lat 12 w dniu urodzin gratis
Infolinia: +49 (0) 7822 / 77 66 88

Europa-Park GmbH & Co 
Freizeit- und Familienpark Mack KG
Europa-Park Strasse 2, 
77977 Rust bei Freiburg

www.europapark.com

WODAN – TIMBURCOASTER >> Tor długości 1050 m, 
prędkość ponad 100 km/h, 40 m nad ziemią w kulminacyjnym 
punkcie i zapierające dech w piersiach zjazdy z przyspieszeniem 
do 3,5G. Już sam widok gigantycznej konstrukcji rozpostartej na 
obszarze 90 ha budzi podziw. A wybór drewna jako materia-
łu – szacunek. Ekologiczna konstrukcja wpisuje się we współ-
czesne trendy ekologii oraz spotkań tradycji z nowoczesnością. 
Tory Wodana krzyżują się z trasami dwóch spośród dziesięciu 
kolejek działających wcześniej w Europa-Parku. Bez zatrzymywa-
nia! 3 min 25 s. jazdy. U ogarniętych euforią pasażerów emo-
cje sięgają szczytu. Wodan jest ojcem germańskich bogów (jako 
Odyn – skandynawskich). Nazwany jego imieniem rollercoaster 
znajduje się w sektorze poświęconym Islandii i legendzie wikin-
gów. Do kolejki mogą wsiąść dzieci, które skończyły 6 lat i prze-
kroczyły 1,20 m wzrostu.

FESTIWALE, FESTIWALE >> 7 miesięcy, 23 specjalne im-
prezy. Muzyka folk i pop. Taniec ludowy i disco. Fajerwerki. Róż-
norodne show będą się przeplatać ze sportowymi emocjami. Nie 
zabraknie smacznych potraw ani znakomitych trunków – zarów-
no z krajów europejskich, jak i z Południowej Afryki.
Na scenie parkowego Teatro dell´Arte wystąpią artyści kabareto-
wi. Gwiazdy sportu, estrady i telewizji zmierzą się w dorocznym 
golfowym turnieju, a młodzież w międzynarodowych mistrzo-
stwach Niemiec w skateboardingu. W sektorze duńskim rzemieśl-
nicy odkryją tajemnice wyrobu tradycyjnych chodaków i herbatni-
ków. Swoje wina zaprezentują Badenia, Alzacja i Południowa Afry-
ka, Bawaria – piwa, a Francuzi – wykwintną kuchnię. Degusta-
cjom specjałów szwajcarskich będą towarzyszyć dźwięki alpejskich 
rogów. W październikowe noce pojawią się monstra nie z tej zie-
mi: zombie i wampiry. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie hucz-
ne Halloween-Party. Sezon letni zakończą koncerty DJ BoBo.
Pełny kalendarz imprez na stronach parku: www.europapark.com

UCZYĆ, BAWIĄC >> Konwencja zabawy, ale eksperymenty 
naprawdę naukowe. Pobudzą wyobraźnię i ciekawość. Pozwolą 
lepiej zrozumieć otaczający świat. Zarówno „inteligentnym mysz-
kom” w wieku 4-8 lat, jak i ich starszym koleżankom i kolegom. 
Festiwale nauki odbędą się dwukrotnie, we wnętrzach prze-
znaczonego na wystawy i produkcje telewizyjne pawilonu Eu-
ropa-Park Dome, zamienionego z tej okazji w wielkie, interdy-
scyplinarne laboratorium. Doświadczenia przygotowane specjal-
nie dla najmłodszych, wypełnią program czerwcowych Dni Nauki 
dla Dzieci. Podczas jesiennego festiwalu gama eksperymentów 
będzie szersza, bo jego program adresowany jest do młodzieży 
szkolnej. Podczas obydwu imprez wszystko trzeba będzie wyko-
nywać samodzielnie. Obecni przy eksperymentach naukowcy nie 
odmówią oczywiście wyjaśnień czy pomocy.  
19-20 czerwca – Dni Nauki dla Dzieci; www.science-days.de/kinder 
10-13 października – Dni Nauki; www.science-days.de 

NOWA ANGLIA W „BELL ROCK” >> Czterokondygnacyj-
ny budynek główny, pięć trzykondygnacyjnych aneksów, 35-me-
trowej wysokości latarnia morska z charakterystycznymi biało- 
-czerwonymi pasami na elewacji, a we wnętrzach marynistycz-
na sceneria. Najnowszy, piąty już w kompleksie hotel „Bell Rock” 
oferuje 194 pokoje, 31 zaaranżowane w stylu epoki (XVIII-XIX w.) 
apartamenty, restauracje, kameralne jadalnie oraz sale konferen-
cyjne i gabinety spotkań. Jego scenografię inspiruje okres kolo-
nizacji Nowej Anglii oraz bohaterowie tamtych czasów sir Fran-
cis Drake czy admirał Horacy Nelson. Baseny: otwarty (240 m2) 
i kryty (50 m2), strefa wodnych zabaw dla dzieci, gabinety well 
ness oraz rozległe jezioro (ponad 2000 m2) doskonale współgra-
ją z klimatem obiektu.
Klasa: 4-gwiazdkowy Superior. Oferta adresowana zarówno do fi rm, jak i 
rodzin szukających komfortowego wypoczynku i przygody. Tematyczny ho-
tel „Bell Rock” otwiera podwoje latem 2012 r. 
Rezerwacja: +49 (0) 7822 8600
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WODAN – Timburcoaster

WODAN - TIMBURCOASTER >> The track in length of 
1050 m, speed over 100 km/h, 40 m above the ground at the 
climax and breathtaking downhill rides with acceleration up to 
3.5 G. Even the sight of the gigantic structures distributed over 
the area of 90 ha is worthy of admiration and the choice of wood 
as a material gains respect. Ecological design is in tune with 
modern trends in ecology and the blend of tradition and moder-
nity. Wodan tracks intersect with two of the ten coasters having 
operated earlier in the Europa-Park. Without stopping! 3 min 
and 25 seconds. of a ride. The emotions of the passengers in 
euphoria reach the climax. Wodan is the father of the Germanic 
gods (as Odin in Scandinavia). Rollercoaster named after him is 
located in a sector devoted to Iceland and to Viking legend. The 
roller coaster is free to ride for children who are aged 6 and up 
and at least 1.20 m tall.

FESTIVALS, FESTIVALS >> Seven months, 23 special 
events. Folk and pop music. Folk and disco dance. Fireworks. A 
variety of shows will meet sporting emotions. Neither tasty food 
nor fine wines will be in shortage - from both European countries 
and South Africa. Comedians will be performing on park stage 
of Teatro dell’Arte. The stage, sport, and television stars will be 
competing in the annual golf tournament, and juniors will take 
part in the international championships of Germany in skate-
boarding. In the Danish sector craftsmen will discover the se-
crets of making traditional clogs and biscuits. Baden region will 
present their wines, Alsace, Bavaria and South Africa - beer and 
France – an exquisite cuisine. Tasting of Swiss specialties will be 
accompanied by the music played on Alpine horns. In October 
nights will be full of variety of monsters out of this world: zombies 
and vampires. However, the raucous Halloween party will stand 
for the culminating event. At the end of the summer concerts DJ 
BoBo will appear on stage.
Full calendar of events is available on website: www.europapark.com

LEARNING BY PLAYING >> Truly scientific experiments in 
the convention of fun. It stimulates imagination and curiosity and 
allows better understanding of the surrounding world for both 
the intelligent kids aged 4-8 and their older colleagues.
Science festivals will take place twice in the interiors of the 
Europa-Park Dome pavilion, normally serving for exhibitions 
and TV productions center but converted for the occasion into 
a big, multi-disciplinary laboratory. Experiments designed for 
the youngest children exclusively will fill in the June Days of 
Science for children. During the autumn festival, the range of 
experiments will be even wider because its program is aimed 
at school children. During both events, everything will need to 
be prepared by oneself but the scientists present during the 
experiments won’t refuse assistance or explanations, of course.
June 19-20 - Days of Science for Children; www.science-days.de/kinder
October 10-13 - Days of Science; www.science-days.de

NEW ENGLAND IN THE „BELL ROCK”>> Four-storey 
main building, five three-storey annexes, 35-foot-tall lighthouse 
with a distinctive white and red stripes on the facade and inte-
rior marine scenery.The latest, fifth in the complex „Bell Rock” 
hotel offers 194 rooms, 31 arranged in the style of the era from 
the 18th and 19th century, apartments, restaurants, private din-
ing and conference rooms and meeting apartments. Its design-
ers were inspired by the period of colonization of New England 
and the heroes of that time: Sir Francis Drake and Admiral Ho-
ratio Nelson. Pools: open-air (240 m2) and indoor (50 m2), the 
zone of an aquatic playground, wellness clinics, and the large 
lake (more than 2000 m2), are perfectly in tune with the object.
Class: 4 Stars Superior. The off er is addressed both to companies and fami-
lies looking for comfortable stay and adventure. Theme „Bell Rock” hotel   
opens its doors in the summer 2012. 
Reservations: Ph.+49 (0) 7822 8600

44-47 Europa Park.T.E.indd   46-4744-47 Europa Park.T.E.indd   46-47 12-04-17   14:0212-04-17   14:02



Nowe interaktywne 
Madurodam

Madurodam, czyli Holandia w miniaturze, to jedna z najczęściej odwie-
dzanych przez turystów atrakcji Kraju Tulipanów. Można tu zobaczyć 
wszystko, z czego słynie Holandia. 
W  tym roku Madurodam obchodzi 60. rocznicę swego istnienia 
i w związku z tym poddany został gruntownej odnowie. 
Zmienił się system informacji, a zwiedzanie stało się interaktywne. In-
formacje na temat poszczególnych obiektów są prezentowane w  bar-
dziej interesujący sposób. Można je znaleźć, korzystając z punktów info 
przy miniaturach, na przeglądarkach wokół parku i na ekranach doty-
kowych. Wykorzystano też technologie RIFT i kody QR. Zwiedzając Ma-
durodam, można spróbować załadować kontenerowiec w porcie w Rot-
terdamie, wziąć udział w aukcji kwiatów, popróbować sił jako realizator 
świateł czy przekonać się, które wiatraki są wydajniejsze, z jaką siłą na-
piera woda czy ile waży holenderski ser.  
Pomyślano też o dzieciach. Przy tarasie kawiarni Panorama wybudowa-
no pełen atrakcji plac zabaw Waddenzee. 
Charakterystyczne miniatury w  skali 1:25 zostały zaprezentowane 
w trzech nowych częściach tematycznych::

StedenRijk – stare miasto i historia, kultura, architektura, rodzina kró-
lewska, sztuka i wielcy Holendrzy
WaterRijk – walka z wodą, woda jako przyjaciel, budowanie Holandii, 
morze, porty, poldery
VindingRijk – handel, transport, rolnictwo, współczesna architektura 
i znane holenderskie projekty na świecie.

Godziny otwarcia w 2012 r.
Od 1 kwietnia Madurodam otwarte jest we wszystkie dni tygodnia
1 kwietnia – 30 czerwca  0900–2000

1 lipca – 31 sierpnia  0900–2100

1 września – 31 października   0900–1900

1 listopada – 31 grudnia    0900–1700

Ceny biletów wstępu
Dorośli   14,50 euro  
Dzieci (3–11 lat)  10,50 euro
Kasy zamykane są godzinę przed zamknięciem parku.

Dojazd: W Hadze należy kierować się drogowskazami na Schevenin-
gen Haven, następnie zgodnie z drogowskazami na Madurodam. Aby 
dojechać do Madurodam komunikacją miejską, należy przy Centraal 
Station w Hadze wsiąść do tramwaju nr 9 lub do autobusu nr 22 jadą-
cego w kierunku Scheveningen i wysiąść przy Madurodam. Tramwa-

jem nr 9 można też dojechać z dworca Holland Spoor (kierunek Sche-
veningen). Ze Scheveningen również tramwajem nr 9 w kierunku Cen-
traal Station.

Madurodam, George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag

WWW.MADURODAM.COM W JĘZYKU POLSKIM, WWW.HOLANDIA.PL
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Floriade 2012: 
zielone doświadczenie

Floriade to światowa wystawa ogrodnicza organizowana co 10 lat w Ho-
landii. Obecnie (IV – X br.) w Venlo trwa jej szósta edycja. Kraje bio-
rące udział  w  wystawie, fi rmy i  gospodarstwa ogrodnicze prezentują  
najpiękniejsze kwiaty, rośliny, drzewa, owoce i warzywa. Każdego dnia 
przedstawiany jest wyjątkowy program kulturalny – muzyka, taniec, lite-
ratura, teatr oraz sztuka wizualna z różnych zakątków świata. 
Na tegorocznej Floriadzie po raz pierwszy pokazywane są też pionierskie, 
przyciągające oko przykłady architektury. Liczne atrakcje, i zajęcia eduka-
cyjne sprawiają, że wystawa jest również pełną odkryć podróżą dla dzieci. 
W restauracjach i kawiarniach można skosztować smakołyków z różnych 
krajów, przygotowanych z regionalnych produktów. Floriade 2012 to rów-
nież piknik wśród drzew i kwiatów, relaks nad jeziorem, rozkosz obcowa-
nia z naturą, a także pokazy i parady. Floriade 2012 opowiada o ogrodnic-
twie w pięciu różniących się tematyką częściach parku.
Relax & Heal >> Relaks i Uzdrowienie – Dobre Samopoczucie. Odwie-
dzający wystawę mogą wszystkimi zmysłami poczuć, jaki wpływ mają 
produkty ogrodnicze na dobre samopoczucie. Zdrowe odżywianie, rytu-
ały, religie i aktywność sportowa to tematy tej części parku. 
Green Engine >> Zielony Motor –  Zachowanie Naturalnego Środowi-
ska. Ogrodnictwo jest nie tylko dostawcą zielonej energii, ale także siłą 

napędową gospodarki. Nauki biologiczne związane z życiem człowieka, 
energia odnawialna czy szklarnie jako źródła energii to tylko niektóre te-
maty tej części wystawy.
Education & Innovation >>Edukacja i Innowacja –  Widoki na Przy-
szłość. Floriade 2012 promuje synergię nauki, innowacji i ogrodnictwa.
Environment >>Środowisko – Jakość Życia. Ogrody i balkony stano-
wią integralną część naszych domów. Tematy tej części to m.in. zielone 
miasto, architektura ogrodów i budowania krajobrazu.
World Show Stage >>Światowe Show. Światowa sztuka, kultura 
i rozrywka inspirują ogrodnictwo i na odwrót. Stąd na Floriade tak wie-
le różnorodnych wydarzeń kulturalnych. W tej części prezentują swoje 
ekspozycje m.in.: Indonezja, Jemen, Tunezja, Hiszpania, Włochy, Turcja, 
Pakistan i Chiny.
Godziny otwarcia
Floriade 2012 jest  czynna codziennie od 5 kwietnia do 7 pazdziernika.
5 kwietnia – 20 czerwca  1000 – 1900

21 czerwca – 2 września   1000 – 2000

3 września – 7 października  1000 – 1900

W  miesiącach letnich 2 części parku Environment i World Show Stage 
w piątki i soboty będą czynne do 2300.

Dojazd: Należy dojechać do Venlo, a następnie kierować się znaka-
mi Floriade 2012, a potem znakami P- auto. Z parkingu kursuje auto-
bus dowożący odwiedzających pod wejście. Koszt parkingu: 10 euro

Informacja w języku polskim:
Holandia.pl

info@holandia.pl

WWW.HOLANDIA.PL     WWW.FLORIDE.COM 
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HANSA PARK – UNIQUE COMBINATION OF NATURE, HISTORY AND FASCINATING INSCENISATIONS IN THE PARK BY THE SEA

  
Niezwykłe połączenie natury, historii Niezwykłe połączenie natury, historii 
i fantastycznych inscenizacji w parku nad morzemi fantastycznych inscenizacji w parku nad morzem

To wyjątkowe miejsce jest czymś 
więcej niż zwykły rodzinny park 

rozrywki. Hansa-Park 
ma swoją duszę.

Hansa-Park, leżący nad Morzem Bałtyckim i Zatoką Lubec-
ką, jest ściśle związany z dziejami tego regionu. Wokół Han-
zy, czyli kupieckiego związku miast Europy Północnej, narosło 
wiele fantastycznych legend. Od średniowiecza prężnie roz-
wijał się tu handel i żegluga. Hansa-Park nawiązuje do hi-
storii regionu, który kojarzy się z wolnością i przygodą, dzię-
ki czemu wyróżnia się nie tylko w skali Niemiec, ale i świata. 

W Hansa-Parku na ogromnej przestrzeni perfekcyjnie zapla-
nowano i zainscenizowano 11 niesamowitych krain tema-
tycznych. Park oferuje 125 niepowtarzalnych atrakcji – wod-
nych, ekstremalnych, dla dzieci, dla rodziny, w tym 37 służy 
do różnych rodzajów komunikacji. Goście mogą się tu dosko-
nale bawić w gronie całej rodziny przez wiele dni.  

Nowości i innowacje 
w 2012 r. 

• 5. etap krainy tematycznej 
 „Hanza w Europie” – Londyn, Ribe i Bergen 
W nowej 5. części „Hanzy w Europie” znajdą się historycz-
ne budowle ze średniowiecznych miast, w których Han-
za miała wpływy: Londynu, duńskiego Ribe i norweskie-
go Bergen.
• Dżungla – raj zabaw dla dzieci poniżej 1,40 m
Dżungla jest długo oczekiwanym, zadaszonym i ogrzewanym 
obiektem, przeznaczonym dla wszystkich dzieci, które wyro-
sły z okresu niemowlęctwa. Do dyspozycji młodych gości od-
dano mnóstwo najróżniejszych zabawek. Można się tu wspi-
nać, wyszaleć i wybawić do woli. Doskonały sposób na zaba-
wę, szczególnie podczas gorszej pogody. 
• Kraina trolli – stary norweski mit ożywiony 
 na nowym tematycznym placu zabaw
Kraj trolli został przebudzony. Wywoła to na pewno zachwyt 
wszystkich małych gości. Kraina trolli nawiązuje do historycz-
nego Bergen, wprowadzając do świata przygód oraz norwe-
skich sag i mitów. 
• Nowa paradna kolejka 
 dla dzieci świętujących swoje urodziny 
Każde dziecko do 14. roku życia, którego urodziny wypada-
ją podczas wizyty w parku, ma bezpłatny wstęp i dodatkowo 
może zaprosić na bezpłatną przejażdżkę nową kolejką grupę 
do 24 osób z rodziny i znajomych. Kolejka jeździ bez wzglę-
du na pogodę. 

Dzwon osiąga prędkość do 70 km/h / The bell reaches a speed of 70 km/h

This unique place is something 
more than just a family amuse-
ment park. Hansa Park 
has its own soul.

Hansa-Park, located at the Baltic Sea shore and at the Bay of 
Lübeck, is closely related to the history of the region. There are 
plenty of fantastic legends which arose around the Hanseatic 
League, the trade union of the cities of Northern Europe. Sin-
ce the Middle Ages commerce and navigation had been deve-
loping rapidly here. Hansa-Park refers to the history of the re-
gion, which is associated with freedom and adventure, thanks 
to which it stands out not only in Germany but in the world.
The Hansa-Park is also a vast space of perfectly plannedand 
staged 11 amazing theme lands. Park offers 125 unique at-
tractions - pools, extreme attractions, for children, for the who-
le families, including 37 used for different types of communica-
tion. Visitors can relax here and have fun together with their fa-
milies for many days.

New products 
and innovations 2012

• 5th stage in the theme land 
 ”Hansa in Europe” - London, Ribe and Bergen.
The new fifth part ”of the Hanseatic League in Europe” will include 
historical buildings of the medieval towns on which Hansa had in-
fluence: London, Danish Ribe, and Norwegian Bergen.
• Jungle - a paradise playground 
 for children under 1.40 m. 
The jungle is a long-awaited covered and heated facility, desi-
gned for all children who has grown up of infancy. Lots of dif-
ferent toys are at the disposal of young guests. They can climb 
here, have
fun and wonderful time. This is an excellent way to play, espe-
cially during bad weather.
• Land Troll - Norwegian old myth alive 
 on the new thematic playground
Troll Country is awaken which is going to bring all small guests’ 
delight. Troll Land refers to the historical Bergen, introducing 
into the world of adventure and the Vikings’
sagas and myths.
• A new parade roller coaster 
 for children celebrating their birthdays
Any child under 14 years of age, who is enjoying his or her bir-
thday during the visit to the park, has free admission and addi-
tionally may invite for a free ride with a roller coaster a group 
up to 24 people among the family and friends. Day rides regar-
dless of the weather.
• New music and a new cart 
 during parades in the Hansa-Park. 
This is going to be the first cart in the parade in the land of 

Ceny wstępu 2012
Dzieci poniżej 4 lat ........................................................ wstęp bezpłatny 
Dzieci świętujące urodziny do 14 lat  ............................. wstęp bezpłatny 
Dzieci od 4 do 14 lat .....................................................................25 euro 
Dorośli ponad 60 lat .....................................................................25 euro 
Odwiedzający powyżej 15 lat .......................................................31 euro 
Grupy powyżej 20 osób  .............................................................. 25 euro 
Dzieci i grupy młodzieży powyżej 10 osób  ...................................17 euro 

Admission prices 2012:
Children under 4 years  .....................................................Free admission
Children celebrating their 14th birthday. .........................Free admission
Children from 4 to 14 years ..........................................................25 euro 
Adults over 60 years .....................................................................25 euro
Visitors over 15 years ................................................................... 31 euro
Groups over 20 people  ................................................................ 25 euro
Children and youth groups over 10 people  ..................................17 euro
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• Nowa muzyka i nowy wóz 
 na paradach w Hansa-Parku
Będzie to pierwszy wóz na parady w krainie „Hanza w Euro-
pie”. Jego inauguracja nastąpi w sezonie 2012. Ten szczegól-
ny pojazd ma wiele funkcji, np. można nim jeździć w ciem-
ności. 
• Przebudowa terenu atrakcji wodnych „Super-
 -Splash” – oddanie dwóch nowych odcinków 
Według sondy przeprowadzonej wśród gości parku urzą-
dzenia typu „Super-Splash” należą do najbardziej lubianych 
atrakcji wodnych. Dlatego przybywa ich co roku i są one po-
rządkowane tematycznie. Planowane jest przeprowadze-
nie nowej trasy łodzi wśród naturalnych formacji skalnych, 
a w sezonie 2013 ma być wybudowany historyczny wrak 
statku. Powstanie także nowy plac zabaw nad wodą z naj-
większym koszem plażowym świata.

Główne atrakcje sezonu 2012 
• „Festiwal Kwiatów Letnich“ od 1 VI do 15 X
Kwiaty są przemijającym cudem, olśniewają i zachwycają lu-
dzi od zawsze. Czynią lato najpiękniejszą, najbarwniejszą 
porą roku. Hansa-Park organizuje święto kwiatów, kolorów 
i muzyki, a ogrody zajmują tu powierzchnię 46 hektarów. 
• „Czas na świat cieni“  
 od 21 do 23 IX i od 28 IX do 3 X 
Kiedy zapada zmrok, wypełzają ze swoich zakamarków noc-
ne zjawy. Zaczyna się czas historii z dreszczykiem... Przyjdź, 
zanim one cię wezwą...
• „Czar jesieni nad morzem“ od 6 do 21 X 
Hansa-Park w ostatnich 16 dniach sezonu przeobraża się 
w morze świateł. Świeci wieża Holstein-Turm – symbol parku. 
Błyszczą girlandy, iskrzą się tysiące elektrycznych światełek. 
Wszędzie rozbłyskują gigantyczne, bajkowe rzeźby świetl-
ne. Ukoronowaniem fantastycznej inscenizacji jest pokaz fa-
jerwerków na meksykańskich murach. Imprezy odbywają się 
tylko przy dobrej pogodzie.

Kraina „Hanza w Europie” / Land of “Hansa in Europe” 

„Hansa in Europe.” Its inauguration will take place in the se-
ason 2012. This particular vehicle has many features, such as 
it can be driven in the dark.
• Reconstruction of the ground 
 water attractions ”Super-Splash”
Two new sections has been built. According to opinion poll 
conducted among visitors, water equipment ”Super-Splash” is 
among the most popular attractions in the whole park. There-
fore, there is more and more of them every year and they are 
linked thematically. New boat tour among the natural rock for-
mations is planned to built, and what’s more in season 2013 is 
to be rebuilding of the historic shipwreck.  There will be also 
a new playground near water with the biggest beach basket 
in the world.

Highlights of the season 2012
• ”Summer Flower Festival” from VI 1 to 15 X
Flowers are delightful, short-lived miracles and have been daz-
zling people ever since. Make summer the most beautiful, most 
colorful season. Hansa-Park organizes the festival of flowers, 
color and music. Gardens occupy the area of 46 acres here.
• ”Time for the world of shadows” 
 From 21 to 23 IX and from 28 IX to 3 X
When night falls, night ghosts crawl out from their dens. Spo-
oky time is coming... Come over before they call you ...
• ”Charm of Autumn by the Sea” from 6 to 21 X
Hansa-Park, during the last 16 days of the season, turns into
the sea of lights. Holstein-Turm tower glitters - the symbol of 
the park. Garlands are shining, thousands of electric lights are 
sparking. Giant fairy light sculptures are glittering everywhere. 
Fireworks show on the Mexican walls stands for the climax of 
the fantastic event. The shows are presented during good we-
ather only.

W
o

t
t
s

t
a

Zapierające dech w piersi pokazy  / Breathtaking spectacles 
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THE 11TH UNDERGROUND TOURIST ROUTES FORUM – KLODAWA 23-25.03.2012

Tras Turystycznych Tras Turystycznych 
Po raz jedenasty, tym razem w obiektach Ko-
palni Soli Kłodawa, odbyło się Ogólnopolskie 

Forum Podziemnych Tras Turystycznych. Ini-
cjatorem i koordynatorem tych wyjątkowych 

spotkań „ludzi podziemnych” jest unikato-
we w skali europejskiej Stowarzyszenie Pod-

ziemne Trasy Turystyczne Polski. Stowarzy-
szenie skupia przedstawicieli tak różnorod-

nych obiektów i tras podziemnych, jak: jaski-
nie, kopalnie, podziemia pomilitarne, stare 

zespoły piwnic i inne. 

Z TWIERDZY TORUŃ DO KOPALNI SOLI KŁODAWA
>> Warto wspomnieć, że rok temu uczestnicy Forum gości-
li w podziemiach Twierdzy Toruń, a tegoroczne Forum odbyło 
się w Kopalni Soli Kłodawa, prowadzącej podziemną trasę tu-
rystyczną w czynnym zakładzie górniczym. Doroczne spotka-
nia są otwarte dla wszystkich przedstawicieli około 100 pol-
skich podziemi, tych już bardzo znanych lub planujących udo-
stępnienie  turystom kolejnej podziemnej atrakcji. 

PRODUKT TURYSTYCZNY „POLSKIE PODZIEMIA” 
>> Dzięki wieloletniej akcji promocyjnej, udziałowi w tar-
gach turystycznych, publikacjom, prowadzeniu wzajemnej 
promocji oraz żywej stronie internetowej www.podziemia.pl 
w ciągu kilkunastu lat powstał ważny, markowy produkt tu-

rystyczny „Polskie Podziemia”. Doroczne, na ogół przedsezono-
we spotkania w postaci otwartego forum są też okazją do peł-
nej prezentacji i promocji kolejnych gospodarzy tych spotkań. 
Tegoroczne spotkanie w Kłodawie było ze wszech miar pożą-
dane i oczekiwane, a Kopalnia Soli doskonale przygotowa-
ła się na przyjęcie tak licznego i nietypowego grona uczest-
ników. Część turystyczna Forum to oczywiście prezentacja 
i zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej Kopalni Soli Kło-
dawa. Forum otworzyli przedstawiciele gospodarzy: Marek 
Skrzypczak i Julian Szałański, oraz Prezes Stowarzyszenia – 
Jan Gustaw Jurkiewicz. 

PROGRAM FORUM >> Bardzo bogaty program obej-
mował pełną prezentację obiektu gospodarza Forum oraz 
okolicznościowe referaty prezentujące różne obiekty pod-
ziemne oraz aspekty ruchu turystycznego i ich funkcjonowa-
nia na rynku turystycznym. Referaty zaprezentowali: Piotr 
Kolonko – Kopalnia Soli Kłodawa, Cezary Molski – Dyrek-
tor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organi-
zacji Turystycznej, Jan Gustaw Jurkiewicz – Skansen Górni-
czy „Królowa Luiza” w Zabrzu, Jerzy Roszkiewicz – Jaskinia 
Wierzchowska Górna, Arkadiusz Rybak – Muzeum Miejskie 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Ireneusz Kocoń – Zabyt-
kowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, Łu-
kasz Walas i Dominik Lulewicz – Podziemia Rynku w Kra-
kowie. Następnie odbyła się dyskusja na temat referatów 
oraz problemów funkcjonowania podziemnych tras tury-
stycznych, która trwała do godzin wieczornych, także pod-
czas nieformalnego spotkania uczestników w trakcie uro-
czystej kolacji. 

ZADANIA ORGANIZACYJNE NA SEZON 2012 
ROKU >> W trakcie Forum zorganizowane zostało również 
Walne Zebranie Stowarzyszenia, którego celem było omówie-
nie kierunków pracy oraz zadań organizacyjnych na sezon 
2012 r. W forum wzięli udział przedstawiciele następujących 
tras podziemnych: Kopalnia Soli Kłodawa, Fort Legionów – 
Warszawa, Muzeum Miejskie „Sztygarka” – Dąbrowa Górni-
cza, Zabytkowa Kopalnia i Sztolnia „Czarnego Pstrąga” – Tar-
nowskie Góry, Muzeum Historyczno-Archeologiczne „Krze-
mionki” – Ostrowiec Świętokrzyski, Piwnice Rzeszowskie, Ba-
stion VII Nadszaniec – Zamość, Podziemia Rynku w Krako-
wie, Sztolnie Kowary, Międzyrzecki Rejon Umocniony – Trasa 
w Pniewie, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” – Zabrze, Ja-
skinia Wierzchowska Górna, Twierdza Kostrzyn, Zabytkowa 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” – Zabrze, Twierdza To-
ruń – Fort IV, Muzeum Kanału „Dętka” – Łódź. 
Na zakończenie, dziękując gospodarzom za doskonale zor-
ganizowane i atrakcyjne spotkanie w Kłodawie, uczestnicy 
Forum umawiali się już na kolejne XII spotkanie, być może 
w jeszcze większym gronie.

XI Forum PodziemnychXI Forum Podziemnych

Kłodawa 23-25.03.2012 r.Kłodawa 23-25.03.2012 r.

For the eleventh time, the National Under-
ground Tourist Routes Forum was held, in the 
salt mine of Kłodawa this time. The organizer 
and coordinator of special meetings of „un-
derground people” Association for Undergro-
und Polish tourist routes is unique in the Eu-
ropean scale. The association brings together 
representatives of such diverse underground 
objects and routes such as caves, mines, mi-
litary underground, complexes of old base-
ments and other. 

FROM THE FORTRESS TORUŃ TO THE KŁODAWA 
SALT MINE>> It is worth mentioning that the last year 
Forum hosted participants in Toruń in the basements of the 
fortress, and this year Forum was held at the Kłodawa Salt 
Mine which can be proud of its underground tourist route in 
still active mining plant. The annual meeting is open to all 
representatives of nearly 100 Polish underground objects, 
those already well known or planning to provide visitors with 
new underground tourist attractions.

TOURIST PRODUCT „POLISH UNDERGROUND”>> 
Thanks to years of promotional activities, participation in 
fairs, travel, publications, mutual support, promotion and 
the website www.podziemia.pl an important, branded pro-

duct „Polish Underground” has appeared within several 
years. Annual, usually pre-season meetings in an open fo-
rum stand for a perfect opportunity to complete presenta-
tion and promotion of the current hosts of these meetings. 
This year meeting in Kłodawa was most awaited and expec-
ted and the Salt Mine appeared to have been perfectly pre-
pared to host such a vast and unusual group of participants.
The tourist part of the forum consists of course of the pre-
sentation and exploration the underground tourist route in 
the Salt Mine. Forum was opened by the following repre-
sentatives of the hosts: Marek Skrzypczak, Julian Szałań-
ski, and Jan Gustaw Jurkiewicz, the President of the As-
sociation.

FORUM  AGENDA  >> Very rich agenda of the Forum 
included full presentation of the host’s object as well as oc-
casional lectures presenting different underground facilities 
and the aspects of underground tourism and its existing on 
the tourist market. Among lecturers were as follows:
Peter Kolonko - Kłodawa Salt Mine, Cezary Molski – Direc-
tor of the Department of the Polish Organization of Regio-
nal Cooperation in Tourism, Jan Gustaw Jurkiewicz - Mining 
Heritage Park „Queen Louise” in Zabrze, Jerzy Roszkie-
wicz – Upper Cave “Wierzchowska”, Arkadiusz Rybak - Mu-
nicipal Museum „Sztygarka” in Dąbrowa, Ireneusz Kocoń 
- Historic Coal Mine „Guido” in Zabrze, Łukasz Walas and 
Dominik Lulewicz - Underground Market in Kraków. 
Afterwards there was a discussion about the presented to-
pics and problems concerning underground tourist routes 
which lasted until the evening, when the participants met at 
the informal meeting during the ceremonial dinner.

ORGANIZATIONAL TASK FOR SEASON 2012 >> 
In the course of the Forum General Assembly was also in-
itiated. Its aim was to discuss areas of work and organiza-
tional tasks for the season 2012. The forum was attended 
by the representatives of the following underground routes: 
Kłodawa Salt Mine, Fort of Legions - Warsaw, the Municipal 
Museum „Sztygarka” – Dąbrowa Górnicza, Historic Mine 
and “Drift of Black Trout”- Tarnowskie Góry, Museum of Hi-
story and Archaeology „Silica” - Ostrowiec Świętokrzyski, 
“Cellars of Rzeszów”, Fortress “Bastion VII Nadszaniec” 
- Zamość, Underground Market in Kraków, grooves in Ko-
wary, Fortified Międzyrzecki Region - Routes in Pniewy, Mi-
ning Heritage Park „Queen Louise” - Zabrze, Upper Cave 
“Wierzchowska”, Fortress Kostrzyń, Historic Coal Mine 
„Guido” – Zabrze, Toruń Fortress - Fort IV, Canal Museum 
„Dętka” - Łódź.In the end, participants of the forum, than-
king the hosts for perfectly organized, attractive meeting in 
Kłodawa, already arranged another twelfth meeting, possi-
bly in an even larger company.
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MAGIC JAWOR – THE HEART OF LOWER SILESIA

Magiczny JaworMagiczny Jawor
- serce Dolnego Śląska- serce Dolnego Śląska

To jedno z najbardziej urokliwych 
miast Dolnego Śląska. Kryje skarby, 
których próżno szukać gdzie indziej.  

MIEJSCA NIEZWYKŁE >> Zapach sta-
rego drewna, smugi światła wkradające się 
przez małe okienka, wszechobecny błękit 
i przestrzeń skrywająca tysiące biblijnych ak-
centów –  to Kościół Pokoju w Jaworze. Jest 
on jedną z najcenniejszych i najpiękniejszych 
budowli na świecie, 13 grudnia 2001 r. zo-
stał wpisany na Listę Światowego Dziedzic-
twa Kultury UNESCO. Zbudowali go prote-
stanci w XVII w. Spełnić musieli szereg suro-
wych warunków, m.in. kościół nie mógł po-
siadać wież ani dzwonów, powstać miał za 
murami, a jedyne materiały budowniczych to 
drewno, słoma i glina.  Stąd nietypowa dla 
świątyni konstrukcja fachwerkowa. 
W Kościele Pokoju odbywają się Jaworskie 
Koncerty Pokoju. Co roku od maja do wrze-
śnia rozbrzmiewa tu najpiękniejsza muzy-
ka świata w mistrzowskim wykonaniu. Inna, 
również piękna świątynia, to gotycki kościół 
pw. św. Marcina – jeden z dziesięciu najwięk-
szych europejskich kościołów (9. pod wzglę-
dem wielkości). Budowany był na przełomie 
XIII i XIV w. przez  30 lat. Wewnątrz, na jed-
nym z epitafiów widnieje data 1362 r., która 
może wskazywać, że to najstarszy tego typu 
zabytek w Europie Środkowej.  

SERCE MIASTA >> Nad Jaworem góruje 
65-metrowa wieża Ratusza. Króluje na Rynku 
niemal od początku jego istnienia. Wewnątrz 
koniecznie trzeba zobaczyć zachwycające wi-
traże wykonane w XIX w. Warto też pospa-
cerować po niezwykle urokliwym Rynku, któ-
ry po rewitalizacji może śmiało ubiegać się 
o miano jednego z najpiękniejszych w Polsce. 
Trzeba też zajrzeć do Muzeum Regionalnego, 
urządzonego w dawnym przyklasztornym ko-
ściele. Są tutaj liczne polichromie z początku 
XVI w., zabytki rzeźby drewnianej oraz malar-
stwa tablicowego i sztalugowego. Podziwiać 
można tysiące bardzo ciekawych eksponatów. 

Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, 59-400 Jawor, 
tel.: 76 870-20-21, faks: 76 870-22-02, e-mail: um@jawor.pl

Dojazd: PKP lub autostradą A-4, a następnie drogą  krajową nr 3. 
Więcej informacji na temat zabytków i atrakcji Jawora: 

  www.jawor.pl,  www.gcit.jawor.pl 

Jaworskie Koncerty Pokoju
Peace concerts in Jawor

Kościól pw. św. Marcina
St. Martin Church

Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego / Holy Spirit Peace Church Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego / Holy Spirit Peace Church 

Ratusz / Town Hall

Muzeum Regionalne
Regional Museum

Town of Jawor is one of the most char-
ming places in Lower Silesia, full of 
hidden treasures, which are impossible 
to find anywhere else.

UNUSUAL PLACES >> The smell of old 
wood, beams of light creeping through the small 
windows, the ubiquitous blue space and place 
full of thousand biblical accents - ‚Church of Pe-
ace’ in Jawor. It is one of the most precious and be-
autiful buildings in the world. On the 13th Decem-
ber 2001, it was enlisted in the UNESCO World 
Heritage Cultural Heritage.  Built by Protestants 
in the seventeenth century had to fulfill number of 
stringent conditions, including the lack of both bells 
and towers, the location outside walls, and the only 
materials acceptable included as wood, straw and 
clay. Thus, we can admire an unusual for the tem-
ples, timber framing construction. 
Concerts of Peace take place regularly in the 
Church of Peace. Every year from May to Sep-
tember the most beautiful all over the World, ma-
sterly performed music resounds here. The Go-
thic St. Martin Church is another example of the 
beautiful temple - one of the ten largest Europe-
an churches (9th in terms of size). It was built at 
the turn of 13th and 14th century and it lasted 
30 years. Inside, one of epitaphs bears the date 
1362 which may indicate that the church is the 
oldest of this type object in Central Europe.

HEART OF THE CITY >> Jawor 65 meter 
high tower of Town Hall dominates above the 
Old Town. It reigns on the Market Square almost 
from the beginning. You must see inside with 
stunning stained glass windows made in the ni-
neteenth century. It is also worth to take a stroll 
along the charming Market Square, which after 
regeneration can undoubtedly claim a reputation 
of the most beautiful one in Poland. We should 
also take a look at the Regional Museum, loca-
ted in a former monastery near the church.  The-
re are numerous paintings of the early Sixteenth 
Century, monuments of wooden sculpture as 
well as panel and easel painting. Thousands of 
fascinating exhibits may be admired here.

56-57 Jawor.TTE Finish.indd   56-5756-57 Jawor.TTE Finish.indd   56-57 12-04-17   13:4412-04-17   13:44



Powiat świdwiński
Powiat świdwiński położony jest w  centralnej części woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Strzeżony pilnie przez dwa 
zamki i garnizon doborowego wojska, wtulony między nurty 
Regi i Parsęty urzeka typowo pomorską naturą.
W jego skład wchodzą gminy wiejskie: Brzeżno, Rąbino, Sławo-
borze, Świdwin, Połczyn-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) i mia-
sto Świdwin. Użytki rolne stanowią ponad 55%, a uprawy leśne 
35% powierzchni powiatu. Na całkowitej powierzchni 1093 km² 
mieszka blisko 50 tys. osób. 
Powiat jest jednym z wiodących w skali  kraju ośrodków lecz-
nictwa uzdrowiskowego. Sanatoria, ośrodki lecznicze i piękny 
park zdrojowy zlokalizowane są w Połczynie-Zdroju – jednym 
z najstarszych miast uzdrowiskowych w Polsce. Od ponad 300 
lat wykorzystuje się tu terapeutyczne właściwości solanki, bo-
rowiny i wód mineralnych. 
Siedzibą powiatu jest Świdwin. W mieście znajduje się wiele 
miejsc związanych z historią regionu – zamek z XIII w., Brama 
Gotycka i kościół Mariacki z XIV w. 
Świdwin posiada także nowoczesną, wielozadaniową, krytą 
pływalnię – Park Wodny „Relax”. W krajobraz powiatu wtopiły 
się liczne pałace, dworki oraz jakby malowane w czarno-bia-
łą kratkę zabytkowe ryglowe świątynie. Miłośnikom przyro-
dy polecamy tereny Szwajcarii Połczyńskiej z „Doliną Pięciu 
Jezior”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Karsibór”, Torfo-
wisko „Toporzyk”, a  zwolenników turystyki aktywnej zapra-
szamy również na ścieżki edukacyjne, szlaki pieszo-rowero-
we i rowerowe.

Świdwiński district is located in the central part of the 
West Pomeranian Voivodeship, closely guarded by two 
castles and a garrison of elite troops, nestled between 
the currents of rivers Rega i Parsęta, it is full of typical 
natural Pomeranian charm. It is composed of rural munic-
ipalities: Brzeżno, Rąbino, Sławoborze, Świdwin, Połczyn-
Zdrój (urban-rural municipality) and the city of Świdwin. 
Arable land constitutes 55%, while forest grounds 35% 
of the district’s area. In the total area of 1093 km2 live 
nearly 50 thousand people. The district is one of the lead-
ing health-resort centers in the country. Spa facilities, 
treatment centers and a beautiful spa park are located in 
Połczyn Zdrój - one of the oldest spa towns in Poland. For 
more than 300 years  the therapeutic properties of brine, 
mud and mineral water have been used here.
Świdwin is the seat of the district. The town has many 
places connected with the history of the region - a 13th 
century Castle, a Gothic Gate, and a 14th century St. 
Mary’s Church. Świdwin has a modern multi-purpose, in-
door swimming pool - „Relax” Water Park. Blended in the 
county’s landscape are numerous palaces, mansions and 
historical half-timbered temples looking as if painted in a 
black and white check. Nature lovers are encouraged to visit 
the Połczyńska Switzerland with its „Valley of Five Lakes”, 
„Karsibór” Nature and Landscape Conservation; „Toporzyka” 
moor, and fans of active tourism are also invited to use the 
educational routes, hiking/cycling and cycling trails. 

  www.powiatswidwinski.pl

ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
tel. 94 36 50 301, faks 94 36 50 300

e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl

Zostań panem pałacu w Turawie!

W 1562 r. Georg von Koenigsfeld nazwał się „panem na 
Turawie”. Wieś znajdująca się 13 km od centrum Opo-
la w  tym roku będzie obchodziła 450-lecie istnienia. 
Nazwa miejscowości, pochodząca od słowa tur, na-
wiązująca do  hodowli bydła ale nie oddaje obecnego 
charakteru Turawy. Dziś miejscowość jest jedną z naj-
bardziej atrakcyjnych w  powiecie opolskim, zarówno 
pod względem gospodarczym, jak i wypoczynkowym. 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe uzupełniają trzy 
akweny, zapewniające wypoczynek spragnionym ci-
szy turystom, relaks wędkarzom i atrakcje miłośnikom 
sportów wodnych. 
Prawdopodobnie  jedną znajstarszych budowli w Tura-
wie był zamek myśliwski książąt opolskich. Przez wie-
ki dobra turawskie przechodziły z rąk do rąk, by w XVIII 
w. trafi ć do rodu von Löwencron, a później von Garnier. 
Duży barokowy pałac wzniesiony w latach 1728-1736 
do dzisiaj zachował ślady swej świetności. Budow-
la o  powierzchni użytkowej ponad 2 tys. m2, otoczo-
na rozległym parkiem o  powierzchni 7 tysięcy ha zo-
stała wpisana do rejestru zabytków. Magnacka rezy-

dencja składająca się z trzech piętrowych skrzydeł na-
kryta mansardowymi dachami z  licznymi facjatka-
mi i  lukarnami robi wrażenie swym rozmachem. Ele-
wacja pałacu zachowała wiele ozdobnych neorokoko-
wych detali architektonicznych. W  większości pomiesz-
czeń przetrwały oryginalne stiuki, kominki, boazerie 
i sklepienia. W budynku do dziś zachwycają swym pięk-
nem marmurowe kominki, barokowe szafy bibliotecz-
ne, dekoracyjne piece kafl owe, neorenesansowy kredens 
i przede wszystkim  sala balowa ze złoconymi, rzeźbio-
nymi drzwiami. Do 2011 r. w pałacu działał dom dziecka, 
a obecnie turawski zabytek czeka na nowego właściciela. 
Starostwo Powiatowe w Opolu ogłosiło przetarg  na 
sprzedaż nieruchomości, która po stosownej adapta-
cji mogłaby pełnić funkcję hotelu czy obiektu typu SPA. 
Cena wywoławcza w  wysokości 2.700.000 zł podlega 
ustawowemu obniżeniu aż o  50 proc. ze względu na 
konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac kon-
serwatorskich. Należy mieć nadzieję, że ten malowni-
czo położony pałac o ciekawej historii ponownie stanie 
się najpiękniejszą wizytówką Turawy.

  www.powiatopolski.pl

Więcej informacji o przetargu i pałacu w Turawie: www.powiatopolski.pl
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym 

w Opolu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pl. Wolności 7/8,  pok. 228 ( II piętro).

Już za niecałe 1, 5 mln złotych można stać się 
właścicielem barokowego pałacu w Turawie w powiecie 
opolskim. Starostwo Powiatowe w Opolu szuka nabywcy 

zabytku, który dokona jego renowacji. 

Jaga Kolawa

fot. Bogusław Szybkowski
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Marek Wołoszyńslki

60 w y d a r z e n i a

Kalendarz imprez organizowanych w San-
domierzu jest wypełniony po brzegi. Są tu 

atrakcje dla melomanów, kinomanów, spor-
towców, a nawet smakoszy. Na 29 kwietnia 
zaplanowano uroczyste otwarcie sezonu tu-
rystycznego z pokazami rycerskimi, turnie-
jem łuczniczym, pokazem tańca dworskie-

go, a także przemarszem wojsk.

DLA KINOMANÓW
FESTIWAL FILMÓW NIEZWYKŁYCH
od 28 kwietnia do 6 maja – liczne projekcje filmowe, spo-
tkania z wybitnymi twórcami, a także koncerty i warsztaty 
filmowo-muzyczne. Bohaterem tegorocznej edycji jest Ja-
nusz Majewski, który zostanie uhonorowany tytułem  Reży-
ser Niezwykły 2012 oraz Koroną Sandomierską. 

 W programie festiwalu m.in. filmy fabularne z nurtu kina 
studyjnego, klasyki polskiego dokumentu, filmy animowa-
ne oraz debiuty ze Studia Filmowego im. A. Munka. 

 W ramach Projektu KinoRP odbędą się seanse zrekonstru-
owanych cyfrowo arcydzieł polskiej kinematografii, wśród 
nich premierowy pokaz „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy 
połączony ze spotkaniem z Andrzejem Sewerynem i Woj-
ciechem Pszoniakiem. 

DLA MELOMANÓW
  XXII SANDOMIERSKIE WIECZORY ORGANOWE  

 lipiec i sierpień – koncerty w sandomierskiej katedrze. 
FESTIWAL „DOOKOŁA WODY” 

 27-29 lipca – podróż muzyczna przez bliskie i dalekie za-
kątki kuli ziemskiej, rozmaite kultury oraz muzyki świata.
FESTIWAL „MUZYKA W SANDOMIERZU”

 11-12, 19, 25-26, 31 sierpnia oraz 2 września – cykl kon-
certów w plenerze lub zabytkowych salach sandomierskich 
obiektów prezentujących różne style i gatunki muzyczne 
z naciskiem na muzykę klasyczną.

DLA SMAKOSZY
 II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  NIESKOŃCZONYCH 
FORM MLEKA „CZAS DOBREGO SERA”, 

 18-20 maja – spotkanie pasjonatów serowarstwa, zarówno 
wytwórców, jak i konsumentów. Przewidziane są m.in. poka-
zy wytwarzania twarogu, oscypka oraz mozzarelli, warsztaty, 
prelekcje i panele dyskusyjne na temat serowarstwa, prowa-
dzone przez autorytety z Polski i Włoch. W czasie festiwalu 
wyłonieni zostaną laureaci konkursu na Najlepszy Polski Ser. 

Sandomierski 
przekładaniec kulturalny

SANDOMIERZ CULTURE GUIDE-BOOK

Podczas Dni Sandomierza  koncerty odbywają się do późnej nocy
During the Days of Sandomierz concerts are held late in the night

Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka
Outdoor event on Children’s Day

Imprezy z cyklu „Księstwo sandomierskie” odbywają się od maja do września
Events in  the series of “Duchy of Sandomierz” are held from May to September 

Na sandomierskim Rynku często odbywają się pokazy rycerskie
The Sandomierz Market place witnesses often knights’ shows

The calendar of events in Sandomierz is 
filled to the brim. There are attractions 
for music lovers, film fans, sportsmen, and 
even for gourmets. For the April 29 festive 
opening of the tourist season is scheduled. 
It will be accompanied with knight shows, 
archery tournaments, courtly dance shows 
and military parades

DLA KINOMANÓW
FOR MOVIEGOERS

THE UNUSUAL FILM FESTIVAL
 from 28 April to 6 May - numerous film screenings, meetings 

with prominent artists, as well as concerts and film or music 
workshops. The special star of this year’s edition is Janusz 
Majewski, who will be honored with the Crown of Sandomierz 
as the unusual movie director of the year 2012.  The festival 
program includes feature films of mainstream studio movies, 
classic Polish documentaries, animated films and debuts of 
the Munk Film Studio. Presented Project ‘Kino RP’ will inc-
lude digitally reconstructed masterpieces of the Polish cine-
ma, among them the premiere of „The Promised Land” by 
Andrzej Wajda, completed with a meeting with famous actors: 
Andrzej Seweryn and Wojciech Pszoniak.

FOR MUSIC LOVERS
  THE 22ND SANDOMIERZ ORGAN EVENINGS, 

 July and August - concerts at the Sandomierz Cathedral.
FESTIVAL „AROUND THE WATER”

 July 27-29 - musical journey to the near and far corners 
of the globe, presentation of various cultures and world 
music.
 FESTIVAL „MUSIC IN SANDOMIERZ”

 11-12, 19, 25-26, 31 August and 2 September, a se-
ries of outdoor and indoor concerts in the historic halls 
of Sandomierz buildings, representing various styles and 
genres with an emphasis on classical music.

FOR GOURMETS
 SECOND NATIONAL FESTIVAL OF NUMEROUS 
FORMS OF MILK “GOOD CHEESE TIMES„,

 18-20 May - meeting cheese production enthusiasts, 
both producers and consumers. Schedule includes pro-
cessing of cottage cheese, mozzarella and oscypek de-
monstrations, workshops, lectures and panel discus-
sions on cheese processing conducted by experts from 

61
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IMPREZY RYCERSKIE
 UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO, 
29 kwietnia – m.in. pokazy rycerskie, turniej łuczniczy, po-
kazy tańca dworskiego oraz inscenizacja przemarszu wojsk.

 „KSIĘSTWO SANDOMIERSKIE”
 od maja do września – rycerskie widowiska historyczne, 

musztra paradna i bojowa, a także pokazy teatru i tańca 
dawnego. 

 JARMARK JAGIELLOŃSKI I FESTYN RYCERSKI, 7-8 lip-
ca –  inscenizacje historyczne, żywe szachy, pokazy walk ry-
cerskich, tańca dworskiego, koncerty muzyczne oraz festyn 
z udziałem twórców rękodzieła artystycznego.

POZOSTAŁE WYDARZENIA
 MAJÓWKA REKREACYJNA

 3 maja –  impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży.
  II SANDOMIERSKI SPORTOWY 

 WEEKEND KWITNĄCYCH SADÓW
 5-6 maja – m.in. biegi sportowe i zawody MTB.

 KONFERENCJA SZACHOWA
 25-26 maja –  otwarta konferencja naukowa oraz okolicz-

nościowy turniej szachowy i pokazy „żywych szachów”. 
 DZIEŃ DZIECKA, 1 czerwca – festyn dla dzieci.
 WIANKI – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

 22 czerwca – impreza plenerowa.
 DNI SANDOMIERZA

 Święto Miasta wraz z Sandomierską Truskawkową Niedzie-
lą, 23-24 czerwca – impreza plenerowa.

 LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY 
 W TRIATHLONIE, 18 sierpnia

 LETNIE OTWARTE MISTRZOSTWA SANDOMIERZA 
W TRIATHLONIE, 18 sierpnia – zawody thriatlonowe.

 FESTIWAL „KRZEMIEŃ PASIASTY
 Kamień Optymizmu”, wrzesień – cykl imprez poświęconych 

krzemieniowi pasiastemu, wystawy, konkursy, pokazy ar-
cheologiczne i złotnicze. 

Na festiwalu „Dookoła Wody” prezentowana jest muzyka świata
The festival “Around Water” presents world music

Latem na sandomierskiej starówce często rozbrzmiewa muzyka
In the summer, the old town of Sandomierz often resounds with music

Poland and Italy. During the festival, candidates for the ti-
tle of The Best Polish Cheese will be chosen.

KNIGHTLY EVENTS
 OPENING CEREMONY OF THE TOURIST SEASON, 

April 29 - including knights’ shows, archery tournament, 
court dance shows, and staging of the military parades.

 „THE DUCHY OF SANDOMIERZ” 
 from May to September - Knightly historical events and cere-

monial and battle drill as well as theater and old dance shows.
 THE JAGIELLONIAN FAIR AND  KNIGHTS FEAST

 July 7-8,  historical staging, live chess, knight duels, co-
urtly dance shows, music concerts and a feast of arts 
and crafts makers.

OTHER EVENTS
 RECREATIONAL PICNIC

 May 3 – outdoor event for children and youth.
 THE 2ND  SANDOMIERZ SPORT WEEKEND OF OR-
CHARDS, 5-6 May - including sport runs and MTB races.

 CHESS CONFERENCE, 25-26 May - open scientific con-
ference, a chess tournament and presentations of „living 
chess”.

 THE CHILDREN’S DAY, June 1 – A festival for children.
 WREATHS - MIDSUMMER, June 22, outdoor party.
 DAYS OF SANDOMIERZ

 City Festival with The Strawberry Sunday in Sando-
mierz, June 23-24 - outdoor event.

 SUMMER POLISH DOCTOR’S CHAMPIONSHIP 
 IN TRIATHLON

 OPEN SUMMER SANDOMIERZ  CHAMPIONSHIP 
 IN TRIATHLON, August 18, triathlon contest 

 “STRIPED FLINT STONE” FESTIVAL
 The Stone of optimism, in September - a series of events 

dedicated to the stripped flint stone - exhibitions, conte-
sts, archaeological and gold smithery displays. 
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Hotel Pałac Apollo w Darłówku Wschodnim żyje latem, 
czyli w sezonie. Wtedy trudno w nim o pokój. Sezon 
jednak ma to do siebie, że się kończy, a sezon nad 

Bałtykiem dodatkowo obciążony jest zmianami pogody. A ta, 
jak wiadomo, jest w Polsce chimeryczna. Realnie jest to nie 
więcej niż 4 miesiące, czyli 1/3 roku. Potem jest „po sezonie”, a 
żyć trzeba. Hotel tej klasy, choć z sezonu letniego żyje, to przez 
cały rok musi być gotowy na przyjęcie gości, co oznacza, że 
musi utrzymywać w pełnej gotowości personel. A to kosztuje.
Co zatem zrobić, by sezon tu trwał dłużej, najlepiej cały rok? 
Nim spróbuję odpowiedzieć na tak postawione pytanie, dwa 
słowa o potencjale obiektu. Bo w tym wypadku zrobiono wie-
le, by do hotelu w pałacu przyjeżdżać bez względu na porę 
roku. Jest tu 16, a więc nie za dużo pokoi. Stwarza to raczej 
kameralny nastrój i zachęca do dłuższego wypoczynkowego 
pobytu. Pokoje zostały bardzo gustownie zaprojektowane i 
urządzone przez artystkę z... Belgii. A któż lepiej niż Belgij-
ka czuje specyficzny „morski” klimat w hotelach – ich krót-
kie wybrzeże Morza Północnego słynie z hoteli historycznych 
zlokalizowanych na lub tuż obok plaży. Gdyby to chcieć jakoś 
syntetycznie opisać, to, co jest wewnątrz hotelu, czyli nowo-
czesny wystrój pokoi, niezwykle harmonijnie uzupełnia to, co 

jest na zewnątrz, czyli bezkresne morze zamknięte prostą li-
nią horyzontu. Jest też w Apollo dobra domowa kuchnia, pię-
trowy owalny bar z widokiem na morze, darmowy internet... 
A tuż przy hotelu urocza rybacka zabudowa Darłówka, nie-
wielki port, do którego codziennie wpływają kutry ze świeżą 
rybą (można ją prosto z kutra kupić), jest też oryginalnej kon-
strukcji stary most przesuwany.
Jest więc wszystko, co turystę winno zainteresować. I inte-
resuje, ale głównie latem.
Niech mi więc na koniec czytelnik pozwoli na słowa osobiste 
i odmienne – bo ja najbardziej to miejsce lubię właśnie poza 
sezonem. Gdy nie ma tłumów, gdy wioska rybacka żyje nie-
spiesznie, ale i gdy morze przypomina, że jest żywiołem. Spa-
cer plażą podczas sztormowej pogody to prawdziwe przeży-
cie, coś, co pamięta się długo. A powrót do ciepłego hotelu, 
do tego w pałacu, to czysta przyjemność. 
Dlatego zachęcam i apeluję – biorąc za to pełną odpowie-
dzialność – odwiedzajcie, tak jak ja Hotel  Apollo poza sezo-
nem, nie będziecie żałować. A poza tym, szczególnie w dni 
sztormowe, jest więcej jodu w powietrzu, no i jest znacznie 
taniej.

Krzysztof Kaniewski

Hotel „Apollo” ****     ul. Kąpielowa 11    76-150 Darłowo    tel. +48 94 314 24 53    tel./faks +48 94 314 11 63   
www.hotelapollo.pl

Pałac na plaży
Uważa się powszechnie, że hotele na plaży to mają szczęście, a ich właściciele to 
szczęściarze. Bo sama lokalizacja „załatwia” gości – marketing nie jest już do 
niczego potrzebny. Wystarczy recepcjonista, który na gości czeka, a oni wciąż 
przybywają, aż braknie w hotelu miejsc. Co dopiero powiedzieć, gdy hotel na 

plaży jest do tego pałacem, jak to ma np. miejsce w wypadku Hotelu Pałac Apollo 
w Darłówku. A jednak rzeczywistość nie jest tak słodka. 

Raczej – szukając bliskiej metafory – słona jak woda w Bałtyku.
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HIGHLAND AGRITOURISM ASSOCIATION 

Góralskie Stowarzyszenie Góralskie Stowarzyszenie 

AgroturystyczneAgroturystyczne
Organizacja działa od 2009 r. 

Zrzesza gospodarstwa gościnne 
z gmin: Bukowina Tatrzańska, Czorsz-
tyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunaj-
cem, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Poro-
nin, należących do powiatów nowo-

tarskiego i tatrzańskiego. GSA jest 
członkiem Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Obszar działania GSA obejmuje historyczno-geograficzne krai-
ny podtatrzańskie: Podhale, Spisz, Orawę oraz Pieniny i Gor-
ce. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 70 członków. Pro-
wadzone przez nich obiekty agroturystyczne rozlokowane są 
w jednej z najciekawszych i najpiękniejszych stref wypoczyn-
kowych kraju.

W KORONIE POLSKICH GÓR >> Niczym malowniczy 
wieniec strefę tę otaczają górskie masywy – strzeliste Ta-

try, przecięte Przełomem Dunajca bajkowe Pieniny oraz po-
kryte płaszczem lasów pasma Gorców i Beskidu Żywieckie-
go (Babiej Góry i Polic). Ich najcenniejsze fragmenty chronio-
ne są w granicach czterech parków narodowych: Tatrzańskie-
go, Pienińskiego, Gorczańskiego i Babiogórskiego. Wśród gór 
rozciąga się rozległa niecka Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, 
która kryje przyrodniczy fenomen, jakim są torfowiska wyso-
kie – jeden z największych tego typu kompleksów w Europie. 
Nie brakuje tu także wody. Podtatrze przecinają należące do 
najczystszych polskich rzek: Dunajec i Białka.

Z ZAJMUJĄCYMI OBIEKTAMI >> Wspaniałe dzieło 
przyrody człowiek wzbogacił, tworząc sztuczne zbiorniki. We 
wschodniej części, u stóp Pienin, rozlewa się Jezioro Czorsz-
tyńskie. W jego wodach przeglądają się zamki w Niedzi-
cy i w Czorsztynie. Poniżej zapory z elektrownią znajduje się 
jeszcze drugi, mniejszy zbiornik pełniący funkcje wyrównaw-
cze. Po stronie zachodniej lśni lustro akwenu słowackiego, 
zwanego Orawskim Morzem. Chociaż jedynie mały fragment 

 

tain ranges - soaring Tatra, divided by the Dunajec gorge and 
the fabulous Pieniny covered by the coat of forests in the Gor-
ce and Beskid Zywiecki ranges (Babia Góra and Police). The-
ir most valuable parts are protected within the four national 
parks: Tatra, Pieniny, Gorce and Babia Góra. In the vast stret-
ches of mountains trough Orawa-Nowy Targ Basin lies natural 
phenomenon, high bogs - one of the largest complexes in Eu-
rope. There is no shortage of water areas neither; Tatra region 
is divided by the cleanest Polish rivers: Dunajec and Białka.

WITH FASCINATING SIGHTS >>Creating artificial lakes 
stands for an excellent human work which enriches the nature.  
In the eastern part, at the foot of the Pieniny Mountains, there 
is the Czorsztyńskie Lake. Its waters reflect castles in Niedzi-
ca and Czorsztyn. Below the dam of the power plant there is a 
second, smaller countervailing reservoir. On the western side, 
the mirror of the Slovak basin, called Orava Sea, shines. Al-
though only a small part of this lake is within the Polish territo-
ry, since the Schengen Agreament signed by both countries, 
water basin and its surroundings are easily accessible to eve-
ryone. As rich as nature is also the local culture protection of 
which is one of the function of the Association. The local village 
underlies wonderful sights. Among the most interesting there 
are a wooden Gothic churches in Dębno (UNESCO World He-
ritage Site), in Harklowa, and in Łopuszna.  Y mu can find also 
masterpieces of wooden sacral architecture in Orawce, Orava 
district, and in Trybsz, Spisz.

Turyści chętnie wędrują malowniczymi szlakami górskimi
Tourists eagerly wander the picturesque mountain trails

The organization has been established 
in 2009. It unites hospitable farms in 
the communes as follows: Bukowina Ta-
trzańska, Czorsztyn, Jablonka, Kroscien-
ko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Nowy 
Targ, Poronin, belonging to the districts 
of Nowy Targ and Tatra. The Association 
is a member of the Polish Federation of 
Rural Tourism „Hospitable Farms”.

The area where the Association operates includes the historic 
and geographic lands neighbouring with Tatra: Podhale, Spisz, 
Orava, Pieniny mountains and Gorce mountains. The Associa-
tion currently consists of over 70 members. All agri-tourist faci-
lities run by the Association are located in one of the most inte-
resting and beautiful recreation areas in Poland. 

IN THE CROWN OF THE POLISH MOUNTAINS >> 
This corner is surrounded by the picturesque wreath of moun-
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tego jeziora wchodzi w granice Polski, od momentu włącze-
nia obu krajów do strefy Schengen akwen i jego otoczenie są 
dla nas łatwo dostępne. Równie bogata jak przyroda jest kul-
tura regionu objętego działalnością Stowarzyszenia. Tutejsze 
miejscowości kryją wspaniałe zabytki. Do najciekawszych na-
leżą gotyckie kościoły drewniane w Dębnie (na liście UNE-
SCO), Łopusznej i Harklowej. Arcydzieła drewnianej architek-
tury sakralnej znajdują się także w Orawce na Orawie oraz 
w Trybszu na Spiszu.

ARENA SPORTU I REKREACJI >> Obszary górskie, Pod-
hale, Spisz i Orawę przecinają liczne szlaki turystyczne. Pa-
nują tu znakomite warunki do uprawiania turystyki, zarów-
no pieszej, jak i rowerowej oraz konnej, sportów wodnych 
oraz narciarstwa alpejskiego i biegowego. Regionalna kuch-
nia i autentyczna gościnność gospodarzy tworzą niezwykłą 
atmosferę. Pieczołowicie kultywowane tradycje, festiwale, a 
także uroczyście celebrowane święta dają gościom z Polski 
i z zagranicy niepowtarzalną okazję do poznania tutejszych 
obyczajów i smaku regionalnej kuchni. Na oficjalnych stro-
nach gmin umieszczane są kalendarze pełne zapowiedzi od-
bywających się tu cyklicznych imprez.

Zamek w Niedzicy góruje nad Jeziorem Czorsztyńskim
Niedzica castle towering over the Lake Czorsztyn

 Góralskie Stowarzyszenie 
 Agroturystyczne
Highland Agrotourism Association
ul. Gorczańska 3,  34-436 Maniowy
tel.: +48 18 275 00 70;
+48 18 265 03 66; +48 603 133 283 
e-mail: willajasna@list.pl
lub czorsztyn@czorsztyn.com.pl
www.goralskie.net

 Informacja Turystyczna
 Andrzej Mikołajewicz
Tourist Information
Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn
ul. Drohojowskich 7, 34-440 Czorsztyn
tel.: 18 26 50 366; 603 133 283 
e-mail: czorsztyn@czorsztyn.com.pl
www.czorsztyn.com.pl 

Gminy członkowskie w internecie
Municipal Website

 Bukowina Tatrzańska: 
 www.gmina.bukowinatatrzanska.pl   

 Czorsztyn: 
 www.czorsztyn.pl   

 Jabłonka: 
 www.jablonka.pl

 Krościenko nad Dunajcem: 
 www.kroscienko.pl

 Łapsze Niżne: 
 www.lapszenizne.pl

 Nowy Targ: 
 http://ugnowytarg.pl

 Poronin: 
 www.poronin.pl

ARENA OF SPORTS AND RECREATION >> Mountain 
areas, Podhale and Orava districts are intersected by nume-
rous hiking trails. There are  excellent conditions for tourism 
seekers in trekking, cycling, horse riding, water sports, alpine 
skiing and cross-country skiing. Regional cuisine and genuine 
hospitality of the local people creates an unique atmosphere. 
Carefully cultivated traditions, festivals and solemnly celebra-
ted holidays give all the visitors a unique opportunity to learn 
the local customs and taste of the local cuisine. The official we-
bsite of the municipalities provide with the calendar of previews 
of upcoming regular events.
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GEORGIA– POETRY IMMERSED IN WINE

Gaumarjos! Czyli „zwyciężaj„! Ten zwrot otwiera 
gruzińskie serca, jest równie dobry na powitanie, 

pożegnanie, jak i życzenie pomyślności.

Gaumarjos! means “victory”. This word opens 
Georgian hearts and may be used in a variety of 

contexts such as: welcoming, saying goodbye and 
wishing good luck.

GruzjaGruzja
P o e z j a  z a n u r z o n a  w  w i n i eP o e z j a  z a n u r z o n a  w  w i n i e

Paweł Wroński
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Gaumarjos rozbrzmiewa gromko, gdy wznosi się toasty. Za-
nim to jednak nastąpi, trzeba z uwagą wysłuchać tamady, za-
zwyczaj najszacowniejszej osoby pośród zgromadzonych. Ora-
cje tamady są długie, poetyckie, przepełnione miłością do kra-
ju i ludzi, zawsze stosowne do sytuacji, pełne ciepła i szczero-
ści. Chyba nigdzie indziej, tak jak podczas supry, serca i usta 
nie brzmią jednym głosem. Za gruzińskim stołem biesiaduje się, 
płomiennie przemawia, śpiewa i cieszy życiem, nawet w naj-
trudniejszych czasach. Gdy tamada wypowie magiczne gau-
marjos, można wychylić puchary.

ZA SUTO ZASTAWIONYM STOŁEM >> Supra, jak 
określa się w Gruzji i stół, i biesiadę, jest kwintesencją tutej-
szej kultury. Za stołem spędza się długie godziny, celebrując 
zarówno wielkie uroczystości i święta, jak i kameralne spotka-
nia w gronie przyjaciół i rodziny. Stół ugina się zawsze pod 
ciężarem potraw – pieczywa, mięs, serów, owoców i warzyw. 
Poczesne miejsce zajmuje na nim wino. Tradycja jego wyro-
bu sięga korzeni gruzińskiej kultury. Nie ze starożytnej Grecji 
ani z Rzymu wywodzi się słowo „gvino”. Wywodzi się z Gru-
zji, w której znaleziono najstarsze nasiona winorośli przygoto-
wane do użycia. Rozsypały się widocznie prehistorycznemu wi-
niarzowi, bagatela, 8 tys. lat temu, w Kachetii w rozległej doli-
nie Alazani. U stóp Kaukazu wciąż powstają najszlachetniejsze 
z gruzińskich trunków w piwnicach zwanych marani, nierzadko 
wciąż jeszcze w zakopanych w ziemię ceramicznych stągwiach 
kwewri, na ogół z jednej odmiany winorośli. Proste białe Rkat-
siteli czy Mtsvane królują na stołach podczas supry, bo są de-
likatniejsze i nie uderzają tak szybko do głowy jak czerwone 

– Saperavi czy Kindzmarauli, żeby wymienić jedynie najpospo-
litsze z ponad 500 znanych tutaj odmian winorośli (do komer-
cyjnej produkcji wina używa się dziś zaledwie  40). Ewenemen-
tem pozostaje wciąż Khvanchkara, kupaż pół na pół ze szcze-
pów Alexandreuli i Mujuretuli. Lekkie, o subtelnej słodyczy, do-
mowym smaku oraz aromacie pospolitych owoców: truska-
wek, jeżyn, żurawin i dzikiej róży, czerwone wino, uwielbiane 
przez Stalina, który był przecież rodowitym Gruzinem i szczycił 
się swoim pochodzeniem.

W OCZACH WŁADCÓW I ŚWIĘTYCH >> Na wynio-
słym kopcu na tle wyniosłych gór wznosi się monastyr Alaver-
di, bodaj najsłynniejszy zabytkowy kompleks sakralny w Ka-
chetii. Zręby budowli powstały w VI w., taka, jaką dziś może-
my podziwiać, pochodzi z XI stulecia. W regionie Chewi, na tle 
wiecznie zaśnieżonego Kazbeku (5047 m n.p.m.) rysuje się syl-
wetka klasztoru Cminda Sameba. Wzniesiony na wzgórzu Ger-
geti (2170 m n.p.m.) jest zapewne najszerzej znaną budow-
lą spośród setek gruzińskich klasztorów i świątyń. Fascynując 
zderzeniem wysokich gór i zabytkowej świątyni, trafia zazwy-
czaj na okładki przewodników i albumów. Na krawędzi płasko-
wyżu piętrzącego się nad doliną Alazani w rejonie miasta Si-
ghnaghi wyrastają mury XVII-wiecznej twierdzy z 23 wieżami. 
Każda z nich nosi imię którejś z okolicznych wiosek, bo w razie 
zagrożenia za jej murami chronili się mieszkańcy okolicy. Z mu-
rów roztaczają się szerokie panoramy na dolinę i góry. Kilka ki-
lometrów dalej wznosi się monastyr Bodbe, w którym prze-
chowywane są relikwie św. Niny. Do nich pielgrzymują ludzie 
z całego kraju. Święta apostołka, która żyła na przełomie III i IV w., 
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Niewielkie, ale malowniczo położone Sighnaghi jest ważnym ośrodkiem turystycznym Gruzji / Small, but beautifully situated Sighnaghi is an important tourist center of GeorgiaTradycja wyrobu wina sięga korzeni gruzińskiej kultury / The tradition of winemaking dates back to the roots of the Georgian culture

Gaumajros sounds anywhere where the people are toasting. 
But before you may empty your glass, you need to listen to ta-
mada, who is the most respected guest. Tamada’s speeches 
are longish, poetical, full of love for the country and people, 
warm, sincere and always suited to the situation. Georgia is pro-
bably the only place where the hearts and tongues of all guests 
speak in one voice and Georgian parties include a feast, spe-
eches, singing and enjoying life even if the times are difficult. 
When the tamada says the magic word gaumarjos, the guests 
can finally enjoy their drinks.
 
BEHIND THE PARTY TABLE >> Supra is a word meaning a 
party and a table which is probably the focal point in the Geor-
gian culture. People spend long hours behind the table, enjoy-
ing holidays and official celebrations but also meeting friends 
and family. The table is always full of food: bakery products, 
meat, different kinds of cheese, fruit and vegetables. Wine 
plays an important role here too. Tradition of wine production 
is probably as old as the Georgian culture. Interestingly, the an-
cient word gvino (wine) is not Greek but Georgian. Archaeolo-
gists found the oldest grape seeds in Georgia and they were 
presumably dropped by an ancient wine maker. Believe it or 
not but this happened eight thousand years ago in Kachetia in 
the great valley of Alazani at the foot of Caucasus mountains. 
This is still the place where the finest Georgian wines are pro-
duced in cellars called marani, sometimes even in the traditio-
nal ceramic jars buried in the ground called kwewri. The produ-
cers usually use just one type of grapes.
 Simple white Rkatsiteli or Mtsvane are the kings of Georgian 

feasts because they are more delicate and contain less alcohol 
than their red counterparts such as - Saperavi and Kindzmarau-
li, to name only a few from over 500 grape types known in Geo-
rgia (40 of which are used nowadays for commercial wine pro-
duction). The light subtle and sweet red Khvanchkara, with its 
home made taste and aroma of common fruit such as straw-
berries, blackberries, cranberries and wild rose was the favouri-
te vine of Joseph Stalin who came from Georgia and was pro-
ud of his origin.

IN THE EYES OF KINGS AND SAINTS >> On top of the 
high hill facing the sky high mountains stands the Alaverdi mo-
nastery, probably the oldest religious building in Kachetia. The 
first elements of the structure were raised in the fifth centu-
ry and its current shape dates back to the 11th century. In the 
Chewi region, in the shadow of the ever frozen peak of Kazbek 
mountain (5047 m above sea level) stands Cminda Sameba 
monastery. It was built on the Gergeti mountain (2170 m) and 
is probably the best known monastery in Georgia. The histo-
ric church with the high mountains in the background is usual-
ly the image found on the covers of tourist guides and albums. 
At the edge of the plateau over the Alazani valley near the town 
of Sighnaghi the walls of 17th century keep with its 23 towers 
can be seen. Each tower is named after one of the local villages 
because in case of danger the keep provided a refuge for the 
local inhabitants. The walls offer a great view of the valley and 
surrounding mountains. Several kilometres away is the Bodbe 
monastery where St. Nina’s relics are kept.  It is the destination 
of pilgrims from all around the country. Saint Nina, who lived at 
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utrwalała chrześcijaństwo, które Gruzja przyjęła za religię panu-
jącą jako pierwsza na świecie. Święta Nina jest patronką Gruzji. 
W jednym z kilku skalnych miast, w położonym na pograniczu 
z Armenią i Turcją Wardzia, z XII-wiecznego fresku spogląda 
na przybysza królowa Tamara, władczyni, której 29-letnie rzą-
dy (1184-1213), uznawane są za złoty wiek Gruzji. Lista zabyt-
ków podkaukaskiego kraju obejmuje setki pozycji. Nie zabra-
kłoby na niej skarbów stolicy, choć bardzo trudno zdecydować, 
które obiekty umieścić na początku. Niemal wszystkie łączy jed-
nak odrobina poezji, jakiej nie znajdziemy w najwspanialszych 
nawet muzeach Europy. Bowiem barierki ani kraty nie bronią tu 
dostępu do pamiątek przeszłości. Można bez przeszkód zaglą-
dać w twarze świętych i królów, a przewodnikiem jest błąkają-
cy się wśród murów duch czasu.

W ŚWIECIE MITÓW I LEGEND >> Od wysokich gór po 
wybrzeże Morza Czarnego, na którym rozsiadło się Batumi, ku-
rort kuszący plażami, słońcem i ciepłą, spokojną wodą – cały 
kraj owiany jest legendami. To tutaj znajdowała się mityczna 
Kolchida, do której wyruszył po złote runo Jazon. U podstaw tej 
opowieści legły wieści o bogatych złożach złota. A jeden z naj-
starszych sposobów jego pozyskiwania polegał na zanurza-
niu baraniej skóry w wodach złotonośnych potoków. Legenda 
opowiada też o początkach stolicy kraju – Tbilisi. Podczas po-
lowania sokół króla Wachtanga Gorgosali pochwycił bażanta, 
ale oba ptaki zniknęły z oczu myśliwym. Znaleziono je wkrótce 
w jednym z tryskających tu obficie gorących siarkowych źródeł. 
Mimo tego zdarzenia władcy o gorącym sercu, dzielnie bro-
niącego swego kraju przed perskim panowaniem, spodobała 
się okolica. I to tak dalece, że kazał założyć miasto, w które-
go nazwie pobrzmiewa słowo tbili – gorący. Źródła wciąż służą 
kąpielom, zażywanym z równą przyjemnością dla relaksu, jak 
w celach zdrowotnych. Mityczną postacią jest wreszcie Amira-
ni. Nieśmiertelny syn kaukaskiej bogini łowów Dali, który doko-
nał wielu bohaterskich czynów oraz nauczył Gruzinów, jak mają 
używać ognia i jak robić wino. Gaumarjos!

Według legendy Tbilisi założył król Wachtang Gorgasali. 
Dziś miasto ma ponad milion mieszkańców
According to legend, Tbilisi was founded by king Wachtang Gorgasali. 
Today the city has more than one million inhabitants

W Kachetii znanych jest ponad 400 odmian winorośli, ale do komercyjnej 
produkcji wina używa się 40
In Kakheti over 400 varieties of vines are known, 
for commercial production of wine only 40 are used 
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the turn of the third and fourth century, popularized Christianity 
and later became the country’s patron saint. It is worth mentio-
ning that Georgia was the first country to accept Christianity as 
its official religion. In Wardzia, one of the mountain  towns be-
tween Armenia and Turkey, there is a portrait of queen Tamara 
who ruled the country for 29 years (1184-1213) and this time 
is referred to as the Georgian Golden Age. A list of the country-
’s historic monuments is several hundred items long. The capi-
tal city is full of historic treasures too but it would be hard to de-
cide which of them should be put on top of the list. Almost all 
historic locations here have the poetic flavour which is missing 
from European museums because in Georgia the past and the 
visitors are not separated by bars and barriers. You can fully ad-
mire the portraits of kings and saints and let the spirit of the 
past be your guide. 
 
THE WORLD OF MYTHS AND LEGENDS >> The who-
le country is full of legends, from the high mountains to the co-
ast of the Black Sea. The city of Batumi attracts tourists with its 
sunny beaches, sunny weather, warm and calm seawater. This 
is the location of the mythical Kolchida where Jason dared with 
his quest for the Golden Fleece. This legend was probably in-
spired  by the news of rich gold resources in the region. One of 
the oldest methods of gold hunting was to immerse sheep le-
ather in a gold bearing creek. Another legend mentions the be-
ginnings of Tbilisi, the country’s capital city. When king Wach-
tang was out hunting, his falcon Gorgosali captured a pheasant 
but both birds went out of the hunters’ sight. They were soon fo-
und dead in one of the hot sulphur springs. Despite the loss, the 
king loved this area and decided to build a city here (tibi means 
hot) which he later had to defend against Persian invasion. To-
day, the hot springs offer a bath which makes you relaxed and is 
good for your health. Another mythical character is Amirani, the 
immortal son of Dali, the Caucasian goddess of hunters. Ami-
rani completed numerous daring quests and taught the Geor-
gians how to use fire and how to make wine. Gaumarjos!
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 www.baiazzurra.com

DOMKI WYPOCZYNKOWE NAD MORZEM   
W spokojnej miejscowości turystycznej COSTA REI położonej 70 km od Cagliari. 

Można tu uprawiać sporty wodne, wynająć sprzęt, a także uczestniczyć w morskiej wycieczce. 

Są tu również doskonale warunki do uprawiania jazdy konnej i wielu innych sportów. 

Słoneczna plaża, szmaragdowe morze, gościnni ludzie i wspaniały relaks czekają na Was.

BAJAZZURRA to rodzinna agencja, do dyspozycji klienta 24 godziny na dobę. Dysponuje domkami 

wypoczynkowymi, które mogą pomieścić od 2 do 8 osób, każdy z indywidualnym wejściem, 

ogródkiem i miejscem parkingowym. W pobliżu domków znajdują się też takie usługi, jak: sklepy, 

restauracje, bar i inne.

BAIAZZURRA Sas, Costa Rei, Sardegna
tel/fax +39 070 273695, +39 070 991494 

kom. +39 337812523 – właściciel

 +39 3491619399 w języku angielskim

info@baiazzurra.com

www.baiazzurra.com

76-77 donimirski targi opole wilejka   76-7776-77 donimirski targi opole wilejka   76-77 12-04-17   14:5212-04-17   14:52



Fo
t.

: 
©

 a
rc

h
 B

P 
A

n
ta

vi
a

Fo
t.

: 
©

 o
lli

rg
 -

 F
o

to
lia

.c
o

m
, 

a
rc

h
 B

P 
A

n
ta

vi
a

o n e  h u n d r e d  k i l o m e t e r s  o f  a d v e n t u r e78 s t o  k i l o m e t r ó w  p r z y g o d y

Z roku na rok coraz większa 
liczba Polaków może pozwolić 

sobie na spędzanie urlopu poza 
granicami naszego kraju. Podróżu-

jemy po całej Europie i poza nią. 
Odkrywamy egzotyczne 

kraje, piękne widoki, inne, 
fascynujące kultury.

Niektórzy wybrańcy losu byli już prawie wszędzie i zaczyna 
brakować im ciekawych pomysłów na wyjazd, szczególnie 
jeśli miałoby to być miejsce położone niezbyt daleko granic 
Polski. Jeśli przy okazji bonusem miałaby być ciepła, słonecz-
na pogoda, lazurowa, krystalicznie czysta woda oraz miła at-
mosfera, to prawdopodobnie jest to idealne miejsce na nasze 
wakacje. Marzenie? Nie. Takie miejsce istnieje. Jest to jedna 
z włoskich wysp – Sardynia. 

Wyspa ta leży na wodach Morza Śródziemnego, na wyso-
kości wybrzeży malowniczej Toskanii, z Krakowa osiągalnej 
w ciągu kilku godzin lotu samolotem. Jedni powiedzą, że bli-
sko, inni – że daleko, ale wszyscy turyści zgodnie potwierdzą, 
iż warto się tam wybrać. Sardynia od lat znana jest wczasowi-
czom zachodniej Europy i ze względu na to przypięto jej ety-
kietkę miejsca luksusowego i drogiego. 

NIE TYLKO LUKSUSOWE HOTELE >> W naszym kra-
ju wyspa ta dopiero zaczyna pojawiać się w katalogowej 
ofercie biur podróży. Niestety w większości wypadków pod 
postacią wysokiej klasy hoteli położonych na najdroższym, 
północnym wybrzeżu Sardynii. Część wczasowiczów z całą 
pewnością skorzysta z tej oferty. Natomiast inni, poszukują-
cy możliwości poznania wyspy od podszewki, wybiorą miej-
scowości równie urocze, ale zdecydowanie bardziej przy-
stępne cenowo. 

DZIKA I PIĘKNA OGLIASTRA >> W tej kwestii prowin-
cją szczególnie polecaną jest leżąca na wschodnim wybrze-
żu Sardynii Ogliastra. Pozbawiona większych skupisk ludno-
ści, dzika i mniej przystępna od pozostałych części wyspy po-
ciąga amatorów zarówno sportów wodnych, jak i pieszych 
wędrówek górskich. 

CUDOWNE PLAŻE ARBATAX >> Jedną z najciekaw-
szych wśród licznych nadmorskich miejscowości w tej okolicy 
jest niewielkie miasteczko Arbatax. Dostarcza ono całą gamę 
atrakcji umilających czas najbardziej wymagającym turystom. 
Wokół miasteczka w niewielkich, osłoniętych zatoczkach kry-
ją się największe skarby wyspy – plaże. Jest ich cała masa, od 
piaszczystych poprzez kamieniste, ale wszystkie z orzeźwia-
jącą wodą, tak pożądaną w tym ciepłym włoskim klimacie. 

Gabriela SnaczkeGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaaaaaGaGGGaGaGaGaGaGaGaGaGGGGaabrbrbrbrbbrbrbrrbrbbrbrrbrbrrrbrrrrrrrrrrbrrrrrbrbrrrbbrbrbbrbrbrbbrbrbbrbbrbrb ieieieieieieieiieieieieieieieiieieieieeiiiiiiiiieiiieieieieieieieieieieeeeieieieiei lalalalalalalaaalaaaaaalalaalalaaalalaaaaaaaaalalaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaalaalalalaaala SSSS SSSSSSSSSSSS SSSSSSSS S SS S S SSSSSSSSSSSSSSSSSnanananannananannannnananannnnanaananannnnnnananaaaannananannnanananannnanaczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczcczczcczzczczczzcccczcczzzczcczzzzzzzzzzzzzkekekekekekekekeekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekkekkkkkkkeeekkkekekkkkkkeekkeekkkkekeekekkkkeekkekekke

  
SARDINIA –  THE UNKNOWN ISLAND

Złota plaża „Lido Orri” / “Lido Orri” – golden beach

Year after year more 
and more Poles can afford to 
spend their holidays abroad. 
They travel around Europe and 
outside the continent discovering 
exotic locations, beautiful 
landscapes and fascinating 
cultures.

Some people are lucky enough to have visited almost 
every country and they are running out of ideas for 
new trips, especially if a holiday destination is to be 
relatively close to Poland. If the weather is sunny and 
hot, the water is azure and crystal clear it looks like the 
perfect place for a holiday. Is it just a dream? Not ne-
cessarily. Such place really exists. It is one of the Ita-
lian islands – Sardinia.

The island is located in the Mediterranean Sea, not far from 
the picturesque Tuscany and only a few hours’ flight away 
from Cracow. Some would say it is far away while for others 
claim its quite close but nevertheless all tourists agree that 
this is the place to see. Sardinia had been popular among 
tourists from Western Europe for years and therefore it has 
been labelled as a luxurious and expensive place.

NOT JUST LUXURY HOTELS >>  In Poland, the island 
has only just appeared in travel agents’ catalogues. Unfor-
tunately, the usually offered stay is in a high class hotel loca-
ted at the Northern (most expensive) coast of Sardinia and 
some tourists will definitely find such offers attractive. Howe-
ver others, willing to explore every nook and cranny of the is-
land will choose other destinations which are just as amazing 
but at the same time - far less expensive.

OGLIASTRA – WILD AND BEAUTIFUL >> In this ca-
tegory, a highly recommended province is Ogliastra on the 
Eastern coast of Sardinia. Without bigger urban areas, be-
ing untamed and less accessible than other parts of the is-
land, Ogliastra attracts amateurs of water sports and moun-
tain hiking.

THE PARADISE BEACHES OF ARBATAX >> One of the 
most interesting seaside destinations in this area is the small 
town of Arbatax. It offers a wide range of attractions that will 
satisfy even the most demanding visitors. The small and enc-
losed bays around the town are hiding the most precious tre-
asure of the island – its beaches. There are millions of them, 
they may be sandy or rocky but all of them offer refreshing 
sea bath which cannot be underestimated in the hot climate 
of Italy. Arbatax is also famous for its Roccie Rosse, porphyri-
tic rocks glistening with red hues in the sunset. This place is 
so beautiful and unique that it became one of the symbols of 
the whole island of Sardinia.

CRUISE ALONG THE OROSEI BAY >> Tourists who 
like the good old relax but also wish to explore the area have 

Mieszkanki Sardynii w regionalnych strojach  – święto Stella Maris w Arbatax
Sardinian women in their regional costumes – The Stella Maris feast in Arbatax
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Arbatax słynie z niezwykłych czerwonych, porfi rowych skał 
Arbatax is famous for its red, porfi rs rocks
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Sam Arbatax słynie przede wszystkim z Roccie Rosse, czyli 
porfirowych skał mieniących się w promieniach zachodzące-
go słońca barwami czerwieni. Miejsce to jest na tyle unikato-
we i zarazem piękne, iż stało się jednym z symboli całej Sar-
dynii. 

REJS WZDŁUŻ ZATOKI OROSEI >> Turyści pragną-
cy połączyć miłe leniuchowanie ze zwiedzaniem okolicy 
mają dwie możliwości. Pierwszą z nich jest wybranie się 
na rejs wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy. Codziennie 
rano z tutejszego portu wypływają niewielkie jachty oferu-
jące na swoim pokładzie całodzienną rozrywkę. Trasa ta-
kiej wyprawy wiedzie wzdłuż pięknej zatoki Orosei, gdzie 
podziwiać można bogactwa sardyńskiego wybrzeża, poczy-
nając od nieprzystępnych klifów, poprzez niewielkie zatocz-
ki wypełnione migotliwym piaskiem, skończywszy na gro-
tach, które jeszcze 40 lat temu zamieszkane były przez ko-
lonie fok mniszek. 

WYCIECZKA ZABYTKOWĄ WĄSKOTORÓWKĄ >> 
Drugą opcją jest wybranie się na przejażdżkę Trenino Verde. 
W Arbatax, nieopodal portu, znajduje się końcowa stacja tej 
zabytkowej kolejki wąskotorowej. O ile rejs pokazuje wyspę 
od zewnątrz, o tyle „zielony pociąg” zabiera turystów w kie-
runku dzikiego serca wyspy. Podczas kilkugodzinnej podróży 
wiodącej często przez tereny odludne i lesiste możemy zaob-
serwować fascynującą przyrodę Sardynii. 
Oprócz wymienionych atrakcji na obszarze całej Sardynii ist-
nieje jeszcze jedna, wyróżniająca ją spośród wszystkich in-
nych miejsc na świecie. Wśród zakamarków wyspy, odna-
leźć można ponad 7 tysięcy kamiennych obiektów pozo-
stawionych przez tajemniczą kulturę nuorską (1500-500 r. 
p.n.e.). Zwykle są to kamienne wieże ułożone z dużych ka-
mieni bez użycia zaprawy, występujące pojedynczo bądź sku-
pione w większe grupy. Mogły pełnić funkcje domów miesz-

kalnych, siedzib wodzów oraz strażnic chroniących przed ze-
wnętrznym zagrożeniem. Nadal nie udało się naukowcom 
ustalić ich dokładnego przeznaczenia. Jeden z nuragów moż-
na zwiedzać z z przewodnikiem w pobliżu pięknej plaży Orri 
koło Tortoli.

DLA FANÓW BLUESA I MIŁOŚNIKÓW FOLKLORU 
>> Arbatax ma także liczne atrakcje kulturalne. Tą najważ-
niejszą jest coroczny Roccie Rosse Blues Festival, kultowy dla 
wszystkich fanów bluesa. Innym wydarzeniem, bardziej lo-
kalnym, opartym na tradycji religijnej jest uroczyste święto 
patronki miasteczka oraz rybaków „Stella Maris”. Przy okazji 
odpustu świętuje całe miasteczko, a kulminacją uroczystości 
jest wzruszająca „morska parada” figury Maryi, w której bio-
rą udział miejscowe jednostki pływające.
Dodatkowym plusem Arbatax jest jego dobre skomunikowa-
nie z pozostałymi częściami wyspy. Miasteczko położone jest 
w środkowej części wyspy i łatwo stąd dotrzeć zarówno do 
stolicy wyspy Cagliari, miasta z klimatem, o pięknej, wartej 
zobaczenia starówce, jak i do Olbii, głównego portu pasażer-
skiego wyspy, skąd odpływają promy na stały ląd. 
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Malownicze groty w zatoce Orosei / The picturesque grottoes in the Orosei Gulf

Zabytkowa kolejka wąskotorowa  „Trenino Verde” 
“Trenino Verde” The historic narrow-gauge railway
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two options. The first option is taking a boat cruise along the 
Eastern coast of the Island. Small yachts set off from the lo-
cal harbour every day offering a whole day long adventure. 
The yachts sail along the beautiful bay of Orosei, giving you 
the opportunity to admire the diversity of Sicilian coast inclu-
ding impenetrable cliffs, little bays with golden sands and ca-
ves which used to be a home to monk seal colonies just 40 
years ago. 

A TRIP ON A ANTIQUE TRAIN  >> The second option is 
taking a trip using the Trenino Verde.  This local  narrow-gau-
ge railway has its final station just outside the Arbatax harbo-
ur. While boat cruise will let you explore the outskirts of the is-
land, “the green train” will take you towards the untamed he-
art of Sardinia. During the several hours trip, leading through 
uninhabited forest areas, tourists may admire the fascinating 
nature of Sardinia’s interior.In addition to the listed attractions 
of Sardinia there is one that distinguishes the island from all 
other places in the world. Among the corners of the island, to 
this day one can find more than 7000 stone artefacts left by 
the mysterious Nuragic culture (1500-500 BC). The stone 
towers built of large stones laid without mortar in most cases, 
occurring singly or clustered in larger groups. They could se-
rve as homes, places of chiefs’ seats, watchtowers protecting 
against external threats. Still, the scientists are not able to de-
termine their exact function. One of the nuraghes can be visi-
ted with an assistant of a guide near the beautiful beach Orri 
near Tortola town.

FOR BLUES FANS AND FOLK LOVERS >> Arbatax of-
fers numerous cultural events the most important of which is 
the annual Roccie Rosse Blues Festival, a must be for any-
one who loves blues. Another more local event deriving from 
religious tradition is the celebration of the town’s and fisher-
men patron’s day - the “Stella Maris”. The day of indulgence 
is a moment for the whole town to celebrate and the key po-

int of the event is “the sea parade” of Virgin Mary’s statue ac-
companied by the local vessels. Another advantage of Arba-
tax are its good transport connections with other parts of the 
island. The town is located half way through the island so it is 
easy to get from here to Cagliari, Sardinia’s capital city with 
its unique atmosphere and breathtaking old town and to Ol-
bii, the main passenger port of the island, offering ferry con-
nections to Italy’s mainland.

ANTAVIA Biuro Podróży S.C.
ul. Mikołajska 14/1; 31-027 Kraków
telefon: +48 12 43 00 115
e-mail: antavia@antavia.pl
www.antavia.pl

Wakacje blisko natury ! Krystalicznie czysta woda!
Bungalowy bezpośrenio przy plaży na Campingu Sos Flores*** na Sardynii!
 
wczasy:

 12 dni juz od 1860zł/os FB    
 10 dni 1450 zł/os FB + bilet   + transfer
 11 dni 1580 zł/os FB + bilet   +transfer
 dojazd własny 9 dni już od 1310 zł/os FB

 
obozy młodzieżowe  :

 Sardynia 1860zł/os *(12 dni)w cenie: wycieczka do Cagliari, Arbatax (Czerwone Skały), 
plaża Orri i Cala Moresca, spacer po Pizie

 Sycylia Katania 1730 zł /os* (14 dni) w cenie zwiedzanie Wenecji, Katanii, Rzymu
 Sycylia Messyna 1830 zł/os* (13 dni) w cenie zwiedzanie Messyny, Pompei i Rzymu 
oraz całodzienna zabawa w Mirabilandii

 Gargano 1730zł/os (12 dni) w cenie zwiedzanie Wiednia
 Hiszpania 1950zł/os *(12 dni)
 Hiszpania + Paryż 1950 zł/os *(12 dni) w cenie zwiedzanie Paryża i całodzienna zabawa w Eurodisneylandzie
 Bułgaria od 1530 zł/os (12 dni)

* cena nie zawiera dodatkowych opłat w EURO, więcej na www.antavia.pl, tel 12-43 00-115 antavia@antavia.pl

 Zdobywca nagrody Odys 2011 za najlepszą jakość usług turystycznych, 
 Lider Turystyki Młodzieżowej  za rok 2005,2006,2007, 2008, 2009,2010,2011
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INDONESIA – UNITY IN DIVERSITY
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Indonezja
jedność w różnorodności
Jak zachęciłby Pan do wyprawy do Indonezji? Proszę wy-
mienić miejsca, które powinien zobaczyć każdy turysta 
z Polski. 
W ramach przekonywania Polaków do odwiedzania nasze-
go kraju Ambasada Republiki Indonezji bierze czynny udział 
w międzynarodowych targach turystycznych, jakie odbywa-
ją się w Polsce. Podczas dni targowych często organizujemy 
różnorodne pokazy: tańce, grę na gamelanach czy tradycyjny 
teatrzyk cieni. Jednak najistotniejszy jest fakt, że rząd Indone-
zji gwarantuje Polakom wizę „on arrival” – wydawaną bez-
pośrednio po przylocie do Indonezji na tamtejszych lotniskach 
międzynarodowych. 
Indonezja to kraj położony na prawie 17 tys. wysp rozcią-
gniętych wzdłuż równika, a jego nazwa pochodzi od dwóch 
greckich słów: „indos” – „indyjski” i „nesos” – „wyspa”. 350 
grup etnicznych posługuje się razem z dialektami 583 językami. 
Każda wyspa jest inna i jedyna w swoim rodzaju. Egzotyczne 
brzegi wysp obmywają wody Oceanu Spokojnego i Indyjskie-
go. Można tu uprawiać różnorodne sporty wodne: windsur-
fing, żeglarstwo, spływ pontonem, surfing za łodzią. 
Na Sulawesi i Molukach panują doskonałe warunki do nurko-
wania. Jest to rejon najpiękniejszych na świecie raf koralowych 
z tysiącami wielobarwnych morskich gatunków flory i fauny. 
Miejscem, które najchętniej wybierają Polacy, jest oczywiście 
wyspa Bali. Jej niezaprzeczalnym atutem jest nie tylko wspa-
niałe położenie geograficzne, przepiękne plaże, doskonała 
infrastruktura turystyczna, ale przede wszystkim fascynująca 
kultura i tradycja. Ludzie mają tu swoisty styl bycia i specy-
ficzny sposób patrzenia na życie i świat przez pryzmat kultu-
ry balijsko-hinduistycznej. Jej centrum to położona w górzy-
stym dystrykcie Gianyar w miejscowości Ubud. Tamtejsza ro-
dzina królewska znana jest z zamiłowania do tradycji i mece-
natu sztuki oraz promowania kultury wysokiej.
Polecam również Jawę z wielomilionową, dynamiczną i no-
woczesną stołeczną Dżakartą oraz Yogyakartę i Solo, w któ-
rych do dziś zachował się system władzy sułtana. Tu możemy 
zobaczyć np. specyficzne, barwne procesje, które są swego 

Wywiad z ambasadorem Republiki Indonezji w Polsce Darmansjahem Djumalą. Rozmawiała Monika Galicka
Interview mit Darmansjah Djumala, Botschafter der Republik Indonesien in Polen Das Gespräch führte Monika Galicka

How would you encourage Polish to come to Indonesia? 
Please list the places that every tourist from Poland sho-
uld visit.
The Indonesia Embassy participations in several international to-
urism fairs in Poland are among our efforts to encourage Poles to 
visit Indonesia. During those fair, we often scheduled Indonesian 
cultural performances, such as dances, gamelan music, or shadow 
puppet performances, to ignite the Poles interest to visit Indonesia. 
Another special treatment given by the Indonesian government to 
encourage Poles to visit Indonesia is by granting Poland passport 
bearers for a Visa on Arrival during their first entry arrival in any of 
Indonesia’s International Airports.
Indonesia is a country comprising approximately 17 000 islands 
spread along the equator. Its name originates from two Greek 
words: “indos” – Indian and “nesos”-island. There are 350 ethnic 
groups speaking altogether 583 languages and dialects. Each of 
the islands is different and unique. Their shores are washed by The 
Pacific and the Indian Ocean. It is a perfect place for water sports 
such as: windsurfing, sailing, white water rafting, surf boat rowing. 
Sulawesi and Maluku islands are famous for the world’s most be-
autiful coral reefs, colorful marine fauna and flora as well as for the-
ir diving sites. The most popular destination among the Poles is 

rodzaju połączeniem dominującego islamu i elementów re-
ligii hinduistycznej. Tu też znajduje się wspaniała buddyjska 
budowla Borobudur, jeden z cudów świata, oraz wspania-
ły kompleks pochodzących z IX w. świątyń hinduistycznych 
– Prambanan, przywodzący na myśl odległe czasy panowa-
nia dynastii indyjskich. Warto odwiedzić też Północną Suma-
trę i jezioro Toba, uznane za jedno z najpiękniejszych jezior 
w Indonezji. Doskonale rozwinięta infrastruktura turystyczna 
nie zniszczyła tutejszego środowiska naturalnego. 

Co robią władze Indonezji, aby zachować w jak naj-
lepszym stanie środowisko naturalne, które jest jed-
nym z najważniejszych elementów wyboru Indonezji 
przez turystów?
Ochrona środowiska naturalnego polega na wprowadzaniu 
programów ekologicznych. Rząd walczy z wycinaniem lasów. 
A mamy co chronić, gdyż zachodnia część archipelagu sły-
nie z tygrysów, orangutanów, nosorożców i zachwycających 
kwiatów raflezji, a wschodnia z budzących grozę waranów 
z Komodo, krokodyli i torbaczy. W ostatniej dekadzie znacz-
nie wzrosła liczba rezerwatów przyrody i obiektów historycz-
nych objętych ochroną. Administratorem indonezyjskich par-
ków narodowych jest Generalny Dyrektoriat Ochrony Lasów 
i Przyrody. 
Indonezyjczycy żyją zgodnie z naturą. Dobrym przykładem 
jest wyspa Bali. Tamtejsza tradycyjna schodkowa uprawa pól 
ryżowych nie tylko nie wyjaławia gleby, ale także zwiększa 
powierzchnię samych upraw na mniej żyznych zboczach gór-
skich.

Bali Island. Its undeniable assets are perfect location, amazing be-
aches, advanced tourist infrastructure, fascinating culture and tra-
dition. The Balinese have their own way of living and a very speci-
fic understanding of the surrounding world seen through the per-
spective of the Balinese-Hindu culture. Ubud, the capital of Giany-
ar district is considered as the central part of the island. The Royal 
Family of Ubud is particularly well known for their passion for tradi-
tion, patronage of art and promotion of the high culture.
 I would also recommend multimillion, dynamic and modern Jakar-
ta – the capital of Indonesia and the ancient towns of Yogyakarta 
and Solo where sultans were able to maintain their position and 
where very unique processions – the combination of dominating 
Islam and Hindu religion are still being held. There one can also 
admire both: Borobudur – the magnificent Buddhist monument, 
one of the Wonders of the World and Prambanan – the impressive 
Hindu temples complex which history takes us back to the IX cen-
tury and the Hindu dynasties domination. 
North Sumatra and Toba Lake, one of the most beautiful lakes in 
Indonesia are also worthy to see. Well-developed tourist infrastruc-
ture didn’t disturb the natural surroundings. 

What is being done by the government of Indonesia to 
preserve the natural environment, which is one of the 
most important reasons why people choose your country 
as their holiday destination?
Protection of the environment consists in introducing Eco-friendly 
programs. The government fights against the deforestation. We 
have a lot to protect: the western part of archipelago is famous for 
its wild-life: tigers, orangutans, rhinos and stunning Patma raksa-

82-85 ndonezja wywiad.T.indd   82-8382-85 ndonezja wywiad.T.indd   82-83 12-04-17   13:4712-04-17   13:47



85i n t e r v i e w84 r o z m o w a  z . . .

  

dyjskiej, chińskiej i arabskiej. Potrawy indonezyjskie słyną z bo-
gactwa aromatycznych przypraw, z dużej różnorodności skład-
ników i sposobu ich przygotowywania. Na samą kuchnię wpły-
wają też czynniki kulturowe i religijne. W regionach muzułmań-
skich jada się wołowinę, jagnięcinę, drób, ryby, owoce morza, 
ale w enklawach chrześcijańskich, czy hinduistycznych bardzo 
popularna jest również wieprzowina. Pieczone prosię jest na 
przykład typowym daniem na Bali. Istotna jest też dostępność 
produktów czy tradycje lokalne – na Sulawesi i Molukach naj-
bardziej popularne są ryby i owoce morza, ale na Irianie pod-
stawowym produktem żywieniowym są bulwy manioku.

Czy Pan podróżował już po Polsce? Czy Indonezyjczy-
cy chętnie odwiedzają nasz kraj i co stanowi dla nich 
największą atrakcję?
Liczba Indonezyjczyków przyjeżdżających do Polski jest ogra-
niczona, głównie są to osoby, które łączą z Polską więzi ro-
dzinne lub kontakty biznesowe. W kwestii promocji Pol-
ski w Indonezji jest jeszcze wiele do zrobienia, bo cała rzecz 
w tym, aby moi rodacy o Polsce dowiedzieli się już w Indo-
nezji… Ja przejechałem już całą Polskę, byłem we wszystkich 
większych miastach. Bardzo lubię architekturę i szczególnie 
podobał mi się  Kraków – znalazłem tam wiele bardzo intere-
sujących miejsc ujmujących przede wszystkim klasycystyczną 
architekturą, ale i Warszawa ma dużo ciekawych budynków, 
starówkę, socrealizm, nowoczesne city, a ja staram się zna-
leźć w niej to, co najładniejsze.

Czy dla Indonezji Polska i Polacy są już liczącym się 
partnerem?
Każdego roku relacje pomiędzy Indonezją i Polską są coraz 
silniejsze, nie tylko w kontekście stosunków ekonomicznych, 
ale również politycznych. Widzę tutaj ogromny potencjał, któ-
ry w przyszłości może nabrać niezwykle istotnego wymiaru. 
Wierzę, że najważniejsze jest wzajemne zrozumienie na po-
ziomie społecznym, bo to właśnie dzięki kontaktom między-
ludzkim możemy się przekonać, jak wiele oba kraje mają do 
zaoferowania. 

Indonezyjczycy bardzo dbają o swoją kulturę i tradycję – jest 
to jeden z głównych powodów, dlaczego nasz kraj jest tak 
chętnie odwiedzany przez gości z zagranicy.
Inne atrakcje to wyjątkowa flora i fauna oraz luksusowe ho-
tele. Połączenie dziewiczej przyrody, tradycji i nowoczesności 
sprawia, że Indonezja jest idealnym miejscem wakacyjnym 
zarówno dla  poszukiwaczy przygód, jak i dla osób szukają-
cych relaksu i ucieczki od zgiełku dnia codziennego 

Jaka pora roku jest najlepsza, aby odwiedzić Indone-
zję?
Cały rok jest słońce i jest ciepło – średnie temperatury od 21 
stopni w górach do ponad 31 stopni na nizinach. Najcieplej-
szym okresem są miesiące od czerwca do września. Od kwiet-
nia do października panuje okres suchy i ciepły. Od listopada 
do marca wieje północny monsun znad Pacyfiku i Chin. Od 
maja do września monsun południowy znad Oceanu Indyj-
skiego i Australii. Indonezja wyróżnia się wysokimi tempera-
turami, chłodniej jest tylko w górach.

Jakie potrawy indonezyjskiej kuchni Pan poleca?
Polecam rendang, czyli wołowinę gotowaną 7-8 godzin 
z mlekiem kokosowym i wieloma przyprawami, podawaną 
z aromatycznym ryżem.
Każda wyspa i region ma swoją tradycyjną kuchnię opartą na 
świeżych, lokalnych produktach, a także wpływach kuchni in-

sa (Rafflesia arnoldii) flowers. On the other hand fearsome Komo-
do dragons, crocodiles and marsupials can be found in its eastern 
regions. The amount of the nature reserves and historical monu-
ments under protection has been gradually growing. The admini-
strator of the Indonesian national parks is the Directorate General 
of Forest Protection and Nature. Indonesians live in harmony with 
nature. A good example is the island of Bali where the local tradi-
tion of rice terraces protects the soil and increases the cultivation 
area on the less fertile mountain slops.  Indonesia originalities in 
preserving their way of life and traditions are among the top re-
asons why foreigners travel to Indonesia. Other attractions are its 
unique nature, flora and fauna as well as its luxurious hotels. The 
combination of its nature, tradition, and modernity, makes Indone-
sia a perfect holiday destination for adventurous people or people 
just seeking to escape the world and relax. 

Which season is the best to visit Indonesia?
We have sun and pleasantly warm weather throughout the year– 
the average temperatures reach 21C in the mountains and over 
31C in the plains. The hottest season is between June and Septem-
ber. From April till October we have dry and hot season, while betwe-
en November and March we face Northern monsoon coming to In-
donesia from the Pacific Ocean and China. Between May and Sep-
tember some areas are touched by the Southern monsoon coming 
from the Indian Ocean and Australia. The temperatures in Indonesia 
are generally high except the mountains areas.

Which Indonesia cuisine would you recommend?
I would recommend rendang, beef cooked with spices and coco-
nut milk for about 7-8 hours and served with aromatic rice. 
Each island, each region has its traditional dishes based on fresh 
locally available ingredients and often influenced by Indian, Chi-
nese and Arabic customs. Indonesian cuisines are famous for the 
richness of aromatic spices, variety of ingredients and cooking me-
thods.  They are also strongly influenced by the culture and reli-
gion. Beef, mutton, poultry, fish and seafood are typical for Muslim 
areas, but in Christian or Hindu dominating regions pork is also 
popular. Roasted pig is a typical cuisine in Bali while in Sumatra 
and Maluku widely available seafood and fish play most important 
role. On the other hand the staple food in Irian is cassava (manioc).

Have you traveled around Poland? Do Indonesians 
frequently visit Poland and what is considered as the 
main attraction?
Not many Indonesians decide to visit Poland yet and those who 
come have either their relatives here or are businessmen. There 
is still a lot to do in terms of Poland promotion in Indonesia be-
cause the most important is that Indonesians learn first about Po-
land in Indonesia. 
I have travelled all around Poland and visited all major cities. Sin-
ce I like architecture I enjoyed Cracow most – I found there lots 
of charming places and impressive classical architecture, however 
Warsaw is interesting too: Old Town, socrealism, modern building-
s…I try to find here whatever is most beautiful.

Is Poland a significant partner for Indonesia?
Relations between Indonesia and Poland are strengthening each 
year, not only in terms of economic relations but also political.   I 
see  a great potential that can be further developed between the 
two countries.  I believe the crucial step that needs to be done 
is to promote a better understanding between the two countries. 
People to people contact must be encouraged as both countries 
have much to offer 
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Sezon rowerowy za pasem. O swoją 
kondycję dbałeś pewnie przez całą zimę, 
ale czy wystarczająco troskliwie zająłeś 

się swoim rowerem?

Prawdę mówiąc, twoja maszyna już od późnej jesieni powinna stać 
w  ciepłej piwnicy czysta i  nasmarowana. Wówczas na wiosnę wystar-
czyłby tylko krótki przegląd i w drogę.
Jeśli jednak nie udało ci się zadbać o rower po zakończonym sezonie, te-
raz od brudnej roboty już się nie wymigasz. Trzeba zaopatrzyć się w od-
powiednie smary i środki do pielęgnacji roweru. Potrzebny jest odtłusz-
czacz, który poradzi sobie z  rozpuszczaniem starych, zużytych smarów 
i wyczyści wszystkie najbrudniejsze elementy napędu.
Zanim zabierzesz się do pracy, przygotuj gąbki, szmatki, stare szczoteczki 
do zębów oraz laseczki do czyszczenia fajek (niezastąpione do pielęgna-
cji łańcucha). Nie zaszkodzi też cały rower umyć ciepłą wodą z mydłem.
Suchy łańcuch należy potraktować olejem, np. syntetycznym z domiesz-
ką tefl onu,  który dobrze czyści, smaruje i zapobiega przywieraniu brudu.
Do zobaczenia na trasach!

Bike season is coming. You were probably 
working for your good body shape thro-
ughout the winter, but did you take care 
about your bicycle carefully enough?

In fact, your bike, clean and lubricated, should have been placed in a 
warm basement since the late autumn. Then in the spring, only a brief 
inspection would be enough.
However, if you failed to care about your bike after the end of the season, 
now you will not be evading from the dirty work any longer. You must 
obtain appropriate lubricants and bicycle care products. You need a de-
greaser that can cope with the old, used grease and cleans all the dirtiest 
parts of the driving mechanism.
Before you get to work,  prepare sponges, cloths, old toothbrushes and some 
little rods for cleaning pipes (indispensable while treating the chain). It wo-
uld not hurt to wash your whole bike with warm soapy water.Dry chain sho-
uld be treated with oil, synthetic one with an admixture of Tefl on, for exam-
ple, that is good for cleaning, lubricating and preventing dirt from sticking.
See you on the trails!

Zanim wyruszysz w trasę
Before you set out on tour

Hotel ***Oliwski zaprasza
Hotel Oliwski zlokalizowany jest w samym centrum Gdańska-Oliwy, w niewielkiej odległości od naj-
ważniejszych punktów tej części miasta. Do zabytkowej katedry oliwskiej dzieli nas odległość ok. 
500 m, a do parku oliwskiego zaledwie 200 m. Hotel położony jest 13 km od lotniska, 500 m od 
dworca kolejowego oraz ok. 3 km od największego w Trójmieście centrum handlowego – Gale-
rii Bałtyckiej.  Dojazd do zabytkowego Starego Miasta Szybką Koleją Miejską zajmuje ok. 15 mi-
nut, a do Sopotu – zaledwie 3 minuty. Hotel zlokalizowany jest także w niewielkiej odległości od 
terenów Międzynarodowych Targów Gdańskich (1,5 km) oraz Hali Ergo Arena, a położenie przy 
głównej drodze łączącej Gdańsk, Sopot i Gdynię gwarantuje sprawne przemieszczanie się po 
Trójmieście.

Hotel Oliwski został uruchomiony w 2007 roku i posiada 52 wygodne pokoje wyposażone w ła-
zienkę, telewizję kablową oraz dostęp do internetu. W obiekcie znajduje się winda, gabinet ma-
sażu, salka fi tness, podziemny parking i całodobowy lobby bar. Śniadania podawane są w for-
mie obfi tych bufetów, a w czynnym całą dobę lobby barze zakupić można napoje zimne i go-
rące, piwo, słodycze i drobne przegryzki. Bufety śniadaniowe składają się z kilku dań na gorąco 
oraz kilkunastu na zimno.

Dla osób nieposiadających własnego komputera przygotowane zostało stanowisko komputero-
we z bezpłatnym dostępem do internetu, a cały obiekt jest w zasięgu bezpłatnego wi-fi .
Hotel jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hotel ***Oliwski    Gdańsk, ul. Piastowska 1    tel.: + 48 58 761 66 10
www.oliwski.pl    recepcja@oliwski.pl
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